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APRESENTAÇÃO 

 

O Núcleo Caravelas, em parceria com o Laboratório de Musicologia da 

FFCLRP/USP e o grupo “Música no período moderno” do CESEM, realizaram no 

Auditório Lupe Cotrim, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo (ECA-USP), em São Paulo, o Congresso Internacional Música, Cultura e 

Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido, entre os dias 25 e 27 

de novembro de 2015. 

Estruturado a partir de sessões plenárias (palestras e mesas redondas) e 

sessões de comunicações, o Congresso teve por objetivo criar um espaço 

interdisciplinar de reflexão e discussão sobre as temáticas que envolvem e dialogam 

com os estudos musicológicos, culturais e históricos acerca de um dos momentos 

simbólicos da ideia de espaço luso-brasileiro. 

Para isso, a chamada de trabalhos contemplou as seguintes temáticas: 

 A música no Brasil como Reino Unido; 

 Patrimônio, repertórios e práticas em Portugal e no Brasil dos períodos 

colonial e pós-colonial; 

 História, cultura e sociedade como ideia de territorialidade lusófona; 

 Música e cultura como agentes de afirmação nacional; 

 A música no espaço ibero-americano; 

 A musicologia histórica luso-brasileira: historiografia, intercâmbio de 

ideias e desafios. 

O Congresso contou com participantes portugueses e brasileiros, vinculados 

às universidades como Universidade Nova de Lisboa (UNL), Instituto Politécnico do 

Porto (IPP), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 
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Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA), que tiveram como objetivo comum discutir aspectos da musicologia luso-

brasileira e dividir suas investigações com os demais participantes.  

 

 

Sessão de Comunicações 3: Luiz Guilherme Goldberg (moderador), Eliel Soares, Carlos 

Alberto Figueiredo e Edite Rocha 

 

Dentro da programação do Congresso, disponibilizado nas próximas 

páginas, houve também um momento dedicado à reunião do Núcleo Caravelas. Nesta 

sessão, aberta a todos os participantes do evento, comunicados e discussões acerca do 

funcionamento do Núcleo foram repassados aos seus membros; além disso, esta foi 

uma oportunidade para pessoas externas tornarem-se integrantes do Núcleo Caravelas.  

Em relação às Atas do Congresso, todos os participantes foram convidados a 

publicar, a seu critério, resumos ou textos completos. A organização do Congresso foi 

responsável por receber os trabalhos, organizá-los e formatá-los conforme normas 

técnicas comuns, sem interferir no texto em si. Portanto, quaisquer direitos autorais são 

do respectivo autor.  

 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

3 

 

Mesa Redonda I – “Música, Cultura e Identidade”: Ana Guiomar Rêgo Souza, Alberto 

Pacheco, Ana Maria Liberal e Flávia Toni 

 

 

Participantes do Congresso Internacional Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da 

Elevação do Brasil a Reino Unido 

 

 

Assim, as Atas do Congresso Internacional Música, Cultura e Identidade no 

Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido têm como propósito não somente o 

registro do evento e suas comunicações, mas também a criação de um espaço de 

divulgação da musicologia luso-brasileira sendo, possivelmente, referência para 

futuros trabalhos. 

A Editora  
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PALAVRA PRÉVIA 

 

O Congresso Internacional “Música, Cultura e Identidade no bicentenário da 

elevação do Brasil a Reino Unido”, realizado na Escola de Comunicação e Artes, da 

Universidade de São Paulo, de 25 a 27 de novembro de 2015, procurou celebrar o 

bicentenário de um evento político de destaque na história do Brasil, através de outro 

evento que refletisse sobre esse momento e sobre como o processo de autoafirmação 

nacional que se seguiu foi refletido, por sua vez, na música, na cultura e na identidade 

deste país.  

O Congresso foi um êxito considerável, quer na abrangência e no nível 

científico elevado das diversas apresentações, quer no ambiente de colaboração e 

amizade nutrido entre os participantes. Agradecemos a todos e todos estão de 

parabéns. 

Ao mesmo tempo o evento não aconteceu sem as suas dificuldades. A 

instabilidade política no Brasil nas semanas anteriores, assim como os cortes drásticos 

nas verbas disponíveis às instituições de fomento à pesquisa, tiveram vários efeitos 

adversos. Em comparação com o Congresso Caravelas realizado em Lisboa, em 2013, o 

número de propostas de comunicações foi significativamente mais reduzido, pois os 

eventuais proponentes não podiam contar com apoios individuais para o seu 

deslocamento e estadia. A própria CAPES, que se tinha comprometido a apoiar o 

evento no valor de 6.000 Reais, no momento da sua realização, não tinha recebido a 

verba necessária do Governo Federal para poder efetivar a transferência, deixando a 

Coordenação Geral do Congresso numa situação de grande embaraço, até hoje não 

resolvido. Lamentamos o sucedido e agradecemos profundamente aos convidados que 

acabaram por suportar os custos da sua presença através dos seus próprios recursos. 

Há lições a aprender para o futuro. 
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Como registo permanente deste Congresso publicamos aqui as Atas. É o 

lugar certo para agradecer a todos os que se envolveram no evento em si, quer como 

participantes, quer na organização, e especialmente a Diósnio Machado Neto, que 

coordenou a organização local, e a Ruthe Zoboli Pocebon, que gentilmente aceitou 

organizar e formatar este volume. 

Bem haja! 

David Cranmer 

(em nome do Caravelas – Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira) 
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 Quarta-feira, dia 25 de novembro 

  
10.00-11.30 Inscrição (10.00) 

Abertura (11.00) 

11.30-12.30 Auditório Lupe Cotrim 

Palestra 1 (moderador Diósnio Machado Neto) 

 
Carlos Guilherme Mota (USP) 

O mundo luso-afro-brasileiro revisitado 

almoço  
14.30-16.00 Auditório Lupe Cotrim 

Mesa redonda I 

“Música, Cultura e Identidade” 

 
Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG, moderadora) 

Alberto Pacheco (UFRJ/CESEM) 

Ana Maria Liberal (ESMAE/CESEM) 

Flávia Toni (USP) 

café  
16.30-18.00 Comunicações 1 

Auditório Lupe Cotrim 

Moderadora: Ana Maria Liberal 

 
Luísa Cymbron (UNL) 

Em torno do centenário de Camões: opereta e cultura 

portuguesa no Rio de Janeiro cerca de 1880 

 

Isabel Novais Gonçalves (CESEM) 

A música teatral ao serviço do esclarecimento e da 

afirmação nacional: regra ou exceção no contexto da 

reforma teatral liberal portuguesa? - uma 

problematização a partir do drama histórico O 

Alcaide de Faro, de Joaquim da Costa Cascais com 

música de Santos Pinto (Lisboa, Teatro D. Maria II, 

1848) 

 

Andréa Teixeira (UFG) 

Uma pequena vila e suas Óperas: o conceito de 

“musicando”, de Christopher Small 

Sala 201 

Moderador: Márcio Páscoa 

 
Ricardo Bernardes (CESEM/FCT) 

A Missa em Dó maior para vozes e orquestra de 

António Leal Moreira (1758 – 1819) e a circulação 

dos paradigmas musicais no espaço luso-brasileiro 

 

André Bacovis (UNESP/FAPEAM) 

Transcrição e estudo dos seis duetos anônimos do 

Museu da Incofidência – MI-FCLange 417 

 

Robson Lopes (UFMG) 

Vicente Ferreira do Espírito Santo (1845-1911): 

biografia, contexto e obra 
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 Quinta-feira, dia 26 de novembro 

 - 
10.00-11.00 Auditório Lupe Cotrim 

Palestra 2 (Moderador: Mário Trilha) 

 
David Cranmer (UNL) 

Uma corte deslocada e a figura de Marcos Portugal 

 café 
11.30-13.00 Comunicações 2 

Auditório Lupe Cotrim 

Moderador: Carlos Alberto Figueiredo 

 
Lutero Rodrigues (UNESP) 

Pontos de contato entre obras de Marcos Portugal e 

do Pe. José Maurício, antes de 1811 

 

Mítia D’Acol/Diósnio Machado Neto (FFCLRP- 

USP) 

Conhecimento operacional e passivo de esquemas 

galantes: um estudo de caso sobre José Maurício 

Nunes Garcia e Marcos Portugal 

 
Juliano Alves dos Santos (Unicamp) 

Sigismund Neukomm – catálogo de suas obras 

instrumentais 

Sala 201 

Moderadora: Luísa Cymbron 

 
Juliana Marília Coli (Ufscar) 

A ópera lírica e mass media – em busca de uma 

vocalidade brasileira 

 

Ruthe Pocebon (UFPel) 

Cacilda Ortigão (1889-1956) e seu repertório luso- 

brasileiro: considerações iniciais 

 

Paulo Celso de Moura (UNESP) 

Canto coral e identidade: o projeto de Mário de 

Andrade à frente do Departamento de Cultura (1935- 

38) 

 almoço 
14.30-16.00 Auditório Lupe Cotrim 

Mesa redonda II 

“Ideologia, idiomática e discursos da tradição europeia no contexto do Reino Unido” 

 
Paulo de Tarso Salles (USP, moderador) 

Diósnio Machado Neto (USP) 

Márcio Páscoa (UEA) 

Mário Marques Trilha (UEA) 

 café 
16.30-18.00 Comunicações 3 

Auditório Lupe Cotrim 

Moderador: Alberto Pacheco 

 
Edite Rocha (UFMG) 

A circularidade cultural numa herança partilhada: o 

caso do Lundu como tema e variações para tecla 

 

Magda Clímaco (UFG) 

O lundu-canção e o choro: uma trajetória musical 

brasileira rumo à construção do nacional 

 

Eliel Almeida Soares (USP) 

O emprego de elementos retóricos na música colonial 

brasileira 

Sala 201 

Moderadora: Luiz Guilherme Goldberg 

 
Denise Scandarolli (Unicamp) 

É nacional sim. Contrapontos e construção da 

identidade na historiografia sobre a música 

brasileira 

 

Clayton Vetromilla (UniRio) 

Anos 1970: aspectos do Instituto Nacional de 

Música da Funarte 

 

Robson C. Tinoco (UnB) 

Literatura e música brasileiras: uma dialogia 

melopoética contemporânea 
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 Sexta-feira, dia 27 de novembro 

 - 
10.00-11.00 Auditório Lupe Cotrim 

Mesa redonda III 

“Património e interpretação” 

 

Beatriz Magalhães Castro (UnB, moderadora) 

Carlos Alberto Figueiredo (Unirio) 

Lenita Nogueira (Unicamp/Museu Carlos Gomes, Campinas) 

Mary Ângela Biason (Museu Carlos Gomes, Campinas) 

 café 
11.30-13.00 Comunicações 4 

Auditório Lupe Cotrim 

Moderador: Ricardo Bernardes 

 
Regina Rocha (UNESP) 

O prelúdio das Bachianas Brasileiras de Heitor 

Villa-Lobos e a “sonoridade de Tristão” 

 
Luiz Guilherme Goldberg (UFPel) 

Antenor de Oliveira Monteiro: um compositor 

ilustre desconhecido 

 

Andréa Adour da Câmara (UFRJ) 

Africanias no Maracatú de Chico Rei de Francisco 

Mignone 

Sala 201 

Moderador: David Cranmer 

 
Adriana Olinto Ballesté (IBICT)/Álea de Almeida 

(FAPERJ) 

Contexto histórico e cultural na formação da coleção 

do Museu Instrumental Delgado de Carvalho 

 
Fernando Silveira (UniRio) 
As clarinetas portuguesas do Museu da Música de 
Lisboa 

 
Luís Carlos Vasconcelos Furtado (UFG) 

“Levar a vida na flauta”: rastros do surgimento da 

expressão no Brasil 

  
14.30-16.00 Auditório Lupe Cotrim 

Reunião aberta do Caravelas 
  

16.30-18.00 - 

  
noite Jantar de convívio 
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Uma corte deslocada e a figura de Marcos Portugal 

 

David Cranmer 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa – FCSH-UNL 

cranmer@netcabo.pt 

 

Resumo: Vista fora de contexto, a atividade de Marcos Portugal no Brasil, entre 1811 e 

1830, parece algo antiquada. Contudo é precisamente o seu contexto que determinou 

prioridades que pertenciam, de facto, a outro mundo noutro tempo. Em 1815, quando foi 

promulgada a elevação do Brasil a Reino, em pé de igualdade com Portugal e os Algarves 

(criando assim um Reino Unido constituído por estes três territórios), a corte portuguesa, 

onde trabalhava o compositor, encontrava-se deslocada não só no espaço (‚exilada‛ da 

Europa), mas, para todos os devidos efeitos, também no tempo, vivendo e reforçando 

constantemente uma existência absolutista pré-Revolução Francesa numa época pós-

napoleónica. Este texto procura identificar mais exatamente algumas das características 

desta corte, incluindo alguns aspetos da música no Rio de Janeiro deste tempo, e como a 

atividade de Marcos Portugal se encaixava dentro deste ambiente. 

 

Palavras-chave: Marcos Portugal. Corte portuguesa. Rio de Janeiro. D. João VI. 

 

An out-of-place court and the figure of Marcos Portugal 

 

Summary: Taken out of context, the activity of Marcos Portugal in Brazil, between 1811 

and 1830 seems rather behind the times. However, it is precisely his context that 

determined priorities that do indeed belong to another world in another age. In 1815, 

when the raising of Brazil to the status of kingdom was announced, placing it on an equal 

footing with Portugal and the Algarves (in a United Kingdom made up of the three 

territories), the Portuguese court, where the composer worked, was out of place not only 

in terms of space (‘exiled’ from Europe), but also, to all intents and purposes, in terms of 

time, living and constantly reinforcing an absolutist existence belonging to before the 

French Revolution but in a post-Napoleonic age. This text seeks to identify more exactly 

some of the characteristics of this court, including certain aspects of the music in Rio de 

Janeiro at this time, and how the activity of Marcos Portugal fits into this setting.  

 

Keywords: Marcos Portugal. Portuguese court. Rio de Janeiro. King João VI. 

 

 

Introdução 

 

Em 2001 Kirsten Schultz publicou o seu livro Tropical Versailles: empire, 

monarchy, and the Portuguese Royal Court in Rio de Janeiro, 1808-1821. A noção em si de 

um Versalhes tropical não era completamente nova, mas com este título o autor 

mailto:cranmer@netcabo.pt
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chamou a atenção para um fenómeno, de facto, extraordinário: por um lado, a 

deslocação, numa viagem realizada entre 1807 e 1808, de uma corte europeia (o 

Príncipe Regente, a partir de 1816 rei, D. João VI, sua família e administração) para os 

trópicos, neste caso do outro lado do Oceano Atlântico – o único poder na história da 

Europa a transferir a sua sede para uma sua colónia; por outro lado, o reforço de um 

sistema de governação – um absolutismo baseado num modelo francês seiscentista – 

que em França já tinha sido posto de lado por revolução, em 1789, e que na segunda 

década de oitocentos, com a queda de Napoleão, tornar-se-ia cada vez mais afastada 

da realidade europeia que supostamente representava.  

Neste texto propomos usar sobretudo duas fontes contrastantes – 

principalmente a Gazeta do Rio de Janeiro, publicada duas vezes por semana (com 

suplementos ocasionais noutros dias) a partir de sábado 10 de setembro de 1808, e, 

em determinados momentos, as cartas de Luís Joaquim dos Santos Marrocos, 

Bibliotecário da Real Biblioteca, enviadas a vários membros da sua família, mas 

sobretudo ao seu pai – numa tentativa de evocar algo de um ambiente de contrastes 

violentos, entre a repressão e a festa. Neste sentido, focamos, em especial, uma série 

de eventos no Rio de Janeiro, durante a estada da corte portuguesa, que se destacam 

pela sua importância política e/ou dinástica. A esta luz procuramos esclarecer a 

atividade de Marcos Portugal, desmitificando, à luz da documentação disponível, 

qual era realmente o seu papel como músico e compositor.   

 

Dois eventos destacados em 1815 

 

Referente a 16 de dezembro de 1815, a Gazeta do Rio de Janeiro publicou a 

seguinte notícia: 

 

Rio de Janeiro 

Havendo-se publicado nesta Corte a Carta de Lei de 16 do 

corrente, pela qual Sua Alteza Real [h]ouve por bem elevar o Brazil a 

Reino, e assumir o Titulo de Principe Regente do Reino Unido de 
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Portugal, do Brazil, e dos Algarves, o publico desta Cidade se 

appressou a dar as demonstrações do mais completo jubilo, 

illuminando[-]se espontaneamente hum grande numero de edificios.

  

E referente aos dias imediatamente seguintes, 17 e 18 de dezembro: 

 

Rio de Janeiro 

Domingo 17 do corrente, Dia o mais plausível para a Nação 

Portugueza, por ser o Natalicio da RAINHA Fidelissima Nossa 

Senho[ra,] concorreu ao Paço o Corpo Diplomatico, e grande numero 

de pessoas das Classes mais distintas, para terem a honra de 

cumprimentarem a SS. AA. RR. [Suas Altezas Reais]. Houve grande 

parada das tropas de infantaria, cavalaria e artilharia, com as salvas 

do costume, correspondidas pelas embarcações nacionais e 

estrangeiras surtas no porto, e pelas fortalezas, que o guarnecem, 

estando humas e outras embandeiradas. No dia seguinte 18, Dia do 

Augusto Nome da Mesma Augustissima Senhora, se derão as 

mesmas demonstrações de jubilo, salvo a grande parada. 

 

Seria importante lembrar que a Gazeta do Rio de Janeiro era, para todos os 

devidos efeitos, uma publicação oficial do regime, exigindo, assim, uma 

interpretação cuidadosa dos seus conteúdos e retórica, e não uma leitura ingénua ou 

superficial. Os conteúdos da Gazeta, sobretudo sobre eventos no estrangeiro e 

nomeações ou militares ou na função pública, com pouco ou, muitas vezes, nada 

sobre os eventos que se realizavam no Rio de Janeiro ou no resto do Brasil, tinham a 

função de informar apenas daquilo que o regime queria que se ouvisse e soubesse. E 

no que diz respeito aos sucessos locais, convém decifrar o verdadeiro significado de 

certas expressões e identificar subentendidos entre as linhas. Por exemplo, no 

primeiro texto, quem exatamente é esse ‚público‛? Até que ponto o júbilo foi, de 

facto, ‚completo‛ ou ‚espontâneo‛, quantos e quais eram esse ‚grande número de 

edifícios‛ que chegaram a ser iluminados? E dada a importância política desta 

elevação, de facto um motivo genuíno para o regozijo geral do povo, porquê, nos 

dias que se seguiram, não houve mais festas e celebrações relacionadas?  

Contudo, se para respostas às primeiras perguntas seria necessário 

procurar outras fontes, é precisamente no segundo texto citado que se encontra a 
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resposta à última. Pois, para um regime absolutista, a importância de uma cedência 

política, por muito que agradasse aos cariocas, em nada se comparava com a 

importância das festas dinásticas a celebrar nos dois dias seguintes – para o 

aniversário e o dia de nome da Rainha, apesar da loucura desta (desde 1792) e a sua 

debilidade física (iria falecer poucas semanas depois). De facto, chegou a haver 

festividades para a elevação do Brasil, mas apenas no início do ano seguinte – 

testemunho da hierarquização das festas, como em todas as facetas da vida, e o 

primeiro lugar nessa hierarquia ocupado pela dinastia reinante. 

Virando para o segundo texto, chamamos a atenção sobretudo para dois 

aspetos. Em primeiro lugar, a rígida separação entre os atuantes nas festanças e os 

consumidores das mesmas – ou seja, entre os privilegiados (em maior ou menor 

grau, de forma bastante hierarquizada) e os restantes. Num primeiro momento os 

atuantes são o ‚Corpo Diplomatico, e grande numero de pessoas das Classes mais 

distintas‛ – figuras elevadas na hierarquia mas não as mais elevadas. Pois não é um 

direito, mas sim uma ‚honra‛ poder cumprimentar Suas Altezas Reais (leia-se, 

participar na cerimónia do beija-mão), e quem recebe os cumprimentos são os 

reinantes: o vértice da pirâmide hierárquica, e não a homenageada – a rainha 

decrépita convenientemente escondida.  
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A cerimónia do beija-mão, com D. João VI e D. Carlota Joaquina. (A.P.D.G., 1826) 

 

Num segundo momento lê-se do aspeto militar – por um lado, as salvas 

(por canhões) dos navios embarcados e ancorados no porto, assim como das 

fortalezas da cidade, e, por outro, e sobretudo, a ‚grande parada das tropas de 

infantaria, cavalaria e artilharia‛. Tal como hoje em dia, em qualquer contexto de 

regime totalitário, a máquina militar era aquilo que sustentava o regime e oprimia 

todos os que o opunham, devidamente ostentada para lembrar a todos do seu lugar e 

do poder atrás do status quo. A parada ter-se-á realizado no Largo do Paço (a atual 

Praça 15 de novembro). 

 

 
Rio de Janeiro, o Largo do Paço visto do ponto de embarcação (Debret) 
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Por decreto de 27 de março de 1810, o Príncipe Regente estabelecera novas 

normas para as bandas militares, tornando obrigatória, pela primeira vez no exército 

português, a sua integração sistemática nos regimentos de infantaria e artilharia. 

Entre outras provisões está previsto que:  

 

Em cada um dos quatro Regimentos de Infantaria e Artilharia 

desta Córte haverá 12 ou 16 musicos que toquem instrumentos de 

vento, sem que por principio algum se possa augmentar o dito 

numero. *<+ Os tocadores de bomba, campainhas, e de outros 

instrumentos de vento, como de bomba serão escolhidos no acutal 

estado completo das Companhias, sem que se augmente o numero 

deste em razão das praças escolhidas dos soldados, como pelos que 

hão de ser tirados dos tambores. 

 

Desta passagem percebe-se que, para além de um conjunto de músicos por 

formação (que, de outras fontes, se sabe que tocavam tipicamente flautas, oboés, 

clarinetes, fagotes, trompas e às vezes clarins), acrescentavam-se outros de entre as 

fileiras dos soldados para tocar a ‚bomba‛ (zabumba/bombo), ‚campainhas‛ (o 

chamado ‚crescente chinês‛), ‚outros instrumentos de vento‛ (sobretudo pífaros), e 

‚tambores‛ (caixas). Estas bandas, com certeza, como nos festejos de aniversários de 

monarcas ainda nos séculos XX e XXI, terão participado na parada de 17 de 

dezembro de 1815. Devemos recordar, contudo, que o evento, mesmo com música, 

ter-se-á assemelhado não com o aniversário oficial de um monarca constitucional 

britânica, por exemplo, mas mais com os 50 anos de Adolf Hitler, em 1939, 

integrados dentro das atividades de uma máquina militar opressiva. 
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Duas imagens de paradas militares com as respetivas bandas:  

à esquerda, Londres, ca. 1920, a guarda de Buckingham Palace (postal do autor);  

à direita, os 50 anos de Adolf Hitler, 1939 (internet). 

 

Por último, avaliando este texto como um todo, tal e qual como para os 

espectadores dos eventos em si, a atenção dos leitores da Gazeta do Rio de Janeiro é 

dirigida para estas encenações do poder e seus atuantes (em muitos casos estes e os 

leitores terão sido as mesmas pessoas), e nunca para os próprios espectadores – gente 

que não convinha ver de perto: uma pequena classe burguesa, mas sobretudo um 

povo pobre, maioritariamente de cor negra e, destes, em grande parte escravos, ou 

seja, os que, em grande parte, sustentavam mas em pouco ou nada beneficiavam da 

imensa pirâmide hierárquica. 

 Era habitual igualmente celebrar os grandes momentos dinásticos não só 

por encenações ao ar livre ou em espaços ‚públicos‛ de palácios, mas também no 

teatro principal da cidade, inicialmente a chamada ‚Ópera Nova‛ e, a partir do dia 

12 de outubro de 1813, no Real Teatro de São João. Assim, foram representadas, nos 

aniversários da Rainha, em 1811 e 1812, respetivamente, as óperas italianas L’oro non 

compra amore e Artaserse, ambas de Marcos Portugal, e em 1814, já no Teatro de S. 

João, Axur re di Ormus, de Antonio Salieri.1  

Era costume igualmente acompanhar a ópera italiana por uma obra 

ocasional, em 1811 por A verdade triunfante, com texto de Antonio Bressane Leite e 

                                                      
1 É possível que a ópera perdida, Le due gemelle, de José Maurício Nunes Garcia, tenha sido 

representada no aniversário da Rainha entre 1808 e 1810, assim como La Zaira, de Bernardo José de 

Souza Queiroz, em 1809 ou 1810. A falta de fontes não nos permite estabelecer o que terá sido 

representado nos outros anos, mas não se deve supor, por isso, não ter havido espetáculos, 

simplesmente que não foi encontrada a respetiva documentação, caso tenha sobrevivido. 
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música de Fortunato Mazziotti, e, em 1812, um elogio, cujo título se desconhece, 

também com música de Mazziotti. Para o aniversário da Rainha em 1815 foi editado 

o libreto do elogio Templo da Immortalidade, com texto de Paulino Joaquim Leitão e 

música de autor desconhecido, com um anúncio na Gazeta do dia anterior, 

publicitando a sua disponibilidade na loja da própria Gazeta. Ignora-se qual foi a 

ópera italiana que acompanhou, mas não se põe em dúvida ter havido.  

Para os que promoviam e assistiam a estes espetáculos, a encenação de 

óperas italianas neste Versalhes tropical, tal como o edifício do novo Teatro de S. 

João, um teatro italiano na sua conceção e arquitetura, eram pontos de orgulho, 

marcas de uma identidade europeia. Embora se refira ao Rio de Janeiro numa época 

mais tardia no século XIX, uma observação de Cristina Magaldi a este respeito não é 

menos válida para o período da estada da corte portuguesa:  

 

Visto que os cariocas viviam longe dos centros políticos e 

culturais europeus, julgavam como necessário sublinhar de forma 

exagerada os seus laços com a ópera, não só para merecer um certo 

nível social, mas sobretudo para garantir a sua imagem como 

europeus (MAGALDI, 2014: 36).2 

 

 

 Voltando a Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, enquanto se 

desenrolavam os grandes eventos de meados de dezembro de 1815, ao que parece, 

este não só se ausentou deles, mas nem sequer tomou consciência da sua ocorrência. 

Como o próprio explica numa carta ao seu pai, datada de 6 de fevereiro de 1816: 

 

Desde o fim de Novembro passado que estou incumbido 

da tradução francesa de um Tratado de Polícia de Saúde para os 

Exércitos e Armadas, que há-de vir a servir como um Corpo de 

Instruções e Regulamentos: esta obra me tem assaz fatigado, 

pela pressa que me foi dada: desde então não sei o que é dormir 

com descanso, por estar firmado à banca, de dia e noite, sem 

sair fora, nem ainda para ouvir Missa: e é esta a razão por que 

                                                      
2 Tradução do presente autor. 
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há tanto tempo [desde 23/11] não escrevo a Vossa Mercê 

(MARROCOS, 2008: 95). 
 

Divisões e interações socioeconómicas no Rio de Janeiro (1808-21) 

 

Já foram referidos alguns aspetos da falta de homogeneidade na 

constituição da sociedade carioca. Era, de facto, uma cidade de múltiplas e profundas 

divisões. Existia uma grande separação entre a corte, por um lado, e a cidade, por 

outra. O primeiro grupo, quase todos recém-chegados (a partir de 1808), eram muitas 

vezes ressentidos pelo segundo, que o via mais ou menos como intrusos – com muita 

razão, pois muitos proprietários tiveram as suas casas requisitadas e ocupadas pelos 

reinóis (como eram conhecidos os imigrantes de Portugal), que, por sua vez, olhavam 

com desprezo para os habitantes da cidade, independentemente do estatuto social 

destes. Claro que houve necessariamente uma coexistência e interação entre os dois 

grupos, mas ao mesmo tempo uma tensão constante. 

Outra fonte de tensão foi a divisão entre quem mandava e quem obedecia. 

Funcionando a todos os níveis desde o Príncipe Regente/Rei até ao mais miserável 

escravo, esta cadeia de dependências estava atrás de todo o sistema hierárquico que 

governava as relações entre as pessoas. A ascendência era difícil, dependente de 

favores e objeto de invejas. O afastamento era fácil, sem recurso ou reparação – e os 

amigos de outrora desapareciam.  

Em grande parte, mas não inteiramente, coincidente com esta 

hierarquização era a questão de estatuto económico. Existiam, contudo, outros 

elementos que se cruzavam com este esquema e que introduziam tensões de outras 

naturezas: entre religiosos (da Igreja ou das várias ordens religiosas, com as suas 

próprias tensões entre si) e leigos; entre militares e civis; entre pessoas livres e 

escravos. 

Uma ameaça potencialmente grande eram os negros e pardos, quer 

escravos quer forrados. No Rio de Janeiro nesta época estes constituíam mais de 
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metade da população. Só a sua diversidade, a falta de organização entre si,3 uma 

dose significativa de violência física da parte dos brancos e o medo da mesma da 

parte dos não-brancos, impediam estes de se sublevarem. 

Perante este contexto, tornou-se necessário o Príncipe Regente, depois Rei, 

adotar uma série de estratégias conscientes para manter o controlo e garantir o seu 

próprio futuro. Em primeiro lugar, foi essencial um reforço hierárquico constante, 

com o monarca sempre em primeiro lugar, sempre visível, marcando a sua posição 

através da sua beneficência, premiando os que o serviam bem, através de títulos e 

honras. A Gazeta do Rio de Janeiro está repleta com lista após lista dos ‚premiados‛, 

quer civis, quer militares.  

Se os paradigmas para esta prática eram absolutistas, conforme modelos 

europeus já passados, outras afirmações culturais também eram sempre tão 

europeias quanto possível, muitas vezes pertencentes igualmente a uma Europa 

desaparecida (ou quase). É assim que se deve ler a importância que D. João ligava à 

manutenção da sua Real Capela, assim como o seu funcionamento, incluindo a 

importação, como adiante veremos, de castrati, provindos inicialmente da sua Capela 

em Lisboa e, depois, diretamente de Itália – quase os únicos que ainda existiam. E era 

por este motivo também o apoio que D. João deu à construção de um novo teatro 

digno, necessariamente ‚italiano‛, o mais consagrado estilo europeu, ao conceder a 

isenção de impostos. Quer o Teatro, quer a Capela lhe ofereciam um palco para atuar 

publicamente com o devido decoro e a devida piedade, em todas as cerimónias, e 

especialmente naquelas de regozijo dinástico.  

 

 

 

 

                                                      
3 A sua organização, por exemplo, nas muitas irmandades, sobretudo do Rosário dos Pretos, era vista 

sempre com preocupação pela minoria branca, não só no Rio de Janeiro, mas em toda a América 

portuguesa. 
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Três momentos de regozijo dinástico 

 

Depois da chegada da corte portuguesa, o primeiro momento de grande 

regozijo dinástico foi o casamento da Princesa D. Maria Teresa com o Príncipe D. 

Pedro Carlos (das Astúrias), que se realizou a 13 de maio de 1810. Antes de mais, 

deve-se chamar a atenção para duas questões: primeiro, que o Príncipe D. Pedro 

Carlos tinha sido educado na corte portuguesa desde tenra idade e havia viajado com 

a Família Real de Lisboa para o Rio de Janeiro; em segundo lugar, a data escolhida já 

era por si só um momento dinástico importante, sendo o aniversário do próprio 

Príncipe Regente. Por este mesmo motivo, a Gazeta do Rio de Janeiro dividiu as suas 

notícias sobre este dia em dois: na edição de 16 de maio refere principalmente o 

aniversário e, visto que as festas dos desposórios continuaram durante três dias, no 

dia 19 debruça-se sobre o casamento. 

 

Rio de Janeiro 16 de Maio. 

Domingo 13 de corrente, Dia Anniversario Natalicio de S. A. 

R. [Sua Alteza Real] o Principe Regente N. S. [Nosso Senhor], 

concorreo a Côrte o Corpo Diplomatico, e as diferentes classes 

distinctas de todas as Corporações para terem a honra de 

cumprimentar a SS. AA. RR. por tão plausível motivo, estando pelo 

mesmo embandeiradas todas as Fortalezas, e Embarcações de Guerra 

surtas neste Porto, que derão as salvas do costume.  

Tambem concorreo neste dia a celebração dos felices 

Desposorios da Serenissima Princeza da Beira, a Senhora D. Maria 

Thereza, com o Serenissimo Senhor Infante D. Pedro Carlos de Bourbon e 

Bragança, Almirante General. 

A nova Augusta União das duas Reaes Casas de Bragança e 

Bourbon, he hum novo penhor da Felicidade futura da Europa; pois o 

Monstro, que para a subjugar, e aniquilar, necessita destruir o Illustre 

Sangue dos Bourbons, vè cada dia mais frustradas as suas esperanças, 

e deve prevèr, que aquella Augusta e Real Familia ha de ainda elevar-

se á antiga Grandeza, para fazer a Felicidade Pública da Europa, 

revivendo os grandes, e saudosos nomes de S. Luiz, de Henrique IV., e 

de Luiz XIV. 
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Rio de Janeiro 19 de Maio. 

No dia 13 de Maio, dia já celebre pelo feliz Anniversario 

Natalicio do Nosso Amabilissimo Principe Regente de Portugal, o 

Senhor D. João VI., que Deos nos conserve largos anos, acconteceo 

hum facto jamais visto nesta nova, e feliz Côrte do Rio de Janeiro, que 

foi o Feliz Deposorio de SS. AA. a Serenissima Senhora Princeza da 

Beira D. Maria Teresa com o Serenissimo Senhor Infante, Almirante 

General, D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança. 

Erão as 4 horas da tarde o prazo assignalado para tão feliz 

União; tudo no Paço respirava Grandeza; as paredes estavão forradas 

de Damasco e Tapecerias; e desde a porta até ao interior, brilhavam 

formosos lustres, que acendendo-se á noite, davão a claridade do dia. 

*<+ 
 

Na notícia de 16 de maio, no primeiro parágrafo, repara-se logo na 

semelhança entre esta narrativa e aquela do aniversário de D. Maria I em 1815 – a 

maneira como quer as atividades em si, quer a reportagem das mesmas eram 

altamente padronizadas. O segundo parágrafo chama a atenção, de forma neutra, 

para a celebração dos desposórios reais, enquanto o terceiro não disfarça tratar-se de 

propaganda política contra ‚o Monstro‛, como Napoleão era geralmente conhecido. 

Na passagem de 19 de maio (que depois tem continuação), destacam-se 

dois elementos da sua retórica. Em primeiro lugar, é a descrição hiperbólica (mas ao 

mesmo tempo convencional) do brilho dos ‚formosos lustres, que acendendo-se á 

noite, davão a claridade do dia‛. Numa época quando nem sequer existia luz a gás, 

quanto menos iluminação por holofotes, trata-se manifestamente de um exagero, 

com a intenção de impressionar o leitor. Em segundo lugar, sobressai, no primeiro 

parágrafo, a repetição da palavra ‚feliz‛ com apenas oito palavras no meio, reforçada 

por outra repetição na primeira oração do segundo parágrafo. Esta insistência na 

felicidade do evento surge também na primeira passagem com ‚felices Desposorios‛ 

e ‚Felicidade futura‛. A Gazeta desejava mesmo convencer os leitores da alegria da 

ocasião e da sua bem-aventurança nas mãos capazes dos Bragança (e Bourbon). 

Outras expressões também se salientam pelo que pretendem ‚vender‛: ‚hum facto 

jámais visto‛ parece um anúncio para um circo recém-chegado; ‚tudo no Paço 

respirava Grandeza‛ nem comentário merece.  
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Virando para um segundo momento e mudando para as cartas de Santos 

Marrocos, respeitante à chegada da Arquiduquesa Leopoldina da Áustria, esposa do 

Príncipe Real, D. Pedro d’Alcântara, a 6 de novembro de 1817,4 chega-se a saber 

alguma coisa sobre os preparativos:  

 

Há todo o fervor nos preparativos para a recepção pomposa 

de S. A. R. a Sereníssima Senhora Princesa D. Carolina Josefa 

Leopoldina, de quem já se receberam notícias de ser mui próxima a 

sua chegada. Há-de desembarcar no Cais do Arsenal Real, e passar 

por baixo de Arcos triunfais, receber as Bênçãos na Capela Real e Te 

Deum, havendo depois Serenata no Paço, de que já se têm feito 

ensaios nas Salas das Reais Bibliotecas (Carta de 21 de outubro de 

1817, MARROCOS, 2008: 363).  

 

Um texto bem diferente dos da Gazeta do Rio de Janeiro, por um ‚criado‛ da 

corte, já não se encontram os exageros retóricos de uma publicação oficial, mas, pelo 

contrário, uma visão pessoal ‚de dentro‛ – foi como Bibliotecário que tinha 

conhecimento dos ensaios. O que esta passagem nos esclarece é, por um lado, acerca 

da arquitetura efémera que estava a ser construída (os arcos triunfais) e, por outro 

lado, a importância que a música iria ter neste evento – quer o Te Deum na Capela 

Real, quer a Serenata no Paço, ou seja, no contexto de celebrações tanto religiosas 

como profanas. 

No ano seguinte, quase dois anos após o falecimento da rainha D. Maria, 

realizou-se finalmente, a 6 de fevereiro de 1818, a aclamação do Príncipe Regente 

como rei D. João VI. Duas passagens, uma da Gazeta e outra de uma carta de Santos 

Marrocos, embora pouco nos contem sobre o evento, dizem bastante sobre os seus 

autores, que acabam por denunciar aos seus leitores a sua total falta de fiabilidade. A 

Gazeta Extraordinaria do Rio de Janeiro, de 10 de fevereiro começa: 

 

 

                                                      
4 Casaram-se por procuração a 13 de maio (mais uma vez um casamento no aniversário de D. João). A 

frota austríaca chegou ao Rio no dia 5, mas a Princesa Real só se desembarcou no dia seguinte. 
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RIO DE JANEIRO 

O Glorioso Acto da Acclamação do Senhor Dom JOÁO 

SEXTO, Nosso Augusto Soberano, e Modelo dos Monarcas do 

Universo, anunciado na Gazeta precendente, vai hoje fixar as mais 

serias atenções dos nossos Leitores, e ser o objecto de nossa narração 

ingenua e singela; desejando, e rogando que á imperfeição do estilo 

supprão aquelles generosos sentimentos, que tão brilhantemente se 

ostentarão [= ostentaram] no Dia 6 do corrente.  

 

Ou seja, tal é a fingida humildade do autor que pouco se deve acreditar nos 

parágrafos que se seguem. 

Quanto a Santos Marrocos: 

 

Efeituou-se felizmente o desejado e aparatoso Acto de 

Aclamação de Sua Majestade no dia 6 do corrente, e do modo mais 

tocante e expressivo, que pode imaginar-se; o que Vossa Mercê 

poderá ver das notícias transcritas nas Gazetas inclusas; mas devo 

advertir que nelas há muita falta de exacção, e muita mentira, que 

não posso desculpar; pois narrando com entusiasmo coisas não 

existentes, ou dando valor a ninharias, cai no absurdo ou talvez no 

desaforo, de não publicar factos e circunstâncias ainda as mais 

essenciais daquele Acto. *<+ 

Eu nada vi da Função; porque tendo sido mandado nessa 

manhã a Casa do Conde de Viana *<+;  logo que cheguei a minha 

Casa, me recolhi à cama atacado de um febre *<+ (Carta de 24 de 

fevereiro de 1818, MARROCOS, 2008: 114). 

 

Denunciando a veracidade da Gazeta, confessa que ele próprio não testemunhou 

nada, pondo completamente em causa a sua avaliação quer dos eventos quer dos 

relatos dos outros. De facto, as suas cartas noutros contextos revelam precisamente 

um daqueles reinóis que falavam mal de tudo e de todos, que desprezavam tudo o 

que o Rio de Janeiro podia oferecer, mostrando pouca satisfação com a sua sorte e 

inveja de todos os que conseguiam avançar no jogo das hierarquias, entre os quais 

Marcos Portugal.5  

 

                                                      
5 Ironicamente, com a passagem do tempo, iria chegar a apreciar o Rio de Janeiro, acabando por se 

casar com uma carioca parda. 
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A música no regozijo dinástico 

 

Seguiu-se à transferência da capital portuguesa para o Rio de Janeiro um 

fluxo contínuo de migração da metrópole para a nova sede de governo, seja ele por 

iniciativa própria ou por ordem do Príncipe Regente. Dos músicos talvez o primeiro 

a chegar tenha sido o compositor Bernardo José de Souza Queiroz, que, ao que 

parece, já estava no Rio em 1809 (BUDASZ, 2009: apêndice 3). A partir de setembro 

do mesmo ano começou-se a organizar as passagens do primeiro grupo de músicos 

que D. João mandara vir para a sua corte: o tenor, João Mazziotti (com os dois 

irmãos, Fortunato e Carlos, assim como uma irmã, Francisca), o tenor António Pedro 

Gonçalves, o castrato italiano Giuseppe Capranica, o fagotista Nicolau Herédia (com 

a sua esposa e cinco filhos adultos), assim como Pedro Carlos Herédia, também 

instrumentista.6 Num documento datado de 14 de dezembro, estava previsto que 

todos iriam viajar na charrua São João Magnânimo, mas só terão partido em inícios 

de 1810.7 Em finais do mesmo ano chegaram mais dois castrati italianos, Antonio 

Cicconi e Giuseppe Gori, seguidos por Marcos Portugal a 11 de junho de 1811, 

provavelmente no mesmo navio da cantora lírica italiana Marianna Scaramelli e seu 

marido, o bailarino e coreógrafo Luiz Lacombe [Luigi Lacomba].  

Numa segunda onda, D. João mandou contratar mais castrati em Itália. Em 

1816 chegaram Giovanni Francesco Fasciotti, Marcello e Pasquale Tani, e no ano 

seguinte Francesco Realli e Angelo Tinelli. Desta feita, privando Itália de grande 

parte de uma geração de castrati (efetivamente a última antes da sua extinção), 

reforçou a sua Capela Real ‚barroca‛ e, em grande parte, luso-italiana, no Brasil 

novecentista. Voltando aos três momentos de regozijo dinástico já visitados, veremos 

em maior detalhe o papel que desempenhavam a música e especialmente estes 

músicos. 

                                                      
6 Não nos foi possível esclarecer o instrumento que tocava nem a sua relação com os restantes 

membros da família Herédia, mas a julgar pelas datas da sua atividade, parece possível Pedro Carlos 

ter sido neto de Nicolau.  
7 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, PT/TT/CR/2979.  
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No que diz respeito às núpcias da Princesa D. Maria Teresa com o Infante 

D. Pedro Carlos, no domingo 13 de maio de 1810, a Gazeta do dia 19 (já citada) 

continua:  

 

Á noite houve Opera, a que forão convidados todos os 

Membros do Corpo Diplomatico, e Córos de Musica debaixo das 

janelas do Real Palacio; Illuminação em toda a Cidade, e Salvas no 

Mar, e na Terra. 

Na Segunda, e Terça feira repetio-se a iluminação do Paço, e 

da Cidade; e houveram serenatas na Real Camara, a que foi 

convidado o Corpo Diplomatico, Salvas &c., como no Domingo. 

Na Quarta feira pela manhã, e de todas as Classes distinctas 

dos seus Vassallos por tão plausível motivo; comparecerão de tarde 

as Danças Africanas, representando as diferentes Nações; e logo às 

Ave Marias principiarão os Córos de Musica, depois as encamisadas; 

seguio-se o grande Fogo de Architectura e vistas, e findou a noite 

com a Repetição dos Córos de Musica *<+.  

 

Desconhece-se qual terá sido a ópera representada, no dia 13, mas é 

provável ter sido incluído no mesmo programa a obra ocasional Cantico a Deos 

Omnipotente Maximo, com texto de Antonio José Vaz e música de autor 

desconhecido.8 A ambiguidade do termo ‚serenata‛ dificulta identificar o conteúdo 

da atuação em causa. Contudo, terá incluído a Cantata para celebrar os felices 

Desposorios da Serenissima Snr.ª Princeza D. Maria Thereza em o mez de Maio de 1810, 

com música do recém-chegado Fortunato Mazziotti, cuja partitura se conserva no 

Arquivo Musical do Paço Ducal, em Vila Viçosa (Portugal).9 Quanto à quarta-feira, 

com um leque de atuantes e músicas mais abrangente, é difícil estabelecer 

exatamente que géneros musicais terão sido executados: por um lado, que danças 

africanas (e daí que músicas) – incluindo a questão de se eram mais ‚autênticas‛ ou 

já algo ‚europeizadas‛; por outro lado, a natureza dos coros (já ouvidos no domingo 

                                                      
8 Aviso na Gazeta do Rio de Janeiro de 16 de maio, a anunciar a venda da edição impressa.  
9 G prática 19. Uma cantata ‚gêmea‛, Bauce e Palemone, baseada na história de felicidade matrimonial 

homónima (‚Filemone e Bauce‛), extraída das Metamorfoses de Ovídio, foi composta pelo mesmo 

compositor para celebrar o aniversário do Infante D. Pedro Carlos, em julho do mesmo ano. A 

partitura existe na Biblioteca da Ajuda, Lisboa, com a cota 45-I-22.  
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anterior) – mais eruditos ou mais populares, religiosos (litúrgicos ou devocionais?) 

ou profanos. Em todo o caso, a sua função nunca terá sido a de alguma espécie de 

autoafirmação (negra/popular), mas sim de homenagem, reforçando a hierarquia 

vigente e não a subvertendo. 

Entre meados de 1810 e novembro de 1817, quando chegou a 

Arquiduquesa D. Leopoldina da Áustria, houvera, como já se observou, uma série de 

reforços no corpo de músicos disponíveis, e o nome de Marcos Portugal começa a 

surgir em notícias de celebrações dinásticas. Respeitante aos dias festivos entre a 

chegada da Arquiduquesa, a 5 de novembro, e o fim das celebrações no dia 7, 

surgem várias referências à música, no meio da narrativa hiperbólica do costume. Na 

manhã de quinta-feira, dia 6, por exemplo, na procissão com o Rei, D. João VI, e a 

Rainha, D. Carlota Joaquina, ‚hia a Musica das Reaes Cavalherices a cavallo‛ (Gazeta 

do Rio de Janeiro, 8/11/1817), que, por tradição, ia munida de clarins e timbales. Da 

parte da tarde do mesmo dia: 

 

Às 2½ horas chegarão á Real Capella S[uas] M[ajestades] e 

A[ltezas] R[eais], com todo o mencionado acompanhamento. Alli 

forão recebidos pelo Excellentissimo Bispo Capellão Mór com todo o 

Seu Cabido paramentado, e pelo Senado da Camara. Feita a Oração, 

procederão para a Capella Mór. O Excellentissimo Bispo Capellão 

Mór, lançou as bençãos nupciaes, a que se seguio hum Te Deum, 

accompanhado de excelente Musica, composta pelo insigne Marcos 

Portugal, e executada pelos Musicos da Real Camara e Capella *<+ 

(idem). 

 

E à noite: 

 

*<+ Houve por Bem ELREI Nosso Senhor receber no Paço da 

Real Quinta da Boa Vista o Corpo Diplomático: e em presença assim 

deste Respeitavel Corpo, como dos Grandes do Reino *<+ começou 

huma magnifica Serenata na Caza da Audiencia. Deu principio a esta 

pomposa solemnidadade huma symphonia composta por Ignacio de 

Freitas. Dignou-se então o Serenissimo Senhor Principe Real [D. Pedro 

d’Alcântara+ de cantar huma aria com as formalidades seguidas em 

similhantes circunstancias, repetindo este mesmo obsequio as 
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Serenissimas Senhoras Princeza D. MARIA THEREZA e Infanta D. 

IZABEL MARIA. Depois destas Reaes demonstrações de jubilo, seguio-

se a execução do Dramma intitulado – Augurio di Felicità, arranjado 

pelo celebre Marcos Portugal, compositor da exellente Musica, 

desempenhada perfeitamente pelos Musicos da Real Camara; 

terminando este mesmo Dramma com hum Elogio também em 

Italiano, recitado por hum dos mais insignes Musicos da Real Camara 

(Gazeta do Rio de Janeiro, 12/11/1817). 

 

E ainda no dia seguinte: 

 

Á noite observou-se hum espectaculo, que pela sua novidade 

e grandeza, attrahio a geral attenção. O Coronel Fernando José de 

Almeida, Proprietario do Real Theatro de S. João, ofereceu ao Publico 

huma opera gratuita. Estava o Theatro illuminado com profusão e 

gosto, fazendo huma vista agradável e soberba a combinação das 

muitas luzes e vidros. Sua Magestade e toda Sua Augusta Familia Se 

dignarão de honrar aquelle espectaculo com as Suas Reaes Presenças. 

Para este fim se transportarão em grande Estado ao sobredito 

Theatro, e ao chegar á Real Tribuna, que estava ricamente illuminada, 

romperão os Espectadores em frequentes Vivas a Sua Magestade, á 

Serenissima Senhora Princeza Real, a Toda a Real Familia, e á Caza de 

Bragança. Começou então a representação da Opera Seria ainda não 

vista nesta Corte, intitulada – Merope, Musica da composição do 

insigne Marcos Portugal. O Scenario e vestuário erão não só 

magestosos, mas inteiramente novos. No intervallo do 1.º ao 2.º Acto 

executou-se hum Baile serio intitulado Axur, ou o roubo d’Aspasia com 

S[c]enario igualmente ricos e novos (idem). 

  

Apesar da referência à sinfonia de Inácio de Freitas (compositor 

aparentemente desconhecido fora deste contexto), a centralidade das composições de 

Marcos Portugal é patente. Na Ação de Graças (neste contexto, uma espécie de 

bênção pelo casamento da Arquiduquesa e do Príncipe Real, visto que já se casaram 

por procuração, em Viena), foi executado um Te Deum seu, provavelmente o Te Deum 

em Lá maior (MP 04.10 no catálogo de MARQUES, 2012), composto originalmente 

para execução por vozes masculinas e cinco órgãos na Basílica de Mafra, e revisto 

numa versão para vozes mistas e orquestra no Brasil, em 1813. Atrás da serenata, à 

noite, estão duas facetas distintas do seu trabalho – a de mestre de música de Suas 

Alteza Reais (foram seus alunos de canto D. Pedro e D. Isabel Maria, questão a que se 
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volta adiante) e a de compositor de música dramática. Quando a Gazeta menciona 

que o drama Augurio di Felicità foi ‚arranjado‛ pelo compositor da música, refere o 

facto de Marcos Portugal ter sido responsável igualmente pelo texto, uma espécie de 

pastiche baseado sobretudo em textos de Metastasio (PACHECO, 2012).10 Quanto ao 

espetáculo gratuíto no dia seguinte, no Teatro de São João, a ópera séria encenada, La 

Merope, estreou-se originalmente em 1804, em Lisboa, no Real Teatro de São Carlos, 

com Angelica Catalani como protagonista.11 Não foram encontradas fontes com 

informação sobre o elenco, mas é provável este papel ter sido desempanhado no Rio 

por Marianna Scaramelli, tendo sido necessárias algumas acomodações da parte do 

compositor para a voz dela. Desconhece-se o autor da música do bailado Axur, cujo 

coreógrafo e primo ballerino terá sido provavelmente Luiz Lacombe. Contudo, as 

partes cavas de um bailado com este título (de autor anónimo), conservadas em Vila 

Viçosa, junto com partes cavas da ópera homónima de Salieri,12 serão aquelas usadas 

nesta ocasião. A música é constituída por uma abertura seguida por doze números, 

sendo o último bastante extenso. 

A Gazeta do Rio de Janeiro, na sua edição suplementar de 10 de fevereiro de 

1818, publica uma extensa reportagem (quase cinco páginas) sobre a série de 

atividades relacionadas com a Aclamação de D. João VI, no dia 6, fazendo numerosas 

referências à música. Já no dia anterior reuniu-se um extenso cortejo para publicitar 

um anúncio do Senado da Câmara de que ‚Sua Magestade marcára este feliz Dia, 

para formar huma nova época nos Fastos de Portugal.‛ No início do cortejo estava 

‚huma guarda a cavallo do Real Corpo da Policia. Seguia huma banda militar de 

musica *<+‛. De modo semelhante, ‚Fechava este apparatoso accompanhamento 

hum grosso destacamento de Cavallaria, e outra banda de Musica.‛ Este conjunto 

                                                      
10 Conserva-se a partitura manuscrita de Augurio di Felicità em Lisboa, no Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo, Fundo da Casa de Fronteira e Alorna, liv. 69 a 71. A sua edição crítica foi realizada por 

Alberto Pacheco.  
11 Conserva-se a partitura em Lisboa, na Biblioteca da Ajuda, cota 48-II-25 a 26. 
12 Paço Ducal, Arquivo Musical, cota G prática 33. As partes conservadas são para 2 oboés, 2 fagotes, 2 

trompas, 2 trompetes, violino principal, violino I (2 exemplares), violino II (3 exemplares), violeta, 

violoncelo e baixo.  
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passou primeiro pelo ‚Real Paço da Boa Vista, onde estava S*ua+ M*agestade+ e 

A[ltezas] R[eais].13 Alli se leu pela primeira vez o bando, e depois de alegres vivas 

alternando com o Hymno nacional,14 retrogradarão, e vierão ao Palacio da Corte, 

onde se achava a RAINHA Nossa Senhora e Suas Augustas Filhas.‛ 

Logo de manhã no dia 6, ‚EL-REI Nosso Senhor, em demonstração da Sua 

Devoção, fez cantar a Missa competente, elevando porém aquella Festividade á 

primeira Classe, celebrando em consequencia o Illustrissimo Deão, e fazendo-se 

Commemoração do Espirito Santo.‛ Foi por exigência da ocasião que a missa fosse 

dedicada ao Espírito Santo, por sua vez uma festa liturgicamente de primeira classe, 

o que pela hierarquia sacerdotal estabelecida na Capela Real, necessitava que fosse o 

Deão a celebrar. Não é referido o compositor da música, o que implica 

provavelmente não ter sido da autoria de Marcos Portugal.  Terá sido para esta Missa 

que foi destinada a Missa solemnis pro Die Acclamationis S. M. Johannis VI, de 

Sigismund Neukomm, mas não se pode confirmar que foi esta que chegou a ser 

executada.15 

Conforme a Gazeta, para o ato de Juramento e Aclamação havia sido 

construída uma ‚sumptuosa varanda‛, no Largo do Paço, ocupando ‚toda a face do 

Real Paço, contigua á Capela Real‛. Quando o Rei chegou à varanda ‚tangerão os 

Ministreis, Charamellas, Trombetas e Atabales‛, assim como em pelo menos dois 

outros momentos da cerimónia. As designações usadas para estes intervenientes são 

bastante ambíguas, não sendo de tomar à letra, implicando simplesmente um grande 

leque de músicos (não divisíveis necessariamente em quatro grupos correspondentes 

aos termos usados) e abrangendo conjuntos como as bandas criadas pelo decreto de 

1810, os instrumentistas que acompanharam a Princesa Leopoldina na sua viagem da 

                                                      
13 O Rei e a Rainha viviam separadamente, o primeiro com os filhos D. Pedro d’Alcântara e D. Miguel, 

e a última com as filhas. 
14 A esta data, ter-se-á tratado do ‚Hino patriótico‛ (1809?), de Marcos Portugal. Agradecemos a 

Alberto Pacheco por este esclarecimento.   
15 Foi uma missa ‚pro Die Acclamationis‛ e não ‚pro Acclamatione‛. Como adiante se verifica, o ato 

litúrgico associado ao Juramento/Aclamação foi uma Ação de Graças, com Te Deum, e não uma Missa. 

Ver CARDOSO (2005: 68-69) para uma ampla e aberta discussão sobre a execução ou não desta missa 

na Capela Real, incluindo a hipótese de ter sido esta a missa cantada na manhã do dia da Aclamaçao. 



Atas do Congresso Internacional  

‚Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido‛. São Paulo, 2015. 

31 

Áustria, que permaneceram no Brasil, integrados entre os clarins e tambores das 

Reais Cavalariças, assim como as zabumbas, campainhas e caixas das fileiras da 

infantaria e artilheria.16 

Seguiu-se ao ato de Juramento e Aclamação uma cerimónia na Capela 

Real, a qual, por ter como momento principal a execução do hino Te Deum, deve ser 

considerada uma espécie de Ação de Graças e Bênção. Nas palavras da Gazeta: 

 

O Excellentissimo Capellão Mór poz no Throneto cercada de 

immensas luzes a Sagrada Reliquia, e subindo ao Solio, entoou o Te 

Deum, que cantarão os Musicos da Real Camara e Capella, dirigidos 

pelo celebre Marcos Portugal, Mestre de SS. AA. RR., Compositor 

daquella excellente Musica. 

Apezar da sua grande extensão, a Piedade de Sua Magestade 

superou todos os obstaculos, que oppunha o incommodo, que soffre 

ha tanto, assistindo em pé quasi todo o tempo, que durou o Hino; 

findo o qual, o Excellentissimo Capellão Mór recitou hum verso e 

duas Orações analogas ao objecto, e chegando ao meio do altar, deu 

com a Cruz a triplicada Benção Pontifical *<+. 

  

O Te Deum cantado tinha sido composto especialmente para a ocasião. 

Seria importante salientar a referência à demonstração de ‚devoção‛ do Rei, na 

Missa, da parte da manhã, e a ‚piedade‛ (custe o que custar) durante o Te Deum, da 

parte da tarde – uma das muitas facetas da pessoa do Rei a ser constantemente 

ostentada, de modo a reforçar a imagem que desejava transmitir de si aos seus 

súbditos. 

                                                      
16 O Hino da Aclamação, de Marcos Portugal, permite a sua execução sem cordas ao ar livre e teria 

servido perfeitamente nestes momentos como marcha sem vozes. Por outro lado, L’allegresse publique, 

de Neukomm também foi composta em homenagem à Aclamação (LANZELOTTE, 2009: 195). 

Contudo, não seria mais do que mera especulação propor que uma ou outra composição foi executada 

neste contexto. 
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Marcos Portugal  

(Gravura de Charles-Simon Pradier baseada em pintura de Jean-Baptiste Debret) 

 

A figura de Marcos Portugal (1762-1830) no Rio de Janeiro 

 

Nos textos citados, o nome de Marcos Portugal surge direta ou 

indiretamente em três contextos: na Capela Real, nos teatros e como professor de 

música. Em todos estes contextos, por ‚insigne‛ ou ‚célebre‛ que fosse o compositor 

(cada um destes vocábulos é usado duas vezes para o caracterizar nas passagens da 

Gazeta citadas), nunca deixou de ser um ‚criado‛ nos olhos da Família Real, com o 

seu lugar correspondente na corte e na hierarquia da mesma. Atuava não por sua 

escolha, como agente livre, mas conforme os mandamentos de D. João. Fez o que fez 

(e não fez o que não fez) simplesmente porque o Príncipe Regente/Rei assim 

entendia. 
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Como ponto de partida deve-se esclarecer que, contrário ao que a 

historiografia brasileira costuma constatar,17 Marcos Portugal nunca ocupou 

formalmente o cargo de Mestre de Capela da Capela Real e provavelmente não, na 

prática, da Capela Imperial. Quando o compositor chegou ao Rio de Janeiro, o Mestre 

de Capela era José Maurício Nunes Garcia. D. João entendeu manter José Maurício 

neste cargo. A partir de 1816/17 Fortunato Mazziotti exerceu o papel de segundo 

Mestre de Capela, um reforço que D. João também entendeu como necessário. A 

atividade de Marcos Portugal limitava-se à composição e à direção musical em 

ocasiões específicas de relevo dinástico, tais como na Aclamação – encomendas de D. 

João, que este entendeu que o compositor deveria dirigir.  

Durante cerca de seis anos (1812-17) o compositor manteve uma produção 

regular de música sacra. Algumas das obras eram revisões, mas com modificações 

composicionais substanciais, de obras compostas originalmente para uso na Basílica 

de Mafra, tais como o Te Deum (1807/1813) já referido, as Matinas da Epifania 

(1807/1812) ou o Miserere para Quinta-feira Santa (1807/1813). Outras eram 

composições novas, nomeadamente as Matinas de Natal (1811), Matinas de defuntos 

(1812, para o falecimento prematuro do Infante D. Pedro Carlos),18 Vésperas de Natal 

(1812), Matinas de S. Sebastião (1814), Missa de Requiem (1816, para a morte de D. Maria 

I), Missa Festiva (1817) e um Te Deum (composto em 1817 para a aclamação, em 1818, 

também já referido). A única obra sacra significativa posterior, após a independência 

do Brasil, em 1822, foi a Missa Breve (1824), a sua última composição conhecida.  

A atividade de Marcos Portugal em relação aos teatros públicos tem 

paralelos. Neste caso, contudo, existe um documento que esclarece exatamente o que 

                                                      
17 CARDOSO, 2005: 64 e 71, por exemplo, perpetua esta visão. 
18 Que Santos Marrocos, num único momento de apreço pelo compositor, descreve como ‚magníficas‛ 

(Carta de 26/06/1812, MARROCOS, 2008: 138). 
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o Príncipe Regente lhe esperava.19 A ‚Decisão‛, dirigida ao compositor e assinada 

pelo Conde de Aguiar, a 9 de outubro de 1811 explicita: 

 

Pedindo o decoro e a decência que as peças de música, que se 

puserem em cena nos teatros públicos desta corte nos dias em que o 

Príncipe Real Regente Nosso Senhor faz a honra de ir assistir, sejam 

executadas com a regularidade e boa ordem que são indispensáveis 

em tais ocasiões; e concorrendo na pessoa de V. M.cê todas as 

circunstâncias de inteligência e préstimo, que se requerem para bem 

regular e reger semelhantes espetáculos; é o mesmo Senhor servido 

encarregar V. M.cê esta inspeção e direção na forma e maneira 

seguinte; 1º: A direção e inspeção de V. M.cê terá tão somente lugar, 

pelo que respeita às peças de música, que se destinarem para serem 

representadas na real presença de Sua Alteza Real; 2º: Não se poderá 

meter em cena nestas ocasiões peça alguma de música, que não seja 

escolhida e aprovada por V. M.cê, recebendo primeiramente as ordens 

de Sua Alteza Real para esse fim. 3º: Será também da intendência de 

V. M.cê a distribuição dos caracteres e a escolha dos músicos 

instrumentistas, para servirem nos referidos dias, sendo sempre dos 

mais hábeis, que houverem, e pode V. M.cê com inteligência do 

empresário ou proprietário do teatro, despedir alguns dos existentes, 

que não estiverem nas circunstâncias que se requerem, tomar outros, 

e ainda aumentar o número, quando a composição da musica assim 

exija; 4º: Procurar V. M.cê que os atores e instrumentistas façam 

aqueles ensaios, que necessários forem, e que se façam as récitas com 

a possível perfeição e ordem; 5º: Igualmente ficará à vigilância de V. 

M.cê de comum acordo com o empresário ou proprietário do teatro, 

em fazer aprontar, na forma possível, tudo o que se possa conduzir 

para a decência dos espetáculos que se houverem de recitar naquelas 

ocasiões; 6º: Será V. M.cê obrigado a assistir a todas as representações 

nos dias em que Sua Alteza Real for ao teatro para observar e 

providenciar algum descuido, que possa ocorrer; 7º: E, finalmente, 

acontecendo, que alguns dos empregados nos referidos teatros 

precise ser corrigido ou castigado pelas faltas que cometer nos 

referidos dias e ensaios, V. M.cê dará parte ao Visconde de Vila nova 

da Rainha, para este dar as providências que julgar oportunas, 

segundo as ordens que tiver recebido do mesmo Senhor a este 

respeito *<+ (apud CARDOSO, 2011: 186-187, nota 451). 

 

                                                      
19 Segundo Santos Marrocos, na sua carta de 29 de outubro de 1811, Marcos desempenhava o mesmo 

papel quer na Real Capela quer no Teatro, o de Diretor-Geral de todas as funções públicas (2008:89). 

Contudo é apenas para o lado teatral que sobreviveu o documento correspondente. 
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Este documento é tão importante pelo que não pede como pelo que exige. 

Da mesma maneira que Marcos Portugal não desempenhava o papel de Mestre de 

Capela da Capela Real, também não foi nomeado Diretor Musical de qualquer teatro 

público, nem da Ópera Nova, nem (depois) do Teatro de São João. Desconhecemos 

quem dirigia a música normalmente na Ópera Nova mas, pelo menos numa primeira 

fase, no Teatro de São João era Bernardo José de Souza Queiroz. Os poderes de 

Marcos eram absolutos, mas limitados exclusivamente aos espetáculos presenciados 

pelo Príncipe Regente. 

A Decisão também não lhe pede qualquer composição nova. Como já se 

verificou, as óperas de Marcos Portugal encenadas nestes dois teatros foram todas 

reposições de óperas compostas em Lisboa.20 A música dos elogios em 1811 e 1812, 

para os aniversários de D. Maria I, da mesma maneira como as cantatas para ocasiões 

dinásticas anteriores à chegada de Marcos, não foram compostas por este, mas ainda 

por Fortunato Mazziotti. Quem compôs a música para o drama alegórico O juramento 

dos Numes, na inauguração do Teatro de São João, foi o seu diretor musical, Souza 

Queiroz. Contudo, se Marcos Portugal não dirigiu habitualmente nem compôs novas 

óperas para ocasiões especiais, não foi por preguiça ou porque se tinha reformado de 

tais coisas, mas porque as exigências do Príncipe Regente eram outras.  

De facto, chegou a compor duas obras dramáticas no Rio de Janeiro: a 

farsa, infelizmente perdida, A saloia enamorada, com texto do poeta brasileiro 

Domingos Caldas Barbosa, destinada a encenação pelos escravos de D. João na 

Quinta da Boa Vista; e o drama Augurio di Felicità, uma obra bastante desenvolvida e 

exigente a todos os níveis, na qual, como já se observou, Marcos elaborou o texto 

para a além da música – não o trabalho de um reformado preguiçoso, mas sim de um 

compositor bastante hábil e experiente, bem consciente da importância política de 

                                                      
20 Para além das óperas já referidas (L’oro non compra amore, Artaserse e La Merope), existe uma partitura 

manuscrita e partes cavas de L’Argenide o sia il ritorno di Serse, em Vila Viçosa (cotas G prática 44, 90b, 

91a, b, c, 117.15) que, pelo facto de ter sido introduzida uma tradução portuguesa nas partes vocais, 

assim como referências aos nomes de alguns cantores conhecidos, terão sido usadas na Ópera Nova, 

talvez para o aniversário natalício do Príncipe Regente, em 1811.  
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um casamento dinástico com um membro da família Habsburgo. Tal como A saloia 

enamorada, Augurio di Felicità foi executado, pelos músicos da Real Câmara, na Quinta 

da Boa Vista, ou seja, para D. João e os seus convidados, em privado, e não num 

teatro público.21  

Assim sendo, não era nem com a Capela Real e a música sacra, nem com 

os teatros e a música dramática, que Marcos Portugal se ocupava todos os dias. Em 

ambos os casos, estas atividades eram apenas as suas atuações mais visíveis ao 

público ou à corte, limitadas a ocasiões especiais. A sua ocupação mais habitual no 

Rio de Janeiro era outra – também uma exigência real, mas mais discreta e, talvez por 

isso, até recentemente, pouco referida em textos biográficos sobre o compositor – a 

atividade pedagógica.  

Quando, em 1807, foi nomeado Compositor da Real Câmara, foi-lhe 

permitido igualmente vestir a farda que compete aos Mestres [professores de música] 

de Suas Altezas Reais. De facto, desde os tempos de D. João V e Domenico Scarlatti 

que se juntavam estas duas funções numa única pessoa. Não se sabe se Marcos 

chegou mesmo a dar aulas de música aos filhos de D. João e D. Carlota Joaquina 

antes da partida da Família Real para o Brasil, mas com toda a probabilidade terá 

sido esta a motivação principal do Príncipe Regente quando convocou o compositor 

para o Rio de Janeiro. Eventualmente ainda durante a longa viagem – caso não terá 

sido pouco depois da sua chegada – elaborou os seus solfejos para uso de Suas 

Altezas Reais (SS. AA. RR.), datadas de 1811, uma obra pedagógica com o intuito de 

desenvolver conhecimentos da teoria musical e das práticas vocais e de 

acompanhamento.   

Para além dos solfejos, foram conservadas cerca de 70 composições 

destinadas às aulas de música de SS. AA. RR. Com raras exceções, são manuscritos 

autógrafos com uma dedicatória ao Príncipe Real, D. Pedro d’Alcântara (antes da 

                                                      
21 Estas obras dramáticas terão sido compostas na sua capacidade de ‚Compositor da Real Câmara‛, 

cargo a que Marcos Portugal havia sido nomeado já a 18 de janeiro de 1807, ou seja, antes da 

transferência da capital portuguesa para o Rio de Janeiro. 
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mudança de voz), ou a uma ou outra das infantas D. Maria Isabel, D. Maria Francisca 

de Assis ou D. Isabel Maria. Dividem-se em dois grupos: em primeiro lugar, música 

para canto e ‚fortepiano‛ – o instrumento do acompanhamento designa-se assim – 

constituída por 47 trechos de ópera, maioritariamente de óperas estreadas em Lisboa, 

no Teatro de S. Carlos, mas incluindo alguns excertos de óperas compostas em Itália, 

assim como oito canzonette e ariette, sobretudo com textos de Metastasio; em segundo 

lugar, música exclusivamente para fortepiano, designadamente dez motivos (peças 

breves e simples), quatro reduções de aberturas, uma ‚Marcha e passedobre‛ e, por 

último, numa fonte mais tardia mas provavelmente destinado a duas das infantas, 

um minuete para ‚cravo‛ a quatro mãos.22  

Nos excertos acima citados da Gazeta do Rio de Janeiro, encontram-se duas 

referências indiretas a esta atividade pedagógica. Na serenata do dia 6 de novembro 

de 1817, cantaram perante os convidados o Príncipe Real, a Princesa Maria Teresa e a 

Infanta Isabel Maria. Não se sabe de Marcos alguma vez deu aulas à Princesa Maria 

Teresa, mas D. Pedro e D. Isabel Maria deviam-lhe a sua formação musical.23 Ao 

atribuir-lhe a autoria do Te Deum de Aclamação, Marcos é designado por ‚Mestre de 

SS. AA. RR.‛, o seu título como professor de música. 

 

Conclusão 

 

O contexto no Rio de Janeiro em que Marcos Portugal vivia e trabalhava 

explica muitas das suas atuações, os mitos que surgiram à volta da sua pessoa e as 

atitudes dos que o rodeavam. A famosa e suposta fricção entre ele e o Pe. José 

Maurício Nunes Garcia não tem fundamento documental. Os seus papéis eram 

diferentes e não se sabe se se davam bem ou não. Contudo, Marcos não precisava de 

desprezar o músico pardo a nível pessoal. O contexto já implicava isso em todo o 

caso – o contexto de uma corte altamente hierarquizada que favorecia o branco 

                                                      
22 Ver CRANMER, 2013. 
23 Por esta altura, as Infantas (agora Rainha) Maria Isabel e Maria Francisca de Assis já estavam 

casadas e viviam em Madrid. 
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contra o homem de cor e o reinol contra o carioca; o contexto de um Príncipe Regente 

e depois Rei que, com poder absoluto, mandava privilegiar um homem cuja música 

conhecera desde, pelo menos, 1782, em quem investira, mantendo o seu ordenado 

como organista durante os anos que granjeou fama internacional como compositor 

de ópera em Itália (1792-94 e 1795-1800), e nomeando-o, a essa luz, para uma série de 

cargos no seu regresso a Portugal e depois no Brasil.  

Marcos, apesar do seu estatuto de criado, acabou por ser um homem 

poderoso, e daí inevitavelmente objeto de enorme inveja de pessoas como Santos 

Marrocos:  

 

*<+ o Barão de Alamiré [como este gostava de designar o 

compositor] tem ganhado a aversão de todos pela sua fanfarronice 

[<]: é tão grande a sua impostura e soberba por estar acolhido à 

graça de Sua Alteza Real [o Príncipe Regente], que se tem levantado 

contra si a maior parte dos mesmos, que o obsequiavam: é notável a 

sua circunspeção, olhos carregados, cortejos de superioridade, enfim 

aparências ridículas e de charlatão. (Carta de 28/09/1813, 

MARROCOS, 2008: 217-218) 

 

Pode-se acreditar Marcos não ter sido nenhum anjo, mas a imaginação do 

próprio Santos Marrocos, como já verificámos, era fértil e o seu descontentamento 

com tudo e todos muito geral.  

Pela Constituição do Império do Brasil, por força do Artigo 6º, Parágrafo 

4º, Marcos Portugal tornou-se cidadão brasileiro.  

Faleceu no Rio de Janeiro a 17 de fevereiro de 1830. 
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Resumo: Análise das influências do contexto histórico e social na formação da coleção 

museológica do Museu de Instrumental Delgado de Carvalho, criado no âmbito do 

Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro, no final do século XIX, logo após a 

proclamação da república no Brasil.  Partimos do pressuposto de que nos primeiros anos 

da república a modernização do Brasil e do ambiente musical era essencial e a Europa era 

a mais importante fonte de inspiração. A partir da bibliografia especializada em história e 

musicologia e de documentos de época procuramos mostrar evidências desse 

pressuposto e mostrar como a partir dessa lógica se torna fundamental a modernização 

do Instituto Nacional de Música incluindo a criação de um museu de instrumentos, que 

tem forte influência dos conservatórios de música e museus de instrumentos musicais 

europeus.  

 

Palavras chave: Museu de instrumentos musicais. Modernização do ambiente musical. 

Proclamação da República. Século XIX. 

 

Abstract: Analysis of the historical and social organization of the collection of the 

Museum of Instruments Delgado de Carvalho, designed in the framework of the 

National Institute of Music, in Rio de Janeiro, at the end of the nineteenth century, soon 

after the Proclamation of the Republic in Brazil. It was assumed that in the first years of 

the Republic, modernizing of Brazil and its musical environment was essential and 

Europe was the source of inspiration. Starting from literature and documents of that 

period there was an effort to demonstrate that, within this context, it was fundamental to 

modernize the National Institute of Music, including the foundation of a museum of 

musical instruments, having a substantial influence from conservatories of music and 

European museums of musical instruments. 

 

Keywords: Museum of musical instruments. Proclamation of the Republic. Nineteenth 

century. National Institute of Music. 
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Introdução 

 

As coleções museológicas1 são formadas por um conjunto de objetos 

materiais ou imateriais que um estabelecimento ou um indivíduo se encarregou de 

reunir, classificar, selecionar e conservar em local seguro e em geral divulgadas para 

o público. (DESVALLÉS, MAIRESSE, 2013). Essa reunião de objetos é uma prática 

complexa e artificial que envolve valores e concepções das instituições e de seus 

agentes que estão inseridos em um complexo sistema de relações onde se 

entrecruzam ideias e valores de grupos sociais, nações, colecionadores, artistas, entre 

outros (GONÇALVES, 2007).  

Nesse sentido, diversos autores concordam que a análise do contexto 

histórico e cultural é fundamental para entender a criação e desenvolvimento de uma 

instituição cultural.  Rangel (2015) pondera que ao pesquisarmos a construção e a 

formação de coleções museológicas não só aprofundamos o conhecimento sobre o 

processo de criação do museu, mas simultaneamente estamos ‚analisando os 

personagens, grupos e instituições que as formaram‛. Morais (2015) reforça essas 

reflexões afirmando que: 

 

Pensar e produzir conhecimento no campo do museu exige, além de 

repensar os modelos que estão sendo questionados e os motivos e 

grupos interessados nessa reflexão, também conhecer o contexto 

histórico e social em que ocorrem (MORAIS, 2015).   

 

Manuel Castells também enfatiza a importância de situar os museus, como 

instituições culturais, inseridas em um dado contexto social.  

 

Primeiramente, museus são instituições culturais, isto é, são 

sistemas de armazenamento, processamento e transmissão de 

                                                 
1 Os museus, segundo a definição do Conselho Internacional de Museus1, são responsáveis pela 

salvaguarda do patrimônio material ou imaterial de caráter natural, cultural ou científico (ICOM, 

2006).  
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mensagens culturais potencialmente interativas, dentro de, e 

para um determinado contexto social. (CASTELLS, 2015) 

 

Em sintonia com esses autores procuramos compreender as condições de 

formação da coleção do Museu Instrumental Delgado de Carvalho (MIDC), 

acomodado no Instituto Nacional de Música no final do século XIX, entrelaçada ao 

contexto histórico e cultural da cidade do Rio de Janeiro dessa época.   

 

Aspectos históricos e culturais no Brasil no final do século XIX  

 

No decorrer do século XIX, tanto na Europa como no Brasil, as 

transformações políticas, econômicas e sociais modificaram os hábitos culturais. Na 

Europa a classe média das cidades, com um poder aquisitivo maior, procurando o 

‚aval da elite‛ faz uma imersão na cultura ‚até então um privilégio da nobreza‛ 

(RONAI, 2008, p. 46). O pesquisador Rui Vieira Nery (In: MORAIS, 2000, p.9), 

também, comenta sobre o acesso cada vez mais amplo das classes médias das cidades 

europeias à cultura e à educação.  

 

As classes médias citadinas, pelo seu próprio poder econômico 

crescente, tinham agora um acesso cada vez mais alargado quer 

à rede de instrução básica (e, através dela, à circulação de uma 

cultura literária ou, melhor dizendo de suporte escrito) quer a 

tipos de práticas artísticas e de diversões que tradicionalmente 

estavam apenas associadas à aristocracia e cuja fruição 

constituía para elas, por isso mesmo, um alvo a atingir como 

símbolo exterior de ascensão e legitimação social (Nery, In: 

Morais, 2000, p.9).  

 

No Brasil, o século XIX, é um período com marcadas transições políticas 

engendradas sempre pelas elites conservadoras.  No início do século, o território 

brasileiro é ainda uma colônia portuguesa alicerçada em uma sociedade rural 

escravagista, onde a cultura é restrita e a igreja tem um papel fundamental na vida 

social.  
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Dentro dos quadros de uma sociedade essencialmente agrária e 

escravista, onde eram escassas as possibilidades do trabalho 

livre, havia pouco lugar para instrução e cultura, exceção feita 

da obra catequética que se encerrava dentro dos seus próprios 

limites. (COSTA, 1999) 

 

O desenvolvimento cultural no Brasil era travado por determinação da 

metrópole, ‚faziam parte do firme propósito de impedir a circulação de idéias novas 

que pudessem pôr em risco a estabilidade de seu domínio‛ (HOLANDA, 1995). 

A chegada da Corte portuguesa, em 1808, fugindo das invasões 

napoleônicas, modifica intensamente a vida política, econômica, social e cultural do 

país. O Rio de Janeiro, cidade sede da Corte, se transforma no principal centro 

cultural. As trocas entre a Europa e o Brasil são acentuadas sendo ‚possível perceber 

um vaivém de influências‛ (SANDRONI, 2001, p. 39) culturais. Na música a 

modinha e o lundu, por exemplo, passeiam entre os dois países, entre os salões 

nobres e as casas populares, entre os teatros e as reuniões sociais, entre o piano e o 

violão.  

A Independência do Brasil, em 1822, como afirma Sergio Buarque de 

Holanda (1995), foi relativamente pacífica e teria como razão principal 

ressentimentos acumulados na antiga metrópole pelas decisões favoráveis ao Brasil 

adotadas por D. João. As elites brasileiras que, nessa época tomaram o poder eram 

compostas ‚de fazendeiros, comerciantes e membros de sua clientela, ligados à 

economia de importação e exportação e interessados na manutenção das estruturas 

tradicionais‛ (COSTA, 1999, p. 9). Os grupos que poderiam ter feito oposição ao 

sistema foram integrados e assimilaram ‚o estilo de vida e as aspirações das classes 

dominantes‛ que por sua vez conseguiram manter sua ideologia ‚essencialmente 

conservadora e antidemocr{tica‛. (COSTA, 1999, p. 13) 

 

A presença do herdeiro da Casa de Bragança no Brasil ofereceu-

lhes a oportunidade de alcançar a Independência sem recorrer à 
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mobilização das massas. Organizaram um sistema político 

fortemente centralizado que colocava os municípios na 

dependência dos governos provinciais e as províncias na 

dependência do governo central.  (COSTA, 1999, p. 10)  

 

Em meados do século ‚a constituição de um ministério de conciliação (...) 

expressando uma união temporária entre liberais e conservadores‛ consolida mais 

fortemente a hegemonia de uma elite conservadora. As ideias capitalistas e liberais, 

que na Europa começavam a ter eco, não faziam ‚sentido numa sociedade em que o 

trabalho era feito por escravos, as relações humanas se definiam em termos de troca 

de favores e a mobilidade social dependia da patronagem da elite‛ (COSTA, 1999, p. 

11).  

Porém com o fim do tráfico, em 1950, e com a abolição da escravidão, em 

1888, um maior estímulo é dado à modernização, à industrialização e à urbanização. 

O Rio de Janeiro ‚vitrine de todas as mudanças‛ recebeu calçamento de 

paralelepípedos nas ruas (1853), iluminação a gás (1854), bondes puxados a burro 

(1859), rede de esgoto (1862), abastecimento de água (1874) (GOMES, 2013). Porém, 

fora das cidades, ‚não a muitos quilômetros de distância, o caboclo vegetava, à 

margem do progresso‛ (COSTA, 1999, p. 265).  

A vida social nas cidades era intensa. Teatros estavam sempre cheios e 

recebiam atrações internacionais. Habitantes e visitantes relatam o agito da cidade, 

tal como Ina Von Binzer2 que viveu no Rio de Janeiro de 1981 à 1983 e trabalhou 

como professora de piano.  

 

‚(...) vendedores de água, vendedores de jornal, (...) realejos e 

outros instrumentos, não se levando em conta os inúmeros 

pianos soando janelas afora, tudo isso atroa pelas ruas estreitas, 

onde os sons estridentes se prolongam indefinidamente (...) 

                                                 
2 Ina von Binzer esteve no Brasil e trabalhou como professora de inglês, francês, alemão e piano, no 

período de maio de 1881 a janeiro de 1883, e escreveu uma obra epistolar Leid und Freud einer 

Erzieherin in Brasilien (Meus Romanos: alegrias e tristezas de uma educadora no Brasil), um gênero 

narrativo que estava em voga nessa época e descreve muito das relações sociais no país.   
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Além do barulho ensurdecedor, (...) a sujeira e a desordem‛ 

(BINZER apud GOMES 2013, p. 53) 

 

Esse clima animado nas cidades estimula a fundação de associações 

artísticas e musicais em várias cidades, tais como: O Club Beethoven, criado em 1882, 

por Robert Jope Kinsman Benjamin, violinista, compositor e crítico musical, no qual 

tinham espaço concertos de música sinfônica e de câmara, aulas de música e uma 

biblioteca3; e a Sociedade de Concertos Clássicos, fundada por José White e Arthur 

Napoleão. Muito embora, não tenham tido vida longa, se extinguido após a queda do 

Império, influenciaram e estimularam a atividade musical.  

 

‚Com efeito, a pr{tica da música de câmara no Brasil viveu 

mudanças sensíveis, nas últimas décadas do século XIX, não 

apenas no que se refere à ampliação deste repertório. Foram 

estabelecidos novos parâmetros também nos campos do estilo, 

temática, influências e técnicas de composição, cujos aspectos 

merecem estudo pormenorizado, levando-se em consideração o 

conjunto das condições materiais e ideais que envolvem sua 

criação‛ (ROCHA, 1998-1999). 

 

No final do ano de 1889, se estabelece a república de forma conspiratória, 

porém, relativamente tranquila, a partir de um golpe militar que contou com o apoio 

das elites, apesar de terem existido tentativas de mobilização popular. 

 

Os políticos falavam às populações urbanas. Os poetas e 

escritores voltaram a falar do povo, redescobrindo-o, como 

fonte de inspiração. Apesar dessas tentativas de mobilização 

popular, a República se faria como a Independência se fizera – 

sem a colaboração das massas. O novo regime resultaria de um 

golpe militar. Nos meios republicanos, a estratégia 

conspiratória prevaleceu sobre a estratégia revolucionária. 

(COSTA, 1999, p. 15) 

 

                                                 
3 A biblioteca era dirigida por Machado de Assis (1839-1908). 
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Apesar da mudança política as crises econômicas rondavam. Havia uma 

superprodução de café, uma forte concentração de terras e desemprego. O Brasil 

tinha 14 milhões de habitantes, destes, apenas 15% sabiam ler e escrever. A economia 

estava centrada na produção e exportação do café vivendo a maior parte da 

população no campo. O preconceito racial era imenso, os negros libertos foram 

abandonados e os poucos que conseguiram ascender socialmente foram 

incorporados à elite adquirindo o ‚status de branco‛, como aponta Costa (1999): 

 

Tal foi a sorte de homens como o novelista Machado de Assis, o 

poeta Cruz e Souza e o engenheiro André Rebouças. Através do 

sistema de clientela e patronagem as elites brasileiras 

consolidaram sua hegemonia sobre os demais grupos sociais – o 

que contribuiu em parte para a estabilidade relativa do sistema 

político. (COSTA, 1999, p.13)  

 

Na arte, costumes e na cultura a elite brasileira buscava inspiração na Belle 

Époque europeia, que norteia ‚a ação e o pensamento das elites intelectualizadas e 

dirigentes do período‛ (ABREU, 2011)  

Autores como Mario de Andrade, em 1942, afirmava que ‚perseveramos 

musicalmente coloniais até que a convulsão de 1914‛ (ANDRADE, 1980, p. 163). No 

entanto, outros autores, mostram que mudanças no cenário político na primeira 

república provocam a necessidade de mudança nos hábitos culturais e sociais. A 

música de câmera instrumental e a música sinfônica ganha mais espaço entre os 

compositores nacionais, como afirma Pereira (2013). 

 

Na década de 1880, antecedendo a queda do regime 

monárquico no Brasil, um grupo de músicos articulou-se em 

torno do esforço para influir no ambiente musical do Rio de 

Janeiro, tendo como referência o repertório camerístico e 

sinfônico, de estilos clássico e romântico, de origem ou 

influência germânica. Marcavam, assim, uma diferença em 

relação às práticas musicais públicas mais habituais na Corte, 

associadas aos gêneros dram{ticos ‚sérios‛ (a ópera italiana) ou 

‚ligeiros‛ (operetas, burletas, zarzuelas, mágicas, revistas, etc.). 

Esse esforço era representado como uma ‚elevação intelectual‛ 
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do país, que o dotasse de um perfil afinado com matrizes 

culturais consideradas ‚civilizadas‛ e ‚modernas‛. (PEREIRA, 

2013, p. 1) 

 

A música popular na primeira república, também se impõe e afirma traços 

mais brasileiros.  

 

O variado público das cidades, antes das ondas do rádio e da 

política cultural do Estado Novo já parecia estar disposto a 

ouvir músicas e poesias sobre temas ‚nacionais‛, ‚populares‛ e 

patrióticos; ou a transformar o campo musical em canal de 

discussão e crítica dos problemas políticos da jovem república. 

As ideias de uma ‚música popular‛ e de uma ‚música 

brasileira‛ j{ circulavam e eram discutidas em diversos 

ambientes. A produção de folcloristas, entre o final do século 

XIX e XX, também criou um espaço que reconhecia e valorizava 

a presença ativa dos descendentes de africanos na nação 

(republicana) projetada. (ABREU, 2011, p. 7) 

 

Relatos de época, selecionados por José Geraldo Vinci de Moraes, citados 

por Abreu (2011), também apontam a nacionalidade na música popular. Orestes 

Barbosa (jornalista e compositor - 1893-1966) fala da existência dos sambas ‚desde o 

tempo do imperador‛. Alexandre Gonçalves Pinto (c. 1870-c. 1940), o incansável 

historiador dos primeiros chorões evidencia, desde o final do século XIX, uma 

grande ‚falange de chorões que elevaram a enalteceram as músicas genuinamente 

brasileiras‛. 

 

Se intelectuais e governantes na Primeira República de fato 

defenderam e incrementaram políticas excludentes, autoritárias 

e dentro de um gosto tido como europeu, as avaliações sobre o 

período não podem se restringir a isso. Músicos Instituto 

Nacional de Música, antes da Semana de Arte Moderna de 

1922, investiram na construção de uma música que 

identificavam como brasileira. No início do século XX 

intelectuais republicanos já tinham conferido ao que definiam 

como música popular, o folclore ou o samba urbano, os 

atributos da mestiçagem e da brasilidade. Por outro lado, 

‚músicas populares‛, como lundus, maxixes e choros, 
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afirmaram-se como gêneros e negócios lucrativos, no mercado 

editorial e de diversões, exatamente entre o final do século XIX 

e início do XX. Não precisaram das décadas de 1920 e 1930 para 

serem identificadas como coisas nacionais. (ABREU, 2011, p. 73) 

 

No final do século XIX conviviam os seguintes gêneros musicais: choro, 

samba, música sinfônica e de câmara, ópera italiana, ópera alemã, teatro de revista, 

canção de câmara, modinha, operetas, burletas, serenatas, danças de salão (VERMES, 

2011, p.3).  

Músicos, compositores e instrumentistas, que viveram nessa época tinham 

estilos e vivências musicais diferentes, alguns ainda começando e outros já na sua 

maturidade, alguns como Carlos Gomes mais ligados ao Império outros como 

Leopoldo Miguéz e Alberto Nepomuceno (1864-1920) mais comprometidos com a 

república. Destacamos alguns compositores ícones dessa fase: Carlos Gomes (1836-

1896); Catulo da Paixão Cearense (1866-1946); Chiquinha Gonzaga (1847-1935); 

Ernesto Nazareth (1863-1934); Leopoldo Miguéz (1850, 1902); Glauco Velasquez 

(1884, 1914); Henrique Alves de Mesquita (1830-1906); Henrique Oswald (1852-1931). 

Apesar de haver mais espaço para a cultura nas cidades a vida do músico 

não era fácil, como pode ser observado no relato de Guanabarino, citado por Vermes 

(2011b).  

 

[...] assim como não foi fácil arregimentar todos os elementos 

orchestraes para o desempenho de grandes operas, sabido, 

como é, que os nossos professores passam muitos mezes sem se 

reunirem para a execução symphonica e que vivem 

desanimados pelos theatros tocando enfadonhas partituras de 

magicas e revistas.  (GUANABARINO 1895, p.3) 

 

Com efeito, a intensa atividade musical e as novas instituições 

propiciaram a diversificação de repertórios e práticas musicais na cidade onde se 

podia ouvir ‚baforadas de musica de todo preço‛. 
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Todavia, por todas essas ruas inúmeras da cidade, por todos os 

bairros e becos desta muito heróica ‘Pianopolis’, quando a gente 

passa, atarefado, na luta pela existência, esfuziam dos sobrados 

e das rotulas, por entre as nuvens de pó que serpenteiam no ar 

abafadiço ou através da folhagem ressecada das arvores 

encaloradas que bordam as margens das lagoas, dos canais, ou 

as praias do mar gumebundo, esfuziam, dizíamos, baforadas de 

musica de todo preço, musica barata e musica de alto coturno, 

porque não há por aí casa que não tenha um piano, uma flauta, 

uma rebeca, uma clarineta, um violão, ou um cavaquinho, e o 

competente artista ou amador para a correspondente execução 

(MENEZES, 1892, p. 37). 

 

A circulação da música se dá através de partituras ou transmissão oral, 

pois o rádio só se instala em 1920 e os primeiros discos surgem só em 1902, porém, 

como poucos sabiam ler uma partitura, as músicas de diversos gêneros eram 

aprendidas de ‘ouvido’. 

 

‚Como o domínio da escrita/leitura musical demanda 

treinamento específico, poderia parecer que os repertórios 

musicais disseminados inicialmente através da notação musical 

ficassem constritos a determinados grupos. Na verdade, eles 

transitavam entre círculos diferentes através de mecanismos de 

apropriação como a repetição ‘de ouvido’. (VERMES, 2011, p. 3) 

 

Apesar das mudanças políticas ocorridas durante o século XIX, as relações 

sociais e econômicas no Brasil se modificam muito pouco.  

 

(...) a despeito das transformações ocorridas entre 1822 e 1889, 

as estruturas socioeconômicas da sociedade brasileira não se 

alteraram profundamente, nesse período, de modo a provocar 

conflitos sociais mais amplos. O sistema de clientela e 

patronagem que permeava toda a sociedade minimizou as 

tensões de raça e de classe. O resultado desse processo de 

desenvolvimento foi a perpetuação de valores tradicionais 

elitistas, antidemocráticos e autoritários, bem como a 

sobrevivência de estruturas de mando que implicam a 

marginalização de amplos setores da população. (COSTA, 1999, 

p. 15) 
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Havia não só uma necessidade de reorganizar a administração e 

transformar as instituições criadas pelo Império, mas também, um ‚esforço no 

sentido de renovar ambiente musical carioca‛ (VERMES, 2004). A mudança no 

cenário político impõe mudanças em diversos setores da sociedade. Instituições antes 

ligadas à monarquia assumem uma nova roupagem. Na educação musical essa 

postura é refletida num dos primeiros atos do governo republicano, o Decreto n° 143, 

de 12 de janeiro de 1890, no qual é extinto o Conservatório de Música4 e criado o 

Instituto Nacional de Música5. 

 

O duplo gesto – de extinção do Conservatório e da fundação do 

Instituto – tem um significado mais profundo que a simples 

reorganização administrativa ou que a incorporação de um 

patrimônio herdado do período imperial: representa um 

esforço no sentido de renovar o ambiente musical carioca e, 

podemos até dizer, um esforço no sentido de fundar um núcleo 

brasileiro de formação musical, com a construção necessária de 

uma idéia do que seria o Brasil, ou de quais seriam as 

necessidades do Brasil que se pretendia fundar (VERMES, 

2004). 

 

Poucos dias depois, em 18 de janeiro, o compositor Leopoldo Miguéz é 

nomeado diretor do Instituto. Afinado com o pensamento republicano dois dias 

depois Miguéz vence, o concurso que visava selecionar um novo Hino Nacional, mas 

que afinal converteu-se em um concurso para a escolha do Hino da Proclamação da 

República dos Estados Unidos do Brasil. O hino com letra de Medeiros e Albuquerque, 

‚traduz os vínculos ideológicos da república brasileira com a francesa, trazendo em 

epígrafe na partitura os primeiros compassos da Marselhesa‛ (Pereira, 2007, p. 7) que 

inclui no refrão – ‚Liberdade, liberdade...‛. Além disso, Pereira (2007, p. 7) mostra 

que o Hino Nacional, composto por Francisco Manoel, uma ‚marcha brilhante‛: 

                                                 
4 O Conservatório de Música foi criado em 1841 por Francisco Manuel da Silva (1795-1865). 
5 O Instituto Nacional de Música foi criado após a Proclamação da República, em 1889, derivado do 

Conservatório de Música, criado em 1848 no Rio de Janeiro. Em 1937, a Universidade do Rio de 

Janeiro encampa o Instituto e esse passa a se chamar Escola Nacional de Música. 
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(...) trazia vínculos não explícitos, mas ao fim identificáveis com 

a velha ordem musical: parte de seu desenho melódico e 

rítmico baseava-se numa das lições de pianoforte do padre José 

Maurício Nunes Garcia, que fora o mestre de Francisco Manoel. 

Até aí, nada tão grave. O fato é que o desenho não passava de 

uma pequena variação composta a partir de um dos temas da 

abertura do Barbeiro de Sevilha, de Rossini. Aos ouvidos 

daqueles músicos republicanos, mais grave do que a 

representação de uma continuidade simbólica com o passado 

político, era a continuidade com o passado estético, marcado 

pela ópera italiana. (Pereira, 2007, p.7) 

 

Por mais que a república tenha se instalado de forma relativamente 

pacífica e conciliatória, esses fatos mostram que havia uma nova postura e 

necessidade de mudanças mais radicais no palco cultural. 

 

Formação da coleção do museu instrumental 

 

Nesse cenário cultural começou a se formar a coleção do museu 

instrumental. Os fatos e informações que envolvem a criação do museu e de sua 

coleção ainda não podem ser totalmente comprovados. Algumas suposições e pistas 

apontam caminhos.   

Existe a possibilidade de os primeiros itens da coleção serem os 

instrumentos que vieram do Conservatório de Música e que foram incorporados ao 

acervo do Instituto. 

 

‚a biblioteca, o archivo, os instrumentos, os móveis e todos os 

utensílios pertencentes ao extinto conservatório, passarão a ser 

propriedade do Instituto Nacional de Música‛. (Decreto no. 

143, de 1890, apud ALMEIDA, 1994-95, p. 87) 

 

Porém, não se pode precisar se os instrumentos musicais advindos do 

Conservatório de Música já estavam organizados como uma coleção museológica, se 

foram incorporados ao museu do Instituto ou ainda se nem fizeram parte do museu.   
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Incontestavelmente, no entanto, pode-se afirmar com segurança que o 

primeiro esforço de organização da coleção do embrionário museu de instrumentos 

se revela no recém descoberto ‘livro de inventário’6, no qual foram registrados, de 

1890 até 1895, 46 instrumentos doados ao Instituto. Esse livro de inventário, 

manuscrito original atribuído ao próprio diretor do Instituto, foi originalmente 

escrito em tinta azul e contém várias intervenções com grafias e tintas diferentes.  

No inventário os instrumentos aparecem classificados de acordo com o 

Sistema Mahillon7. São mencionadas a classe, a ordem, o gênero e a espécie, além do 

nome de cada instrumento, uma breve descrição, o país de origem, a data de doação, 

o nome do doador e observações sobre o instrumento.  É considerável notar que nos 

registros do inventário de instrumentos estão presentes todas as informações acima, 

exceto nos três primeiros registros nos quais é mencionada apenas a data de 20 de 

agosto, sem menção ao ano de doação. Esses três instrumentos são ‚2 rabecas surdas 

e 1 cor-de-basset‛, que permanecem até hoje no acervo e foram doados por João dos 

Santos Couceiro. No Quadro 1, a título de exemplo, mostramos a transcrição de um 

registro do inventário: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Instituto Nacional de Música. Livro de Inventário, 1890-1895. Disponível na Biblioteca Alberto 

Nepomuceno.  
7 Victor-Charles Mahillon (1841-1924), pesquisador e fabricante de instrumentos musicais, assume a 

curadoria do Musée des Instruments de Musique (MIM) de Bruxelas, em 1877, e concebe um sistema 

detalhado de classificação, no qual os instrumentos são divididos em quatro classes de acordo com a 

sua vibração: (1) autofone ou idiofone, instrumentos rígidos que produzem o som pela vibração em 

seu próprio corpo - prato, triângulo; (2) instrumentos de membrana, nos quais o som é produzido pela 

contração e descontração de uma membrana - tambor; (3) instrumentos de cordas, em que a vibração 

das cordas produz o som - violão, violino; (4) instrumentos de ‚ar‛, em que uma coluna de ar vibra 

produzindo o som - flauta, trompa. Cada classe é subdividida em ordens, em  gênero e em espécie.  
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Data: 1894, fev, 14 

Doador: Rodolfo Bernardalli e Dr. João Baptista da Motta 

CLASSE IV – ordem A – Gênero a  

1 Sarangi  

Origem: Índia 

Descrição: Instrumento cuja caixa de madeira tem tampo de pelle. É de 4 cordas principaes de tripa. 

27 sympathicas de metal. Este instrumento ghegou-nos com faltas de 1 cravelha para corda de tripa e 

de 5 para cordas de latão ou de aço. Actualmente possue 3 cordas de tripa, 8 de aço e 14 de latão. Tem 

arco. 

Quadro 1: Descrição do instrumento musical ‘Sarangi’ no invent{rio de 1890-1895. 

 

A maior parte dos itens relacionada nesse inventário ainda faz parte do 

acervo do Museu Instrumental.  

 

Europa fonte de inspiração para a renovação cultural 

 

Nos primeiros anos da república, como vimos, a modernização do Brasil e 

do ambiente musical era essencial ‚não bastava transformar a Monarquia em 

República, era necess{rio modernizar a capital, os habitantes, o país‛ (RESENDE, 

2001) e o ‚ambiente musical‛ (VERMES, 2004). E, como a fonte de inspiração e 

admiração das elites brasileiras estava nos países europeus, Leopoldo Miguéz, cinco 

anos após assumir a direção, resolve perscrutar essas fontes. Em 1895, vai para a 

Europa8, ficando encarregado, pelo Ministro do da Justiça e Negócios Interiores, ‚de 

uma comissão especial para visitar os melhores conservatórios franceses, belgas, 

alemães e italianos e estudar sua organização‛ (MIGUÉZ, 1897 apud VERMES, 2004). 

Miguéz, ao término de sua viagem produz um relatório da visita9 

(produzido entre 1895 e 1896 e publicado em 1897), com 35 páginas, no qual ele 

                                                 
8 Afirma-se que Leopoldo Miguéz foi para a Europa de férias, ‚por sua conta‛, (MARIZ, 1983) e daí 

assumiu, a pedido do Ministro, uma missão oficial. ‚É importante observar que existe uma diferença 

de grau entre ser mandado à Europa para fazer uma pesquisa e aproveitar que se está na Europa para 

fazer uma pesquisa‛ (VERMES, 2004). 
9 MIGUÉZ, Leopoldo. Organização dos Conservatórios de Música na Europa. Relatório apresentado ao 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores por Leopoldo Miguez, Diretor do Instituto Nacional de Música do 

Rio de Janeiro, em desempenho da comissão de que foi encarregado em aviso do mesmo Ministério de 

16 de Março de 1895. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1897.  
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analisa dezesseis conservatórios nos países visitados10 - Alemanha, Viena, Boêmia 

(em Praga na atual Tchecoslováquia), Bélgica, França e Itália. Vermes (2004), em um 

trabalho de análise desse relatório, ressalta algumas curiosidades observadas por 

Miguéz nos países visitados. Na It{lia: ‚falta de disciplina‛ e ‚conservadorismo‛. Em 

Paris: ‚É censur{vel a promiscuidade de alunas com alunos. E notórias as relações 

intimas que se contraem escandalosamente. Sobre a Alemanha e a Bélgica, países que 

Miguéz mais admirou, afirma: ‚os conservatórios alemães e belgas são, 

incontestavelmente aqueles cujos resultados são mais práticos e positivos, e onde a 

ordem e a disciplina são irrepreensíveis‛.  

No relatório são apontados, também, os principais problemas do Instituto 

de Música no Brasil: a falta de professores e a necessidade de um espaço adequado. 

Outra questão curiosa e digna de nota, exposta no relatório era a elevada quantidade 

de alunas mulheres: dos 401 alunos matriculados, 347 eram mulheres, das quais 76 

estavam no curso de piano. Esse quadro deveria ser revertido uma vez ‚que as 

mulheres não eram consideradas como potenciais quadros para as orquestras 

profissionais‛ (VERMES, 2004). 

Na Europa conhece os primeiros museus de instrumentos musicais. O 

primeiro criado em Paris, em 1864, estava vinculado ao Conservatório de Música e 

reunia, já nessa época, 300 itens pertencentes a coleção do violinista e compositor 

Louis Clapisson (1808-1866). O museu estava aberto ao público somente aos 

domingos ‚Le Musee instrumental du Conservatoire de musique vient de s’ouvrir. 

Le public est admis, le dimanche, de midi à quatre heures, à visiter cette interessante 

collection‛. 11 

Um dos mais importantes museus da época era o Museu de Instrumentos 

Musicais de Bruxelas - Musée des Instruments de Musique, vinculado ao 

                                                 
10 Os conservatórios visitados foram os das cidades de Dresden, Leipzig, Colônia, Berlim e Munique, 

na Alemanha; Viena, na Áustria; Praga, na então Boêmia; Bruxelas, na Bélgica; Paris, na França; e 

Roma, Nápoles, Florença, Milão Bolonha, Gênova e Turim, na Itália. 
11 Extrait du Journal Le Ménestrel, 27 novembre 1864, publicado em 

http://www.citedelamusique.fr/francais/evenements/150ans/150ans.aspx 
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Conservatório Real de Música de Bruxelas - Royal Music Conservatory, criado em 1877, 

com finalidade didática de mostrar aos alunos os instrumentos antigos de música. 

Seu acervo foi formado por duas coleções importantes: do musicólogo François-

Joseph Fétis (1784-1871), e outra oferecida para o Rei belga Leopold II, por Rajah 

Sourindro Mohun Tagore (1840-1914) com cem instrumentos indianos.   

Miguéz, conheceu também o Museu de Instrumentos Musicais de Viena, 

sobre o qual comenta: ‚Fazem parte do excelente museu de instrumentos o piano de 

Schumann e um de Liszt. Entre outras preciosidades vi a caveira de Haydn e a 

máscara [mortuária+ original de Beethoven‛. (MIGUÉZ, 1897 apud VERMES, 2004). 

Somente no ano seguinte à publicação do relatório de Miguéz e oito anos 

após o início do inventário aparece, em 1898, a primeira clara alusão ao Museu 

Instrumental brasileiro em uma publicação oficial do Ministério da Justiça: 

 

‚O Instituto Nacional de Música tem um pequeno museu muito 

interessante e curioso; um gabinete de acústica regularmente 

montado, uma biblioteca pequena, um órgão de 16 pés de 

Wilhelm Sauer, um pequeno órgão de estudo do mesmo autor e 

um instrumental para orchestra *...+‛. (BRASIL, Apud 

ALMEIDA, 1994-95, p. 87).  

 

Afifi de Almeida (1994-95, p. 88), professora titular da Escola de Música da 

UFRJ e responsável pelo Museu Delgado de Carvalho no período de setembro de 

1991 a junho de 1992, considera que os instrumentos mencionados no decreto de 1890 

j{ faziam parte desse ‘pequeno museu’:  

 

Comparando os textos, verificamos que o acervo do ‘pequeno 

museu’ aludido naquele artigo de 189212 [1898], acompanhava a 

trajetória histórica da Escola de Música, desde os idos do 

Conservatório Imperial até a criação do Instituto em 1890, 

incorporando-se desde então ao seu atual patrimônio 

(ALMEIDA, 1994-95, p. 88) 

                                                 
12 O texto que faz referência ao ‚pequeno museu‛ é uma publicação oficial do Ministério da Justiça de 

1898, como menciona a própria Afifi.  



Atas do Congresso Internacional  

‚Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido‛. São Paulo, 2015. 

57 

 

No entanto, Almeida (1994-95), menciona a data de 1892 para o 

documento que foi publicado em 1898 e além disso, não menciona, o Livro de 

Inventário elaborado de 1890 a 1895, possivelmente por não ser ainda conhecido.  

Semelhante aos museus europeus, ligados aos conservatórios de música, a 

proposta do Museu Instrumental parece ser educativa, direcionada aos alunos como 

pode ser observada no regulamento do Instituto Nacional de Música, publicado em 

1900: 

 

O museu destina-se principalmente ao estudo da história da 

música e da organologia musical; o gabinete de física às 

experiências acústicas que forem julgadas necessárias pelo 

professor encarregado dessa especialidade. Não será permitido 

o ingresso nas salas do museu e no gabinete de física sem 

autorização do diretor. Os alunos só poderão freqüenta-las 

quando acompanhados dos professores para objeto de estudo 

(REGULAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE MÚSICA, 

1900, p. 17. Apud, ALMEIDA, 1994-95) 

 

Em 1902 o compositor Joaquim Tomas Delgado de Carvalho (1872-1922) é 

nomeado bibliotecário do Instituto Nacional de Música, e dentre suas tarefas estava 

a: ‚inspeccção do Museu instrumental, Gabinete de acustica e Bibliotheca‛ o que o 

levou a *...+ ‚publicar não um estudo completo mas uma noticia, embora resumida, 

sobre os instrumentos e demais objectos que fazem parte das diversas secções a meu 

cargo‛ (CARVALHO, 1905, p. 5). 

Essa ‚notícia resumida‛, publicada pela Imprensa Nacional, é considerada 

o primeiro catálogo do museu instrumental. No prefácio o autor menciona a 

tentativa do Maestro Leopoldo Miguéz de ‚tornar conhecida a interessante colleção 

de instrumentos que constitue o Museu‛ e ainda afirma que ‚coube-me pôr em 

pratica aquillo que infelizmente pelo seu prematuro passamento não conseguiu o ex-

Director do Instituto.‛ (CARVALHO, 1905, p. 5). 
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Tal como no ‚livro de invent{rio‛, CARVALHO (1905) utiliza o sistema de 

classificação de Charles-Victor Mahillon, conservador do Real Conservatório de 

Bruxellas, embora tenha feito algumas modificações ‚para tornar mais simples o 

systema adoptado‛. Delgado de Carvalho (1905) classificou 87 instrumentos e 54 

itens dentre autógrafos musicais, cartas, bilhetes, cartões postais. Figuram dentre os 

doadores do museu, mencionados em uma lista no final do catálogo, Alberto 

Nepomuceno, Alice Miguéz, Arthur Napoleão, Delgado de Carvalho, Henrique 

Oswald, J. dos Santos Couceiro, Leopoldo Miguez, Rodolpho Bernardelli, Walborg 

Nepomuceno. 

Somente na década de 1970 outros inventários do museu foram 

elaborados. Em 1974, uma lista datilografada, publicada durante a gestão de diretora 

Yolanda Ferreira na Escola de Música, relaciona não mais 87 instrumentos, mas 75 

componentes do Museu, que a essa época estavam organizados em 6 armários 

vitrines. Outro catálogo, também datilografado, foi publicado em 1990, no qual é 

acrescentado mais um armário, que continha objetos tais como batutas, um quadro à 

óleo, metrônomo, bustos e máscaras mortuárias, mas não instrumentos (ALMEIDA, 

1994-95, p. 89). Outras relações datilografadas foram organizadas depois disso e 

podem ser encontradas na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da 

UFRJ.  

O museu funcionou durante mais de trinta anos no corredor de entrada da 

Escola de Música da UFRJ13 composto por instrumentos musicais que foram 

marcantes na história da música brasileira, incluindo algumas raridades, advindas de 

diversos países – Egito, Marrocos, Sudão, Java, Índia, Pérsia, China, Japão, Sião, 

Alemanha, França, Bélgica, Hungria, Estados Unidos, Portugal e Brasil. Apesar do 

imenso valor deste acervo, em 2008, o museu foi desativado e os instrumentos foram 

recolhidos para preservação (CARDOSO, 2008). 

                                                 
13 Duas questões temporais ainda necessitam de pesquisa: a data em que o Museu passou a se chamar 

Museu Instrumental Delgado de Carvalho e a data em que o Museu passou a funcionar no corredor 

principal da Escola de Música da UFRJ.   
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Contudo, em 2012, um projeto, intitulado ‚Museu Virtual de Instrumentos 

Musicais Delgado de Carvalho‛14 retoma a organização da coleção do Museu 

Instrumental. Os instrumentos foram higienizados, restaurados, reorganizados, 

classificados, acondicionados em um armário especial, fotografados e catalogados no 

Museu Virtual de Instrumentos Musicais15 e hoje podem ser vistos na Internet em 

qualquer lugar do planeta a qualquer momento.  

 

Considerações finais 

 

A modernização do Brasil após a proclamação da república não se ateve 

somente às instituições no âmbito governamental, as instituições culturais 

procuraram rever seus princípios e os agentes culturais, também, buscaram a 

renovação em sua arte. A fonte de inspiração em todos os níveis veio, em geral, dos 

‘avançados’ países europeus. 

O esforço de modernização do Instituto Nacional de Música e o 

estabelecimento do Museu Instrumental nos primeiros anos da república mostra o 

forte impulso e a premência da renovação do ambiente cultural no Brasil e a 

importante influência europeia. O breve tempo entre o estabelecimento da república 

e a publicação do decreto que extingue o Conservatório de Música e cria o Instituto 

Nacional de Música, de apenas dois meses, mostra como as mudanças culturais 

também eram relevantes e urgentes. A viagem do diretor da Instituto Nacional de 

Música à Europa, a adoção de medidas visando a melhoria do ensino e o 

estabelecimento do Museu como tal após a viagem também são sintomáticos dessa 

necessidade de renovação do ambiente cultural e político no país republicano.   

                                                 
14 Projeto proposto pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, em 

parceria com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e financiado pela 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. 
15 Museu Virtual de Instrumentos Musicais. Disponível em: http://mvim.ibict.br. 
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Essa mais nova mudança de paradigma de acesso ao acervo, das 

prateleiras para a Web, mostra, também, a permanente e muitas vezes urgente 

necessidade de renovação e mudança de acordo com o contexto histórico e cultural.  
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Os Hinos luso-brasileiros e a questão da identidade nacional 
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Resumo: No início do século XIX, os hinos militares, festivos ou laudatórios mereceram 

crescente destaque no cancioneiro luso-brasileiro. Eles cantavam vitórias, festejavam 

grandes nomes, ou convocavam os cidadãos à batalha. Os mais importantes compositores 

daqueles dias cultivaram esse gênero musical, como é o caso de Marcos Portugal, e 

mesmo o futuro imperador, D. Pedro, soube dar sua própria contribuição. Este repertório 

foi usado sistematicamente por diferentes grupos de poder como eficaz veículo de 

disseminação ideológica, o que passa por tentar estabelecer determinado conceito de país, 

ou de sociedade. Alguns destes hinos, pelo seu poder de mobilização, ou legitimados 

pelo seu próprio sucesso popular, acabaram merecendo foros de “nacional”. Ao se 

tornarem símbolos pátrios, estiveram estreitamente relacionados com os processos de 

criação ou estabelecimento de uma identidade nacional, tanto no Brasil, quanto em 

Portugal. Nesta comunicação, pretende-se exemplificar o fenômeno dos hinos políticos 

através de duas composições relacionadas com a elevação do Brasil à dignidade de Reino 

Unido. Os hinos, com sua linguagem profundamente emotiva e sua capacidade de 

congregar, contribuíram para que o povo se reconhecesse, ou se identificasse, como 

comunidade. Portanto, fica evidente sua importância no processo de “invenção” do Brasil 

– citando aqui um conceito caro a Benedict Anderson (2005). 

 

Palavras-chave: Hinos. Reino Unido do Brasil. Império Luso-brasileiro. Identidade 

Nacional.  

 

The Luso-Brazilian Hymns and the national identity issue 

 

Abstract: In the early nineteenth century, the military, festive, or laudatory hymns 

deserved increased attention in the Luso-Brazilian song repertoire. They sang victories, 

celebrated the greats, or call citizens for battle. The most important composers of those 

days cultivated this genre, such as Marcos Portugal, and even the future emperor, D. 

Pedro, was able to give their own contribution. This repertoire was used systematically 

by different social groups as an effective vehicle for ideological dissemination, which is 

related to an attempt to establish certain concept of country or society. Some of these 

hymns, by his power of mobilization, or legitimized by its own popular success, ended 

up deserving forums of “national”. Once they became national symbols, they were 

closely related to the processes of creation or establishment of a national identity, both in 

Brazil as in Portugal. This communication aims to illustrate the phenomenon of political 

hymns using two compositions related to the elevation of Brazil to the dignity of United 

Kingdom. The hymns, with his deeply emotive language and their ability to bring 

together, helped the people to recognize themselves as a community. Therefore, it is 

evident their importance in the process of “invention” of Brazil - quoting here a concept 

dear to Benedict Anderson (2005).  

 

Keywords: Hymns. United Kingdom Brazil. Luso-Brazilian Empire. National identity.  
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Os hinos: propaganda política e identidade 

 

No início do século XIX, os hinos militares, festivos ou laudatórios 

mereceram crescente destaque no cancioneiro luso-brasileiro. Eles cantavam vitórias, 

festejavam grandes nomes, ou convocavam os cidadãos à batalha. Os mais 

importantes compositores daqueles dias cultivaram esse gênero musical, como é o 

caso de Marcos Portugal, e mesmo o futuro imperador, D. Pedro, soube dar sua 

própria contribuição. Este repertório foi usado sistematicamente por diferentes 

grupos de poder como eficaz veículo de disseminação ideológica, o que passa por 

tentar estabelecer determinado conceito de país, ou de sociedade.  

Mas de que forma a música agrega valor ao poder de persuasão da 

propaganda? Em que medida um poema revolucionário cantado é mais efetivo que 

um declamado? A explicação certamente passa por fatores emocionais. Alejandro 

Pizarroso Quintero no seu livro História da propaganda política, afirma:  

 

Mas a persuasão não actua apenas sobre a mente do 

homem, mas também sobre o seu coração, as suas emoções. Assim, a 

persuasão e a propaganda têm também uma dimensão psicológica, 

inclusive poética e psicanalítica. [...] Na realidade, as mensagens 

propagandísticas de tipo racional tiveram e têm muito pouco êxito. 

Uma aproximação aos sentimentos das audiências, completada ou 

não por uma mensagem racionalmente elaborada, foi e é único 

caminho da propaganda (QUINTERO, 1990: 18). 

 

Portanto, a música entra justamente como elemento intensificador do 

efeito emocional de determinado texto, contribuindo com os elementos poéticos e 

retóricos.  

Podemos citar ainda outra razão bastante prática para o uso da música. 

No caso dos hinos, a própria estrutura da canção, geralmente estrófica e com refrão, 

ajuda na memorização dos textos. É bom salientar que, justamente por sua eficácia 

como gatilho emocional, muitas vezes, a música de um determinado hino bem-

sucedido, recebe diversos textos, muitas vezes antagônicos. Podemos concluir que, 
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nestes casos específicos, é a música, com toda sua carga afetiva e simbólica, o 

elemento mais perene e fundamental. Os diferentes textos seriam, portanto, um 

elemento conjuntural. Fato é que alguns hinos, pelo seu poder de mobilização, ou 

legitimados pelo seu próprio sucesso popular, acabaram merecendo foros de 

“nacional”. Ao se tornarem símbolos pátrios, estiveram estreitamente relacionados 

com os processos de criação ou estabelecimento de uma identidade nacional, tanto 

no Brasil, quanto em Portugal.  

Fato é que os hinos têm grande poder de aglutinação de populares e o 

elemento musical contribui fundamentalmente nisso. Apesar deste repertório já não 

ser tão ouvido quanto no século XIX, e mesmo no XX, esse poder ainda é reconhecido 

e utilizado em variados contextos. Um exemplo interessante pode ser visto numa 

recente e bem sucedida produção cinematográfica estadunidense, The Hunger games 

(Jogos Vorazes, na tradução brasileira). O filme relata a história de uma jovem 

revolucionária, um espécie de Joana D’Arc, que luta para derrubar um regime 

ditatorial. Usada como símbolo de resistência pelo grupo pró-revolução, ela empresta 

sua voz a uma canção (The Hanging tree, de ) que acaba se tornando um hino na boca 

dos populares que marcham para a batalha: 

 

 

Figura 1: Cena de Populares cantando The Hanggin tree, em The Hunger games, 1ª parte. A cena 

completa pode ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=r-Oi43EsQNU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-Oi43EsQNU
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O texto da música fala de injustiça e busca de liberdade, não se referindo 

diretamente à conjuntura vivida pelos personagens. A cena exemplifica 

perfeitamente o que dissemos sobre o poder emocional do hino, congregando as 

pessoas entorno de determinado sentimento. Mostra também que o texto pode ser 

apenas conotativo da realidade e não se referir a ela diretamente. No entanto, isso 

não diminui a eficácia do hino, pois ele atinge seu objetivo ao reunir a todos numa só 

voz, em prol de determinado pensamento e ação. 

 

O Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves 

 

A Carta Régia de 16 de dezembro de 1815 elevou o Brasil a condição de 

Reino. D. João passou a ser Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal, do Brasil, e 

dos Algarves: “o público desta Cidade se appressou a dar as demonstrações do mais 

completo jubilo, iluminando se espontaneamente hum grande numero de edifícios” 

(Gazeta do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n.101, 20.dez.1815: 3). A carta foi publicada no 

dia seguinte à sua assinatura, data de aniversário da Rainha, como nos lembra o 

Padre Perereca (Santos, 1943: v. 2, 466). No início de 1816, a Gazeta do Rio de Janeiro 

apresenta a Carta Régia e traz informações sobre a repercussão do ato.  

 

Aos 28 dias de Dezembro de 1815, ,nesta Corte do Brazil, 

e nos Paços do Senado da Camara, se ajuntarão o Desembargador 

Juiz Presidente, Vereadores, e Procurador do mesmo Senado, e os 

Cidadãos da mesma Corte [...], vindos de beijar a Mão de S. A. R. Pela 

graça de haver elevando os Seus Dominios da America á Graduação e 

Cathegoria de Reino, e accordarão: Que se fizessem demonstrações 

publicas de alegria com acção de graças na Igreja, com fogo de 

artifício, e tres dias de illuminação. Mais accordarão que para eterna 

memoria se fizesse hum anniversário com acção de graças, e tres dias 

de luminarias, nos dias 16, 17, e 18 de Dezembro (Gazeta do Rio de 

Janeiro, n. 3, 10.jan.1816: 2). 

 

Os festejos propriamente ditos foram dados em janeiro de 1816, como 

descreve Luiz Goçalves dos Santos, o Padre Perereca: 
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[...] determinou o senado da Câmara que se afixassem nos 

lugares públicos da cidade editais, em que se participasse ao povo 

que nas noites de 20, 21 e 22 de janeiro se iluminasse toda a cidade, e 

os seus subúrbios, em demonstração de pública alegria pela elevação 

dêste Estado do Brasil à graduação de Reino, o que a todos já era 

constante: e que no domingo 21 seguinte ao da festa do nosso 

glorioso padroeiro iria o mesmo senado da Câmara com os cidadãos 

render solenes graças ao Altissimo por tão eminente mercê que nos 

fizera o melhor dos soberanos, e orar pela conservação da sua 

preciosa vida. Êste público anúncio foi feito com grande pompa por 

um gando muito esplêndido, o qual elegremente correu as ruas da 

cidade (Santos, 1825, vol. II, p.  471). 

 

O padre segue informando que a solenidade religiosa foi dada na Igreja de 

S. Francisco de Paula, no dia 21. Diz ainda que o final do festejo se deu com a queima 

de fogos feito pelo senado da Câmara no Terreiro do Paço. Informa ainda de várias 

festividades que ocorreram em outras cidades do país. É certo que nestes festejos 

generalizados hinos fossem entoados. 

No entanto, a morte da Rainha D. Maria I a 20 de março de 1816, com o 

consequente luto, e os longos preparativos para a aclamação de D. João VI, o que só 

se daria em fevereiro de 1818, parecem ter ofuscado a elevação do Brasil a Reino, 

pelo menos no que diz respeito a festejos. Talvez por isso não tenha sido possível 

encontrar nenhum hino feito na corte para celebrar especificamente o evento – o que 

não garante que não tenha havido algum que tenha falhado em se popularizar ou 

sobreviver nos arquivos. No entanto, podemos citar dois interessantes exemplos de 

como esta conjuntura política foi cantada por hinos brasileiros. 

 

Os Hinos 

 

O primeiro é o Himno para a Feliz aclamação de S. M. F. O Senhor D. Joaõ VI 

que por ordem do Mesmo Augusto Senhor compoz Marcos Portugal, composto em 1817. 

Vejamos o texto: 
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Vemos que esse hino faz alusão clara à elevação do Brasil à Reino Unido, 

ao dizer que D. João foi o primeiro a empunhar o cetro triplo.  

A composição conta com coro a quatro vozes e orquestra, numa escrita 

sofisticada. O compositor escolhido por D. João para realizar o trabalho foi Marcos 

Portugal, único da corte com renome internacional. Ou seja, fez-se um grande 

investimento na elaboração e execução da peça, o que mostra o quanto este 

repertório era valorizado naqueles dias. 

 

[1]. Salve, salve, ó Povo Luzo 

Que aclamaste nosso Rey 

Sustentar promette a ley 

Sen do tempo ter o abuzo. 

    Longo seja o seu reinado 

    Quem d’hum povo he taõ amado. 

[2]. He dos póvos da naçaõ 

Protetor taõ singular 

Pois, que a lei quer respeitar, 

Naõ preciza aclamação. 

    Longo seja o seu reinado 

    Quem d’hum povo he taõ 

amado. 

 

[3]. No Brazil foi o primeiro 

Que empunhou o triple sceptro 

E que achou em nossos peitos 

Hum amor tão verdadeiro. 

    Longo seja o seu reinado 

    Quem d’hum povo he taõ amado. 
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Figura 2: Início do Hino para feliz Aclamação (publicado integralmente em PACHECO, 2012) 
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O segundo exemplo de hino está guardado no acervo do Museu de 

Música de Mariana, em Minas Gerais. É um interessante manuscrito de uma 

composição anônima que pode bem ter sido escrita para comemorar a elevação do 

Brasil a Reino Unido. Trata-se do documemto CDO.01.359 UM1: 

 

 

Figura 3: A parte do baixo no manuscrito do hino Viva a união do Brasil. 

 

O texto diz: 

 

Viva a união do Brazil 

Ao Luzo Reino gentil 

 

Brazil trajando  

Purpura e Oiro 

A João offerte  

Sem par Tezoiro. 

 

Do Brazil doce união 

He bem digna de Padrão. 
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O púrpura e ouro (vermelho e dourado) eram cores símbolo da 

monarquia, ou seja, o Brasil está trajando as cores da nobreza. Vê-se, portanto, que o 

hino festeja a condição nobre do Brasil em sua união com Portugal, e relaciona este 

fato a D. João.  

O hino não ficou no repertório e é praticamente desconhecido. É uma obra 

sofisticada, que emprega orquestra, solistas e coro, mostrando que este tipo de 

composição merecia considerável investimento mesmo no interior do Brasil. Este 

autor realizou sua primeira edição, que deve ser publicada integralmente em breve: 
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Figura 4: Início do hino Viva a união do Brasil 
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Estes dois hinos citados exemplificam a forma como essas composições 

potencializam determinada ideologia e interferem na forma como a sociedade 

vivencia a respectiva realidade, na medida que intensificam e direcionam a 

afetividade dos que cantam e ouvem. Este é um jogo retórico-musical que não está 

preso aos limites da razão. Os textos não são “razoáveis” e reais, muito menos 

jornalísticos. Na verdade, eles buscam congregar e mobilizar as pessoas em torno de 

determinada ideia, cultivando ou insuflando os sentimentos apropriados, como amor 

ao rei, ao império, a constituição, à pátria etc. Essa capacidade de congregar 

contribuiu para que o povo se reconhecesse ou se identificasse como comunidade. 

Portanto, é de grande importância no processo de invenção da nação Brasil – citando 

aqui um conceito caro a Benedict Anderson (2005: 25) que define as nações como 

“uma comunidade política imaginada – e que é imaginada ao mesmo tempo como 

intrinsecamente limitada e soberana”. Fato é que, no cantar coletivo, esbatem-se os 

extratos sociais, as castas, as classes. Todos, numa única voz, tornam-se um povo, 

uma comunidade, uma nação. E nesse sentido concretiza-se, mesmo que na 

brevidade da própria canção, o que se imaginou como nação. 

No caso dos hinos aqui citados diretamente, um dos sentimentos 

valorizados é a união entre o Brasil e Portugal, cultivando assim a ideia de uma 

nação luso-brasileira. Portanto, são canções mais que adequadas para se fazer soar 

num congresso do Núcleo de Estudos da História da Música Luso-brasileira, o 

Caravelas, nas comemorações de 200 anos de elevação do Brasil a condição de Reino. 
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Resumo: A descoberta no acervo documental do Orpheon Portuense depositado na 

Mediateca da Fundação Casa da Música, no Porto, em Portugal, do manuscrito autógrafo 

de As Uyáras, Lenda do Amazonas, de Alberto Nepomuceno (que se julgava perdido) 

revelou uma presença muito significativa de música brasileira na actividade musical 

daquela sociedade de concertos entre 1882 e 1902 que faz antever a existencia de fecundas 

relações musicais entre Portugal e o Brasil. O violinista Bernardo Moreira de Sá e o 

pianista José Vianna da Motta foram os protagonistas do lado português, enquanto 

Leopoldo Miguez, Alberto Nepomuceno e Artur Napoleão foram as figuras de proa do 

lado brasileiro. 

O presente artigo pretende contribuir para um melhor entendimento da natureza dessas 

relações musicais, demonstrando que, para além de estreitos laços de amizade, estes 

músicos partilhavam, sobretudo, os mesmos ideais musicais e as mesmas identidades 

culturais. 

 

Palavras-chave: Orpheon Portuense. Porto. Rio de Janeiro. Relações musicais luso-

brasileiras. Finais do séc. XIX 

 

Music, identity and culture in Luzo-brazilian musical relationships at the end of 19th 

century 

 

Abstract: Alberto Nepomuceno’s manuscript of As Uyáras, which, according to the 

composer’s catalogue of works, would be lost, was found in the Orpheon Portuense 

collection, at Fundação Casa da Música in Oporto. This finding revealed a significant 

presence of Brazilian repertoire performed at the Orpheon concerts, between 1882 and 

1902, and does foresee the existence of fruitful Luso-brazilian musical relationships in the 

end of 19th century. The violinist Bernardo Moreira de Sá and the pianist and composer 

José Vianna da Motta were the Portuguese leading figures; the composers  Leopoldo 

Miguez and Alberto Nepomuceno and the pianist Artur Napoleão were the Brazilian 

protagonists. 

The current paper aims to shed light on those particular musical relationships by proving 

that, in addition to close ties of friendship, those musicians shared the same musical 

ideals and the same cultural identities. 

 

Key words: Orpheon Portuense. Oporto. Rio de Janeiro. Luso-brazilian musical 

relationships. End of 19th century. 
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Em Julho de 2014, a autora deste texto e o Professor Doutor Luiz 

Guilherme Goldberg descobriram o manuscrito autógrafo de As Uyáras, Lenda do 

Amazonas, para coro de vozes femininas e solo de soprano, de Alberto Nepomuceno que 

Sérgio Alvim Corrêa julgava estar extraviada (CORRÊA, 1996: 53). A partitura faz 

parte do acervo documental do Orpheon Portuense, que se encontra depositado na 

Mediateca da Fundação Casa da Música, no Porto1. 

O Orpheon Portuense foi uma sociedade de concertos fundada em 1881 

por um grupo de músicos amadores pertencentes à alta burguesia do Porto, sob a 

direcção musical do violinista, maestro e musicógrafo Bernardo Moreira de Sá, que 

desenvolveu uma actividade musical notável até meados da década de 1990, tendo 

sido formalmente extinta em 2008. Para além da obra de Alberto Nepomuceno, as 

cerca de 370 partituras, manuscritas e impressas, e os mais de 1000 programas 

constantes do acervo revelam uma presença muito significativa de música brasileira 

nos concertos do Orpheon Portuense, entre 1888 e 1902. 

O número elevado de obras de compositores brasileiros, tais como 

Leopoldo Miguez, Francisco Braga, Alexandre Levy, Delgado de Carvalho, Carlos 

Gomes, Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno, interpretadas nesta sociedade de 

concertos revela a existência de relações musicais profícuas entre Portugal e o Brasil 

em finais do séc. XIX que, como o presente artigo pretende demonstrar, são 

protagonizadas por um conjunto de músicos que, para além de fortes ligações de 

amizade, têm em comum a partilha dos mesmos ideais musicais e das mesmas 

identidades culturais.  

  

Em 1896 e 1897, o já mencionado Bernardo Moreira de Sá e o pianista e 

compositor José Vianna da Motta realizaram duas digressões ao Brasil, a segunda das 

quais se estendeu à Argentina (Buenos Aires) e ao Uruguai (Montevidéu). 

                                                 
1 O acervo está acessível a ser consultado por todos os estudantes universitários, investigadores e 

estudiosos interessados. O catálogo encontra-se disponível em: http://www.casadamusica.com/pt/a-

casa-da-musica/orpheon-portuense/?lang=pt. Acesso em: 31.Jan.2016. 

http://www.casadamusica.com/pt/a-casa-da-musica/orpheon-portuense/?lang=pt
http://www.casadamusica.com/pt/a-casa-da-musica/orpheon-portuense/?lang=pt
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A Gazeta de Notícias dá conta da chegada dos dois “ilustres artistas” ao Rio 

de Janeiro no dia 22 de Junho de 1896. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22/06/1896: 2). 

OSete dias mais tarde, o crítico musical Luís de Castro regista no jornal A Notícia, de 

29 de Junho, a impressão que lhe causou ouvir os dois músicos portugueses num 

sarau privado: 

 

A estes dois artistas devo uma noite deliciosa. Foi o caso que hontem, 

em casa de um amigo, eles fizeram-se ouvir, e não pude resistir ao 

desejo de passar para o papel as impressões que me deixaram. 

Vianna da Motta e Moreira de Sá confirmaram plenamente a fama de 

que vieram precedidos. A arte pura tem n’elles dois representantes 

de primeira ordem, que são ao mesmo tempo seus apóstolos 

enthusiastas. (A NOTÍCIA, 29/06/1896: 2) 

 

Durante a estadia na capital imperial, Moreira de Sá e Viana da Mota 

travaram conhecimento com o meio musical da cidade, nomeadamente com os 

compositores, intérpretes e críticos mais conceituados. Algumas das figuras de proa 

da música do Rio de Janeiro eram, no entanto, já suas amigas de há longa data. 

Arthur Napoleão nasceu no Porto, em 1843, e foi na sua cidade natal que 

iniciou uma longa e brilhante carreira de pianista com concertos por toda a Europa e 

continente Americano, até se radicar no Brasil em 1868. Em 1889, numa das viagens a 

Portugal conhece Bernardo Moreira de Sá, quem considera “o maior trabalhador em 

prol da arte que tem tido a cidade invicta”. (NAPOLEÃO, s/d: 234-235 [paginação 

minha]) 

Leopoldo Miguez viveu no Porto entre 1857 e 1871. Ele e Moreira de Sá 

foram discípulos do violinista Nicolau Medina Ribas. Os três tomaram parte nas 

sessões de música de câmara que, entre 1866 e 1874 tiveram lugar em casa do 

violoncelista amador João Miranda Guimarães e que deram origem à fundação da 

Sociedade de Quartetos, em 1874. (MOREIRA DE SÁ, 1916: 57) 

Por seu lado, José Vianna da Motta e Alberto Nepomuceno eram amigos 

desde os tempos em que ambos estudaram em Berlim, na década de 1890. (VIANNA 
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DA MOTTA, 1896: 139) Nos diários do pianista português há várias referências a 

Alberto Nepomuceno que demonstram uma relação de amizade muito próxima. 

Vianna da Motta trata Nepomuceno pelo diminutivo de Nepo e escreve, a 26 de 

Dezembro de 1890, que “Nepo é um colosso de sabedoria e tem, em extremo, um fino 

sentido para a arte”.2 (BEIRÃO, 2015: 763) 

O estreitamento dos laços de amizade entre os dois músicos portugueses e 

os seus congéneres brasileiros na digressão de 1896 está bem patente no déjeneur que 

aqueles ofereceram no dia 23 de Agosto, véspera da sua partida para o Norte do 

Brasil (ver Fig. 1): 

 

Partem amanhã para o Norte os dous distinctissimos artistas Vianna 

da Motta e Moreira de Sá. 

Antes, porém, de partir quizeram vêr reunidos em torno de si alguns 

amigos e admiradores, aos quaes se julgam presos pelos laços da 

gratidão. D’ahi o almoço que hontem offereceram, no hotel do Globo 

(…) 

A festa teve feição intima, e mais deliciosa se tornou por isso. Todos 

se acharam a vontade n’esse meio artístico e individual, em que 

reinou a alegria a mais espontânea e a palestra a mais animada. 

Em nome de Vianna da Motta e no seu próprio, Moreira de Sá 

brindou á imprensa, à arte e ao commercio, aos quaes tantos favores 

deviam, acrescentando que o fim d’aquella festa não era retribuir as 

innumeras finezas recebidas, pois que isso não seria possível, mas 

sim reunir mais uma vez alguns amigos, que synthetisavam as 

demonstrações de apreço que aqui haviam recebido. 

A esse brinde foi respondido que as pessoas presentes se sentiam 

felizes por ver que os dous artistas levavam as melhores recordações 

do nosso paiz, que tinha sabido reconhecer-lhes o grande mérito e 

elevado talento. 

E, se alguma nuvem podia por ventura pairar sobre essa festa 

artística, era a lembrança de que Vianna da Motta e Moreira de Sá 

partirão dentro em breves horas, deixando-nos saudades como 

artistas e como homens. A nós resta-nos ao menos o consolo de os 

tornar a ver e a aplaudir ainda, e a eles a certeza de deixarem aqui 

admiradores enthusiastas e amigos dedicados. (GAZETA DE 

NOTÍCIAS, 24/08/1896: 1) 

 

                                                 
2 Um agradecimento especial a Christine Wassermann Beirão, que gentilmente me cedeu estas 

informações para a minha comunicação, ainda com o livro no prelo. 
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Fig. 1 – Menu do déjeuner oferecido por Bernardo Moreira de Sá e José Vianna da Motta. Nele 

identificam-se, no sentido anti-horário, as assinaturas de Ferreira de Araújo, J. Rodrigues Barbosa, 

Frederico Nascimento, Leopoldo Miguez, Ricardo Ramos, Sylvio Bevilacqua, José Vianna da Motta, 

Arthur e Alfredo Napoleão, Alberto Nepomuceno, Delgado de Carvalho, Alfredo e Eugênio 

Bevilacqua, Luiz de Castro e Bernardo Moreira de Sá. 

 

Todavia, mais do um passado musical comum e de estreitas relações de 

amizade, estes músicos tinham a uni-los o mesmo ideal musical: o “ideal da «música 

expressiva» de ascendência wagneriana” (CASCUDO, 2000: 137) 

Moreira de Sá dá conta dessa afinidade no opúsculo A Música na América 

do Sul, publicado em 1898, após a conferência homónima realizada em Maio desse 

mesmo ano no Instituto de Estudos e Conferências do Porto, na sequência das 

viagens de 1896 e 1897: 

 

o que torna altamente interessante a moderna geração de 

compositores brasileiros, Levy, Miguez, Nepomuceno, Oswald, etc., 

que lhe dá um valor notável é, aparte o talento real e intrínseco, a sua 
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excelente orientação, o seu ideal levantado e a sua perfeita 

sinceridade (MOREIRA DE SÁ, 1898: 17). 

 

O músico português confessa, ainda, a “mais completa e agradável 

surpresa” que teve ao conhecer o meio musical brasileiro, destacando a quantidade e 

qualidade dos compositores e músicos brasileiros e considerando ser o Rio de Janeiro 

“o maior importante centro musical do Brasil” (Idem: 18) 

A “excelente orientação” e o “ideal levantado” mencionados por Moreira 

de Sá acontecem por via da formação alemã comum a todos eles. Foi acima 

mencionada a estadia em Berlim de José Vianna da Motta e Alberto Nepomuceno. 

Falta acrescentar a estada de Bernardo Moreira de Sá na capital alemã, em 1887, a 

estudar violino com o conceituado violinista Joseph Joachim. A admiração do músico 

português pela cultura musical alemã está bem patente num texto publicado em 

1916: “Estou convencido cada vez mais de que sob o ponto de vista do culto da arte 

musical a Alemanha é um país incomparável. Lá a música é uma religião, um das 

coisas mais sérias e mais veneráveis da vida” (MOREIRA DE SÁ, 1916: 81 apud 

GUERRA, 1997: 30) 

A adesão ao “ideal levantado” de Leopoldo Miguez acontece também na 

década de 1880, durante os dois anos em que vive na Bélgica. No relatório que 

elaborou após a visita aos conservatórios de França, Bélgica, Alemanha e Itália, 

intitulado Organização dos Conservatórios de Música na Europa, publicado em 1897, 

Miguez refere-se aos méritos musicais da Alemanha nestes termos: “Dizer que na 

Alemanha a arte é uma religião venerada por todos, é dizer o que todo o mundo 

sabe. Os seus professores são verdadeiros ministros do culto artístico e sinceros 

apóstolos da evolução.” (MIGUEZ, 1897: 30) 

Na véspera da primeira digressão ao Brasil, a 14 de Abril de 1896, Moreira 

de Sá dirige, no Porto, no Teatro Gil Vicente, a estreia portuguesa do poema sinfónico 

Parisina de Leopoldo Miguez, interpretado pela orquestra do Orpheon Portuense. O 

Concerto em dó menor de Mozart para piano e orquestra, tocado pela pianista 
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Leonilda Moreira de Sá, a Romanza para violino e orquestra de Svendsen, executado 

por Laura Artayette Barbosa e a Kaisermarch de Wagner foram as outras duas obras 

estreadas em Portugal nesse concerto. (Annaes do Orpheon Portuense, 1897: 69-70) O 

poema sinfónico de Miguez voltou a ser tocado a 22 de Maio desse ano, agora na 

presença do compositor brasileiro que se deslocou ao Porto para assistir à 

interpretação da sua obra. A revista lisboeta Amphion deu grande destaque à 

presença de Miguez no Porto, e à estreia da obra que considerou ser “uma das suas 

mais elevadas produções” (AMPHION, 31/05/1896: 79) O crítico musical António 

Arroio, também ele germanófilo e wagneriano convicto, publicou no Porto, logo a 

seguir à estreia, um opúsculo intitulado Poema sinfónico (segundo Byron) de Leopoldo 

Miguez. Esboço crítico. Na abordagem analítica da obra, Arroio destaca a influência de 

Wagner no compositor brasileiro: 

 

“(…) conservando-se latino no carácter melódico das suas 

concepções, diremos até, tendo um fundo de lirismo essencialmente 

lusitano (…) [Miguez] toma de Wagner (…) o espírito íntimo, 

profundo da sua concepção a obra de arte musical, no que respeita às 

leis da sua estrutura e à sua significação estética”. (ARROIO (a), 1896: 

25) 

 

Em Agosto de 1896, António Arroio volta a reforçar a filiação germânica 

de Leopoldo Miguez na biografia que dele publica na já citada revista Amphion: 

“Leopoldo Miguez (…) acha-se filiado na moderna escola alemã, procedente de Liszt 

e de Wagner, e é um adepto fervoroso da música descritiva, ou melhor, expressiva.” 

(ARROIO, 1896: 114) O artigo revela, ainda, que na viagem ao Porto de Maio de 1896, 

Miguez tocou, “numa soirée musical”, com a esposa, a pianista Alice Dantas, uma 

versão para dois pianos dos poemas sinfónicos Prometheu e Avé Libertas. (Ibidem) A 

versão orquestral de Avé Libertas seria estreada em Portugal no ano seguinte, no 

Porto, no Teatro Gil Vicente, pela Orquestra do Orpheon Portuense sob a direcção de 

Bernardo Moreira de Sá, no mesmo concerto onde foi estreada mundialmente a 

Sinfonia À Pátria de Vianna da Motta. (Annaes do Orpheon Portuense, 1897: 78-82) 
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A divulgação portuguesa de compositores brasileiros continua na edição 

de 31 de Maio de 1896 da revista Amphion com a publicação da biografia de Alberto 

Nepomuceno. O artigo, assinado com as iniciais I. P., foi originalmente publicado no 

Comércio de Pernambuco, em Dezembro de 1895, e nele o autor explica a motivação 

que presidiu à escrita dos “traços biográficos do notável brasileiro”: 

 

“a tarefa de apresentar ao nosso público, mais um talento 

privilegiado, cujos lauréis obtidos no estrangeiro, veio depor aos pés 

de sua pátria, fazendo talvez o sacrifício da sua brilhante carreira 

para auxiliar eficazmente o engrandecimento da arte musical no 

Brasil” (I. P., 1896: 74) 

 

Em Setembro de 1896, a citada revista publica um artigo de Vianna da 

Motta  intitulado A Música no Brasil que o pianista português escreveu com o 

propósito de “tornar conhecido” o meio musical do Brasil “do qual se faz entre nós 

[portugueses] uma ideia muito errada” (VIANNA DA MOTTA, 1896: 139). “Tentarei 

mostrar que a Arte tem ali [no Brasil] efectivamente um templo onde não só se recebe 

o clero estrangeiro com todas as honras, mas onde o clero natal cultiva a Arte com 

fervor”, explica o autor (Ibidem). Neste artigo, Vianna da Motta dá especial destaque 

ao Instituto Nacional de Música e à Associação de Concertos Populares, cujos 

responsáveis são Leopoldo Miguez e Alberto Nepomuceno, respectivamente. 

O Instituto Nacional de Música é para o pianista português, um 

estabelecimento de ensino “montado de maneira a dar aos seus alunos uma educação 

musical perfeita”. Essa perfeição deve-se, à “admirável organização” do seu director, 

Leopoldo Miguez, que Vianna da Motta considera ser “um grande artista e um 

compositor profundamente conhecedor da técnica musical”. (Ibidem) A Associação de 

Concertos Populares, é, na opinião do pianista, a principal responsável pela 

actividade sinfónica no Rio de Janeiro, depois do encerramento do Club Beethoven. 

Alberto Nepomuceno, “músico de vasta ilustração” (VIANNA DA MOTTA, 1896: 

139), forma programas “com o melhor repertório tanto clássico como moderno, 

executando-se cada vez uma sinfonia e um trecho de um compositor nacional e são 
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acompanhadas de notas explicativas”, escreve Vianna da Motta. (VIANNA DA 

MOTTA, 1896: 140) 

Para além destas duas instituições, o pianista e compositor português 

destaca, ainda, no seu artigo, um compositor “novo, de grande futuro”, de seu nome 

Delgado de Carvalho, um dos fundadores da Associação, juntamente com o jornalista 

Ferreira de Araújo, o pianista Artur Napoleão e o crítico musical Luís de Castro. 

Vianna da Motta salienta o talento dramático de Delgado de Carvalho e refere que a 

nova ópera Guingoire, na qual Delgado estava a trabalhar na altura, “será com certeza 

mais um passo para o Wagnerismo”. (Ibidem) 

Em 1897, entre os meses de Junho e Agosto, Viana da Mota e Moreira de 

Sá regressam à América do Sul, desta vez para tocar no Brasil, na Argentina e no 

Uruguai. Antes, porém, de empreender viagem, o violinista português volta a incluir 

nos concertos do Orpheon Portuense quatro obras de autores brasileiros. 

Na noite de 27 de Março de 1897, a orquestra da sociedade de concertos do 

Porto abre o concerto com a estreia mundial da Sylvia, elegia para instrumentos de arco 

op. 22 de Leopoldo Miguez (ver Fig. 2). Sérgio Alvim Corrêa, autor do Catálogo de 

obras: Leopoldo Miguez, data a estreia da obra a 4 de Julho de 1897, no Rio de Janeiro, 

no Instituto Nacional de Música, sob a direcção do compositor. (CORRÊA, 2005: 60) 

Porém, sendo o concerto do Porto anterior ao do Rio, pode concluir-se a que a estreia 

mundial da Sylvia, elegia para instrumentos de arco op. 22 ocorreu no Porto. O programa 

incluiu, ainda, a estreia portuguesa da obra A Primavera do “distintíssimo e simpático 

compositor brasileiro” Delgado de Carvalho, para além de uma ária da Cenerentola de 

Rossini, do Adoremus para violino, violoncelo, piano e harmónio de Henri Ravina e 

de um dueto da ópera Ruy Blas de Marchetti. (Anais do Orpheon Portuense, 1897: 75-76) 
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Fig. 2 – Frontispício da partitura de Sylvia!, Elégie pour instruments d’orchestre à cordes, op. 22. 

Porto, Fundação Casa da Música, Espólio do Orpheon Portuense 

 

Dois meses depois, a 21 de Maio de 1897, o Orpheon Portuense viveria 

uma das suas noites de glória com a estreia mundial da Sinfonia À Pátria de Vianna 

da Motta. As Variações sobre um tema popular brasileiro de Alexandre Levy, e os poemas 

sinfónicos Avé Libertas de Leopoldo Miguez e Nas Estepes da Ásia Central de 

Alexandre Borodin foram as outras três obras tocadas pela primeira vez em Portugal. 

O concerto terminou com o prelúdio do 3.º acto do Lohengrin de Wagner. (Annaes do 

Orpheon Portuense, 1897: 78-82) António Arroio, o autor das notas ao programa do 

concerto, explica no texto a educação de Vianna da Motta “no moderno movimento 

da escola alemã que deriva de Liszt”, educação essa que lhe permite adoptar “os 

processos da arte expressiva” e, assim, “seguir in mente, o critério do poema sinfónico” 
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(Idem: 79). A Sinfonia À Pátria seria estreada no Brasil, no Teatro Lírico do Rio de 

Janeiro, a 28 de Agosto desse mesmo ano, pela orquestra da Associação de Concertos 

Populares, dirigida por Moreira de Sá, juntamente com o Concerto para piano e 

orquestra de Henrique Osswald interpretado pelo compositor. O crítico brasileiro 

Óscar Guanabarino assinalava, no jornal O Paiz, a estreia do “monumento que 

Vianna da Motta acaba de erigir para a glória do renascimento da arte em Portugal”. 

(O PAIZ, 29/08/1897, apud ARROIO, 1910: 41) 

No dia 2 de Setembro, José Vianna da Motta, na qualidade de compositor 

da sinfonia, reconhecia publicamente a importância do evento e o papel 

determinante da Associação de Concertos Populares: 

 

“Foi um momento duplamente importante na minha carreira de 

compositor, e a sensação complexa e profunda que recebi tanto mais 

impressionante, (...) Agradeço, pois, à Associação dos Concertos 

Populares de todo o coração, por ter feito conhecer ao público e a 

mim o meu trabalho.” (JORNAL DO COMÉRCIO, 02/09/1897 apud 

ARROIO, 1910: 44) 

 

Em 1898, o último concerto da temporada de 1897-98 do Orpheon 

Portuense, agendado para o dia 3 de Junho, programou a estreia portuguesa de mais 

duas obras de compositores brasileiros: a gavotte Marionettes de Francisco Braga, e As 

Uyáras, de Alberto Nepomuceno (Primeiro Supplemento aos Annaes do Orpheon 

Portuense, 1898: 68), obra cuja descoberta do manuscrito autografo esteve na génese 

de toda a pesquisa que resultou neste artigo. 
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Africanias no Maracatu de Chico Rei de Francisco Mignone 
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Resumo: Impulsionados pela Semana de Arte Moderna de 1922, diversos compositores 

saíram em busca de elementos populares com vistas à constituição de uma identidade 

brasileira e encontraram, no legado africano, material para sua elaboração. Músicos como 

Francisco Mignone, Villa-Lobos, Guerra-Peixe, Waldemar Henrique, inspirados nesse 

legado, compuseram grande repertório de música vocal. Mais especificamente trataremos 

da obra Maracatú do Chico Rei (de Francisco Mignone), que é uma peça coral que ilustra 

uma festa do Reinado do Rosário. As Festas do Rosário, muitas vezes também chamadas 

de Congadas, são um conjunto de tradições mantidas pelas comunidades que, no período 

da escravidão, incorporaram às suas heranças a religiosidade cristã. Desde o século XVII, 

este festejo em forma de bailado vem sendo disseminado em diversos pontos do Brasil. O 

texto do Maracatú do Chico Rei é uma recolha de Mario de Andrade e contém palavras 

advindas de línguas da família banto (sobretudo o quimbundo e o umbundo, faladas em 

Angola), bantuísmos (modificações do português decorrente do contato com as línguas 

banto) e palavras de outras famílias linguísticas da África. Esta análise contribui para a 

construção do Vocabulário de Africanias da Música Vocal Brasileira, já em elaboração, 

visando contextualizar o intérprete quanto ao significado das palavras, sua origem, 

pronúncia, além de aproximá-lo do sentido do texto quando inserido na tradição.  

 

Palavras-chave: Africania. Banto. Música vocal brasileira. Francisco Mignone.  

 

Africanias in Maracatu do Chico Rei from Francisco Mignone 

 

Abstract: Driven by the 1922 Modern Art Week, several composers set out to find 

popular elements aiming view to constitute a Brazilian identity and found, on the African 

heritage, material for your work. Musicians such as Francisco Mignone, Villa-Lobos, 

Guerra-Peixe, Waldemar Henrique, inspired by this legacy, composed large repertoire of 

vocal music. More specifically we research the Maracatú do Chico Rei work (of Francisco 

Mignone), which is a choral piece that illustrates a feast of the Rosary Reign. The Rosary 

celebrations, often also called Congadas, are a set of traditions maintained by the 

communities that, in the period of slavery, incorporated the Christian religiosity to their 

heritage. Since the seventeenth century, this feast in ballet form is being disseminated in 

various parts of Brazil. The text of the Maracatú do Chico Rei, is a Mario de Andrade 

collection and contains words that come from languages of the Bantu family (especially 

the Kimbundu and Umbundu, spoken in Angola), bantuísmos (the Portuguese 

modifications arising from the contact with the Bantu languages) and also words from 

other language families of Africa. This analysis contributes to the construction of a 

vocabulary of Africanias on Brazilian Vocal Music, already in preparation, aiming to 

contextualize the performer as to the meaning of words, its origin, pronunciation and 

also bring it closer to the meaning of the text when inserted into the tradition. 

 

Keywords: Africania. Bantu. Brasilian vocal music. Francisco Mignone.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é parte da pesquisa Africanias na Música Vocal Brasileira e a 

Relação Brasil-África, coordenada pela autora na Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e vinculada ao Programa de Pós Graduação em Música 

junto à linha História e Documentação da Música Luso Brasileira, com área de 

concentração em Musicologia. Resultam desta pesquisa essencialmente dois 

produtos: o Vocabulário de Africanias na Música Vocal Brasileira (aqui há o 

levantamento do repertório vocal brasileiro que contém africanias, bem como o 

vocabulário tanto de palavras advindas de línguas africanas quanto aquelas 

atribuídas e modificadas pelos falantes destas línguas no Brasil) e também os 

Recitais-palestras, que configura-se como um projeto de extensão onde são 

interpretados os repertórios levantados, com fins de sensibilizar o ouvinte à escuta 

da presença de africanias na música vocal brasileira. Participam da pesquisa 

professores, alunos da pós-graduação e da graduação e, até o momento, foram 

estudados o repertório para a formação canto e piano de Alberto Nepomuceno, 

Lorenzo Fernandez, Francisco Mignone e Guerra-Peixe.  

Em primeiro lugar, é necessário o esclarecimento de porquê foi escolhido 

o conceito de africania e não de africanismo. Ambas as palavras são sufixadas com 

vistas a formar um novo substantivo a partir de outro, no caso, África. Entretanto, o 

sentido conferido às palavras sufixadas por –ia e –ismo, são diferentes. O sufixo -ismo 

é utilizado no português brasileiro sobretudo na caracterização de ideologias 

políticas, bem como, de maneira ampla, na derivação de um nome próprio de 

filósofo, político, artista, etc., tomado como qualificativo das idéias que ele representa 

(CÂMARA JR., 1985: 222). Por outro lado, o sufixo –ia é usado no português do 

Brasil para criar substantivos trazendo significados relacionados a doenças, 

profissões, coleção, toponímia. Nesse sentido, entendemos que, quando falamos de 

africanismo, suscitamos a ideia de uma corrente estética ou de elementos culturais 

advindos da tradição africana e que qualificam a obra como advinda de saberes 
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especificamente desta região. Quando utilizamos o termo africania, flexibilizamos tal 

direcionamento, pois a sufixação atribui ao substantivo um sentido de 

pertencimento, que muito interessa e se relaciona com a maneira que realizamos esta 

pesquisa. Em 1994, este conceito foi cunhado por pesquisadores da Cátedra de 

Estudos Afro-Ibero-Americanos da Unesco, liderado por Luis Beltrán, com a 

finalidade de tratar da presença africana enquanto legado linguístico-cultural. Para 

nós, a concepção de Yeda Pessoa de Castro é a que melhor ampara tanto a maneira 

de pensar quanto a metodologia desta pesquisa: 

 

O termo africania designa o legado lingu stico-cultural negroafricano 

nas    ricas e no Cari e que se converteu e   atri es part cipes da 

construc ão de u  novo siste a cultural e lingu stico que, no Brasil, 

se identifica como brasileiro. (CASTRO, 2014: 1) 

 

A pesquisa desenvolve-se por meio de um levantamento do repertório da 

música vocal brasileira que possuí africanias e, para tanto, são utilizados tanto 

publicações quanto buscas em bibliotecas. Atualmente trabalhamos com o acervo da 

Biblioteca Alberto Nepomuceno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 

estudo do Maracatu de Chico Rei de Francisco Mignone me foi sugerido pelo tenor 

Ricardo Tuttmann, professor da UFRJ e integrante do coro do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro, que interpretou a peça. Como ainda trabalhávamos apenas com 

canções para canto e piano, passamos a inserir obras para coro, bem como óperas. 

Participaram especificamente da construção do vocabulário do Maracatu de Chico 

Rei a pesquisadora Drª Sônia Queiroz da UFMG e o pesquisador Everton Machado, 

Mestre pela USP, e a eles presto agradecimento. 
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METODOLOGIA 

 

O caminho metodológico utilizado na pesquisa se configura pela busca 

primeiramente no texto, da presença de palavras africanas ou de africanias. Para 

definir o que são estas africanias, busca-se primeiramente: 

 Traços linguísticos  

  Traços discursivos  

Por traços linguísticos, compreendemos a presença de léxico africano (ex: 

jongo), ou de modificações morfossintáticas (ex: chamá, omissão do r final) e 

morfofonêmicas (ex: rusaro, no lugar de rosário) e decalques (ex: mãe de santo, no 

lugar de ialorixá). Os traços discursivos são aqueles em cujo texto encontram-se 

temas, personagens e localidades que remontem à presença africana no Brasil. 

Após selecionarmos as obras musicais que contenham africanias textuais, 

observamos nas mesmas:  

 Traços musicais  

 Traços híbridos  

Entendemos traços musicais como elementos rítmicos e melódicos 

atribuídos a presença africana na música das américas, tais como a síncope brasileira 

ou ainda o deslocamento da acentuação tética do ponto forte, inclusive com alteração 

da prosódia do texto, amparados pelos trabalhos de Kasadi wa Mukuna. 

Compreendemos por traços híbridos aqueles que misturam traços linguísticos e 

melódicos, tais como brincadeiras com palavras, vocalizações, ou ainda a presença de 

ideofones. Tal compreensão auxilia o intérprete na interpretação, a partir da 

adequação da prosódia e do fraseado.   

 Para construir o vocabulário, buscamos nos dicionários da línguas 

africanas,  no caso das tradições banto, línguas como o quimbundo, o umbundo e o 

quicongo, sobretudo antigos, visto que os  falantes africanos vieram para o Brasil 

trazidos em regime de escravidão, no decorrer de 4 séculos, desde a segunda metade 

do século XVI até o final do século XIX. A consulta deve ser feita para cada vocábulo 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

95 

em vários dicionários e ainda deve-se consultar os mestres das tradições para 

selecionar a ordem das acepções. Além disso, deve-se trabalhar com dicionários de 

língua portuguesa (tanto do português europeu quanto do brasileiro) de diversas 

edições e diferentes datas de publicação. Vale lembrar que africanias resultantes da 

modificação do português, tais como as modificações morfofonêmicas como na 

palavra fror (flor), não são possíveis de ser encontradas em nenhum dicionário de 

língua portuguesa, tornando impossível a tradução do texto por parte do intérprete 

estrangeiro. 

 Dois tipos de texto são encontrados quando partimos desta metodologia: 

os textos de recolha (onde os autores recolhem o texto a partir da sua impressão 

auditiva e registram esta impressão da forma mais fiel possível) e os textos poéticos 

(cujos autores apresentam palavras do léxico africano ou palavras atribuídas aos 

falantes de línguas africanas). Maracatu de Chico Rei, é, contudo, um caso híbrido, 

proveniente de recolha entretanto transformada em poema por Mario de Andrade. 

Textos com base na recolha apontam para um outro grande problema de pesquisa 

que é o fato de termos de lidar com um texto de transmissão oral, entoados, e cujo 

registro é realizado a partir da escuta. Muitas vezes não sabemos onde começa e 

acaba a palavra e devemos iniciar a quebra do vocábulo para tentar encontrar algum 

significado e levantar hipóteses. A composição do bailado do Maracatu foi concluída 

por Francisco Mignone em 1933 e sua estréia aconteceu no ano seguinte. Em 1937, a 

obra foi acrescida de coro e apresentada no encerramento do I Congresso da Língua 

Nacional Cantada, realizada em São Paulo.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Maracatu é uma manifestação popular que, segundo Mário de Andrade, 

trata-se de u  “rancho carnavalesco de Perna  uco, cortejo real que dança nas ruas 

co  aco panha ento de percussão” ( NDR DE, 1989: 305). Tal  ailado pertence 
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às diversas manifestações festivas relacionadas ao Reinado de Nossa Senhora do 

Rosário, pois em Cascudo, o verbete maracatu diz:  

 

Grupo carnavalesco pernambucano, com pequena orquestra de 

percussão, tambores, chocalhos, gonguê (agogô dos candomblés 

baianos e das macumbas cariocas), percorre as ruas, cantando, 

dançando sem coreografia especial. Respondem em coro ao tirador 

de loas solista. Sempre foi composto de negros em sua maioria. É 

visível vestígio dos séquitos negros que acompanham os reis de 

congos eleitos pelos escravos, para a coroação nas igrejas e posterior 

batuque no adro, homenageando a padroeira ou Nossa Senhora do 

Rosário. (CASCUDO, s/d: 552) 

 

As festas do Reinado de Nossa Senhora do Rosário acontecem em diversas 

partes do Brasil, sobretudo no Nordeste e Sudeste e podemos dizer que apresentam 

um forte sincretismo entre as culturas européia e a africana, manifestando uma nova 

forma de catolicismo. Não podemos deixar de dizer aqui que, a presença do 

vocabulário lexical africano advindo de tais festas, concentram-se na África Sub-

saariana, pertencente a família linguística banto. O trabalho com o Maracatu de 

Chico Rei, ainda não está concluído, algumas palavras não foram encontradas e todo 

o trabalho deverá passar pela revisão de músicos e de linguistas, sendo este artigo 

apenas o primeiro estudo. 

O Maracatu de Chico Rei é dividido nas seguintes partes e a distribuição 

do texto entre as partes, segue-se abaixo: 

 

 

MARACATU DO CHICO REI  

BAILADO 

A nação de Angola e vem festejá! 

A santa senhora no santo lugá!  Ai uêh! 

A mãe do Rusaro vamo sarava.  

Quizomba! Pra santa sinhá! 

Saran gomberá! Aiuhê! 
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CHEGADA DO MARACATU 

Aiu hê! Aiu hê! 

DANÇA DAS MACUMBAS  

(não tem texto) 

O PRÍNCIPE DANÇA 

Quizombá! Oi, lê lê lê uá! 

DANÇA DOS TRÊS MACOTAS 

Zumba! Zumbá! 

N´ganga zumba! Oi, lê lê! 

Zumba! Zumbá! 

DANÇA DO CHICO REI E DA RAINHA N´GINGA 

Quizomba oi congo!  

Culanga cangola eh! 

Jongo oi lê lê! 

Muchino qui ah! E lá! 

Mameto tat´eto, ueh! Eh, ua! 

DANÇA DO PRÍNCIPE SAMBA 

Cuquina! Culenga! Jongo! Congo! 

Eh Quizomba! Oi lê lê! 

Quizomba cubebela eh! 

Samba! Eh! 

DANÇA DOS SEIS ESCRAVOS 

Uandala ié co sumbo bica?  

Oi diáta, oi nata. 

Uanda la ié co sumbo bica? 

Oi diáta, oi nata. Oi! 

DANÇA DOS PRÍNCIPES BRANCOS  

(não tem texto) 

DANÇA GERAL e FINAL 

A nação de Angola e vem festejá! 

A santa senhora no santo lugá!  Ai uêh! 
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A mãe do Rusaro vamo saravá.  

Quizomba! Lê lê uá 

Quizomba oi conga culonga cangola. Eh! 

Jongo oi lê lê! 

Quizomba lê lê uá! 

Aiu hê, aiu hê! 

Ao rê rê uá! Uê! 

 

 

RESULTADOS 

 

Foram encontrados em uma primeira investigação: 

1) Traços linguísticos: 

Palavras de léxico africano: quizomba, saravá, saran, gomberá, zumba, 

n´ganga, congo, culanga, cangola, muchino, mameto, tat´eto, coquina, culenga, 

cubebela, samba, undala, co, sumbo, bica, diata, uanda. 

Palavras com africanias por morfossintaxe e morfofonêmica: e vem (já 

vem), festeja, senhora, lugá, rusaro, vamo, sinhá. 

 

 2) Traços discursivos: 

Palavras que remetem a lugares e personagens: Angola, Mãe do rusaro, 

N´ganga Zumba, Congo. 
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3) Traços musicais  e traços híbridos 

 

Fig. 1 – Trecho do Maracatu do Chico Rei, publicado pela Academia Brasileira de Música em 2001 

 

No caso dos traços musicais, o exemplo acima (Fig. 1) mostra o deslocamento 

do acento na palavra congo em todas as vezes que ela aparece. A sílaba –go é 

acentuada em detrimento da sílaba forte –con; além disso, retira a sensação tética, 

uma vez que há uma marca de acentuação sobre a sílaba –go na metade do primeiro 

tempo. Esta informação é muito importante para o intérprete, uma vez que os 

cantores são treinados a respeitar a acentuação natural das palavras. Nesse exemplo, 

a mudança da acentuação confere ao texto musical uma sonoridade própria da 

música brasileira à que chamamos de gingado, outra africania. Há ainda a presença 

da síncope brasileira, que percorre todo o maracatu, no exemplo representado pelo 

texo oi (semicolcheia) lê (colcheia) lê (semicolcheia). Como traços híbridos, temos o 

vocalize aqui representado pela expressão oi lê lê uá! Ih!  

 

VERBETES 

 

A partir deste estudo, concebemos uma primeira possibilidade de verbete, 

visando auxiliar os intérpretes na preparação do repertório que possuí africanias. 

Para isso, utilizamos a palavra jongo como exemplo: 
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JONGO   

 Do Kimbundo, Njongo-njongo, sub. (Assis Junior) Pequena quantidade/ 

Nadinha/ Quase nada/Cousa mínima, insignificante: kama ka – 

 Do Kimbundo Nzóngo, sub (Assis Junior) Etapa: - ia njila / Distância, 

intinerário, marcha. 

 Do umbundo onjongo, nome de uma dança dos ovibundos (GuenneC, 

Valente, 1972 b, p. 147) in Ney Lopes.  

 A origem mais remota parece estar no bundo ndjong, criação, descendência: o 

Jongo visto como reunião de família, talvez (Ney Lopes). Sub. M.  

 Dança de origem negra cultivada em várias partes do Brasil e descrita por 

alguns autores como uma variedade de samba. Segundo informe do poeta 

Dantas Mota, em algumas cidades mineiras o jongo é uma espécie de desafio 

só cantado (Mario de Andrade). 

 

Além da palavra jongo, cujo verbete deverá ainda aparecer em língua 

inglesta, possibilitando aos estrangeiros o acesso a este repertório, iniciamos o 

levantamento de mais alguns vocábulos, que aqui descrevo, porém estão ainda em 

fase de elaboração: 

 

Cubebela - Kúbebela, v. tr, colar (com goma, Visco etc.). 

Culanga - Assis: Kúlanga, v. tr, observar 

Cangoloa - Kangola – Pref. Ku – em, de; + Angola (de Angola, angolano)  

Culenga - Kúlenga, v. intr correr: fugir 1 fig. Escapar-se, escapulir-se.  

Cuquina - Kukína, V intr. Bailar, dançar  

Mameto tat´eto-  Etu, pron. pess. pl. Nós: — tu banga: As nossas pessoas | A nós. 

Mama, sub. (IX) Mãi: Kala – ni monê. Mulher geradora, carinhosa, protectora. Tâta, 

sub. (IX) Pai. (Aqui me parece mesmo nossa mãe, nosso pai).  

Muchino - Muxinu, adj e sub. i í| antiq. Rei. Dono; senhor da terra.  
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Quizomba - Kizomba Assis: Kizómba (folguedo; dança); a palavra quizomba, escrita 

com qui é um aportuguesamento.  

Saran Gomberá  -  Sala (sub. IX) Aquêle que é verdadeiro; legítimo. Gomberá 

(ngombe – boi (ASSIS JUNIOR). Kalung'a-ngombe)/ Deus da Morte A própria 

Morte./ O Além, a Eternidade, / Uma das três deusas que fiavam e cortavam o fio da 

vida.  

Zumba - ASSIS eclipse, ou fig. Pagão; cor roxa. Referência ao Zumbi dos Palmares 

(?º). Até pelo Nganga Zumba (Senhor Zumba) 

 

CONCLUSÃO 

 

O artigo mostrou o percurso realizado durante a construção do 

Vocabulário de Africanias na Música Vocal Brasileira a partir da obra o Maracatu do 

Chico Rei de Francisco Mignone. O Vocabulário deverá atender aos intérpretes deste 

vasto repertório brasileiro que, contudo, muitas vezes é descartado dadas as 

dificuldades de compreensão do texto quando apresentam africanias.  
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Uma pequena vila e suas óperas: o conceito de “musicando”, de 

Christopher Small 

 

Andréa Luísa Teixeira 

Escola de Música e Artes Céncias – Universidade Federal de Goiás/PUC-Go/CESEM-FCSH- Universidade 

Nova de Lisboa – UNL 

 

Resumo 

Com apenas 20 mil habitantes, a antiga Meia-Ponte tem no seu rico 

patrimônio histórico, cultural e natural a sua grandeza. Apelidada, entre outros, de 

Atenas de Goiás, convém buscar na trajetória do antigo arraial de mineradores as razões 

para o prestígio atual. A data comumente aceita como da descoberta das minas na 

região é 1727. De modo distinto de outras povoações mineiras do período do ouro na 

região, Meia Ponte, atualmente chamada de Pirenópolis, embora dotada do necessário 

aparato secular e religioso, era desprovida de qualquer luxo. O núcleo urbano tinha a 

simplicidade e o despojamento das soluções práticas voltadas ao atendimento digno das 

necessidades do cotidiano. 

Dentre várias famílias locais importantes, a Família Pina, além de deter uma 

importante gama da musicologia brasileira em seu arquivo particular, é grande 

incentivadora da cultura local, de um modo geral, não apenas nas Óperas, mas 

também para as grandes Festas da Cultura Popular da cidade, como as Pastorinhas, as 

Cavalhadas, a Festa do Divino. As peças mais famosas desse acervo familiar, tanto de 

músicas para igreja como para teatro, parecem ser as Óperas Cômicas Portuguesas de 

António José da Silva, “O Judeu”, que são apresentadas na cidade desde meados do 

século XIX, e continuam com essas apresentações até hoje, porém, sempre com a família 

detendo e mantendo esse acervo em suas mãos. 

As idéias de “musicking”, de Christopher Small, que desenvolvo aqui para a 

sociedade pirenopolina, no que diz respeito ao papel da família Pina e seu modo de 

recepção e difusão para a comunidade, perfazem uma problemática sugerida. Este 

processo é autopoiético. O sistema já reproduz. Eles teriam uma visão alargada do 

fazer musical. Não se pode separar nada da família, nem do arquivo. Tudo faz parte. 

Eles pertencem ao processo sócio-comunicativo da criação e reprodução desse universo 

musical. 
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Transcrição e Estudo dos Seis Duetos Anônimos do Museu da 

Inconfidência MI-FCLange 417 

 

Andrey Costa Bacovis 

UNESP/FAPEAM – andrey.bacovis@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho visa contextualizar histórica e musicalmente os Seis Duetos 

Anônimos para violino e violoncelo do Museu da Inconfidência (MI-FCLange 417), os 

quais foram encontrados pelo musicólogo Francisco Curt Lange em Minas Gerais, e 

datam aproximadamente de finais do século XVIII. Foram feitas associações entre as 

referências documentais portuguesas e brasileiras a fim de contextualizar o ambiente 

onde a música instrumental era executada em Minas gerais do século XVIII. Para a 

realização da análise formal, usou-se como referência as regras de harmonia tradicional e 

as formas clássicas. A transcrição e estudo deste material são importantes para que 

compreendamos melhor o gosto e a expressão artística de uma época, e este trabalho visa 

contribuir com mais informações sobre música instrumental no Brasil do século XVIII, da 

qual pouco se sabe. 

 

Palavras-chave: Música Brasileira. Duetos. Música de Câmara. Século XVIII.  

 

Transcription and study of the Anonymous Six Duets from Museu da Inconfidência 

MI-FCLange 417 

 

Abstract: This paper aims to contextualize historically and musically the anonymous six 

duets for violin and cello, from Museu da Inconfidência (MI-FCLange 417), which were 

found by the musicologist Francisco Curt Lange in Minas Gerais, and dating from 

approximately the late eighteenth century. Associations have been made between the 

Portuguese and Brazilian documental references in order to contextualize the 

environment where instrumental music was performed in Minas Gerais of the eighteenth 

century. To perform the formal analysis, it was used as reference the rules of traditional 

harmony and classical forms. The transcription and study of this material are important 

to better understand the taste and artistic expression of an era, and this work aims to 

contribute with more information about Brazilian instrumental music in eighteenth 

century, of which little is known. 

 

Keywords: Brazilian Music. Duets. Chamber music. XVIII century. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, está constituído 

de diversas coleções de música manuscrita que remetem às práticas musicais de 
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etapas diferentes da história da região (DUPRAT & BIASON, 2002). Um dos núcleos 

mais significativos é o que reúne a obra dos tempos coloniais, evidenciando uma 

grande atividade sobretudo na segunda metade do século XVIII e primeiros anos do 

século XIX. A maior parte do acervo de manuscritos musicais deste museu é do 

gênero sacro, refletindo a dinâmica social movimentada sobretudo por irmandades e 

confrarias em nome da fé religiosa (BARBOSA, 1978). Neste caso, muitas destas obras 

foram recolhidas ou pertenceram a um espaço mais amplo que o atual estado 

mineiro, e incorporavam partes de Goiás, o sertão do Mato Grosso e do Tocantins, 

bem como porções de São Paulo e Rio de Janeiro. Em meio ao espólio de tão variada 

origem, surgem também obras importadas da Europa, sobretudo da metrópole 

lisboeta, que indicavam aspectos de gosto relevantes à compreensão das 

mentalidades em causa (BRITO, 1989). 

Em meio aos escassos fragmentos de obra instrumental, destaca-se um 

conjunto manuscrito de seis duetos para violino e violoncelo, sem atribuição de 

autoria que embora referidos no catálogo do referido museu como incompletos, 

encontram-se conservados na íntegra, tornando-se caso único na história brasileira 

do período. A sua transcrição musical e consequente estudo têm enorme importância 

para a compreensão sobre a expressão artística e a mentalidade de uma época. 

Sobre o conjunto de seis duetos anônimos, sabemos apenas que este foi 

encontrado na região das Minas Gerais, e é datado aproximadamente do final do 

século XVIII e começo do XIX, mas não sabemos onde este foi escrito ou quem o 

escreveu, existindo a possibilidade deste ter sido escrito no Brasil, em Portugal ou em 

outro país da Europa Ocidental. 

A partir do confronto das características documentais do conjunto 

manuscrito com a literatura referente à música em Minas Gerais do século XVIII, 

fizemos descrição e contextualização das características documentais do conjunto 

manuscrito. Foi de importância fundamental para esta pesquisa, especialmente nesta 

seção, a contribuição da Dra Mary Ângela Biason, coordenadora do setor de 
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musicologia do Museu da Inconfidência, que nos disponibilizou cópias digitalizadas 

do conjunto manuscrito e informações referentes a este. 

Também foi feita uma breve análise musical do material do material 

transcrito, a qual nos mostrou que os duetos foram escritos conforme os moldes 

estéticos do classicismo, em formas instrumentais clássicas, entre elas, a forma 

sonata, minueto e trio, rondó e rondó-sonata. As harmonias não apresentam 

tendências românticas, e predomina a textura harmônico-homofônica. 

 

2. A MÚSICA INSTRUMENTAL NO AMBIENTE LUSO-BRASILEIRO 

2.1. Festas Oficiais  

 

No contexto político em que se encontrava Portugal no começo do século 

XVIII, as festas oficiais celebravam os eventos importantes e felizes que ocorriam na 

família real. Como uma forma de promover o Poder Central, esses eventos eram 

celebrados não apenas em Lisboa, mas em todo o território sob domínio português, 

inclusive as colônias. Diversas formas de entretenimento estavam presentes, entre 

elas, queima de fogos de artifícios, apresentações de peças teatrais, recitação de 

poesia, desfile de carros alegóricos, e a música era um elemento onipresente (SÁ 

SILVA, 2008: 18-23). Também havia nas festas oficiais apresentações de ópera 

gratuitas, como consequência de uma influência iluminista (SÁ SILVA, 2008: 40). 

O elemento religioso estava sempre presente nas festas oficiais, havendo 

geralmente celebração de Missa e Te Deum. 

 

Trata-se da exploração através do rito da inter-relação entre os 

poderes divinos e temporais, sendo que a introdução do elemento 

místico no cerimonial da corte confere uma dimensão inusitada - 

simbolicamente ilimitada - ao complexo mecanismo de representação 

do poder (SÁ SILVA, 2008: 23). 
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Na função sacra da festividade oficial, a música representa a imagem do 

Rei, pois já foi executada na presença deste, e os conjuntos instrumentais tinham a 

função de preencher os intervalos da cerimônia (SÁ SILVA, 2008: 25). 

A formação instrumental nas festas oficiais estava condicionada ao 

ambiente em que a música seria executada, podendo ser um espaço fechado ou 

aberto. As referências a sonatas, synfonias concertos, etc. presentes nessas festas pouco 

dizem a respeito do gênero, e tinham como principal função o preenchimento dos 

intervalos entre as outras formas de entretenimento (SÁ SILVA, 2008: 43). 

Curt Lange cita a presença de festivas demonstrações de alegria, no dia 28 

de novembro de 1748, em comemoração à chegada do primeiro Bispo de Mariana, D. 

Frei Manoel da Cruz. Entre elas, houve a execução do Te Deum, bailes pelas ruas e 

“concertos de música, e instrumentos, público, e particulares” (em MOURÃO, 1990: 

113). Percebemos aí que, assim como em Portugal, as Festas Oficiais realizadas na 

Colônia possuíam diversas formas de entretenimento, e uma delas eram os concertos 

musicais. 

 

2.2. Celebrações Religiosas 

 

Uma das funções da música instrumental tocada nas celebrações da igreja 

era o preenchimento dos intervalos que havia numa missa ou no final desta (SÁ 

SILVA, 2008: 99), e também há registros da presença da música associada ao sermão, 

causando grande impacto na congregação (SÁ SILVA, 2008: 97). Havia execução de 

concertos instrumentais e sonatas nas celebrações litúrgicas de acesso público, mas a 

presença destas na celebração religiosa estava condicionada aos recursos financeiros 

disponíveis (SÁ SILVA, 2008: 95). 

Em Minas Gerais, no período colonial, as Irmandades Religiosas 

mantinham grandes rivalidades entre si, e isso podia ser notado na ostentação e no 

luxo das Festas Religiosas que cada Irmandade promovia; e das atitudes de 

ostentação, a música religiosa erudita não ficava de fora (LANGE, 1979: 41). Não 
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dispomos de informações detalhadas sobre as atividades musicais das Irmandades 

(ibidem: 45), mas, dentro de um contexto onde gastava-se muito para ostentar Festas 

Litúrgicas, não podemos descartar a possibilidade de haver a execução de concertos 

instrumentais associados ao Cult Religioso. 

 

2.3. Concertos Públicos e Privados 

 

O século XVIII na Europa Ocidental, como já foi falado, foi uma época 

cosmopolita, onde as diferenças nacionais foram minimizadas, e presenciou-se a 

consolidação de “novas dinâmicas de prática e consumo da música, centradas nos 

espaços de sociabilidade laica” (NERY, 2005, p. 11), as quais foram gradualmente 

absorvidas pela sociedade luso-brasileira. A prática dessas novas formas de 

sociabilidade está relacionada ao espaço doméstico, o qual se abriu a pessoas do 

mesmo patamar social, onde o anfitrião procura distinguir-se através do domínio das 

convenções em música e dança; e dos teatros, que nos quais se apresentavam óperas, 

concertos de música, etc. nas principais cidades não só de Portugal mas também do 

Brasil. 

De grande importância para o estabelecimento em Portugal de uma 

tradição de concertos e saraus foi a chegada da Rainha D. Mariana de Áustria, esposa 

do Rei D. João V, em 1708, depois da qual houve diversos relatos de serenatas e 

bailes na Corte e nas casas dos nobres (BRITO, 1989: 167). As primeiras iniciativas de 

realização de concertos públicos partiram da comunidade estrangeira residente em 

Portugal, e os primeiros relatos destes referem-se às Assembleias das Nações 

Estrangeiras os quais datam de 1766 (SÁ SILVA, 2008: 127). Além de promover 

concertos, essas assembleias dispunham de demais formas de entretenimento, 

caracterizando-se como um salão cosmopolita, sobre o qual será falado adiante. 

O reinado de D. Maria I foi importante na afirmação de novas práticas 

musicais, especialmente na década de 1780. Antes dessa data, os concertos musicais 

ocorriam quase exclusivamente nas Assembleias das Nações Estrangeiras, e à 
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medida que iam sendo criados teatros, e proporcionava-se novas ofertas de 

entretenimento, as assembleias perdiam a sua função de suprir a falta de 

divertimento para a comunidade estrangeira (SÁ SILVA, 2008: 130-1). 

Os Teatros da Rua dos Condes e do Saltire, além das óperas e das peças 

teatrais, apresentavam em seu programa concertos musicais. Geralmente 

apresentava-se música vocal, orquestral ou camerística nos intervalos entre os atos de 

uma ópera. Os promotores das apresentações procuravam levar ao público uma 

apresentação com grande variedade de números musicais, como uma forma de atrair 

mais pessoas e aumentar a receita (SÁ SILVA, 2008: 144). Havia também uma 

modalidade de concerto onde o músico era quem promovia o espetáculo e usava a 

receita para benefício próprio, e ainda promovia seu nome (SÁ SILVA, 2008: 130-1). 

Havia também execução de música instrumental em ambientes privados, 

como os salões cosmopolitas. Sobre esse gênero de espaço de convivência, Vanda Sá 

Silva defende que: 

 

a partir do período de recuperação pós-terramoto, vai conhecer um 

processo de acelerada difusão em Portugal que conta, na primeira 

linha de influência, com o protagonismo da comunidade de 

estrangeiros aliada às elites nacionais, seja a alta nobreza, seja a alta 

finança (2008: 185). 

  

Nesses ambientes se servia refeições requintadas, e havia jogos e bailes. O 

concerto realizado por músicos conhecidos podia constituir-se como um ponto alto 

nas assembleias de maiores recursos, pois este implicava custos elevados. A música 

instrumental também era executada na recepção da assembleia, na realização do 

baile, durante as refeições e ainda enriquecia ambientes (SÁ SILVA, 2008: 212-3). 

Tudo era (ou devia) realizar-se conforme os padrões cosmopolitas vigentes nos 

principais centros europeus. Nery resume a atividade musical nesses ambientes na 

seguinte citação: 
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nas grandes recepções dos palácios da nobreza de corte ou dos 

financeiros de maior fortuna são os conjuntos de câmara a tocarem 

música de fundo nos jardins, as orquestras de baile, de constituição 

mais alargada, os recitais privados por célebres virtuoses vocais e 

instrumentais (2005: 13). 
  

A classe média também buscou apropriar-se desses códigos cosmopolitas, 

e Sá Silva (2008, p. 188) defende que essa busca ocorria por imitação, como quem 

quer a todo custo seguir uma moda, e muitas vezes incluíam nessas práticas sociais 

os costumes locais, recebendo assim diversas críticas. Nery (2005: 11-2) justifica o 

intenso cultivo de danças galantes, da canção e de música instrumental de câmara 

num amplo contexto social na Europa como fruto do interesse da classe média pela 

apropriação das práticas cosmopolitas de sociabilidade. 

Há um documento reproduzido na Revista do Arquivo Público Mineiro 

que fala sobre uma festa que ocorreu em Arraial do Tijuco (Minas Gerais) no dia 21 

de outubro de 1815, onde houve: 

 

jantares por três dias sucessivos, na Casa do Desembargador 

Intendente. Em todas estas noites houve Sarao (...). A música, a dança 

e a poesia, revesando-se umas ás outras, derramavam em torrentes a 

alegria entre os convidados. Depois de uma soberba symphonia, 

cantarão várias Senhoras (...). Seguirão-se minuetes, contradanças, 

cotilhoens (...) (em LANGE, 1946: 142). 

 

Ao ler esse enxerto, notamos o indiscutível grau de semelhança entre este 

relato e as práticas de sociabilidade vigentes na Europa durante o século XVIII. Este 

documento relata a presença de jantar na casa de uma pessoa possuidora de um 

título elevado, e a realização de sarau com poesia, danças galantes e música tanto 

instrumental quanto vocal, incluindo até a prática amadora. 
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3. ORIGEM DOCUMENTAL DOS 6 DUETOS ANÔNIMOS 

 

MI-FCLange 417 - [Duetos p/ cordas] 

Duetos 6 / Muito bom a violino i Baxo / Pertence a Francisco de Assis e Silva 

post: de João Nunes 

cópia: Anon., início do séc. XIX 

propriedade: Francisco de Assis e Silva 

                      João Nunes 

 

O objeto de estudo ao qual se refere este artigo é um conjunto de seis 

duetos para violino e violoncelo, cujos manuscritos se encontram desde 1982 no 

Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Estes duetos pertencem à Coleção Francisco 

Curt Lange de manuscritos musicais, que é fruto das pesquisas feitas por esse 

musicólogo durante as décadas de 1940 e 50, mas ele não deixou em seus cadernos 

nenhuma indicação de onde esses duetos foram encontrados. Sabe-se que esta cópia 

manuscrita data do começo do século XIX, e pertenceu a Francisco de Assis e Silva e 

a João Nunes, mas não se conhece nem o compositor destes duetos nem o copista 

deste exemplar. 

O Museu da Inconfidência foi criado em 1938, e tem como finalidade 

colecionar documentos, obras de arte e demais objetos relacionados aos fatos 

históricos da Inconfidência Mineira, os quais constituem testemunhos expressivos da 

formação do Estado de Minas Gerais. O acervo de manuscritos musicais do Museu é 

composto basicamente por autógrafos ou cópias de obras de compositores brasileiros 

dos séculos XVIII e XIX, mas também apresenta cópias de obras de compositores 

portugueses (BIASON, 2000: 92-3). 

A bibliografia que aborda sobre a música na região das Minas Gerais nos 

fornece informações que respaldam a inserção dos seis duetos neste contexto. Devido 

à falta de informações, não sabemos se estes foram escritos no Brasil ou se são de 

procedência europeia, assim, não podemos afirmar nada com convicção, mas 
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teremos que avaliar as características do manuscrito e as informações que temos 

sobre este para comparar com as citações bibliográficas sobre o assunto, e aí sim, 

apresentar as possibilidades de contextualização. 

Uma das razões para se defender que estes duetos possam ser de 

procedência europeia é a abundante presença na região das Minas de obras para 

formações camerísticas de Haydn, Mozart, Beethoven, Boccherini e Pleyel, entre eles, 

quartetos, duetos, quintetos, e até sinfonias de Beethoven transcritas para formações 

de câmara; sendo que nestes documentos observa-se alto grau de deterioração, 

causada por seu uso abundante (LANGE, 1946: 105). 

Quando uma parte vocal ou instrumental se apresentava desgastada era 

comum que alguém reescrevesse esta para uma nova folha e destruía a cópia antiga. 

Muitas vezes, o copista não fazia uma transcrição fiel a esta, e acabava, por exemplo, 

adaptando uma melodia a um registro mais cômodo para o instrumento, ou 

“corrigia” algo que soasse estranho, modificava algo a seu próprio gosto, etc. 

(LANGE, 1946: 157). Isso pode justificar, nos seis duetos anônimos, a diferença da 

tinta entre as partes do violino e do baixo, pois a tinta da parte do baixo permaneceu 

mais preservada até a atualidade, enquanto a escrita da parte do violino apresenta-se 

mais borrada, especialmente no 6º dueto. É provável também que os manuscritos dos 

6 duetos não sejam totalmente fieis às intenções do compositor, devido à intervenção 

de algum copista, como já foi falado. 

Somado a isso, ao referir-se à música religiosa mineira, Curt Lange (1946: 

158) estima que, aproximadamente, a partir de 1860 os copistas/interpretes foram 

omitindo parte ou todo o nome do compositor. Apesar de não se tratar de música 

religiosa, os 6 duetos podem ter caído no anonimato devido a essa relativa 

despreocupação dos músicos mineiros. 

Se esse material de música importada chegou a Minas Gerais, é porque os 

músicos locais tinham interesse por essas composições, e existem manuscritos nos 

quais há registro de posse, inclusive de conhecidos compositores mineiros, por 

exemplo: “Pertence hoje De João de Deus” (LANGE, 1946: 105). Quando um músico 
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possuidor de papéis de música falecia, estes passavam para seus descendentes, e se 

eles não fossem músicos, o material era oferecido à venda, e muitas vezes os 

posteriores possuidores registravam seus nomes no manuscrito (LANGE, 1946: 157). 

Foi dito acima que os 6 duetos anônimos pertenceram a Francisco de Assis e Silva, e 

posteriormente a João Nunes. 

Não encontrei informações sobre Francisco de Assis e Silva, mas encontrei 

nos livros da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmo informações sobre 

João Nunes Maurício Lisboa. Irei discorrer sobre este me valendo da possibilidade 

de, no manuscrito dos 6 duetos, o nome dele estar escrito incompleto. 

Em um códice concernente ao libreto cível, encontramos informações 

sobre este: “JOÃO NUNES MAURÍCIO LISBOA,  pardo, natural e morador de 

Vila rica, casado, 47 anos, que vive de sua música e escrevente” (REZENDE, 1989: 

522). Era regente e compositor, assumiu entre os anos de 1808 e 1824 as atividades da 

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmo com a sua corporação, quando 

os regentes e compositores mais destacados iam ficando velhos ou morrendo. 

Associou-se a este como tocador de órgão o Padre João de Deus de Castro Lobo, 

entre os anos de 1818 e 1823, antes de transferir-se para Mariana (LANGE, 1979: 207). 

Em alguns manuscritos encontrados em Minas Gerais há a presença de 

anotações curiosas deixadas pelos copistas, as quais demonstram as visões pessoais 

deste sobre a obra (LANGE, 1946: 157-8). Na folha de rosto da parte do violino dos 6 

duetos anônimos encontramos a anotação Muito bom. 

 

4. BREVE ANÁLISE MUSICAL DOS DUETOS 

 

Cada dueto deste conjunto é composto de dois movimentos. Os primeiros 

movimentos estão sempre escritos em forma sonata, e o segundos, nas demais 

formas clássicas, entre elas: minueto e trio (duetos 2 e 6), rondó (duetos 1 e 4), rondó-

sonata (dueto 4), e até em forma sonata (dueto 3). Além dessas, encontramos dentro 

de alguns movimentos seções estruturadas em forma binária ou ternária. 
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Os duetos foram escritos, respectivamente, nas seguintes tonalidades: Dó, 

Ré, Fá, Sol, Lá e Sib, todas em modo maior. Essas tonalidades exploram 

possibilidades de temperamento, de acordo com os seguintes ciclos: 

 

 Dó-Fá, Ré-Sol, Fá-Sib, explorando relações em intervalos de 4ª justa; 

 Dó-Sol; Ré-Lá; Fá-Sib, incluindo também relações em intervalos de 5ª 

justa; 

 Dó-Ré-Fá-Sol-Lá-Sib, obedecendo uma sequência ascendente de escala, 

eliminando o Mi, o qual ocasionaria problemas. 

 

A execução dos deste conjunto exige alto nível técnico do violoncelista, 

pois a parte deste instrumento apresenta passagens cujas notas possuem valores 

muito curtos, saltos de grande extensão e vários formas de golpes de arco. A ampla 

tessitura deste instrumento também chama a atenção, pois abrange uma extensão 

que vai do dó1 até o lá4. Isso abre a possibilidade deste instrumento não ser o 

violoncelo que conhecemos, mas talvez um violoncello da spalla ou com uma corda 

extra. 

Uma característica marcante em todos os seis duetos é a sétima de 

dominante da subdominante, onde a sensível é rebaixada numa melodia cromática 

descendente, e quando a melodia toma direção ascendente, volta ao seu estado 

natural; assim formando uma cadência V7/IV – IV – V – I, como mostrado na figura 

1. 

 

 

Fig. 1: Dueto 1, cp. 121-5 
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As características discutidas acima e as que ainda veremos sugerem a 

possibilidade dos duetos formarem um opus, devido principalmente à semelhança 

das ideias musicais presentes, as quais fazem com que este conjunto de seis duetos 

formem uma unidade. 

 Para esta análise, utilizarei os seguintes nomes para denominar as seções 

da forma sonata: 

 

 Tema A, ponte, tema B e codetta, para a exposição; 

 Desenvolvimento; 

 Tema A recapitulado, ponte modificada, tema B recapitulado e coda, 

na recapitulação. 

 

4.1. Dueto 1 

 

 Moderato, Dó,   , 139c. 

 Andantino, Dó, 2/4, 73c. 

 

Como vimos, o primeiro movimento foi escrito em forma sonata, de 

maneira semelhante ao repertório europeu. Comparado com os outros duetos desse 

conjunto, não encontramos grandes complexidades harmônicas ou formais. 

O segundo movimento foi escrito em forma rondó, onde os temas estão 

dispostos da maneira A-B-A-C-A-B-A. O tema principal deste rondó, correspondente 

à seção A, é apresentado nos compassos 141 a 148, onde a melodia principal 

encontra-se no violino, e a harmonia não apresenta complexidades. As demais seções 

estão estruturadas de forma a criar contraste, valendo-se de mudanças de regiões 

harmônicas, onde B apresenta-se na região de dominante (Sol), e C, que inicia na 

região de relativa menor (lá). 
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4.2. Dueto 2 

 

Moderato, Ré,  , 135c. 

Trio e minueto, Ré, 3/4, 68c. 

 

O tema A do dueto 2 assemelha-se em muitos aspectos com o do dueto 1. 

O dueto 2 começa com uma ideia  exposta pelo violino, e o violoncelo entra em 

seguida, completando a semifrase com movimento de terças paralelas entre os 

instrumentos (compassos 1 a 4), assim como no dueto 1. A melodia do violino 

presente entre os compassos compasso 5 e 10,  faz uso de arpejos muito semelhantes 

aos do tema A do dueto 1, com notas fazendo função de apojatura, apoiadas em 

harmonias semelhantes. conforme figuras 2 e 3. 

 

 

Fig. 2: Dueto 1, cp. 5-9. 

 

 

Fig. 3: Dueto 2, cp. 5-9. 

 

Também é interessante notar que no final do desenvolvimento ,entre os 

compassos 84 e 85, realiza-se um repetição do que foi tocado dos compassos 82 a 83, 

com pequenas modificações rítmicas na linha do violoncelo, criando um efeito de 
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“eco”, semelhante ao que W. A. Mozart já havia utilizado no final do 

desenvolvimento da sonata para piano K. 332. 

 

 

Fig. 4: W. A. Mozart, sonata para piano K 332, cp. 129-132. 

 

 

Fig. 5: Dueto 2, cp. 82-5. 

 

O segundo movimento foi escrito em forma minueto e trio, ambos 

estruturados em forma ternária. Durante o minueto, a melodia principal concentra-se 

apenas na parte do violino, e no trio, na do violoncelo. 

 

 

4.3. Dueto 3 

 

Allegro, Fá, 2/4, 202c. 

Finale um poco Allegro, Fá, 2/4, 118c. 

 

O primeiro movimento do dueto 3, também escrito em forma sonata, está 

em andamento alegro, em compasso binário, o que favorece um caráter mais vivo e 

brilhante. 

Neste conjunto de 6 duetos, à medida que avançamos do dueto 1 ao 5, 

aumenta-se gradativamente a complexidade harmônica e formal. No 
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desenvolvimento, entre os compassos 93 e 97, encontramos arpejos sobre acordes de 

sétima de dominante diminuta, na região harmônica de relativa menor (ré). 

O segundo movimento foi escrito em forma sonata, em proporções 

menores em relação aos demais primeiros movimentos. Também encontramos entre 

os compassos 265 e 268 várias dominantes secundárias, formando linhas melódicas 

cromáticas (ver figura 6). 

 

 

Fig. 6: Dueto 3, cp. 265-8. 

 

4.4. Dueto 4 

 

Moderato, Sol, C, 87c. 

Rondó: Allegro, Sol, 2/4, 130c. 

 

Os compassos 6 e 7 deste dueto apresentam semelhanças com os 

compassos 13 a 16 do dueto 1. Este trecho do dueto 4 está contido no tema B, e o 

trecho correspondente a este, no dueto 1 está na ponte, ambos os trechos expõem os 

acordes de tônica e sétima de dominante (em suas respectivas regiões harmônicas). É 

como se houvesse uma variação da mesma ideia melódica. 

Ainda no primeiro movimento, chama a atenção a disposição das 

melodias no tema B que, na exposição, apresentam-se numa determinada ordem, e 

na recapitulação, estão em ordem diferente. Conforme apresentado nas tabelas 1 e 2: 

 

 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

122 

Fragmento melódico Compassos 

B0 6 – 11 

B1 12 – 14 

B2 15 – 17 

B3 18 – 19 

B4 20 – 21  

B5 22 – 24 

Tab. 1: Ordem dos fragmentos melódicos presentes no tema B na exposição. 

 

Compassos Fragmento melódico 

59 – 63 B0 

64 – 66 B1 

67 B3 

68 – 69 B4 

70 – 72 B5 

73 – 74 B2 

75 – 76 Ideia recuperada do tema A 

77 – 78 B1 

79 – 81 B5 

Tab. 2: Nova disposição dos fragmentos melódicos, no tema B recapitulado. 

Este movimento está na tonalidade de sol maior, e está estruturado na 

forma rondó-sonata, onde características da forma rondó e da forma sonata estão 

unidas em um só movimento: há a reexposição cíclica do tema principal entre 

diferentes seções (rondó) e consta de uma seção de desenvolvimento (sonata). As 

seções estão organizadas da seguinte maneira: 

 

A – B – A – C(a – b – c – d – a’ – b’ – c’) – A – B – A 
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Além de C ser a ser a seção central deste movimento, encontramos dentro 

desta outras seções menores, inclusive na estruturação da forma sonata, conforme 

tabela 3: 

 

Seção Forma sonata Compassos 

a Tema A 128 - 137 

b Ponte 138 - 144 

c Tema B 145 - 153 

d Desenvolvimento 154 - 175 

a’ Tema A recapitulado 176 - 183 

b’ Ponte modificada 184 - 193 

c’ Tema B recapitulado 194 - 208 

Tab. 3: Esquema estrutural da seção C do segundo movimento do Dueto 4. 

 

4.5. Dueto 5 

 

Adagio, Lá, 2/4, 128c. 

Rondó: Allegro, Lá, 2/4, 182c. 

 

Neste conjunto de seis duetos, a maioria das peças foram compostas em 

andamentos vivos, e, diferente das outras peças, este movimento está em andamento 

adágio. Devido a este andamento, se torna mais difícil a construção de melodias 

baseadas em motivos, fazendo-se necessário o uso de figuras de notas de valor mais 

curto. Mas o andamento adágio favorece o uso de melodias cantábiles, as quais são 

muito usadas aqui. Mesmo havendo pouca presença de estruturas motívicas, a 

unidade e a coerência são alcançadas através de outros fenômenos rítmico-musicais 

identificáveis no decorrer de toda esta peça. 

O 2o movimento deste dueto foi escrito em forma rondó, em andamento 

alegro, e na tonalidade de lá maior. As seções estruturais deste dueto estão dispostas 
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da maneira A – B – A – C – A – D – A – coda. Diferente do primeiro movimento, este 

foi composto essencialmente sobre padrões motívicos. 

 

Seções A B A C A D A coda 

Compassos 131-

142 

143-

173 

175-

186 

187-

237 

238-

249 

250-

295 

 296-

315 

Tab. 4: Esquema estrutural do segundo movimento do Dueto 5. 

 

4.6. Dueto 6 

 

Moderato, Sib, 2/4, 154c. 

Minueto e trio, Sib, 3/4, 71c. 

 

Entre os compassos 134 e 152 há uma seção que não foi apresentada na 

exposição. Inicia com a melodia principal do tema A sendo executada pelo 

violoncelo, e a isto seguem melodias, arpejos e escalas em região aguda, os quais 

exigem do violoncelista um alto nível virtuosístico. No compasso 146, o violino 

acompanha o violoncelo na execução melódica, tocando paralelamente em intervalos 

de terça. Esta seção extra pode ser considerada uma cadência, para ser executada por 

ambos os instrumentos, devido aos seguintes fatores: 

 

1. É antecedida por um acorde em fermata, apesar de não ser a tônica em 

segunda inversão; 

2. Recupera ideias musicais de outras seções, entre elas, a melodia do 

tema A, entre os compassos 134 e 137; e as figurações acordais em 

sétima de dominante alternado com fragmento melódico em tônica, 

entre os compassos 138 e 141; 

3. Alto nível virtuosístico exigido; 
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4. Assim como nos concertos clássicos para instrumento e orquestra, fica 

entre uma codetta1 e a coda. 

 

O 2o movimento deste dueto está escrito na forma minueto e trio. Aqui não são 

encontradas complexidades harmônicas, melódicas ou rítmicas, e, comparando com 

os outros duetos desta obra, este movimento é o que mais se aproxima do período 

galante. Ao invés de harmonias complexas e passagens virtuosísticas, este 

movimento valoriza mais o “bom discurso musical”.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de já dispormos de informações que nos que nos dão alguma 

noção de como a música era praticada no Brasil do século XVIII, ainda há muito que 

pesquisar. No item 3, que fala sobre a origem documental do manuscrito, relacionei 

as informações que se referem a estes duetos, a fim de contextualizá-los na história 

musical brasileira, principalmente aquelas que se referem ao manuscrito 

propriamente dito. Encontrei algumas respostas, mas estas ainda não respondem 

muitas perguntas. Isso se deve principalmente ao fato de poucos papeis de música e 

documentos referentes à atividade musical na Região das Minas terem chegado até 

nós, e também da carência de informações presentes nos relatos, e da falta de 

cuidado dos músicos locais da época, os quais fizeram que grande parte da música 

praticada caísse no anonimato. 

Vimos também que os relatos sobre música no Brasil e em Portugal são 

parecidos, mas neste, as informações mostram-se mais ricas. Alguns registros de 

concertos de Lisboa, por exemplo, informam-nos e que se executou symphonias de 

Haydn, ou ária do Sr° Paisielo (BRITO; CYMBRON, 1992), mas os relatos brasileiros, 

presentes principalmente em documentos oficiais da época, nos dizem apenas que 

                                                 
1
 O trecho entre os compassos 130 e 133 pode ser considerado uma codetta, pois esta não estava presente na 

exposição, não é necessária para concluir a informação musical anterior, e termina com um acorde não 

conclusivo em fermata. 
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houve concertos. O mesmo acontece nas Cerimônias Litúrgicas e nas Festas Oficiais. 

Então considerei nesta pesquisa que as práticas musicais brasileiras constituem-se 

num espelho das Portuguesas. Por isso, muita coisa nós não podemos afirmar com 

certeza. 

As análises musicais do material transcrito nos mostraram que os duetos 

foram compostos segundo os moldes estéticos do classicismo. Estes exigem alto nível 

técnico do instrumentista, especialmente a parte do violoncelo. Isso confirma a 

afirmação de Curt Lange (1946: 150): “os músicos que copiavam com consciência e 

entusiasmo as obras de câmara europeias chegadas com o último correio do velho 

continente, e os que escreveram obras de tão notória pureza, não podem ter sido 

jamais intérpretes deficientes”. 

Com esta pesquisa pretendo contribuir com mais informações sobre a 

música no Brasil Colonial, especialmente a instrumental camerística, da qual quase 

nada sabemos. Se mais trabalhos semelhantes a este forem feitos, poderemos somar 

novas informações, relacionar contextos e criar novos conceitos, e assim responder às 

perguntas sobre a música erudita brasileira do século XVIII. 
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Resumo: Pode ser longo o caminho entre a fonte primária, autoral ou de tradição, e a 

execução e a análise de uma obra, e uma das etapas importantes nesse processo é a sua 

edição. A tripartição semiológica, conforme proposta por Jean Molino, e desenvolvida 

por Nattiez, oferece uma base teórica segura para compreendermos a cadeia de eventos 

envolvidos nesse processo de transmissão. Esta comunicação tratará desse processo, 

exemplificado a partir de quatro edições modernas do moteto Bajulans, atribuído a 

Manoel Dias de Oliveira (1735?-1813). Serão analisadas quatro gravações da obra, a partir 

de cada uma das edições, com destaque para a observação dos compassos finais, onde 

ocorre uma concentração de problemas textuais. Será abordada também a questão da 

relação entre a análise musical da obra e as edições a partir das quais foram feitas. 

 

Palavras-chave: edições. tripartição semiológica. recepção. Manoel Dias de Oliveira  

Bajulans. 

 

Sources, editions, performances and analysis: convergences and divergences. 

 

Abstract: The way between a primary source, autograph or copy, and the performance 

and the analysis of a work may be long and one of the stages in this process is its edition. 

The semiological tripartition as proposed by Jean Molino and developed by Nattiez offers 

a safe theoretical basis for the comprehension of the chain of events involved in this 

process of transmission. This paper will treat this process, with examples of four modern 

editions of the motet Bajulan, possibly by the Brazilian composer Manoel Dias de Oliveira 

(1735?-1813). Four recordings of the work will be analyzed departing from each of these 

editions, highlighting the observation of the final bars, where a concentration of textual 

problems occur. The issue of the relatioship between the musical analysis of the work and 

the editions used for them will be also dealt. 

 

Key-words: editions. semiological tripartition. reception. Manoel Dias de Oliveira. 

Bajulans. 
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Resumo 

A presente comunicação se insere numa pesquisa que objetiva formular uma 

visão atualizada e crítica a respeito do papel desempenhado pelo Instituto Nacional de 

Música, da Fundação Nacional de Arte, no campo da música erudita brasileira durante a 

década de 1970. Aqui, esboçamos um estudo comparativo, focalizando aspectos do citado 

Instituto e do Serviço de Música, da Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal. As 

instituições em questão são consideradas como divisoras de águas no que se refere à 

relação entre a sociedade e a preservação, a produção e a circulação da música erudita em 

seus países. Por outro lado, verificamos que sua trajetória é perpassada por polêmicas nas 

quais transparecem as contradições e as implicações estéticas de projetos que reivindicam 

para si a capacidade de estabelecer modelos para uma cultura de âmbito nacional.  
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A manifestação do Iluminismo Católico em José Maurício Nunes Garcia: a 

Missa de Nossa Senhora da Conceição (1810) 
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Resumo: A Missa Nossa Senhora da Conceição de José Maurício Nunes Garcia, composta 

em 1810, foi a primeira grande obra escrita após a chegada da corte portuguesa. Se 

possivelmente a presença de músicos que vieram de Portugal junto com a corte abria 

novas possibilidades técnicas para o compositor, o repertório das estruturas de 

significação para o processo de comunicação da obra não deveria causar estranhamentos, 

muito pelo contrário, era fundamental estar alinhado com os padrões de escuta da matriz 

dominante. Esse texto trata de analisar a música desde esta ótica: as escolhas das 

estruturas tópicas para a representação do sentido do dogma de Nossa Senhora da 

Conceição, a santa padroeira do reino português. O primeiro aspecto discutido é a 

questão do estilo musical na esfera religiosa que então vigorava em Portugal. Este se 

definia por uma influência napolitana que não só era caracterizada pelo uso de elementos 

musicais fora do contexto religioso, como elementos bufos, mas também pela técnica da 

mixagem de vários elementos expressivos numa mesma unidade musical. Para 

compreender esse domínio, o texto se utiliza de uma reconstituição do processo de 

composição numa perspectiva do pensamento retórico clássico. Primeiro, analisa inventio: 

a partir do projeto narrativo, observar tanto a escolha do afeto e o que decorre dele, como 

a tonalidade, com das tópicas que desenvolvem o argumento da música. Nessa 

perspectiva, o texto trata de analisar o paralelismo entre as escolhas tópicas de José 

Maurício com os léxicos do versículo do Evangelho Segundo São Lucas que trata da 

concepção de Maria. Segundo, observar a dispositivo: como esses elementos são 

articulados numa perspectiva da metáfora musical do motivo da missa. Por fim, discutir 

como esse processo comunicativo pode bem representar expressão do Iluminismo 

Católico, no sentido de uma expressão musical constituída através de uma operação 

racional que necessita de oposição e contraste para realizar a expressão por modelos de 

sínteses, e não mais por figuração. Em resumo, é um texto que trata de desvelar o 

alinhamento de José Maurício Nunes Garcia com um conhecimento que o localiza dentro 

de um campo cultural específico, o Antigo Regime, a partir de uma perspectiva da análise 

tópica e sua eficácia retórica.  

 

Palavras Chaves: Análise Retórica. José Maurício Nunes Garcia. Missa de Nossa Senhora 

da Conceição. Música e Iluminismo. Música no Brasil colonial. 

 

The manifestation of Catholic Iluminism in José Maurício Nunes Garcia: the Nossa 

Senhora da Conceição mass 

 

Abstract: The Nossa Senhora da Conceição mass by José Maurício Nunes Garcia, 

composed in 1810, was the first great work written after the arrival of the Portuguese 

Court. If the presence of musicians that came from Portugal with the court would 

possibly open new technical possibilities for the composer, the repertoire of structures of 

meaning for the communication process should not cause rebuking, on the contrary, it 
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was fundamental to be aligned with the listening patterns of the dominant matrix. This 

text will analyze the music from this point of view: the selection of topic structures for the 

representation of the dogmatic meaning of Nossa Senhora da Conceição, the patroness 

saint of the Portuguese kingdom. The first discussed aspect is the questions of musical 

style on the religious sphere of Portugal. The style was defined by a Neapolitan influence 

that was not only characterized by the use o musical elements from outside the religious 

context, like elements from opera buffa, but also by the technique of mixing various 

expressive elements in the same musical unity. To understand this domain, the text uses 

a reconstitution of the process of composition imbued in a perspective of classical rhetoric 

reasoning. First, we analyze the inventio: through the narrative project, we observe both 

the choice of affect and what occur from it, as tonality, and the choice of topics that 

develop the music’s argument. In this perspective, the text analyze the parallelism 

between José Maurício’s choice of topics and the lexicon of the vesicles from the Gospel 

of Luke that talk about the conception of Maria. Second, we observe the dispositio: how 

these elements are articulated in a perspective of the musical metaphor of the mass’ 

motive. Finally, we discuss how this communicative process can be a good reproduction 

of the expression of Catholic Enlightenment, in the sense of a musical expression 

composed through a rational operation that requires the opposition and contrast to 

realize the expression for models of synthesis, and no more by figuration. In sum, it’s a 

text that tries to unveil the alignment of José Maurício Nunes Garcia with a knowledge 

that locates itself in a specific cultural ground, the Ancient Regime, through a perspective 

of topic analyses and its rhetoric effectiveness. 

 

Keywords: Rhetorical analysis. José Maurício Nunes Garcia. Mass of Nossa Senhora da 

Conceição. Music and Enlightenment. Music on the colonial Brazil. 

 

Finis coronat opus. Parece ser com essa justificativa que José Maurício 

projetou a composição da Missa de Nossa Senhora da Conceição, em 1810. Isso 

porque na cultura lusitana desde o século XIV a devoção à Nossa Senhora da 

Conceição redimia uma ideia de espiritualidade que amalgamava desde uma 

concepção puritana da moral humana (a doutrina imaculista projetada como ato de 

legitimação do poder) até um sentimento que unia a santa a uma ideia de unidade 

nacional, como se tornou remissivo em diversos atos na história política de Portugal; 

o próprio dia da festa religiosa, 8 de dezembro, se associa naturalmente ao dia da 

Restauração de Portugal, celebrada na semana anterior, no dia 1. É um ato instituído 

sobre dois momentos claves da história política lusitana: a vitória sobre os 

castelhanos na batalha de Aljubarrota, que deu início a Dinastia de Avis; e a já citada 

Restauração, que marcou a quebra da Coroa Ibérica e proclamou Dom João IV, em 

1640, como Rei de Portugal. Em ambas situações conflituosas Nossa Senhora da 

Conceição foi evocada como protetora dos portugueses e responsável pelas vitórias 
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tornando-se, simbolicamente, a ‚Rainha de Portugal‛. E isso se projeta ainda no 

século XIX (1819), quando Dom João VI criou a Ordem Militar de Nossa Senhora da 

Conceição de Vila Viçosa, em homenagem a sobrevivência do reino português diante 

da ameaça napoleônica.  

Outro ponto interessante em relação ao tema era a própria definição do 

dogma. Na crença popular, a Conceição seria a Imaculada, ou melhor, a Imaculada 

Conceição. No entanto,  e diante da força do culto popular à Senhora da Conceição, a 

Cúria Romana definiu o dogma da Imaculada Conceição por bula de Pio IX, em 1854, 

numa perspectiva diferente da Conceição da devoção popular. Pese isso, para os 

portugueses, o culto da Conceição vinculava-se à maternidade, inclusive como 

maternidade da nação. Em síntese, a devoção espraiava-se para uma questão de 

identidade, o que poderia definir os motivos de uma missa devotada à Nossa 

Senhora da Conceição além de sua importância dentro do calendário litúrgico da 

corte portuguesa.  

Logo, não é de se admirar que a Missa de Nossa Senhora da Conceição 

(C.P. M. 106), escrita em 1810, é, segundo Ricardo Bernardes, um marco na produção 

do compositor carioca, pois seria a primeira grande missa escrita após ele assumir a 

Capela Real, em 1808. Ademais, para Bernardes, ‚a composição da Missa da 

Conceição para 8 de dezembro daquele ano pode ter sido uma comprovação aos 

músicos e ao príncipe de que José Maurício podia se adaptar ao novo gosto‛ 

(BERNARDES, 2002, p.4).  

Mesmo questionando em parte a questão ‚do novo gosto‛, como tratarei 

de discutir adiante, as considerações de Bernardes são verossímeis. No entanto, sou 

levado a crer que o projeto expressivo dessa missa sobrepujava o compromisso com a 

demonstração de capacidade técnica. Era um desafio marcado por um diálogo com 

uma simbologia de forte significação para a corte portuguesa de tal forma que o 

capital simbólico envolvido deveria ser exposto até mesmo como ato de decoro. Em 

outras palavras, o enunciado discursivo da missa deve ter sido baseado em 
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propriedades de escuta que se fincavam na certeza do vínculo da música com 

convenções sociopolíticas culturais de forte significação. 

 

O projeto musical como revelação dos padrões de escuta 

 

Para discutir esse aspecto vou explorar alguns pontos a partir da primeira 

unidade musical da missa, o Kyrie. Nele estão expressos alguns pontos que 

considero eloquente para o problema: o uso do estilo tragicômico na recorrência a 

um modelo que se projeta desde a tradição napolitana, principalmente caracterizada 

no contraste entre o bufo versus o ‚aprendido‛ do Christe (pelo uso da escrita 

fugada); a estrutura expressiva das tópicas (principalmente sobre a tropificação que 

amalgamam tópicas como a pastoral, a fanfarra e o estilo grave); a estrutura formal, 

que, para além da tripartição Kyrie-Christe-Kyrie, se apresenta por uma estrutura 

formal que simula uma música de banda, escrita como uma forma de binário 

recorrente seccional, para o primeiro Kyrie; propondo um problema que ao mesmo 

tempo é expressivo, mas também conceitual (a quebra do padrão da estrutura 

motívica a partir do texto). 

Primeiro, há que se dizer que no processo composicional do século XVIII 

as escolhas dos materiais expressivos não eram frutos de uma ação criativa, no 

sentido de uma razão complexa e particular. A sua natureza era a de proporcionar o 

reconhecimento das estruturas significantes, como o afeto e as tópicas, de tal forma 

que o jogo entre elas criassem processos dramáticos passíveis de serem 

‚interpretados‛. Era uma natureza dos signos ordenados por uma lógica retórica que 

acumulava experiências auditivas sedimentadas por uma tradição que reconhecia na 

música uma possibilidade de oratória tal qual tinham as palavras. Era, sobretudo, um 

espaço de distinção social. 

Dentro da retórica cl{ssica vigente, o ‚lugar‛ das escolhas dos argumentos 

era a inventio. Era neste estágio onde se definia a priori os parâmetros que, 

articulados entre si como um circuito, formavam uma base onde todos os elementos 
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poderiam ser conjugados na perspectiva de uma demanda consciente dos valores 

comunicativos envolvidos. Outro aspecto desse processo é que, provavelmente, a 

experiência advinda do hábito do uso das estruturas significantes aboliam alguma 

espécie de roteiro físico, como esquemas, porém isso não significava que o processo 

criativo fosse livre de um pensamento prévio sobre os objetivos do enunciado. 

Dito isto, há que considerar que a estrutura expressiva articulava desde as 

pequenas dimensões da obra, como os motivos, as frases, as tonicizações e as 

estruturas tópicas, até os parâmetros da macro estrutura como o afeto, o plano 

harmônico e a forma musical. Enfim, não era qualquer gesto que poderia ser 

proposto como argumento, e sim os que eram reconhecidos na tradição dos ‚estudos 

das funções e natureza das operações da mente, no âmbito do processo do 

conhecimento‛ (CALAFATE, 1998: 143). Operações estas que acreditavam articular 

verdades universais, condizente com o reconhecimento de uma estrutura metafísica 

de sistema. Sistema, que por sua vez, se consubstanciava na dispositio, ou seja, na 

‚arte de bem-dispor os pensamentos e as ideias, a fim de descobrir a verdade‛ 

(Ibidem). Por sua vez, a ‚verdade‛ não se revelaria se a escolha dos argumentos 

estivesse equivocada em relação à natureza do sentimento. É por esta forma que o 

sistema se projetava como tradição, ou seja, pelo reconhecimento de uma última 

realidade onde as coisas seriam ‚puras‛.  

Soma-se a isso a própria estrutura de mentalidade de sociabilidade nas 

sociedades de corte, no Antigo Regime. Era uma sociedade que, forjada na ideia da 

etiqueta como padrão de reconhecimento, criava para si própria uma estrutura 

teatralizada da vida onde cada um, e todo o sistema por sua vez, possuíam condutas 

estandardizadas que as localizavam nas estruturas de consubstanciação de suas 

presenças. A música era apenas mais um elemento de localização que filtrava 

experiências de quem escutava e, portanto, precisava de todo um modelo de escrita 

por padrões esquemáticos, como bem afirma Robert Gjerdingen, justificando o estilo 

galante que era típico da sociedade cortesã setecentista: 
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*…+ a hallmark of the galant style was a particular repertory of stock 

musical phrases employed in conventional sequences. Local and 

personal preferences among patrons and musicians resulted in 

presentations of this repertory that favored different positions along 

various semantic axes — light/heavy, comic/serious, 

sensitive/bravura, and so on. (GJERDINGEN, 2007: p.6) 

 

Desta forma, o que podemos constatar é que, diante dessa mentalidade, o 

que se revela são estruturas antropológicas de escuta, já que o processo se dava como 

ato comunicativo que dependia de padrões mais ou menos fixos de ancoragem dos 

sentidos. O ponto fulcral desse processo era o compartilhar valores e ideias como 

forma de reconhecimento social (é nesse espaço que se discutiam problemas como 

decoro). Em síntese, as escolhas e suas disposições revelavam os padrões culturais do 

lugar do discurso. Esta era a tradição na qual se formou a ideia da Música Poetica. 

 

A exultação da submissão na natureza do dogma de Nossa Senhora da Conceição: 

implicações na macro estrutura  

 

Na tradição da Musica Poetica, o primeiro problema para montar o 

enunciado era o afeto. Este era evocado a partir de uma inteiração com o texto ou 

tema a ser trabalhado. Parâmetros como tonalidades, padrões métricos e até mesmo 

os estilos e tipos que formavam o jogo da significação estavam em conjunção com o 

projeto de significação.  

 

The effect of music on the human psyche was understood as just one 

of the affection-arousing stimuli. The numerical proportions, which 

are at the root of all created matter and life, are the same ones which 

are reflected by the musical intervals. Thus music, the audible form of 

the numerical proportions, facilitates an aural perception of the 

realities which lie at the root of all natural phenomena (BARTHEL, 

1997: 38) 

 

Nesse campo, inclusive a própria forma musical, apesar de ser domínio 

mais rígido, estava condicionada às propriedades do afeto. Enfim, a determinação da 
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relação do objeto com o afeto definia todo o processo de escolha e manuseio do 

material musical pelas propriedades que dele emanava. Em síntese, os valores a 

serem representados determinavam toda uma cadeia de eventos que deveria ser 

muito bem pensada para que os problemas com decoro fossem evitados 

No caso da Missa de Nossa Senhora da Conceição sendo a principal referência 

religiosa lusitana, inclusive considerada a Rainha de Portugal, qualquer obra sobre 

sua égide induzia a representação de sua autoridade. Era um espaço do majestoso e 

solene. No sistema da teoria dos afetos que circulava no século XVIII na Europa, 

estes afetos seriam variantes da categoria Laetitia et Exultatio. Segundo os tratadistas 

germânicos, como Kircher, afetos dessa natureza se consubstanciavam em 

tonalidades maiores, uso de poucas dissonâncias e sincopatizações, assim como 

predileção por acordes triádicos dentro das funções principais da harmonia (cf 

BARTHEL, 1997: 49). Esse é o sentido do Kyrie da Missa de Nossa Senhora da Conceição, 

em Mib maior, escrito sobre uma harmonia basicamente triádica. É esse mesmo 

sentido que Clive McClelland revela ao estudar a relação dos afetos com as 

tonalidades em Charpentier, Rameau, Schubart e Galeazzi (McCLELLAND, 2012: 

25). Em síntese, para os autores do final do século XVIII, como Schubart e Galeazzi, o 

Mib maior era a tonalidade usada tanto para passagens solenes e majestosas, como 

para expressar intimidade com a divindade: ‚E flat major has religious overtones for 

Schubart mainly because ‘through its three flats it expresses the holy trinity’ *…+ 

Most other eighteenth-century commentators refer to the ‘majesty’ of the E flat major, 

a quality which is also widely attributed to C major‛. (Ibidem) De forma 

complementar, o Sib maior—a tonalidade do Christe em José Maurício— era a 

tonalidade da esperança, da alegria, da consciência clara, na concepção de Schubart 

(Ibidem: 24). 

Assim, consciente das propriedades das tonalidades, José Maurício 

amplifica esse parâmetro com outras propriedades do afeto em campo de Laetitia: (1) 

não há uso de síncopas e nem de passagens ásperas que suscitariam passagens sobre 

figuras de retórica como a pathopoeia; (2) na primeira seção do Kyrie, como já afirmei, 
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a harmonia é basicamente triádica e as funções harmônicas ficam circunscritas aos 

acordes principais da tonalidade; (4) não há nenhum momento de forte contraste ou 

instabilidade do campo harmônico de Mib maior, inclusive nas progressões; (5) não 

há nenhum contraste nas estruturas tópicas, ou seja, não há presença de passagens 

em ombra ou tempesta. Em síntese, o Kyrie funciona como uma abertura da missa, 

apresentando a Imaculada Conceição por um afeto que induz a uma perspectiva que 

ao mesmo tempo é solene, mas, também, expressa sentimentos espontâneos de 

alegria e regozijo. É uma conjunção que alinha-se perfeitamente ao tradicional 

aspecto de Nossa Senhora da Conceição como protetora da nação.  

Quanto à forma, aproveitando a tripartição do texto litúrgico, José 

Maurício reafirma o caráter da cerimônia seguindo a tradição das missas no estilo 

napolitano. Estas se caracterizam, provavelmente desde os tempos de Alessandro 

Scarlatti e, paralelamente, ao fenômeno da popularização da ópera bufa, em 

contrastar as seções a partir de um material  tipo-bufo para o Kyrie com o Christe em 

‚estilo aprendido‛, geralmente por um procedimento fugado, como vemos na Missa 

de Nossa Senhora da Conceição (uma primeira seção usando uma marcha com forte 

característica de estilo bufo (a), seguido por uma fuga dupla para o Christe (b), e o 

retorno ao Kyrie retomando o mesmo material (a’), porém em menor dimensão) 

(Ex.1).1  

                                                      
1 Por estilo bufo poderíamos considerar uma estrutura centrada numa melodia de forte caracterização, 

frases periódicas, harmonia simples e acompanhamento econômico. É o conjunto desses parâmetros 

que permite a realização da principal distinção do estilo bufo: possibilitar rápidos e eloquentes 

contrastes dentro de uma mesma unidade musical (cf RATNER, 1980: 395). A sua ‚infiltração‛ no 

universo da música religiosa parece seguir duas explicações. Primeiro por uma gradativa 

diversificação dos espaços que sustentavam os compositores e, com isso, desenvolveram-se modelos 

que mediavam a diversidade das escutas. Segundo, por uma razão estética que passava a elogiar a 

fragmentação como a essência da expressão dos sentimentos. É uma concepção que crescia a partir do 

conceito de que a própria Criação não se apresentava de maneira monolítica. Esta concepção foi 

discutida a partir da Teoria do Pólipo do naturalista inglês Abraham Trembley, conforme localiza 

Allanbrook: ‚It demonstrated that soul-matter is infinitely divisible, so that neither an externally 

installed soul nor a preexistent germ could survive the random cutting of the polyp’s substance. The 

power of generation, growth, and change must be immanent in the very matter of the polyp, not 
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Esse modo de escrever o Kyrie já estava bem desenvolvido na geração de 

Francesco Durante (cf. Missa in afflictionis tempore), Francesco Feo (cf Missa 

Confitebor), entre outros. Tal modelo foi seguido por compositores da seguinte 

geração como Niccolò Jommelli (cf. Missa in Re Magg.), Niccolò Piccinni (cf. Missa in 

Re Magg.) e Giovanni Paisiello. Em Lisboa, os agentes disseminadores desse estilo 

estão na pessoa de David Perez e no alinhamento artístico e pedagógico do Real 

Seminário da Patriarcal com os conservatórios napolitanos. É sobre essa forte 

influência que são formados autores como Joaquim José dos Santos, assim como, João 

de Souza Carvalho e Jerónimo Francisco de Lima, egressos do Conservatório de 

Sant'Onofrio Porta Capuana, de Nápoles e que passaram a ensinar na Patriarcal. 

Entre os principais discípulos dessa segunda geração de músicos estão Antônio Leal 

Moreira, Marcos Portugal e João José Baldi. Por sua vez, ambas gerações de 

compositores da Patriarcal tiveram forte impacto em autores luso-brasileiros do final 

do século XVIII, como, e principalmente, José Maurício Nunes Garcia.  

 

                                                                                                                                                                      
implanted by divine ordinance. Hence the polyp revealed living matter’s capacity for autonomous 

activity, its ability to direct its own somatic and psychic development. This living example of the 

continuity of matter challenged teleology, blurred the distinctions between creatures, and plunged 

thinkers like Diderot into revolutionary, evolutionary thoughts the mutability of species‛ 

(ALLANBROOK, 2014: 10). É sobre essa teoria que Wye Allanbrook desdobra o porquê do estilo da 

ópera bufa ganhou forte adesão em meados do século XVIII. Primeiro afirma que a partir da 

disseminação da disseminação da teoria de Trembley formou-se uma certeza que rapidamente ganhou 

os campos da estética, principalmente entre os iluministas franceses, como Diderot. 
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Ex.1: Incipit das seções do Kyrie da Missa de Nossa Senhora da Conceição2 

 

Em relação ao projeto de significação, José Maurício é claro numa acepção 

de exultação determinado pelo dogma de Nossa Senhora da Conceição. Primeiro há 

que se dizer que não é a tópica bufa em conjunção com o estilo aprendido que 

articulam a expressão. Estes dois campos, por serem já da tradição do Kyrie não eram 

expressivos no sentido da especificidade da significação, já que estavam 

incorporados no gênero pela tradição. Em outras palavras, ter o bufo e o aprendido 

num Kyrie de uma missa de gala portuguesa não significava nada além do que o 

trivial. Quem ‚marca‛ essa unidade musical, ou seja, ‚restringe‛ a articulação do 

bufo com o aprendido para uma significação ‚particular‛, são outros elementos: (1) a 

                                                      
2 A partitura utilizada nestas análises este publicada em BERNARDES, R. Missa de Nossa Senhora da 

Conceição 1810 - Música no Brasil Séculos 18 e 19. 1. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, 

FUNARTE, 2002 
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marcha, que marca o Kyrie denotando o sentido da majestade divina da concepção3; 

(2) o jubilus da fuga, denotando a fuga ao próprio cântico de alegria pela concepção 

divina; (3) a pastoral (em forma de danças rústicas) dos temas de fechamento de 

seção, que ‚marca‛ toda a unidade musical, pois a condiciona a uma mensagem de 

pureza e humildade diante dos desígnios divinos (Ex.3).  

Enfim, todas essas ‚escolhas‛ estavam amparadas em uma malha 

simbólica marcada por afirmações ideológicas que sustentavam discursos definidos 

em um conjunto de ações de racionalização—inter-relações complexas—, segundo as 

forças dominantes dos espaços da vida cotidiana. Evidentemente os conteúdos de 

enunciação eram estruturas sócio históricas definidas e, nesse ponto, o agente 

discursivo tinha condições de planejar estratégias de afirmação, mudança, enfim, de 

revelar condições de identidades e seus projetos de consubstanciação da mensagem. 

O amalgama do processo era a retroação dinâmica a partir de uma complexa cadeia 

de significados adquiridos, com ideologias propostas por estatutos ordenadores. 

Estes se consubstanciavam desde os que criavam estratégias de retórica de 

localização num sistema mundo, como o colonialismo ou o estatuto de nação, até os 

processos de ação primária para essa retórica formar-se, como a educação. 

E nessa cadeia, o processo de organização dos elementos expressivos 

igualmente respondia a estruturas que deveriam ser entendidas dentro de uma 

narração passível de compreensão. Essa era o domínio da dispositio. 

 

 

 

                                                      
3 Raymond Monelle aponta que as marchas se tornaram comuns na música religiosa a partir do final 

do século XVII, principalmente em cerimônias de grande gala: ‚Playing in church, normally for 

special occasions. These might include coronations, baptisms, weddings, masses, Te Deums, and 

psalm-settings, especially if there were important visitors.‛ (MONELLE, 2006, p.126) 
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Dispositio: o discurso pelo Evangelho Segundo Lucas 

 

Recordando, a dispositio era a ‚arte de bem-dispor os pensamentos e as 

ideias, a fim de descobrir a verdade‛ (CALAFATE, 1998: 143). Um bom projeto 

evidentemente deveria ter um sentido narrativo que pudesse ser compreensível, e, 

ademais, cumprir com códigos de decoro ordenados pelas finalidades do uso da 

música e o seu cerimonial.  

No caso da Missa de Nossa de Nossa Senhora, a escolha do material 

expressivo é, como já afirmei, claro no sentido da exultação como sentido da sublime 

alegria e submissão aos desígnios divinos. No entanto, ao observarmos a dispositio de 

José Maurício um detalhe singelo, mas eloquente, se revela. A organização dos 

elementos parece nos remeter ao Evangelho Segundo Lucas, ao narrar o Mistério da 

Encarnação. Isso porque, ao cruzarmos a disposição dos elementos expressivos da 

música de José Maurício —majestoso, jubilo e humildade— com o Evangelho 

Segundo Lucas não é difícil imaginar que o mestre de capela carioca simplesmente 

seguiu um roteiro que por si só estabelecia potenciais de forte retroação, ou seja, a 

própria Bíblia.  

Diz o Evangelista no capítulo 1, versículos 45 a 48: 

 

45 Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da 

parte do Senhor lhe foram ditas. 
46 Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, 
47E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador; 
48Porque atentou na baixeza de sua serva; Pois eis que desde agora 

todas as gerações me chamarão bem-aventurada, 

 

Ora, a sequência dos elementos marcados de José Maurício (Ex.2) segue a 

mesma estrutura de Lucas: (1) Maria engrandece o Senhor (sentido de majestoso da 

marcha); (2) o espírito que se alegra (o júbilo do tema da fuga); (3) a humildade da 

serva, assim como o espirito de submissão aos bem-aventurados que creem (a 

pastoral como elemento de redenção). Em outras palavras os léxicos do Evangelho—
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engrandecer (a partir do reconhecimento da humildade do ser); alegria e baixeza (de sua 

serva)—correspondem paralelamente à organização musical de José Maurício. Em 

síntese, poderíamos dizer que o projeto de significação de José Maurício obedece de 

forma cabal ao Evangelho de São Lucas, quando trata do dogma da Virgem. 

 

Léxicos do Evangelho Segundo Lucas (cap.1; l.45 a 48 

Bem-aventurança  (linhas 45 e 46) 

(sentido da majestade de Deus) 

Alegria (linha 47) 

(pelo desígnio divino)  

Bem-aventurança 

(linha 48) 

(sentido da majestade 

de Nossa Senhora—

‚me chamarão a bem 

aventurada‛) 

Dispositio da Missa Nossa Senhora da Conceição 

Comp. 1-16 17-35 36-53 56-106 107-119 120-151 152-197 198-254 255-266 266-273 

Forma A B A’ 

Seções a digressão a’ Exposição Codetta Episódios Recap. Coda a a’ 

 I------(pac)V---------------I 
MibM 

I-------------------------V-vi-(V/vi)-I--------------V---------I(=V 
SibM                                           Solm RéM                                                  SibM 

I) 
MibM 

Tópico

s 

Marcha 

+ 

Estilo 

Grave 

(Learned 

Style) 

Marcial 

(fanfarr

a) 

Marcha 

+ 

Estilo 

Grave 

(Learned 

Style) 

Pastoral 

(c.5) 

Learned Style 

(Sujeito: Toque de sinos + jubilus) 

Pastor

al 

(c.225) 

Marcha 

+ 

Estilo 

Grave 

(Learned 

Style) 

Pastoral 

(c. 270) 

 Binário Recorrente Seccional  Fuga Dupla  

Ex. 2: Quadro comparativo dos léxicos primordiais do Evangelho de Lucas (linhas 45 a 48) com a 

dispositio do Kyrie 

 

As seções, no entanto, trazem outros detalhes, além do ‚roteiro bíblico‛, 

que são importantes para o projeto de significação, a começar pela forma interna da 

primeira seção. O tema do Kyrie, escrito como um período, é tratado como ostinato 

melódico (primeiro é apresentado no exordium e, em seguida, como material temático 

(A), em contraponto com o coro em estilo grave). Este elemento é fragmento na parte 

central dessa seção (B), dando unidade motívica a essa seção e caracterizando a 

forma binária recorrente, já que o B não se constituí como contraste e sim como ponte 

para a reiteração da seção A (Ex.3).  
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Ex.3: Estrutura fraseológica do primeiro Kyrie 

 

O uso de ostinatos melódicos era comum em canções folclóricas (o que 

incluía cânticos devocionais), ou em música instrumental como a primitiva passacalle 

espanhola (uma estrutura cujo fundamento era a presença de um ritornelo sobre uma 

progressão harmônica I – IV – V – I). Assim, parece evidente que José Maurício 

correlacionou o procedimento do ostinato melódico a um universo informal, simples, 

como uma procissão ou festejo popular em devoção à Virgem4. Isso cria uma ideia de 

                                                      
4 No Brasil, a devoção popular à Imaculada Conceição foi se intensificando desde meados do século 

XVIII. O símbolo do enraizamento desse culto é a imagem encontrada por pescadores do Rio Paraíba, 

em 1717. A fama de milagrosa levou o então bispo do Rio de Janeiro, Dom João da Cruz Salgado de 

Castilho (1695-1756), a emitir provisão para a construção de uma capela em 1743, no caminho das 

tropas que iam de São Paulo até as minas de ouro, por Guaratinguetá. Nos diz Júlio César Moreno: O 

crescimento da devoção atinge proporções que chamará a atenção do vigário de Guaratinguetá, 

responsável pela área. Pe. Vilela vai ao Itaguaçu e constata o desenvolvimento da devoção e decide 

tomar uma série de providências para a oficialização do culto. A intenção é obter a autorização do 

bispo para que se possa prestar devoção, oficialmente, com a denominação de Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida. O vigário decide pela construção de uma nova capela que ofereça melhores 

condições para a prestação do culto. O local escolhido é o alto do Morro dos Coqueiros e, cumpridos 

os trâmites exigidos no período, a nova capela é inaugurada em 1745. No alto do morro, a devoção 
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apropriação de paisagem sonora muito interessante, ou seja, a ideia da Imaculada 

Conceição associada à festa rústica onde, inclusive, representada na manjedoura por 

gaiteiros e instrumentos de percussão como pandeiros. 

Outro elemento importante são os encerramentos de seção através de 

pastorais. Como informa Ricardo Bernardes, a inclusão de ritornelos instrumentais 

nos finais das fugas do Christe era comum nas missas luso-brasileiras, inclusive com 

caráter popular (BERNARDES, 2016: 116). Esse procedimento se verifica na Missa de 

Nossa Senhora da Conceição, no entanto expandido para todas as seções do Kyrie (Ex. 

4). Sua característica é ser uma pastoral realizada como dança rústica. O que marca 

ainda mais, primeiro, a correlação de Nossa Senhora da Conceição com um espírito 

de humildade (‚atentou na baixeza de sua serva‛), assim como, a festa num sentido 

de comunhão com todas as camadas da sociedade, ou seja, a expressão da 

religiosidade popular portuguesa que emana do culto. De qualquer forma, a 

presença desse motivo no encerramento das seções, e seu sentido semântico, parece 

ser a chave da relação semântica na obra de José Maurício. 

                                                                                                                                                                      
ganha maior visibilidade e o fluxo de visitantes cresce constantemente. Novos prodígios vão 

acontecendo nesse espaço e a fama de Nossa Senhora Aparecida cresce cada vez mais.‛ (MORENO, 

2009: 32) Viajantes que se tornaram célebres como os naturalistas bávaros Johann Baptiste von Spix e 

Karl Friedrich von Martius igualmente atestaram a popularidade da santa, em 1817: ‚Após uma milha 

de marcha chegamos ao sítio de romarias, Nossa Senhora Aparecida, capela situada num outeiro, 

cercada de algumas casas. [...] Ela data de setenta anos atrás, época remota para este país; é só 

parcialmente construída de pedra e guarnecida de dourados, má pintura a fresco e alguns quadrados 

a óleo. A milagrosa imagem de Nossa Senhora atrai muitos peregrinos de toda província e de Minas 

Gerais.‛ (SPIX E MARTIUS, *1950?+, p.130)   
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Ex.4: Temas de fechamento em tópicas pastorais 

 

Por outro lado, podemos concluir que José Maurício amplifica a essência 

do estilo tragicômico, já muito enraizado na música religiosa de matriz napolitana, 

por uma referencia cruzada exercida não só no uso das tópicas, mas da forma5. E 

aqui talvez esteja o ponto de distinção entre o uso do tragicômico em autores da 

geração de João de Souza Carvalho e de José Maurício Nunes Garcia: a intensificação 

dos parâmetros de uso, atingindo inclusive a questão formal. Este fato poderia 

                                                      
5 Apenas como uma referencia, Danuta Mirka aponta que esse era um problema que levantou 

polêmica no universo de estetas germânicos, como Johann Adolf Scheibe (1708-1776): ‚The works 

condemned by Scheibe for their disorderly style represented the new Italian style of instrumental 

music gaining the upper hand in the first half of the eighteenth century. As the popularity of this style 

increased in the second half, subsequent gen- erations of German critics continued to raise the charges 

of ‚mishmash‛ (Mischmasch) and ‚disorder‛ (Unordnung) against younger generations of Italian and 

Italianate composers. The reason for this criticism was related to the fact that different styles were 

associated with different affects. The division into the high, middle, and low style was based on the 

dignity of affect. Scheibe equates this dignity with strength. For instance, ‚the magnanim- ity, the 

majesty, thirst for power, the splendour, the arrogance, the wonder, the anger, the horror, the fury, the 

vengeance, the rage, the despair . . . can be expressed in no other style than the high one.‛ (MIRKA, 

2014: 6). Porém, como já referi na nota 2, esse era um modelo de expressão que crescia em conjunção 

com a ideia iluminista da partição como forma de existência e expressão dos sentimentos, e justificada 

na própria essência da Natureza. 
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justificar não só a ideia expressiva de um ostinato típico de bandas que saiam às ruas 

em procissão, mas de uma estrutura formal dentro da música religiosa, como parece 

ser o caso do Kyrie, estruturado como um binário recorrente com frases periódicas 

bem delimitadas (o que seria uma consequência do estilo bufo se estivesse como 

parâmetro isolado). 

Apesar de necessitar de mais estudos sobre essa questão, não só em José 

Maurício, mas em Marcos Portugal e Antônio Leal Moreira, para citar dois 

importantes compositores, a tese a se perseguir acredito que aponta nessa direção: a 

diferença entre o trato do estilo tragicômico entre as diferentes gerações. A hipótese 

mais provável é que as fronteiras e intensidades da oposição dos estilos se avivem, 

alcançando parâmetros diversos como, por exemplo, a presença de ritornelos em 

estilo baixo, como observa Ricardo Bernardes na Missa para a Aclamação de Dona 

Maria I, de 1777 (BERNARDES, 2016: 116). É justamente tais presenças, como também 

vemos no uso das pastorais na Missa de Nossa Senhora da Conceição, que podem trazer 

à tona toda uma discussão sobre questões dos usos locais que revelavam gostos e 

ideologias. Porém, este é um trabalho ainda a ser feito. 

 

Conclusão 

 

Primeiro, observa-se facilmente que o projeto de José Maurício tratava de 

estabelecer uma plataforma de sentidos conjugados pela tradição: (1) seguindo o 

modelo napolitano o Kyrie da Missa de Nossa Senhora da Conceição compõe o Kyrie 

conjugado na oposição de estilos, que caracteriza o tragicômico; (2) é consequente, 

também, com a referencia semântica de matriz bíblica ao planejar o enunciado 

narrativo pela ordenação lexical que extraia do Evangelho Segundo Lucas, no que 

diz respeito ao dogma da Imaculada Conceição.  

No entanto, apresenta elementos que poderiam significar pontos de 

diferenciação em relação às gerações antecedentes como: (1) a intensificação e 

características da marcação expressiva, como a marcha conjugada no bufo, a tópica 
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de pastoral no tema de fechamento das seções;  e (2) a própria estrutura formal do 

primeiro Kyrie.  

Desta forma, vemos que através de parâmetros diversos, amalgamados 

tanto do universo da crença religiosa, como de princípios discursivos inexoráveis de 

sua época, como a perpetuação do modelo tragicômico, a obra revela suas 

particularidades. Isto de certo modo pode ser associado ao enunciado de Bakhtin: ‚a 

obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro, para a sua 

ativa compreensão responsiva que pode assumir diferentes formas [...] ela determina 

as posições responsais dos outros nas complexas condições de comunicação 

discursiva de um dado campo de cultura‛ (BAKHTIN, 2015: 279).  

Em outras palavras, o projeto discursivo de José Maurício apresenta uma 

articulação generosa de elementos a ponto de abrirmos interpretações que remetem a 

condições complexas que só podem ser consideradas por uma investigação 

hermenêutica, levando em consideração os múltiplos sentidos que o discurso revela 

de sua cultura. Este me parece ser o sentido da questão dos princípios das escolhas 

dramáticas dentro de um crescimento do impacto do estilo baixo no projeto global 

dessa unidade musical, como se desprende do elemento de redenção do discurso, a 

tópica pastoral em forma de dança rústica. 

Outrossim, o conjunto desses elementos sugere que a música apresenta 

Nossa Senhora da Conceição desde uma perspectiva do Iluminismo Católico. Isto 

porque o trato musical sugere pontes com valores que simbolizavam o vínculo com o 

mundo natural: a expressão musical da religiosidade popular tanto no uso do estilo 

tragicômico, como na presença de tópicas como as pastorais. Em tese, aqui estaria a 

manifestação de um discurso que pensava a revelação (Nossa Senhora da Conceição) 

como motor para mover afetos, porém por uma operação racional que necessita de 

oposição e contrastes para realizar a expressão por modelos de sínteses, e não mais 

por figuração. Este é um cunho naturalista fundamentado na crença de uma razão 

geométrica (argumentos opostos e equilibrados inclusive pela forma musical) que 

est{ na natureza e pode ser sentida pelo homem ‚enquanto participação da ‘lei 
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eterna’ e expressão, no homem, das finalidades essenciais de sua natureza‛ 

(CALAFATE 1998: 144).  O que se realizaria, inclusive, pelo estilo tragicômico. 

 

Bibliografia 
 

ALLANBROOK, Wye Jamison (ed. Mary Ann Smart & Richard Taruskin). The Secular 

Commedia. Oakland: University of California Press, 2014. 

 

BAKHTIN, Mikail (1979). Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

BARTHEL, Dietrich. Musica Poetica: Musical-Rhetorical Figures in German Baroque 

Music. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. 

 

BERNARDES, Ricardo. Missa de Nossa Senhora da Conceição 1810 - Música no Brasil 

Séculos 18 e 19. 1. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, FUNARTE, 2002. v. 6. 

338p. 

 

____. Estudo das Características Estilístico-musicais das Missas de António Leal 

Moreira (1758-1819): A Missa para a Aclamação de D. Maria I (1777). 2016. 188f. Tese 

(Doutorado em Ciências Musicais) - Centro de Estudos de Sociologia e Estética da 

Música da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa. 2015. 

 

CALAFATE, Pedro. Metamorfoses da Palavra: Estudos sobre o pensamento português 

e brasileiro. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1998. (Série: Temas 

Portugueses). 

 

GJERDINGEN, Robert. Music in the Galant Style. New York: Oxford University Press, 

2007. 

 

McCLELLAND, Clive. Ombra: Supernatural Music in the Eighteenth Century. 

Plymouth: Lexington Books, 2012. 

 

MIRKA, Danuta (ed.). The Oxford Handbook of Topic Theory. New York: Oxford 

University Press, 2014. 

 

MONELLE, Raymond. The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral. Bloomington: 

Indiana University Press, 2006. 

 

MORENO, Júlio César. A ação do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e o 

fomento do Turismo Religioso. 2009. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) - 

Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009. 



Atas do Congresso Internacional  

‚Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido‛. São Paulo, 2015. 

151 

 

RATNER. Leonard G.  Classic Music: Expression, Form, and Style.  S.l.: Schimer Books, 

1980.                  

 

SPIX e MARTIUS. Viagem pelo Brasil, Tomo I, São Paulo: Edições Melhoramentos, 

[1950?]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diósnio Machado Neto é professor Livre-Docente do Departamento de Música da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), onde ministra 

aulas de História da Música e Música Brasileira. É professor do programa de Pós-Graduação 

em Musicologia do Departamento de Música da ECA-USP, onde ministra as disciplinas de 

Análise da Historiografia Musical Brasileira e Música no Brasil Colonial. Possui graduação 

em Bacharel em Música - Habilitação Instrumento - pela Pontificia Universidad Catolica de 

Chile (1992), mestrado e doutorado em Musicologia pela Universidade de São Paulo (2001; 

2008), tendo como orientadores José Eduardo Martins (mestrado) e Mário Ficarelli 

(doutorado). Teve como mentores de suas pesquisas Régis Duprat e Mário Vieira de 

Carvalho. Ingressou no corpo docente do Departamento de Música da ECA/USP em 2002. É 

membro do Italian and Ibero American Relationships Study Group (RIIA), sediado no 

IMLA-Veneza (Istituto per lo studio della musica latinoamericana durante il periodo 

coloniale). 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

152 

A circularidade cultural numa herança partilhada: o caso do Lundu 

como tema e variações para tecla 

 

Edite Rocha 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

Resumo 

Na segunda metade do séc. XVIII e séc. XIX, a prática do Lundu na sociedade 

luso- brasileira integrou-se como umas das formas de expressão urbana, tanto no 

contexto da dança e integração na produção de espetáculos, como particularmente 

na sua representação na música para tecla. No contexto da prática artística 

doméstica e saraus familiares, acessíveis e destinado a um grande público de 

classes médias citadinas, o tema e variações teve forte repercussão de uma tradição oral 

e visual que dialogou e se propagou particularmente em modelos de práticas eruditas. 

Neste quadro, a circularidade cultural presente entre obras como o Lundu, 

reflete elementos de influências recíprocas a diferentes classes sociais que coexistiam 

numa sociedade com os mesmos contextos históricos e trânsitos culturais, como é o 

caso particular das africanias na circulação bilateral entre Lisboa e Rio de Janeiro 

para uma construção de identidades urbanas. 

Partindo de um levantamento de fontes selecionadas de temas e variações 

sobre o Lundu para tecla - a saber: “Seis Variações sobre o Lundum da Monroi” P- 

Ln, M.P. 523V; “Variações do Landum da Monroi compostas por D. Francisco da 

Boamorte. Cónego Victe” P-Ln, M.M. 504; “Variações do Landum da Monroi 

compostas por D. Francisco da Boamorte. Cónego Regular em S. Vicente de Fora. 

1805” P-Ln M.M. 4473; “Variações do Lundum da Monroi para Piano Forte” P-Ln 

M.M. 2290; “Landum do Marruà” P-Ln M.M. 4460; Landum P-Ln M.M. 606; 

Landum in Contradanças P-Ln M.M. 4467 ; Landum P-Ln M.M. 2283; Lundum (IV) in 

A brasileira F.C.R. 80 A; Polka - Landú para piano / por A, Monteiro in Moreninha P-Ln 

C.N. 1171 A - este trabalho pretende fazer uma relação analítica das características   

musicais   inerentes   na   transmissão   notacional   e   representações literárias (relatos 

de viajantes) com a circularidade cultural na sociedade de uma herança partilhada 

no espaço luso-brasileiro. 
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O Emprego de Elementos Retóricos na Música Colonial Brasileira 

 

Eliel Almeida Soares 

Universidade de São Paulo (USP)-eliel.soares@usp.br 

 

Resumo: Esse trabalho tem por finalidade expor o emprego de elementos retóricos na 

música colonial brasileira. Para tanto, haverá num primeiro momento uma 

contextualização acerca do uso retórico no discurso da música barroca e princípios do 

classicismo. Posteriormente, se apresentará o expressivo interesse dado pela atual 

musicologia buscando o entendimento da composição e ordenação das estruturas 

retóricas. Da mesma forma, descreveremos sobre as investigações da retórica musical no 

Brasil, as quais ainda estão em desenvolvimento. Depois disso, por intermédio de uma 

metodologia fundamentada em análises retórico-musicais relacionados com o texto sacro 

e harmonia, mostraremos esses processos e mecanismos em algumas obras de Manoel 

Dias de Oliveira, José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, André da Silva Gomes e José 

Maurício Nunes Garcia. 

 

Palavras-chave: Retórica. Música Colonial Brasileira. Análise Musical.   

 

The Use of Rhetorical Elements in Brazilian Colonial Music 

 

Abstract: This study aims to expose the use of rhetorical elements in the Brazilian 

colonial music. In order to achieve this goal, firstly, there will be a contextualization 

about the rhetorical use in the discourse of Baroque music and the principles of 

classicism. Afterward, it will be presented the significant interest in the current 

musicology seeking the understanding of the composition and ordering of rhetorical 

structures. Similarly, we are going to describe about musical rhetoric investigations in 

Brazil, which are still in development. After that, through a methodology based on 

rhetorical-musical analyzes related to the sacred text and harmony, we will show these 

processes and mechanisms in some works of Manoel Dias de Oliveira, José Joaquim 

Emerico Lobo de Mesquita, André da Silva Gomes and Jose Maurício Nunes Garcia. 

 

Keywords: Rhetoric. Brazilian Colonial Music. Musical Analysis. 

 

 

Introdução 

 

Fundamental para o desenvolvimento e produção de discursos 

persuasivos e eloquentes, a retórica auxilia o orador na apresentação de sua tese a 

qual tem por intento conquistar e concitar de maneira favorável o auditório as suas 

argumentações (GUIMARÃES, 2004:145). Para isso, é necessária a utilização de 

mailto:eliel.soares@usp.br
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diversos artifícios metafóricos e alegóricos, os quais são observados desde os 

primórdios da civilização greco-romana, onde diversos pensadores e teóricos 

instituíam conceitos cognoscíveis entre si. Seguidores dessa premissa, os 

compositores da música barroca e início do classicismo elaboravam suas obras 

empregando figuras retóricas, objetivadas em aclarar cada parte exposta e disposta 

no discurso musical. 

De igual modo, na Música do Brasil Colonial onde a idiossincrasia do 

espírito iluminista e sua relação com as transformações no sentido da música, tanto 

nas estruturas de linguagem como nos processos de sua recepção, culminando numa 

disputa entre as esferas públicas (Igreja e Estado) (MACHADO NETO, 2008:19), 

diversos autores aplicaram em muitas de suas obras uma linguagem figurativa, 

fundamentada nos mesmos preceitos retóricos. Por exemplo, Manoel Dias de 

Oliveira, faz uso da retórica em consonância às contínuas cadências e da linha do 

contraponto, com o intuito de ressaltar os afetos (DOTTORI, 1992:53). 

Semelhantemente, José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita em suas missas, emprega 

as figuras retórico-musicais para valorar os diferentes sentimentos expressos no 

texto do ordinário, destacando, assim, as dinâmicas, as melodias, as cadências, além 

de cada afeto representado [grifo nosso] (OLIVEIRA, 2011:37). Por sua vez, André da 

Silva Gomes, em seu tratado sobre Contraponto, salienta a relevância da instrução 

retórica e literária para que os compositores obtivessem uma exposição consistente e 

segura (DUPRAT et al., 1998:17-18). Por fim, José Maurício Nunes Garcia manifesta 

tanto na arte da oratória quanto em suas obras sacras a influência da retórica, 

disciplina estudada por ele desde sua juventude (MATTOS, 1997: 33-34). 

Por essa razão, esse trabalho tem por objetivo apresentar o emprego de 

elementos retóricos na Música Colonial Brasileira. Em outras palavras, examinar 

esses processos e mecanismos nas obras dos compositores citados, mediante a alguns 

exemplos de análises já realizadas.   
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1. O interesse da atual musicologia pela retórica musical 

 

Essencial para a elaboração das músicas do final do século XVI e começo 

do século XIX, a retórica se apresenta como elemento primordial para a compreensão 

e clarificação de sua utilização associada à gramática, bem como a sua adequação nas 

estruturas musicais vigentes na época. 

Tal processo consolidou-se mediante a uma sistematização e teorização 

aperfeiçoada por diversos autores, cuja premissa se fundamentava nos mestres da 

Retórica Clássica, instituindo dessa maneira, uma terminologia à qual é conhecida 

como Musica Poetica. Esses compêndios enfatizavam os mecanismos necessários para 

que a música pudesse ser disposta como um discurso altamente organizado e 

ordenado por elementos retóricos com o objetivo de persuadir, despertar, mover e 

controlar os afetos do ouvinte.  

Desse modo, dando prosseguimento a tradição de notáveis tratadistas da 

música poética e retórica musical, como Gioseffo Zarlino (1517-1590), Gallus Dressler 

(1533-1589), Johannes Nucius (1556-1620), Joachim Burmeister (1564-1629), Johannes 

Luppius (1585-1612), Marin Mersenne (1588-1648), René Descartes (1596-1650), 

Athanasius Kircher (1601-1680), Johann George Ahle (1651-1706), Johann Mattheson 

(1681-1764), Johann Gonfried Walther (1684-1748), Johann Adolf Scheibe (1708-1776), 

Heinrich Christoph Koch (1749–1816) e Johann Nikolaus Forkel (1749-1818), para 

citar alguns (BARTEL, 1997, p.80-156, passim), a atual musicologia instaurou 

diversas pesquisas, buscando o entendimento dos caminhos percorridos por esses 

preceitos, desenvolvendo metodologias apropriadas para o esclarecimento da relação 

entre música e afeto, por intermédio de análise retórica.  

Evidenciando, assim, a arte da eloquência como campo complexo e 

abrangente, onde inúmeras teses, dissertações, livros, capítulos de livros, artigos e 

trabalhos especializados são editados anualmente, devido à grande quantidade de 

tratados publicados, entre 1535 e 1802, estabelecerem uma vinculação com o corpus 
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teórico do sistema retórico-musical, servindo de embasamento às recentes pesquisas 

a respeito da poética musical Barroca e Clássica (LÓPEZ CANO, 2000:7). 

 

1.1. Alguns Exemplos de Tratados de Música Poética e Retórica Musical 

 

No primeiro exemplo, nota-se o tratado de Gioseffo Zarlino, que apesar de 

não enunciar uma terminologia de música poética, se localiza relações entre retórica, 

gramática e poesia.  

 

 

Fig.1: Frontispício da Le Institutioni Harmoniche de Gioseffo Zarlino (1558). 

 

Burmeister em sua Musica Poetica, expõe as estruturas harmônicas, 

contraponto, além de exemplificar as figuras retóricas.  
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Fig.2: Frontispício de Musica Poetica de Joachim Burmeister1. 

 

O Compêndio Musical de Descartes assevera sobre as características dos 

sons graves e agudos, das consonâncias, das relações de intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 

8ª, das dissonâncias, dos graus e seus respectivos tons, dos modos e também dos 

afetos. Sendo que esse último aspecto, resultaria em sua obra, Les Passions de l'âme 

(1649), o qual buscaria explicar de forma racional a natureza fisiológica das paixões e 

a natureza objetiva da emoção (BUELOW, 2001:269). 

 

                                                           
1Disponível em:< http://www.musicologie.org/Biographies/b/burmeister_joachim.html> Acessado em: 

18 de Dezembro de 2015. 

http://www.musicologie.org/Biographies/b/burmeister_joachim.html
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Fig.3: Frontispício do Compendium Musicae de Rene Descartes (1618). 

 

Kircher, em seu tratado, dá ênfase a analogias entre retórica e música nas 

usuais divisões do processo criativo, na disposição do discurso musical (BUELOW, 

2001:262). 

 

Fig. 4: Frontispício do Musurgia Universalis de Athanasius Kircher (1650). 
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Johann Mattheson elaborou em seu Der Vollkommene Capellmeister, um 

modelo de composição amparado na disciplina retórica, de maneira a provocar no 

discurso musical a mesma eficácia persuasiva da arte da oratória.  

 

 

Fig.5: Frontispício do Der Vollkommene Capellmeister 1954 [1739] de Johann Mattheson. 

 

Por fim, o sexto exemplo, já uma obra dos princípios do século XIX, Koch 

apresenta uma vinculação relacional entre música, gramática e retórica. 
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Fig.6: Frontispício do Musikalisches Lexikon (1802) de Heinrich Christoph Koch. 

 

2. Os Estudos sobre Retórica na Música Colonial Brasileira 

 

Apesar do visível crescimento e atenção demonstrados pela atual 

musicologia aos estudos relacionados à retórica, a maior parte dos pesquisadores e 

musicólogos brasileiros conduzem e orientam suas pesquisas à recepção retórica por 

compositores europeus, como Orlando di Lasso (1532-1594), Cláudio Monteverdi 

(1567-1643), Heinrich Schultz (1585-1672), Jean Baptiste Lully (1632-1687), Dietrich 

Buxtehude (1637-1707), Marc-Antonie Charpentier (1643-1704), Arcangelo Corelli 

(1653-1713), Henry Purcell (1659-1695), Antônio Vivaldi (1678-1741), George Phillip 

Telemann (1681-1767), George Friedrich Haendel (1685-1759), Johann Sebastian Bach 

(1685-1750), Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Carl Phillip Emanuel Bach 
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(1714-1788), entre outros, por serem influenciados pelas doutrinas retóricas, tanto 

para dispor e ordenar o discurso musical quanto para adequá-lo ao texto. 

Somado a isso, Rodrigo Affonso Cardoso (2005), enfatiza que existem 

poucos trabalhos publicados2 que se dedicam com exclusividade a averiguação mais 

detalhada das relações entre texto litúrgico e música, no repertório brasileiro, 

demonstrando dessa forma, que os estudos sobre a retórica na música colonial 

brasileira ainda são incipientes, isto é, estão em desenvolvimento: 

 

Até o momento, não temos notícia de trabalhos que tenham se 

dedicado exclusivamente, ou primordialmente, à investigação das 

relações entre texto litúrgico e música (como a retórica musical), no 

repertório colonial brasileiro. Faltam estudos que busquem perceber 

de que forma interagem estas duas forças em uma mesma obra, 

formando um só discurso [grifos nossos] (AFFONSO, 2005:6). 

 

Contudo, é pertinente sublinhar o trabalho diligente exercido pelo 

musicólogo Diósnio Machado Neto, o qual desenvolve a partir do 

(LAMUS/Laboratório de Musicologia do Departamento de Música da FFCLRP da USP), 

estudos sistemáticos direcionados a examinar minuciosamente os padrões 

discursivos das estruturas retóricas e tópicas com seus vínculos simbólicos nas obras 

de David Perez (1711-1788), Manoel Dias de Oliveira (1734/5-1813), José Joaquim 

                                                           
2O artigo de Maurício Dottori: Ut Rhetorica Musica: análise do moteto O Vos Omnes a dois coros, de 

Manoel Dias de Oliveira (1992) pela Revista Música; Dissertação de Mestrado de Rodrigo Cardoso 

Affonso: Um Estudo sobre a Relação Texto-Música: os Ofícios Fúnebres de José Maurício Nunes Garcia (2005), 

pela UNIRIO; Dissertação de Mestrado de Robson Bessa Costa: O Baixo Contínuo no Ofício de Defuntos 

de Lobo de Mesquita (2006), pela UFMG; o livro de Márcio Spartaco Landi: Lições de Contraponto segundo 

a Arte Explicada de André da Silva Gomes (2006), pela Expressão Gráfica e Editora; Dissertação de 

Mestrado de Cláudia Schreiner: Psalmo de anjinhos bem xibantes: representações musicais no salmo Laudate 

pueri (1813) de José Maurício Nunes Garcia (2008), pela UFBA; Dissertação de Mestrado de Katia Beatriz 

de Oliveira: A interpretação vocal na Missa em Mi bemol de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita: por uma 

interpretação historica (2011), pela UNIRIO; Dissertação de Mestrado de Eliel Almeida Soares: A 

Utilização de Elementos e Figuras de Retórica nos Ofertórios de André da Silva Gomes (2012), pela USP; 

Dissertação de Mestrado de Rafael Registro Ramos: Discurso e conceitos no tratado de contraponto 

de André da Silva Gomes: um estudo de recepção (2014), pela USP, entre outros (SOARES, 2014:3). 
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Emerico Lobo de Mesquita (1746? -1805)3, José Joaquim dos Santos (1748-1801), 

André da Silva Gomes (1752-1844), Marcos Portugal (1762-1830), José Maurício 

Nunes Garcia (1767-1830), entre outros.  

Em síntese, ainda que haja grande safra de tratados que evidenciem a 

importância da retórica no âmbito musical, existem poucas fontes brasileiras sobre 

esse tema, o que legitima a inserção deste e de outros trabalhos dentro das 

investigações atuais em curso. 

  

3. Exemplos de Análises já Realizadas 

3.1. Manoel Dias de Oliveira 

 

Tendo seu texto fundamentado em Salmos (Ps.117:1-2/118:1-2)4, no 

Confitemini das Matinas e Vésperas de Sábado Santo, cuja epigrafe faz alusão à 

alegria dos justos no Senhor. Nos compassos 5 e 6, na segunda parte da Dispositio5 é 

observável que as vozes da soprano e contrato, destacam, por meio de repetição de 

uma passagem, a palavra Confitemini (Glorificai), o que segundo Athanasius Kircher 

configura uma Anaphora (BARTEL, 1997:188).  De igual modo, percebem-se as 

funções harmônicas da Tônica, Dominante e Dominante da Dominante em 

preparação à tonalidade de Ré Maior e, por fim, a conclusão dessa parte na Cadência 

Autêntica Perfeita. 

 

                                                           
3Alguns autores como Vasco Mariz e Bruno Kiefer datam seu nascimento em 1746. Todavia, outros 

pesquisadores enfatizam que Lobo de Mesquita provavelmente tenha nascido na década de 30 ou 40 

do século XVIII. 
4Salmos 116:1-2 seriam o número e versículo na bíblia católica, já na bíblia protestante o texto está 

escrito no número 118 versículos 1 e 2. 
5Onde são distribuídas e ordenadas as ideias e argumentos localizados na Inventio. Essa disposição é 

organizada em seis seções. Exordium- início e introdução do discurso; Narratio- declaração ou 

narração dos fatos; Propositio- expressão e exemplificação da tese fundamental, nessa fase o conteúdo e 

o objetivo do discurso musical se dão de modo sucinto; Confutatio- refutação dos argumentos 

expostos, isto é, uma oposição ao tema inicial ou principal; Confirmatio- confirmação da tese inicial; 

Peroratio- conclusão. 
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Fig.7: Anaphora no Confitemini das Matinas e Vésperas de Sábado Santo –comp. 5 e 6- Edição- Maurício 

Dottori (OLIVEIRA, 2000: 126-128). 

 

Mauritius Johann Vogt (1669-1730) realça que “o Polyptoton acontece 

quando uma passagem é repetida em várias alturas”. (BARTEL, 1997:369; BUELOW, 

2001:264). No presente trecho da Missa de Oitavo Tom, nota-se que essa figura de 

repetição melódica é usada para destacar tanto a expressão Kyrie elielson (Senhor 

tende piedade de nós) reiterada nas vozes da soprano e do tenor, assim como as 

funções harmônicas da Tônica e Dominante, entre os compassos 2 e 7. 
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Fig.8: Polyptoton no Kyrie da Missa de Oitavo de Tom- comp.2 a 7-Edição e Organização-Paulo 

Augusto Castagna (CASTAGNA, 2002:1). 

 

Johann Walther afirma que “a Aposiopesis é uma pausa geral, isto é, um 

completo silêncio em todas as vozes e nas partes da composição simultaneamente” 

(BARTEL, 1997, p.205). Nesse exemplo, observa-se o uso dessa figura de interrupção 

e silêncio, ordenada por Dias de Oliveira em consonância as funções da Dominante 

da Dominante, Dominante e Tônica, na ênfase dada as palavras est super nos 

misericordia (sobre nós a sua misericórdia) na tonalidade Sol Maior com resolução na 

Semicadência.  
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Fig.9: Aposiopesis no Ludate Dominum das Matinas e Vésperas de Sábado Santo–comp.24 - Edição- 

Maurício Dottori (OLIVEIRA, 2000: 142). 

 

3.2. José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita 

 

Mauritius Vogt assevera que “a Abruptio acontece quando um trecho 

musical é interrompido no final pela colocação de algumas pausas” (BARTEL, 

1997:169). Na Sancta Dei Genitrix da Ladainha em Si bemol, observa-se entre os 

compassos 43 e 47, uma quebra súbita e inesperada da expressão, ora pro nobis (rogai 

por nós), em todas as vozes, mediante as pausas caracterizando, dessa maneira, a 

utilização desse elemento retórico.  
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Fig.10: Abruptio na Sancta Dei Genitrix da Ladainha em Si bemol Maior, comp.43 a 47- Edição André 

Guerra Cotta- Organização-Paulo Augusto Castagna (CASTAGNA, 2003:23-24). 

 

O Intróito da Missa para Quarta-feira de Cinzas tem seu texto 

fundamentado em Sabedoria 11:23-25, onde o autor dessa passagem bíblica suplica 

ao Senhor por sua piedade e misericórdia. Esse sentimento e afeto de devoção e 

submissão, é repetido enfaticamente por quatro vezes, numa dinâmica forte. Dessa 

forma, Lobo de Mesquita coloca em saliência a expressão Deus noster (Nosso Deus), 

com conclusão numa Cadência Autêntica Perfeita, caracteriza de acordo com 

Walther, uma Epizeuxis (BARTEL, 1997:265). 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

168 

 

Fig.11: Epizeuxis no Misereris Omnium da Missa para Quarta-feira de Cinzas- comp.21 a 27- Edição de 

Edição-Rafael Sales Arantes (LOBO DE MESQUITA, 2014 [1778]: 38-39). 

 

A liturgia da Procissão de Ramos expõe um momento de reflexão sobre a 

Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo aos fiéis, ou seja, seu proposito é incutir no 

devoto o ponto fulcral da fé cristã: o triunfo da vida sobre a morte e a maldade, tendo 

por recompensa a vida eterna (SOARES, 2012:139). Sendo a primeira parte desse 

cerimonial, o Cum Appropinquaret tem seu texto embasado em Lucas 19:28-40, onde o 

escritor do Terceiro Evangelho, disserta detalhadamente a entrada majestosa de Jesus 

em Jerusalém.  

Na introdução dessa obra, é verificavel o uso da Aposiopesis, no compasso 

7, indicando a todas as vozes um momento de descanso. Igualmente, observa-se que 

essa figura retórica é usada pelo autor para ressaltar a expressão misit (enviou), em 

consonância às funções harmônicas da Tônica, Subdominante e Dominante, logo 

após a Semicadência, servindo de transição para a Narratio, propiciando assim, maior 

expectiva ao ouvinte. 
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Fig.12: Aposiopesis no Cum Appropinquaret da Procissão de Ramos, comp.7 e 8- Edição Rafael Sales 

Arantes (LOBO DE MESQUITA, 2010[1782]:75). 
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3.3. André da Silva Gomes  

 

Dentre as afirmações de Johann Walther sobre a Gradatio, pode-se ressaltar 

que essa: “é uma figura musical que ocorre quando duas vozes se movimentam para 

cima e para baixo progredindo em terças paralelas” (BARTEL, 1997:223). Nessa obra, 

é possível verificar que Silva Gomes aplica essa figura para estabelecer maior 

intensidade na argumentação desenvolvida pelo salmista, de que os designíos do 

Senhor são difíceis de compreensão (Mihi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus), 

projetando-a em terças paralelas, na soprano e contralto. 

Da mesma forma, averígua-se o acompanhamento instrumental que se 

movimenta por várias regiões funcionais em relação à tonalidade de Sol Maior, tais 

como, Tônica, Dominante, Subdominante, Subdominante Paralela, Tônica Paralela, 

Dominante da Subdominante Paralela, demonstrando a habilidade do compositor 

tanto no contraponto, quanto na disposição dos mecanismos harmônicos e retóricos. 
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Fig.13: Gradatio no Ofertório da Missa da Conversão de São Paulo Apóstolo (1º Movimento) – comp.10 

a 16-Catalogação e Organização Régis Duprat (DUPRAT, 1999:221-222).  

 

De acordo com Meinrad Spiess (1683- 1761), “a Metabasis ocorre quando 

uma voz atravessa a outra” (BARTEL, 1997:320). No compasso 12, nota-se sua 

aplicação, onde a contralto interpreta a nota Lá, enquanto a soprano executa a nota 

Fá, evidenciando assim o cruzamento das vozes.  Por fim, pode-se verificar a 

presença do pedal de Tônica, entre os compassos 10 e 12, com resolução na Cadência 

Plagal. 
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Fig.14: Metabasis no Ofertório da Missa da Quarta-feira das Têmporas do Advento- comp.12- 

Catalogação e Organização Régis Duprat (DUPRAT, 1999:165). 

 

O Ofertório da Missa de Natal, tal como o Ofertório da Missa de Ascenção 

do Senhor foram escritas pelo compositor em dois movimentos. Já seu texto é 

baseado em Salmos (Ps.95,11 e 13/Ps.96, 11 e 13). 

No compasso 10, Silva Gomes emprega a Synaeresis, que segundo 

Mauritius Vogt, “é a ocorrência de duas notas colocadas em uma sílaba ou duas 

sílabas que são colocadas em uma nota” (BARTEL, 1997, p.396; LÓPEZ CANO, 

2000:199), para enfatizar a passagem homofônica, destacar a expressão ante faciem 

Domini (ante a face do Senhor) a qual interpreta duas notas por silaba e, por fim, as 

funções harmônicas da Tônica, Subdominante Paralela (Relativa), Dominante e 

Dominante da Subdominante Paralela (Relativa), com a finalidade de persuadir o 

ouvinte. 
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Fig.15: Synaeresis no Ofertório da Missa de Natal (2° Movimento)- comp.16 a 18-Catalogação e 

Organização Régis Duprat (DUPRAT, 1999:209). 

 

3.4. José Maurício Nunes Garcia 

 

Nesse moteto de José Maurício, é averiguável o emprego da Epizeuxis, a 

qual repete três vezes de maneira enfática a frase, Crux Fidelis (Ó cruz fiel) e da 

Aposiopesis impondo um silêncio no final de cada repetição, por meio de uma pausa 

geral em todas as vozes. Também, notam-se os efeitos usados pelo compositor, por 

intermédio desses recursos retóricos, realçando as dinâmicas, forte e piano, as 

fermatas, como as funções da Subdominante, Sexta Aumentada Francesa e 

Dominante com conclusão na Semicadência. 
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Fig.16: Epizeuxis e Aposiopesis no Crux Fidelis de José Maurício Nunes Garcia- comp.1 a 12-Edição: 

Marcus Alessi Bittencourt (GARCIA, 1995:1). 

 

Christoph Bernhard (1628-1692) salienta que “o Passus Duriusculus 

acontece quando a voz sobe ou desce um semitom menor e em progressões 

cromáticas” (BARTEL, 1997:358). Nunes Garcia, demonstra sua habilidade em 

utilizar essa figura de dissonância e deslocamento para enfatizar a frase Ne recorderis 

peccata mea, Domine (Não Vos recordeis, Senhor, de meus pecados), as progressões e 

alterações cromáticas descendentes em semitom, na linha melódica da soprano, além 

do pedal de Dominante. 
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Fig.17: Passus Duriusculus no 6º Responsório do Ofício dos Defuntos-Responsórios de Matinas- comp.4 

e 5-Edição Cleofe Person de Mattos (GARCIA, s/d: 37). 

 

Burmeister destaca que “a Palilogia é uma repetição de uma ideia melódica 

com as mesmas notas e na mesma voz” (BUELOW, 2001:264). No último exemplo, 

entre os compassos 1 e 7, é tangível a repetição melódica na voz do contralto e das 

palavras memento mei, Deus (Lembrai-Vos de mim, Senhor). Semelhantemente, vê-se 

essa reiteração em alturas diferentes, ou seja, em outras vozes, caracterizando o 

emprego do Polyptoton. Desse modo, evidencia-se o uso dessas figuras retóricas para 
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realçar o afeto de angústia e languidez, descrito em Jó 7:7: “Lembra-te, ó Deus, de 

que a minha vida não passa de um sopro; meus olhos jamais tornarão a ver a 

felicidade” (ALMEIDA, 2000:727).   

 

Fig.18: Palilogia e Polyptoton no 4º Responsório do Ofício dos Defuntos-Responsórios de Matinas- 

comp.1 a 7-Edição Cleofe Person de Mattos (GARCIA, s/d: 24). 
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Considerações Finais 

 

Seguindo o mesmo procedimento dos notáveis pensadores e teóricos da 

retórica clássica, os compositores do final do século XVI e começo do XIX, 

elaboravam em suas músicas um discurso altamente organizado, amparado no uso 

de diversos mecanismos retóricos, cujo objetivo, era despertar através da eloquência 

e persuasão, os afetos do ouvinte.  

Após analisar trechos dessas peças, constatou-se o emprego de elementos 

retóricos, de modo ordenado e organizado, de acordo com a conjuntura e ocasião da 

exposição musical. Por exemplo, no Confitemini das Matinas e Vésperas de Sábado 

Santo, Manoel Dias de Oliveira aplica a Anaphora para enfatizar a repetição tanto das 

palavras, notas e funções harmônicas. No Kyrie da Missa de Oitavo de Tom, Dias de 

Oliveira utiliza o Polyptoton para ressaltar a reiteração as mesmas sucessões 

melódicas nas vozes da soprano e tenor. Não obstante, no Ludate Dominum das 

Matinas e Vésperas de Sábado Santo, emprega a Aposiopesis com a finalidade de 

submeter todas as vozes um momento de descanso, além de realçar a resolução 

cadencial.  

Já na Sancta Dei Genitrix da Ladainha em Si bemol Maior de José Joaquim 

Emerico Lobo de Mesquita, verificou-se a utilização da Abruptio, a qual de forma 

inesperada separou mediante a colocação de pausas a expressão ora pro nobis (rogai 

por nós). No Intróito da Missa para Quarta-feira de Cinzas, Lobo de Mesquita usa a 

Epizeuxis com a intenção de ressaltar as repetições das palavras, motivos e notas. No 

Cum Appropinquaret da Procissão de Ramos, o compositor utilizou a Aposiopesis para 

salientar dois pontos relevantes da introdução do discurso: a terminação da frase 

Cum appropinquaret Jerosoyiman na Semicadência e da expressão misit (enviou) como 

transição para a próxima parte do discurso. 

No Ofertório da Missa da Conversão de São Paulo Apóstolo, notou-se a 

aplicação da Gradatio, por André da Silva Gomes, onde as vozes da soprano e 

contralto movimentaram-se de forma sequencial em movimento paralelo de terças. 
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Nota-se igualmente, que Silva Gomes, no Ofertório da Missa da Quarta-feira das 

Têmporas do Advento, destaca o cruzamento das vozes da soprano e contralto, 

mediante a figura da Metabasis. Finalmente, no segundo movimento do Ofertório da 

Missa de Natal, o compositor luso-brasileiro trabalha com a Synaeresis, para ressaltar 

a passagem homofônica da Narratio como também da expressão ante faciem Domini 

(ante a face do Senhor), entoando duas notas por sílaba. 

No moteto Crux Fidelis de José Maurício Nunes Garcia, observou-se o uso 

da Epizeuxis e da Aposiopesis, valorando tanto as repetições enfáticas das frases e 

notas quanto das funções harmônicas. Já no 6º Responsório do Ofício dos Defuntos-

Responsórios de Matinas de José Maurício, examinou-se o emprego do Passus 

Duriusculus realçando as progressões e alterações cromáticas descendentes em 

semitom, na voz da soprano em consonância ao pedal de Dominante. Por fim, no 

último exemplo, nota-se a aplicação da Palilogia e do Polyptoton, destacando as 

repetições tanto das mesmas palavras e melodias nas mesmas alturas e em outras 

vozes. 

Enfim, todos os exemplos aqui averiguados fazem parte de nossa pesquisa 

de doutorado, em curso, sobre os estudos da retórica na música colonial brasileira. 

Porém, é pertinente salientar que, ao verificar tais estruturas, constatou-se a 

habilidade desses mestres da composição em formular e ordenar o discurso musical 

em suas obras, tal como a inserção da retórica como uma nova ferramenta 

metodológica de análise buscando compreender os processos composicionais no 

Brasil desse período.  
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Resumo: No centenário da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, a Europa estava 

imersa em guerra que conflagrou o país a partir de outubro de 1917. Um dos principais 

atores da campanha modernista para a renovação estética da arte, mormente na literatura 

e na música, Mário de Andrade ensaiava os primeiros textos como crítico. Tendo em vista 

o protagonismo do musicólogo nas discussões sobre o nacionalismo, cabia pesquisar em 

que medida a proposta do modernismo implicava a negação da herança portuguesa. Para 

tanto, analisa-se sumariamente os primeiros escritos do autor que, prestes a concluir o 

curso do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, participa como crítico do 

jornal A Gazeta cobrindo as temporadas de ópera e música. 

 
Palavras chave: Mário de Andrade. Crítica de música. Conservatório Dramático e 

Musical de São Paulo. Periodismo. I Guerra 

 
Mário de Andrade, the young apprentice and music critic in the 1910s 

 

Abstract: On the centenary of the rise of Brazil as United Kingdom of Portugal, Europe 

was immersed in war, conflict that erupted in it after October 1917. One of the main 

actors of the modernist campaign for aesthetic renovation of the arts, especially in 

literature and music, Andrade writes his firsts texts as a music critic. Given the role of the 

musicologist in discussions about nationalism, it was necessary to investigate to what 

extent the proposal of modernism meant the denial of Portuguese heritage. To do so, we 

briefly analyze the author's earlier writings, who was about to complete the course of the 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, participating as a critic of the 

newspaper A Gazeta, covering the seasons of opera and music. 

 

Keywords: Mário de Andrade. Music criticism. Conservatório Dramático e Musical de 

São Paulo. Periodism. I War. 

 

 

Quando analisei a ementa deste colóquio2 pensei que se hoje celebramos o 

bi-centenário da elevação do Brasil a Reino Unido, talvez em 1915 os estudiosos 

                                                           
1Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. 
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dedicados à música tivessem comemorado a data, por ocasião do centenário, e este 

raciocínio é mais próximo do meu campo atual de interesse. Tenho estudado a 

correspondência de Mário de Andrade e Luciano Gallet, nascidos, ambos, em 1893 e, 

embora eles troquem cartas a partir de 1926, por ocasião daquela efeméride eles 

contavam 22 anos de idade. O compositor, por exemplo, fazia parte do círculo 

Glauco Velasquez e apresentava-se com regularidade. No caso do interlocutor 

paulista, a possibilidade de se analisar o pensamento estético do escritor é fértil, 

intelectual ativo nas campanhas modernistas pela renovação das linguagens 

artísticas, vive a tensão e é o observador da produção do entre guerras. Mas em 

principal, aquele que em meados de 1910 era um aprendiz de musicólogo, animará 

as principais discussões a respeito de certos aspectos da literatura e da música, 

flexionadas através da cultura e da identidade, discussões que transpiram quando ele 

escreve cartas. Assim, busquei reunir os primeiros escritos de Mário de Andrade 

sobre música – uma vez que os de Gallet aparentemente inexistem – para analisar se 

em torno do mencionado centenário já se percebe as linhas mestras que conduzirão 

às campanhas modernistas do musicólogo e escritor da década de 1920. 

Logo, aquele observador que busco analisar - não no sentido daquele que 

cumpre a regra, um costume, numa das acepções para o latim observator – mas 

dando voz ao que critica, julga e examina, é aquele que tem no observar o primeiro 

gesto para a reflexão, para a associação e para a ação (HOUAISS, 2010: 555). Não 

estamos falando de um observador qualquer, nem este observador nasce pronto, e 

também não estamos falando de um centenário qualquer porque em 1915 o mundo 

                                                                                                                                                                                     
2 A chamada dizia: ‚O evento, organizado conjuntamente pelo Núcleo Caravelas do Centro de 

Estudos de Sociologia e Estética da Música, da Universidade Nova de Lisboa (CESEM/UNL) e o 

Laboratório de Musicologia do Departamento de Música da FFCLRP (LAMUS), propõe criar um 

espaço interdisciplinar de reflexão e discussão sobre as temáticas que envolvem e dialogam com os 

estudos musicológicos, culturais e históricos acerca de um dos momentos simbólicos da ideia de 

espaço luso-brasileiro. O evento foi pensado para discutir temas que possam alicerçar considerações 

sobre os discursos e ações que construíram, primeiro, uma condição de compartilhamento político, e, 

posteriormente, projetaram sentidos discursivos de nação. Por fim, este congresso suscita discutir a 

própria condição do que seria o espaço luso-brasileiro no campo da música, inclusive se projetando 

para a ideia coeva desse problema, não só para questões do patrimônio musical, mas da própria 

musicologia dita como luso-brasileira.‛ 
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estava imerso em grande delírio, a Europa mergulhava numa das mais sangrentas e 

cruéis guerras dos tempos modernos. E a resposta musical que daí emerge é forte e 

expressiva, mesmo que nos restrinjamos ao repertório brasileiro, escrito após 1918, 

porque temos pelo menos três sinfonias escritas, as de números 1 e 4, por Villa-

Lobos, chamadas de A Guerra e A Vitória, respectivamente, e A paz, escrita por 

Francisco Braga.  

O Brasil entra na guerra em 1917, ano que faz tremer as Américas pela 

efervescência artística que atrai companhias líricas, de ballet e muitos solistas 

buscando novos palcos, novos espaços e ares, outro assunto que praticamente não se 

estudava entre nós. Aliás, e porque em geral as exceções são contrastantes, temos a 

pesquisa de Manoel Aranha Corrêa do Lago que estudou com rigor a estadia de Paul 

Claudel e Darius Milhaud no Rio de Janeiro. A pesquisa dele proporcionou novos 

matizes a um período que foi relegado até pouco, pois volta-se para o círculo musical 

que orbitava em torno do salão semanal do professor de piano Leão Veloso, e de sua 

filha, Nininha, casada com o compositor Osvaldo Guerra (LAGO, 2010). Mas apenas 

aos poucos conhecemos as temporadas de concertos da Sociedade Glauco Velásquez 

(RJ) e do salão de Luigi Chiaffarelli (SP) – para citar alguns dos espaços onde se fazia 

música de câmara – e da música de São Paulo há muito ainda por se conhecer.  

Não tem sido fácil perseguir, também, a formação musical de Mário de 

Andrade que se dá, formalmente, a partir de 1911, quando ele ingressa no 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. A primeira a estudar o assunto foi 

Oneyda Alvarenga (1974), mas a questão é complexa porque, além de não termos 

documentação suficiente, o arquivo pessoal do jovem estudante não traz dados 

precisos; em 1911 Mário tinha 18 anos de idade e auxilia em certas atividades do 

estabelecimento de ensino onde era aluno. Para conhecermos a formação 

humanística do autor temos o trabalho de Telê Porto Ancona Lopez que estudou o 

assunto em Ramais e Caminho (1972). Editada em 1972, a tese permanece como a mais 

completa an{lise ‚histórico-ideológica‛ sobre o escritor, à medida que examina 

também o amadurecimento do intelectual mapeando as principais contribuições 
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dentre os autores que fecundaram sua visão sobre a cultura brasileira. Pela tradição 

dos estudos em torno do poeta e musicólogo modernista, a biblioteca dele tem sido o 

eixo condutor de tais estudos, o que em parte fica comprometido no período da 

Primeira Guerra pela dificuldade de acesso que a população tinha a livros e revistas 

importados, base para a formação autodidata do jovem intelectual.  

Organizado de forma cronológica, no primeiro capítulo Telê Ancona 

Lopez apresenta ‚alguns rumos da formação ideológica de M{rio de Andrade, com 

referência sobretudo ao nacionalismo e sua ligação com a sociedade e a cultura 

brasileira‛ (ANCONA LOPEZ, 1972: 14). Da pesquisa em documentação e em livros 

a estudiosa extrai os dados para entrelaçar as expressões de literatura e catolicismo 

ponderando que ‚a orientação republicana liberal impele-o para um certo ufanismo, 

decorrente do idealismo de pouco enfoque crítico.‛ Ela demonstrar{ que ‚O 

ufanismo se manifesta (...) entre 1917 e 1928.‛ (ANCONA LOPEZ, 1972: 22) e para 

tanto recorre aos autores que deixaram suas primeiras marcas nos poemas e matérias 

jornalísticas sem contemplar, no entanto, alguns escritos sobre música, localizados 

posteriormente ou examinados em dissertações específicas, como será visto adiante. 

Assim, ao aceitar o convite para participar deste Congresso busquei me deter em 

certos textos do crítico de música, porque este profissional que é também poeta, 

desponta no mesmo período. Quis responder se havia alguma manifestação do 

crítico e escritor falando sobre as identidades do Brasil e de Portugal, focalizando os 

que discutem ou mencionam aspectos relativos à nação e a nacionalidade.  

 

Meus antepassados portugueses, navegadores e heróis 

 

Há dois tipos de narrativas, as crônicas e críticas em jornais e os discursos 

de Mário de Andrade que estão entre seus primeiros textos publicados, eles falam de 

‚p{tria‛ e de música brasileira, para os leitores da Gazeta, bem como para os colegas 

do Conservatório Dramático e Musical de S. Paulo. Dois deles datam de 1915, um 

publicado em jornal e o outro numa polianteia em homenagem a Pedro Augusto 
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Gomes Cardim, autor de peças de teatro, nascido em Portugal, membro do grupo 

que funda aquela escola. ‚O primeiro encontro‛, assinado por Mário de Morais 

Andrade, é uma curta onde o narrador tem um diálogo imaginário para anunciar o 

tema a ser abordado: apresentar ao público o ‚dr. Cardim‛, diretor do Conservatório 

onde ele estudava. Ao invés de falar de música, o escritor descreve o temor e o 

grande silêncio dos alunos ao escutarem a voz do proprietário da escola. Para 

reforçar o fato de que o personagem era temido, Mário parodia Alberto de Oliveira 

ao dizer que quando ele aparecia a tensão era tamanha que se podia ouvir ‚cair o pó, 

como no Livro de Ema...‛. Tempos depois, e o jovem cronista não explicita quanto 

tempo passara, sempre reforçando a aura que se construía em torno do patriarca 

como um homem rigoroso e temido, o encontro com o desconhecido se dá através da 

penumbra, ao divisar ‚um vulto imóvel‛. Não era mais possível escapar ou fugir: 

‚(...) Lembrei-me dos meus antepassados portugueses, navegadores e heróis, e 

embarquei naquela água turva.‛ Ao escutar a saudação de ‚boa noite‛, as pernas 

bambas, deu-se conta do terror, fantasia alimentada entre os colegas, bem como de 

sua timidez, mas com o tempo o escritor diz ter entendido ‚que o próprio exagero 

das suas zangas não era senão um mal necessário para manter a ordem num 

estabelecimento popular como o nosso.‛ (ANDRADE, 1915) 

Do mesmo 1915 data aquela que se tem como a primeira crítica de música 

escrita por Mário de Andrade, para o Jornal do Commercio, de S. Paulo. A ocasião de 

se festejar a criação de um novo grupo musical, a Sociedade de Concertos Clássicos, 

com um concerto sinfônico ocorrido no salão do Conservatório onde estudava não 

podia passar em brancas nuvens e o dublê de jornalista e aluno saúda a iniciativa. O 

público não era grande, o concerto, entretanto, agradou ao trazer a abertura 

Anacreonte de Cherubini, o Concerto em dó maior, para piano, de Mozart, com a 

participação de Elvira da Fonseca, e a ‚Sinfonia Heroica, de Beethoven, esse poema 

doloroso em que o mestre comemora a morte de um grande homem.‛ 

A orquestra foi elogiada, assim como a intérprete de Mozart e o maestro 

Emil Pavlovzky, embora o nome do grupo – Sociedade de Concertos Clássicos – 
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tenha suscitado a crítica pela delimitação de repertório que poderia originar no 

futuro: 

 

Parece-nos, porém, que não seria desacerto se denominassem 

a associação ‚Sociedade de Concertos Orquestrais‛, pois encerrar-lhe 

a esfera de ação aos clássicos é dar-lhe, ainda que campo vastíssimo, 

uma certa monotonia de que se ressentirá um tanto a continuidade 

dos saraus. Porque se não dará entrada em tais programas aos 

rom}nticos e aos modernos da ‚jeune école‛? Haveria maior atração 

com a variedade consequente. (ANDRADE, 11 set. 1915) 

 

Com a entrada do Brasil na Guerra, em 1917, o Secretário de Justiça, Eloy 

Chaves, visita estabelecimentos de ensino explicando os motivos da adesão do país e 

anima os jovens para que colaborassem com os esforços da nação. No Salão Nobre do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo o orador foi apresentado pelo 

Senador Lacerda Franco e discursou para um salão lotado de moças.  

Conforme Eloy Chaves o público foi escolhido ‚a dedo‛, ele quis falar 

para ‚a alma feminina do país‛ porque frente ao cen{rio da guerra em toda a Europa 

e no Brasil, a mulher teria que ir para os escritórios, para as ‚manufaturas‛ e para as 

fábricas. Carregando propositalmente nas cores, ele se reportava às mulheres na 

Russia que pegaram em armas para defenderem o país alinhavando que ‚Falar, 

portanto, da mulher na guerra é prestar-lhe uma homenagem, que ela bem merece.‛ 

Mais do que isso, ele acreditava que a mulher deveria criar ‚no coração da família, os 

elos que prendem mais os corações e os encorajam para a luta e para a defesa da 

P{tria.‛ 

Após recordar os primeiros passos que conduziram a Europa à Guerra, 

claro está que ele solicitava às mulheres que fossem econômicas, frente aos recursos 

naturais e financeiros, que não desperdiçassem e principalmente, que animassem 

seus maridos e filhos para que eles se alistassem. Diz o jornal que cobriu a visita que 

o Secretário foi muito aplaudido e escutou atentamente o representante dos alunos, 

Mário de Andrade. 
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Depois de agradecer a visita ilustre, o representante dos alunos avalia 

positivamente o fato dele dirigir-se aos colegas do Conservatório para ‚instruir a 

mocidade da p{tria, num acertado amor pelo torrão‛. Ele agradece a lembrança, pois 

eles viviam ‚de aprender e penetrar a magia daqueles grandes homens que 

pensaram e amaram por meio de sons.‛ Assim, M{rio de Andrade compara a época 

do ano em que estavam – saídos do mês de outubro, o da plantação do café - e as 

palavras de Eloy Chaves como as sementes que vão frutificar, semelhante ao 

‚cafeeiro novo que vai abrir sua florada e produzir.‛ Ele agradece também porque 

sabia de antemão que o secret{rio conseguiria provocar neles ‚o amor da p{tria‛ e, 

mesmo não citando o nome de Rui Barbosa, afirma que:  

 

(...) uma das figuras mais representativas da nossa 

nacionalidade disse que a pátria ‘(...) não é um sistema nem uma 

seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo: é o céu, o 

solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o 

túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da 

liberdade.’3‛ (ANDRADE, 1917) 

 

Os professores e colegas do Conservatório não poderiam ter escolhido 

melhor o orador que os representava, Mário de Andrade publicara em abril, às 

próprias expensas, seu primeiro livro de poesias, Há uma gota de sangue em cada 

poema, livro de um pacifista que, no entanto não é movido por um fervor 

nacionalista, ao contr{rio, ele alerta na ‚Explicação‛ do volume: 

                                                           
3 ‚A p{tria não é ninguém: são todos; e cada qual tem no seio dela o mesmo direito | idéia, à palavra, à 

associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de 

governo: é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos 

antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que servem são os que não invejam, os 

que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não 

emudecem, os que não se acobardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas 

discutem, mas praticam a justiça, a admiração, o entusiasmo. Porque todos os sentimentos grandes 

são benignos, e residem originariamente no amor. No próprio patriotismo armado, o mais difícil da 

vocação, e a sua dignidade, não está no matar, mas no morrer. A guerra legitimamente, não pode ser o 

extermínio, nem a ambição: é simplesmente a defesa. Além desses limites, seria um flagelo bárbaro, 

que o patriotismo repudia.‛ Trecho do Discurso no Colégio Anchieta (Nova Friburgo, RJ). Palavras | 

Juventude, in: Obras Completas de Rui Barbosa. Volume 30,tomo 1,1903.p.360. Rui Barbosa online, site 

da Fundação Casa de Rui Barbosa, consulta feita a 28 de dezembro de 2015. 
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‚O autor crê necess{ria esta pequena explicação. Esses poemas 

foram compostos todos em abril; e desde logo o autor quis dar-lhes a 

vitalidade de livro – antes de ter o desvairo dos idólatras atingido o 

nosso Brasil.‛ 

‚Hoje não h{ mais o ontem em que fomos espectadores. Hoje 

também os versos seriam muito outros e mostrariam um coração que 

sangra e estua.‛ 

‚O autor nunca foi aliado. Chorava pela França que o educara 

e pela Bélgica que se impusera à admiração do universo. E permitia a 

cada um sua opinião... Agora, porém, ele se envergonha pelos 

brasileiros que, tendo sido germanófilos um dia, mesmo após o 

insulto, continuaram de o ser. 

‚Nem todas as nuvens de todos os tempos, reunidas em nosso 

céu, propagariam uma treva igual à que lhes solapa a inteligência e o 

infeliz amor da p{tria.‛ (ANDRADE, 1980: 13) 

 

Ou seja, poemas escritos antes do Brasil ser bombardeado por três ocasiões 

e resolver aderir | guerra, o que não poderia ser traduzido como ‚desvairo‛ 

incontornável. Tanto é assim que a dedicatória do final do livro apela para uma 

solução rápida: ‚Este livro é teu, Saudade / do lar; única fada que, espero / concitará 

os homens ao / mútuo perdão, fazendo das / trincheiras e das arenas de / batalha a 

mais tr{gica das / solidões.‛ (ANDRADE: 1980, 41) 

No ano seguinte, acreditando na paz duradoura, o crítico de música e 

jornalista escreverá sobre o final da guerra porque não se escuta mais o ‚ecoar os 

ribombos que faziam tremer os céus, a terra e o mar. Os raios não iluminam mais, e 

os ventos de novo reentraram no terror das suas cavernas: dá-se por finda a 

tempestade.‛ Mas não é ingênuo a ponto de crer que o final da guerra tivesse 

proporcionado igualmente o ‚final da batalha‛ porque  

 

‚os movimentos da política interna são os mais perniciosos e 

mais vis. Se contra o ultraje do estrangeiro nós respondemos com 

guerra, é com guerra que precisamos responder aos que dentro de 

nós ultrajam a nossa soberania, escurecendo o direito e corrompendo 

a justiça.‛ (ANDRADE, 23 nov. 1918) 
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E adiante recrudesce mostrando um outro sentido de nação, menos idílico, 

não menos amargo:  

 

‚De h{ muito que a honra desertou das lutas da nossa política 

interna. Os interesses individuais sobrepujaram os interesses da 

nação; os ódios das facções, as vaidades dos caudilhos fizeram 

esquecer as necessidades da instrução, as excelências do saneamento 

num país analfabeto e doente. (ANDRADE, 23 nov. 1918) 

 

A guerra acabou, todas as nações que participaram estão combalidas e 

para o mundo se prevê anos tenebrosos, embora a resposta imediata seja de alento e 

calmaria. O final da guerra traz novo ritmo às comunicações e os homens sentem-se 

mais próximos, a modernidade instalou-se em definitivo e aquele 1917 que trouxera, 

tempos antes, o combate para o centro das discussões de todos, trouxera também o 

vernissage de Anita Malfatti, regressando de seus estudos, bem como trouxera a 

amizade de Oswald de Andrade. Há muito por se fazer e construir e entre as tarefas 

que se impõe ao intelectual há que se construir as artes.  

Durante os anos de 1918 e seguinte o nome do jovem crítico de música 

torna-se mais conhecido do público de concerto, pois ele escreve para o jornal A 

Gazeta. Mesmo que nem todos os artigos da coluna dedicada à crítica musical estejam 

assinados, o mais provável é que sejam todos de autoria de Mário de Andrade, 

principalmente aqueles que acompanham as apresentações de músicos portugueses 

que pisam os palcos de São Paulo e Rio de Janeiro no segundo semestre de 1919. 

Aparentemente por coincidência há um grupo de músicos envolvidos num projeto 

de diplomacia cultural, denominado de Missão Artística portuguesa, que faz três 

récitas, além de um concerto dedicado a Raymundo de Macedo, que não pertence 

formalmente à Missão.  

A primeira crítica, de 24 de setembro de 1919, começa de forma curiosa:  

 

‚Nada mais oportuno, por estes tempos em que se fala de 

aproximação de Portugal e Brasil, do que a vinda de uma missão 



Atas do Congresso Internacional  

‚Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido‛. São Paulo, 2015. 

191 

artística portuguesa, dizendo-nos dos progressos da arte lá da terra 

dos nossos irmãos. Só de algum tempo a esta parte, graças ao esforço 

de alguns espíritos clarividentes, é que começou esse intercâmbio 

intelectual, tão necessário em países da mesma raça, falando a mesma 

dulcíssima língua: Navarro da Costa, Bilac, João do Rio, João de 

Barros, a fundação da revista Atlântida, os artigos encomiásticos de 

Júlio Dantas, etc. Assim pois: a inda duma missão artística 

portuguesa só nos poderia impressionar agradavelmente.‛ (MISSÃO, 

24 set. 1919)  

 

Da primeira récita participaram Maria Judice, Cacilda Ortigão, Alfredo 

Mascarenhas, e Ruy Coelho. A crítica para a récita seguinte, no entanto, é 

contrastante, o crítico focalizará o tema da representatividade, quer saber quais os 

critérios adotados para se constituir uma troupe que hasteie a bandeira de sua pátria 

valendo-se de um exercício fictício para compor um grupo para a arte brasileira: 

tendo Catulo da Paixão como poeta e mais ‚um flautista de Gamboa, um cantor 

cearense e um tocador de violão de qualquer outro Estado‛, afirma que eles não 

representariam ‚o estado da arte musical no Brasil.‛ porque na realidade ele quer 

dizer que os músicos deixaram a desejar.  

 

‚(...)Sem dúvida, que não. Mas temos a certeza de que as 

senhorinhas Guiomar Novais, Bellah de Andrade, Paulina 

d’Ambrósio e mais o sr. Henrique Oswald, mestre fecundo da música 

de câmara, se organizassem em missão artística brasileira, qualquer 

dos nossos críticos de nome, ou todos conjuntos, a apresentariam sem 

hesitação. Tudo depende da arte e do valor dos artistas.‛ (MISSÃO, 

26 set. 1919) 

 

No recital solo de Raymundo de Macedo repete-se a mesma decepção 

irrefreável, o pianista não tinha como prever que nos mesmos dias também estariam 

tocando em São Paulo os famosos Guiomar Novaes e Risler, e apesar dos elogios 

para o desempenho técnico do artista português, ‚O sr. Raymundo de Macedo carece 

de sobriedade e forças emotivas, sobra-lhe o brilho e o virtuosismo.‛ (RAYMUNDO, 

27 set. 1919) 
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Fechando o ciclo de apresentações de músicos portugueses, o crítico se 

reporta | apresentação de Ruy Coelho que viera com a ‚missão‛, único compositor 

do grupo. Um dos pontos negativos do programa foi, no entender do musicólogo, o 

emprego da palavra ‚lieder‛ para designar as próprias peças, ao invés do emprego 

de algum termo em português, como canto ou cantiga. Mas no conjunto o programa 

também não agradou como traduzem as últimas linhas da coluna: ‚O sr. Ruy Coelho 

tem muito talento: é preciso agora que saiba escolher vereda clara por onde caminhe 

sem esses desfalecimentos. Mandamos daqui uma saudação entusiástica ao autor do 

Soneto de Antônio Nobre.‛. (RUY, 29 set. 1919) 

 

Os escritos de Mário de Andrade aproximam-se paulatinamente do cerne 

da discussão modernista sobre o que significava ser nacional, e a pequena crítica de 

1921, publicada no Correio musical brasileiro, corrobora o fato. Ele está animado ao 

discutir se existe música brasileira, e a resposta é ambígua, temos pátria mas não 

temos música brasileira, esta h{ que se fazer, como diz ele, ‚Existe como jequitib{ 

selvagem, desregrado mas feliz.‛ (ANDRADE, 1921) A imagem da árvore é 

importante porque ela deita raízes que já penetraram no solo e no coração dos 

homens que aqui habitam.  

A imagem positiva – a música brasileira existe – é reforçada pela prática 

popular de canções, nos nossos bailes, e entre as canções, pelo menos, é possível 

perceber alguns traços que as distinguem de região para outra.  

A imagem negativa – a música brasileira não existe – porque não possui 

‚direitos de cidadania‛, ela est{ escondida nos sentimentos dos nossos avós, ‚ela 

vive dentro dos nossos lares e dos nossos peitos‛, mas é selvagem, ‚usa tacape e 

atravessa penas de tucano no nariz, como aliás todo brasileiro imaginado pela 

ignorância ignóbil do europeu da Europa.‛ – aquele que fez a guerra, acrescento eu. 

Resumidamente, porque o texto de Mário de Andrade é longo, a nossa música ainda 

não passara ‚da boca dos rapsodos andantes para a eternização dum Homero que a 

genializasse‛. Os nossos músicos naquele momento faziam música como os italianos 
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que falavam o idioma antes de Dante Alighieri, copiávamos Verdi, Puccini, 

Leoncavallo, ou tentávamos o debussismo e imitávamos Massenet. O cronista 

lamenta que os nossos modelos não fossem próximos dos italianos modernos ou da 

Alemanha, fazendo justiça ao país que precisava figurar entre as ‚nações musicais‛, 

apenas. Os elogios cabem, curiosamente, a Malipiero, Pizzetti, Respighi e 

Castelnuovo Tedesco. 

Contas feitas, ficamos no negativo mas não podíamos abrir mão dos 

esforços dos compositores e intérpretes: ‚Talvez os novos... Esperemos de Villa 

Lobos, de Mignone, de Pagliucchi, de Guiomar Novaes, de Lúcia Branco, desta 

revoada de jovens ilustres o empreendimento generoso! / Por enquanto a música 

brasileira não existe.‛ (ANDRADE, 1921) 

 

Publicada em junho de 1921 no Correio Musical Brasileiro a crítica é 

provavelmente o último texto do autor antes dos pronunciamentos e da articulação 

da campanha da Semana de Arte que ocorreu no Teatro Municipal em fevereiro de 

1922. Aliás, a data celebraria não só as festividades organizadas pelos modernistas de 

São Paulo e Rio de Janeiro, porque no mesmo mês de fevereiro de 1922 Mário de 

Andrade prestava concurso e assinava contrato para ministrar aulas nas cátedras de 

Estética e História da Música no Conservatório Dramático onde estudara. 

Na conjugação entre a música e a poesia, uma praticada em ambiente 

conservador de ensino, a outra praticada na efervescência do exercício da criação, o 

jovem musicólogo que acompanha a reorganização dos homens do pós-guerra 

discutirá as novas feições do Estado, da Nação e da Pátria. Mas estes serão outros 

tempos porque em 1915 ele ainda era um estudante que se iniciava na redação de 

crônicas e críticas sobre música.  

 

 

 

 



Atas do Congresso Internacional  

‚Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido‛. São Paulo, 2015. 

194 

Referências bibliográficas 

 

ALVARENGA, Oneyda. Mário de Andrade, um pouco. Rio de Janeiro; São Paulo: J. 

Olympio; Secretaria de Cultura e Tecnologia, 1974. 

 

ANCONA LOPEZ, Telê Porto. Mário de Andrade: ramais e caminho. São Paulo: Duas 

Cidades, 1972. 

 

ANDRADE, Mário de Moraes. O Brasil e a Guerra, A Gazeta, São Paulo, 23 nov. 1918 

 

IDEM. O primeiro encontro. In: POLYANTHEA em homenagem ao Dr Pedro 

Augusto Gomes Cardim. São Paulo: s.ed., 1915. 

 

ANDRADE, Mário de. Há uma gota de sangue em cada poema. In: Obra imatura. 3ª 

Ed. São Paulo; Belo Horizonte: Martins; Itatiaia, 1980. 

 

ANDRADE, Mário de Moraes. Sociedade de Concertos Clássicos. Jornal do 

Commercio, São Paulo, 11 set. 1915. 

 

HOUAISS, Antonio. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. 4 ed rev. e aum. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2010. 

 

LAGO, Manoel Aranha Correa do. O círculo Veloso-Guerra e Darius Milhaud no Brasil. 

Rio de Janeiro: Reler, 2010. 

 

MISSÃO Artística Portuguesa I, A Gazeta, São Paulo, 24 set. 1919.  

 

MISSÃO Artística Portuguesa II, A Gazeta, São Paulo, 26 set. 1919 

 

RAYMUNDO de Macedo, A Gazeta, São Paulo, 27 set. 1919 

 

RUY Coelho, A Gazeta, São Paulo, 29 set. 1919. 

 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

195 

A Música Teatral ao serviço do esclarecimento e da afirmação nacional: 

regra ou exceção no contexto da reforma teatral liberal portuguesa? - 

Uma reflexão em volta do drama histórico O Alcaide de Faro, de Costa 

Cascais com música de Santos Pinto (Lisboa, Teatro D. Maria II, 1848) 

 

Isabel Novais Gonçalves 

CESEM 

 isabel.novais.goncalves@gmail.com 

 

Resumo: O drama histórico português teve uma representatividade considerável nos 

palcos de Lisboa na primeira metade do século XIX. Com maior ou menor grau de 

intervenção, a música constituía um dos elementos postos em marcha na conversão dos 

textos dramáticos em espetáculos teatrais, lado a lado com a corporização dos 

personagens pelos atores, a cenografia ou a luz. Este artigo discute em que medida essa 

dimensão musical participa na missão de afirmação nacional e de esclarecimento que os 

dramaturgos engajados com a reforma teatral liberal portuguesa procuravam alcançar, 

através da análise de um drama histórico concreto. 

 

Palavras-chave: Música. Teatro. Drama Histórico. Reforma Teatral 

 

Theatrical Music at the service of enlightenment and national affirmation: rule or 

exception in the context of the Portuguese liberal theatrical reform? - A reflection 

around the historical drama O Alcaide de Faro, by Costa Cascais with music by Santos 

Pinto (Lisbon, Teatro D. Maria II, 1848) 

 

Abstract: The Portuguese historical drama had a considerable presence on Lisbon’s 

stages in the first half of the nineteenth century. With greater or lesser degree of 

intervention, the music was one of the elements put in motion in the conversion of 

dramatic texts into theatrical shows, side by side with the embodiment of the characters 

by the actors, the scenery or the light. This article discusses in what extent the musical 

dimension participates at the mission of enlightenment and national affirmation that the 

playwrights engaged with the Portuguese liberal theatrical reform sought to achieve, 

through the analysis of a concrete historical drama. 

 

Keywords: Music. Theatre. Historical Drama. Theatrical Reform 

 

 

Com a Revolução portuguesa de Setembro de 1836, o liberalismo 

triunfante vislumbrou no teatro um instrumento privilegiado de educação e cultura, 

mailto:isabel.novais.goncalves@gmail.com
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e de imediato foi lançado por Almeida Garrett1 (1799-1854) um plano de reforma 

teatral que respondesse a uma dupla missão: por um lado o de afirmação da 

identidade nacional; por outro o de contribuição para a instrução e esclarecimento 

dos cidadãos. A criação de uma Inspeção-Geral dos Teatros e Espetáculos; a 

fundação de um Conservatório para a formação de atores, músicos e bailarinos; a 

edificação de um Teatro Nacional; e a implementação de um concurso anual para 

peças originais de teatro constituíram medidas fundadoras que deram um inegável 

impulso à criação dramática portuguesa. Em absoluto contraste, no plano musical e 

sobretudo operático, onde as reformas liberais não chegaram, a representatividade 

da produção nacional continuou relegada para uma posição absolutamente 

minoritária. 

É nesse contexto que vale a pena interrogar a posição da música de âmbito 

teatral. Se era para os teatros de declamação – e não o teatro de ópera – que os 

compositores portugueses canalizavam a sua atividade, podemos observar na música 

teatral o território privilegiado de uma possível afirmação nacional? Por outro lado, 

uma vez que as estratégias musicais postas em marcha na representação eram 

configuradas já no processo da redação do texto teatral, quem tinha realmente a 

rédea na missão dramatúrgica da componente musical, o compositor ou o 

dramaturgo? Finalmente, em que medida é que a música de cena convergiu com o 

ideal civilizador liberal e a consequente ação reformista operada no teatro? Foi a 

componente musical contaminada pelo impulso identitário e esclarecedor que os 

dramas nacionais procuravam alcançar?2  

Estas são as questões centrais que o presente artigo pretende 

problematizar, com a análise de O Alcaide de Faro3, uma obra exemplificativa dos 

                                                           
1 João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799-1854),  escritor, dramaturgo, orador,  par do 

reino, ministro e secretário de estado.  
2 Sobre a música no teatro do século XIX em Portugal, ler GONÇALVES, Isabel Novais, A música 

teatral na Lisboa de Oitocentos: uma abordagem através da obra de Joaquim Casimiro Júnior (1808-1862), 

Dissertação de Doutoramento em Ciências Musicais, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2012. 
3 CASCAIS, Joaquim da Costa, O alcaide de Faro, drama original português em 5 atos, in Theatro, 

Lisboa, Empreza da História de Portugal, 1904, vol. 2. 
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dramas de moldura histórica que foram ao palco na Lisboa de Oitocentos. O drama 

em 5 atos foi redigido por Joaquim da Costa Cascais (1815-1898), uma figura 

relevante (hoje praticamente esquecida) que à semelhança de outros dramaturgos do 

seu tempo, exerceu uma atividade intensa e multifacetada. Militar de carreira, 

professor de arquitetura, autor de poesia e colaborador assíduo na imprensa4, 

assumia-se como um nacionalista convicto. Interveio publicamente na defesa do 

património arquitetónico e foi o grande impulsionador da colocação de um 

monumento à Batalha do Buçaco, travada na terceira invasão pelas forças 

napoleónicas (ocorrida no dia 27 de Março de 1810). A sua extensa produção 

dramática revela a preferência pelo drama de temática histórica, incidindo sobre os 

grandes temas e conflitos que afirmaram a nação portuguesa. Podemos assim afirmar 

que foi um dramaturgo que procurou corresponder, em pleno, aos princípios da 

reforma teatral traçados por Almeida Garrett.  

O Alcaide de Faro, passado no século XIII, no período da conquista do 

território, constitui um exemplo paradigmático. Estreado no Teatro D. Maria II em 

1848, foi até à data o drama que registou o maior sucesso naquela sala, um facto que 

alguns historiadores da área do teatro atribuem à cenografia apelativa dos grandes 

cenógrafos da época, Rambois e Cinatti, ao corpo de baile requisitado do Teatro de 

Ópera de S. Carlos, e à grandiosa mise-en scéne do encenador Epifânio, que incluiu a 

presença de cavalos na cena. 

São factos a não desprezar, mas é fundamental contemporizarmos a 

componente sonora desta peça – canções, marchas, coros e peças orquestrais que 

desfilavam ao longo dos cinco atos, e que fazem do Alcaide de Faro um exemplo 

particularmente interessante das situações musico-teatrais possíveis de encontrar nos 

dramas de meados de Oitocentos.  

Passado em 1270, durante a tomada de Faro aos mouros, este drama traz a 

primeiro plano uma história de amores desencontrados e toda a paleta de emoções e 

                                                           
4 O Diário Ilustrado, a revista Panorama e a Revista Universal Lisbonense constituem alguns dos 

periódicos em que Joaquim da Costa Cascais colaborou. 
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atitudes que daí advêm, os ciúmes, a vingança, a desonra, a traição, o perdão e a 

recompensa, vividas com igual intensidade pelas duas partes do conflito – mouros e 

cristãos. Nesse primeiro plano, e contra o que se poderia esperar, o dramaturgo só 

definiu a presença de uma cena com música, um romance5 cantado pela moura 

Zulmira e dirigido ao cristão Ramiro, cativo do Alcaide de Faro:  

 

Ramiro (só) – *<+ Oh. Se fôra um meio para alcançar a liberdade 

(examina o cesto). Como vem ornado! *<+ (tira o ramo de flores, vae 

a cheirar e cae d’elle um bilhete no chão – apanha-o). Vou conhecel-a 

talvez (lê alto): 

Vi-te. Antes não vira. 

Amei. Quem te não amára! 

Fugi. Quem o não sentira. 

Voltei. Nunca eu voltára. 

Alma pura, sem peccado, 

Santa crença de meus paes< 

Quem dar-te pudera mais, 

Se mais fôra, para ser dado. 

E Ramiro, ai de mim! 

Que diz elle? Não, ou sim? 

 

Ramiro fica relendo-o para si – Ouve-se um preludio de harpa. 

Ramiro põe o escripto sobre a banca, dá attenção á musica. Ao 

preludio seguem-se cantados por Zulmira os versos do bilhete. 

Ramiro (depois de acabar o canto) – Musica! Lingua dos anjos<tão 

formosa e persuasiva como a palavra de Deus<Bem vinda foste para 

o captivo! *<+.6 

  

Num segundo plano, contudo, os números musicais do texto dramático 

sucedem-se e colam-se às mais variadas circunstâncias. Nalguns casos, a música 

funciona como uma pincelada de cor local, como decorre logo na primeira cena, a 

abrir o 1.º ato, em que numa pequena povoação, em véspera de S. João, alguns 

populares se juntam e ensaiam uma “toada popular antiga” para receberem o rei D. 

Afonso III na noite da festa:  

                                                           
5 A designação de romance a este número musical surge apenas na versão impressa: Romamça [música 

impressa] do 3.º acto do drama original O Alcaide de Faro, do Snr.J. da Costa Cascaes, musica do Snr. F. 

A. Norberto dos Santos Pinto in Jardim das Damas n.º 10, vol. IV, [19.08.1848]. 
6 3.º ato / cena III, p. 96. 
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Gil Rebolo levanta-se de improviso, e bate as palmas com força; Pero, 

Tareja Garcia, etc, gritam: “Vinde c{, vinde c{”. Acorrem de diversos 

lados rapazes e raparigas. Todos fazem circulo; Gil Rebolo no centro. 

Gil Rebolo – Olhae que só quando eu der uma patada, é que todos 

vocês cantam; antes d’isso, nem pio! sentido! L{ vae! (canta – toada 

popular antiga:) 

 

S. João, S. João, S. João, 

Dae-me peras do vosso balcão, 

Qu’ellas sejam maduras ou não, 

Dae-me peras, sr. S. João 

 

Todos – Viva! Viva!7 

  

Noutros casos, a música é parte ativa na representação de cenas de 

cerimónia ou de dança, como acontece no 4.º ato, durante a celebração do aniversário 

do alcaide, com o entreato a prolongar-se para dentro da cena: 

 

ACTO IV 

Sala mourisca, ricamente adornada de divans, sof{s, etc. *<+ 

SCENA I 

(Depois da introducção da orchestra, levanta-se o panno, e continúa a 

musica brandamente. Aben-Baran e varios cavalleiros e damas, todos 

de joelhos, voltados para o angulo esquerdo do fundo, oram em 

silencio, com a maior devoção: passados alguns instantes, deitam a 

face no chão, pouco depois levantam-se. O Alcaide senta-se.) 

1.º cavalleiro – Nobre alcaide de Faro. Permitti que, depois de 

havermos saudado Allah, festejemos também o dia dos vossos annos: 

o aniversario do homem sabio, a quem depois de Allah, mais 

respeitamos e devemos. 

Côro de cavalleiros e damas – Grupos de dançarinos mouros de 

ambos os sexos, que acompanham os córos com as suas danças, já na 

scena propriamente dita, e já no jardim. Todos assistem á oração. 

CORO DE CAVALEIROS E DAMAS: 

Nobre alcaide da villa de faro, 

Luz da gloria, primeiro dos crentes, 

*<+8 

 

                                                           
7 1.º ato / cena I, p. 69-70 
8 4.º ato / cena I, p. 103. 
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Noutros casos ainda, pequenas inserções de música funcionam como um 

verdadeiro motor de mudança, despoletando um corte numa cena e um volte-face na 

ação, como o bradar de tambores e clarins a anunciar a batalha entre mouros e 

cristãos:  

 

Uma força de mouros atravessa a parte superior da scena acceleradamente. 

 

Ibrahim (depois de outra vez abraçar Ramiro – para Zulmira, 

estendendo-lhe os braços) – E vós, senhora. Nem agora um pequeno e 

ultimo abraço? *<+ Não m’o negueis, não (vae pouco a pouco para 

Zulmira e abraça-a com indizivel transporte – solta um ai agudissimo, 

e desmaia-lhe nos braços). 

Zulmira – Ah! (foge) 

Ramiro (socorre-o) – Desgraçado! 

 
Sôam tambores e clarins. Ouve-se o grito de Allah-hu-Acbar! – 

confusamente. 

 

Ibrahim (com firmeza) – Maldita sejas tu, paixão que me enfraquecias 

(com enthusiasmo) Oh! Agora sou nobre, sou forte! Morre, Ibrahim, e 

vinga-te d’esses infames que aviltam o nome da patria! A’vante! 

(desembainha o alfange, sóbe rapidamente as escadas e 

desapparece). 

 
SCENA IV 

Ramiro e Zulmira 
Os atabales continuam. Começam os clarins novamente. Ouve-se o grito dos 

portuguezez Portugal e Santhiago!, depois o dos mouros  Allah! *<+. Vêem-se 

atravessar pela scena superior alguns engenhos de guerra, como trabucos, ballistas, 

etc. 
 

Ramiro (áparte - com enthusiasmo) – Victoria aos portuguezes, meu 

Deus!9 

 

Finalmente, fazendo eco da prática teatral francesa, há o recurso à paródia 

de um dueto de Marino Faliero (Paris, 1836; Lisboa, Teatro S. Carlos, 1838), de 

Donizetti, provavelmente com o objetivo de impregnar o final do drama de uma 

ampliada solenidade operática: 

 

                                                           
9 5.º ato / cena III-IV, p. 131. 
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SCENA VIII 
Os precedentes, El-Rei, Aben-Baran, Ermesinda, 

cavalleiros e peões – povo, etc. 

 
O theatro aclara repentinamente e deixa ver a torre – palacio de Aben-Baran, 

sobre a qual está el-rei, com as chaves da villa em uma mão e o estandarte 

das Quinas na outra, que arvora sobre a torre). 

*<+ 

El-rei desce. Rompe uma pequena entrada de musica marcial, (* e segue 

acompanhado por esta o seguinte côro de cavalleiros e besteiros 

portuguezes. Ermesinda, em completo armamento de cavalleiro, vem ter 

com Ramiro, e falam baixo. 

 

CÔRO 

Trema, trema, soberba mourama! 

Que nem ouro, nem manha, nem trama, 

Nem adaga, rodella ou arnez 

Valer podem valor portuguez! 
(*) A musica deve ser a do Allegro, do duetto dos dois baixos – na opera de Donizetti 

– “Marina e Faleiro”10 

 

Estas estratégias musicais não constituem uma novidade no teatro do seu 

tempo. Como sabemos, no teatro oitocentista são abundantes as circunstâncias do 

enredo que solicitam a participação da música como parte da ação: música tocada ou 

cantada por personagens numa cena doméstica ou íntima; música tocada ou cantada 

por personagens músicos (como os trovadores ou os bobos); música executada para 

uma festa, dança ou baile; música integrada em cerimónias, cortejos ou ritos 

religiosos, etc. O papel mais imediato destas inserções musicais é o de recriar no 

palco vivências concretas do quotidiano, tingir a cena de cor local ou, em última 

análise, impregnar a encenação de alguma espetacularidade. Mas nota-se também 

que, em textos com um trabalho dramatúrgico mais elaborado, as inserções 

funcionam deliberadamente como elementos ativos e dinâmicos e oferecem aos 

autores possibilidades infindáveis de exploração e manipulação das tensões.  

O drama de Costa Cascais O alcaide de Faro é, nesse aspeto, paradigmático. 

Como já víramos, boa parte do 1.º ato desenvolve-se em torno do ensaio de umas 

quadras de São João, por uns quantos algarvios, para receberem o rei D. Afonso III. O 

                                                           
10 5.º acto / cena VIII, p. 134-135. 
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que se verifica é que, numa desconcertante protelação da intriga, esta cena 

aparentemente pueril constitui de facto uma oportunidade de trazer a primeiro plano 

a figura coletiva do povo e reforçar através da música o vínculo do público com a sua 

identidade histórica e nacional. É uma estratégia pertinente, se considerarmos que 

daí para a frente as personagens-chave das duas partes do conflito – mouros e 

cristãos – serão apresentadas com igual complexidade e espessura psicológica, 

esbatendo a lógica esquemática do Bem contra o Mal: um árabe que cobiça a filha do 

alcaide e ao ver-se, supostamente, traído por um cristão, denuncia ao pai a desonra 

da filha; um pai que ama a filha, mas por honra do seu povo manda executá-la; um 

alcaide que concorda com os cristãos entregar Faro mas ajusta numa invasão forjada, 

para evitar ser acusado de traição pelos seus; uma filha ameaçada de morte pelo pai 

mas que o salva do suicídio; um pajem que é acusado de cobardia, mas acaba, 

justamente, a ser elevado a cavaleiro pelo rei; um muçulmano prestes a assassinar 

um cristão e rival amoroso, mas que decide poupá-lo quando se apercebe da sua 

inocência. Enfim, é uma sucessão intensa de ações contraditórias que humanizam 

todas as personagens e convocam à redenção pelo público. No fim, naturalmente, a 

tomada de Faro pelas hostes portuguesas será bem-sucedida e o par amoroso, que 

fora separado pelos mouros, finalmente reunido. Mas até meio do 5º e último ato, os 

sentimentos do público tendem a distribuir-se alternadamente por todos os lados da 

disputa, tanto política como amorosa. A música e a cena de dança com que abre o 4.º 

ato pretendem justamente empolar a moldura de seriedade reverencial e nobreza de 

carácter que envolve o Alcaide de Faro, Aben-Baran: 

 

1.º cavaleiro – Nobre alcaide de Faro. Permitti que, depois de 

havermos saudado Allah, festejemos tambem o dia dos vossos annos: 

o anniversario do homem sabio, a quem, a depois de Allah, mais 

respeitamos e devemos. 

 
Côro de cavalleiros e damas – Grupos de dançarinos mouros de ambos os 

sexos, que acompanham os córos com as suas danças, já na scena 

propriamente dita, e já no jardim. Todos assistem á oração.) 

CÔRO DE CAVALLEIROS E DAMAS 
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Nobre alcaide da villa de Faro, 

Luz de gloria, primeiro dos crentes, 

Bemfadados, alegres, contentes, 

Sejam teus annos, teu nome raro. 

*<+ 
Os cavalleiros e damas retiram-se pelas diversas portas *<+. 

 

Aben-Baran (só) – (desabafa) – Ah! (sentado-pensativo. Pausa 

profunda. – Ouve-se musica ao longe). A villa de Faro a festejar o 

annversario do seu alcaide, e elle triste, tão triste! *<+11 

 

Mas, por contraste, é precisamente com a simples “toada popular antiga” 

do 1.º ato, cantada sem acompanhamento por uns personagens efémeros em honra 

do rei de Portugal, que se promove no público o reforço do vínculo afetivo e 

identitário com a fação cristã, tornando toda a cena musical num poderoso 

catalisador das emoções da plateia: 

 

Pêro (entrando) – Viva, sô Gil Rebolo. 

Gil Rebolo (levanta-se zangado e torna a sentar-se) – Ah! Tantos 

díabos te levem como de mosquitos calcados a malho são precisos 

para fazer um monte que chegue ao céo! Eu co’a trova aquazi sabida, 

e este mofino a fazer-m’a esquecer. 

Pêro (coçando-se) – Est{ bom, sô Gil Rebolo, est{ bom<dê c{< 

Tareja – Cala-te (puxando por elle) Queres que chegue o senhor rei, e 

nós sem trovas para lhe cantarmos? 

Pêro (admirado) – Pois devéras?!... Vem o sr. rê?! O sr. rê?!... *<+ Ai, o 

sr. rê! (para outro) Olha, Gracia, vem hoje o sr. rê<aqui<aqui 

mesmo< a ter connosco, com os proves de Paderne. 

*<+ 

Gil Rebolo levanta-se de improviso, e bate as palmas com força; Pêro, 

Tareja Garcia, etc., gritam: “Vinde c{, vinde c{”. Accorrem de 

diversos lados rapazes e raparigas. Todos fazem circulo; Gil Rebolo 

no centro. 

Gil Rebolo – Olhae que só quando eu der uma patada, é que todos 

vocês cantam; antes d’isso, nem pio! sentido! Lá vae! (canta – toada 

popular antiga:) 

S. João, S. João, S. João, 

Dae-me peras do vosso balcão, 

Q’ellas sejam maduras ou não, 

Dae-me peras, sr. S. João 

Todos – Viva! Viva!12 
                                                           
11 4.º ato / cena I-II, p. 103-106. 
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Gil Rebolo (dá uma grande patada, e continua cantando os dois 

ultimos versos – O povo não o acompanha. Olham uns para os 

outros. Gil Rebolo pára e depois diz:) Então?! Aposto que já lhes 

esqueceu?! Forte rudeza!  

Pêro – Cante você, sô Gil Rebolo. Levou para ahi tempos esquecidos a 

aprender as trovas, e nós hemos de sabel-as á primêra! Ora essa!... 

(rindo) 

Tareja (acotovelando-o) – Cala-te. 

Gil Rebolo – Ell é isso! Vão ao diabo que lhes faça trovas. Nem que 

me prantem de vinha d’alhos, ê c{ torno! (retirando-se zangado). 

Todos o agarram – Vozes diversas: “Venha c{, sô Gil Rebolo. Não se 

v{ embora. Não faça caso d’aquelle tolo!” 

Pêro – Sou tolo? Não importa (vae, amuado, collcar-se á beira do rio). 

Gil Rebolo (cedendo) – Ora vá por esta vez. Oiçam bem (recita:) 

Qu’ellas seja maduras ou não, 

Dae-me peras, sr. S. João 

Dá uma patada e cantam todos os mesmos versos – Apllausos no fim. 

*<+ 

Gil Rebolo – Attenção (canta:) 

Que é aquillo, que é aquillo, que é aquillo? 

S. João a apanhar um grillo< 

Não< 

 

O escritor e político Pinheiro Chagas (1842-1895), de alguma forma, 

diagnostica esta estratégia, quando declara o dramaturgo Costa Cascais como 

 

*<+ um dos raros, um dos pouquissimos que tenham sabido dar ao 

seu theatro uma individualidade portuguesa e original *<+. Quando 

sóbe o panno para uma peça do auctor do Alcaide de Faro, sente-se 

logo nas primeiras scenas o palco desinfectado de aromas 

estrangeiros, respiram-se os ares salubres da patria, e a flôr silvestre 

das tradições populares enlaça-se com o loiro sempre verde das 

nossas memorias gloriosas. O que ali se vê é nosso, é portuguez. Não 

foram recortados os personagens pelos figurinos francesez, foram 

copiados do natural. (cit. in Azevedo, 1905: 108) 

 

Esta utilização estratégica da “toada popular” não deixa dúvidas sobre o 

reconhecimento do seu potencial mobilizador e, em última análise, da capacidade de 

a dimensão musical convergir com o enredo no ideário patriótico e civilizador que 

inspiraram a redação do Alcaide de Faro. E esse reconhecimento é protagonizado, em 

                                                                                                                                                                                     
12 1.º acto / cena I, p. 67-69. 
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primeira linha, pelo dramaturgo: ele é o estratega do empolgamento patriótico por 

via da ferramenta musical. E fá-lo, concentrando-o numa só cena em que recusa o 

recurso musical de larga escala (orquestra, coros, etc.), substituído antes por um 

momentum vocal de coletiva intimidade. 

E o compositor, com é que materializa essa missão? Esse é o aspeto mais 

paradoxal desta parceria. Norberto dos Santos Pinto (1815 - 1860) foi o diretor 

musical do Teatro D. Maria II desde a sua abertura, em 1845, até 1857, data em que 

passou para diretor do Teatro de ópera de São Carlos. Compositor bastante profícuo, 

forneceu o Teatro D. Maria com mais de trinta peças de música de cena e de bailados 

(CRANMER, 2015: 51-53). Já era um compositor experimentado quando em 1848 

colaborou neste drama de Cascais com onze números de música: coros, marchas, 

bailados e uma canção. A instrumentação que usou seguiu sem desvios o standard 

das orquestras dos teatros do seu tempo: flautim, flauta, dois clarinetes, dois fagotes, 

duas trompas, corneta, dois trombones, um figle, timbales, caixa, e cordas. Este 

efetivo orquestral e o seu estilo compositivo não deixaram, no entanto, de merecer a 

crítica da imprensa, que o considerou excessivo e desadequado:  

 

A musica dos coros, romances e bailados, não nos agrada. Não é 

aquelle o genero em nosso entender. As coplas do 1º acto  

San João, San João, San João, 

Dai-me peras do vosso balcão; 

Qu’ellas sejam maduras ou não 

Dai-me peras senhor San João 

são as unicas que nos parecem estarem convenientemente escritpas. 

A sua melodia é singella, engraçada e popular: as palavras estão 

claras e toda a gente as percebe, o que não accontece com nenhuma 

outra das peças de canto d’este drama. *<+ O hymno guerreiro das 

hostes portuguezas, é demasiado carregado de instrumentação, e a 

sua melodia muito vulgar; do mesmo modo a marcha arabe do 4º 

acto. A xacara do 3º acto, modellada pela xacara dos dous Renegados 

[também de Santos Pinto], ainda lhe é inferior. Se alguma outra cousa 

é menos digna de censura será a abertura, pela orchestra, do 4º acto e 

ainda a musica do bailado d’este mesmo acto (Es, n.º 3,10.1848, p. 3) 
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O que encontramos neste artigo são argumentos que, por um lado, 

refletem claramente uma posição dominante na receção crítica ao teatro da época: a 

de que a música dos dramas deveria ser adequada às circunstâncias em que surgia, 

não ter uma instrumentação carregada, ter o ritmo ajustado à métrica, uma letra 

percetível e, sobretudo, uma justificação dramática verosímil a sustentá-la. 

São também palavras que, por outro lado e por contraste, reconhecem 

claramente a eficácia dramática do primeiro número, a “toada antiga” cantada por Zé 

Rebolo e repetida pelos restantes algarvios, e que é concebida pelo dramaturgo Costa 

Cascais como um momento-chave de reforço coletivo da identidade nacional.  

A materialização musical consiste numa peça vocal de forma binária, 

métrica quaternária, com duas vozes paralelas à terceira que progridem em graus 

conjuntos, desenhando frases de amplitude curta (5 notas) e com uma ornamentação 

final – um conjunto de características passíveis de se encontrar disseminadas no 

cancioneiro popular praticado em algumas zonas do país, e que terão provavelmente 

promovido um sentimento de familiaridade no público a que o Alcaide de Faro se 

dirigiu. Ainda assim, também aqui o compositor Santos Pinto não prescindiu de 

acrescentar às vozes uma orquestra de violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, 

clarinete e fagote, numa aparente desobediência ao que está indicado no texto 

teatral13. 

 

                                                           
13 A partitura autógrafa está disponível na Biblioteca-Arquivo do Teatro Nacional D. Maria II, com a 

cota M AC.01.  
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Esta opção compositiva não deverá, no entanto, ser lida como uma 

transgressão, mas como um modus operandi perfeitamente aceitável na prática da 

época. No teatro romântico, a representação do real é de facto o real representado, 

reconstruído – e não duplicado. Nesse sentido, o conceito de verosimilhança não era 

restrito, mas elástico, ou seja, adaptava-se à elaboração criativa do próprio jogo 

teatral, por via de um processo de fingimento que envolvia a colaboração de todos os 

intervenientes, do dramaturgo ao próprio público. Ana Isabel Vasconcelos sintetiza 

essa questão no livro O Drama histórico português do século XIX, nomeadamente na 

exposição das considerações estéticas de Vítor Hugo face ao drama:  

 

Os primeiros concetualizadores do novo drama, tal como Diderot, 

exigiam que o espectador confundisse a representação artística com a 

realidade. Para criar o clima de ilusão o dramaturgo deveria colar-se 

o mais possível às condições do real. A “ilusão perfeita” era um 

objetivo para o qual a produção dramática deveria tender. 

Nas teorias românticas do drama, há um esforço concertado no 

sentido de banir os argumentos a favor da ilusão involuntária e 

caminhar para um controlo consciente e criativo da experiência 

estética. Trata-se de desenvolver um processo de ilusão não mimética, 
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mas “meôntica”, *<+ envolvendo o próprio individuo nesse processo 

de fingimento – tornando-o cúmplice nesse processo de fingimento. 

Assim, se bem que Vítor Hugo defenda a arte como imitação da 

natureza, deixa bem claro que se trata de duas realidades diversas e 

que se não podem transpor. A arte não pretende duplicar a própria 

natureza, mas ser um reflexo dela, devendo dar aos factos uma outra 

dimensão. O drama é comparado a um espelho convergente em que 

se projeta a realidade, mas condensada, logo, mais forte. Esta 

desproporção ficcional exige, naturalmente, a cumplicidade do 

próprio espectador. (Vasconcelos, 2003: 62). 

 

Em conclusão, O Alcaide de Faro, obra exemplificativa dos dramas 

portugueses de moldura histórica de Oitocentos, se for objeto de uma observação 

dramaturgicamente atenta do complexo música-enredo-ação, permite constatar com 

segurança que:  

- A música aplicada a este género dramático participa na missão 

esclarecedora e identitária que se pretendia alcançar; 

- É a gestão dos números musicais ao longo do desenvolvimento da ação e 

a moldura dramatúrgica que envolve cada intervenção musical que determinam o 

grau e eficácia da sua participação;  

- A conceptualização dessa participação concentra-se primeiro e sobretudo 

nas mãos do dramaturgo;  

- Ao compositor cabe a materialização sonora, fazendo uso dos recursos 

instrumentais e procedimentos compositivos convencionados para a música de cena 

do seu tempo;  

- A música, o texto e a ação cooperam para a construção de uma projeção 

condensada e deformada da realidade, exercida com a cumplicidade do público.  

Este encadeado de observações interdependentes permite diagnosticar em 

muitas outras peças dramáticas – independentemente de o material musical 

corresponder com maior ou menor vínculo a um ímpeto de afirmação nacionalista –, 

manifestações significativas da utilização da música cénica ao serviço dos valores que 

guiaram a reforma teatral lançada com a revolução liberal de setembro de 1836. 
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Sigismund Neukomm: catálogo de suas obras instrumentais 
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Resumo 

Por ocasião do bicentenário da chegada de Dom João VI ao Brasil em 2008, 

verificou- se grande interesse por parte de musicólogos e intérpretes em se aprofundar 

e conhecer melhor a produção musical deste período. O compositor Sigismund Ritter 

von Neukomm figura ao lado de Marcos Portugal e José Maurício Nunes Garcia 

como um dos compositores mais importantes deste período. 

Em 2008 foram organizados no Brasil, e em Portugal, séries de concertos 

comemorativos com obras destes autores. 

Contudo, surpreendentemente, o acesso às obras de Neukomm foi dos mais 

difíceis. Mesmo com a existência de um catálogo temático feito pelo próprio 

Neukomm (catálago este desaparecido logo após sua morte, porém preservado por 

uma cópia feita pelo seu irmão, Anton Neukomm), verificou-se a inexistência de um 

catálogo organizado de forma clara . Existem apenas fichas catalográficas 

manuscritas, quase ilegíveis, na Biblioteca Nacional da França, que foram feitas com 

base no catálogo temático de Neukomm, (cópia de seu irmão). Estas fichas foram 

usadas como fonte primária nesta pesquisa. 

Hodiernamente, quem necessitar uma determinada obra de Neukomm, deve 

se deslocar até a Biblioteca Nacional da França, em Paris, e fazer uma pesquisa 

através das referidas fichas. 

O autor deste trabalho catalogou todas as obras instrumentais através das 

fichas existentes, (por volta de 400), e disponibilizou-as no site 

www.musicabrasilis.com.br. 
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Patrimônio e interpretação no acervo do Museu Carlos Gomes 
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Resumo: Este texto trata do acervo de manuscritos musicais do Museu Carlos Gomes 

(Campinas, SP) um dos mais relevantes para a música e a cultura brasileiras. Além da 

grande quantidade de documentos musicais ali preservados, na maioria manuscritos 

produzidos desde o início do século XIX, o aspecto musicológico é bastante relevante. São 

cerca de setecentas obras manuscritas, incluindo algumas preciosidades de Carlos Gomes 

(Campinas, SP, 1836-Belém, PA, 1896), composições e cópias de seu irmão José Pedro de 

Sant’Anna Gomes (Campinas, 1834-1908) e um volumoso material proveniente do seu 

pai, Manuel José Gomes (Santana do Parnaíba, 17928-Campinas, 1815), que exerceu o 

ofício de mestre-de-capela em Campinas por mais de cinquenta anos. Para tratar do tema 

Patrimônio e Interpretação, discutiremos alguns manuscritos pertencentes a este acervo já 

trabalhados musicologicamente e que foram objeto de apresentações públicas o/ou 

gravações.  

 

Palavras-chave: Museu Carlos Gomes. Patrimônio. Interpretação. Manuscritos musicais. 

 

Abstract: This paper deals with the collection of musical manuscripts of the Carlos 

Gomes Museum (Campinas, SP), one of the most relevant to Brazilian music and culture. 

Besides the large amount of musical documents preserved there, the musicological aspect 

is quite relevant. There are around seven hundred handwritten compositions, the 

majority produced in the nineteenth century, including some gems by Carlos Gomes 

(Campinas, SP, 1836-Belém, PA, 1896), compositions and copies by his brother José Pedro 

de Sant’Anna Gomes (Campinas, 1834-1908), and extensive material from their father, 

Manuel José Gomes (Santana do Parnaíba, 1762-Campinas, 1868), chapel master in 

Campinas for more than fifty years. In addressing the issues of this table, “Heritage and 

Interpretation”, I will discuss some musical manuscripts belonging to this collection that 

have been studied musicologically and presented in concerts and/or recordings. 

  

Keywords: Carlos Gomes Museum; Heritage; Interpretation; Musical manuscripts 

 

 

O arquivo de manuscritos musicais do Museu Carlos Gomes (MCG) 1 tem 

sido ao longo dos anos uma fonte importante para os estudos da música brasileira 

dos séculos XVIII e XIX. Muito do material ali preservado tem passado por 

                                                 
1
 Para evitar excessivas repetições, a partir de agora utilizaremos a abreviatura MCG para Museu 

Carlos Gomes 
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transcrições musicológicas que culminam em apresentações, concertos e gravações, 

sendo a maioria de peças até então inéditas em versão contemporânea.  

Trata-se de um conjunto que abrange cerca de setecentas obras 

manuscritas, incluindo algumas preciosidades de Carlos Gomes (Campinas, SP, 1836-

Belém, PA, 1896), e um grande material proveniente do seu pai, Manuel José Gomes 

(Santana do Parnaíba, 1792-Campinas, 1868), e de seu irmão José Pedro de Sant’Anna 

Gomes (Campinas, 1834-1908), além de uma razoável quantidade de peças impressas 

em sua maioria no século XIX ou início do s. XX.  

Desde menino Carlos Gomes pode desenvolver sua aptidão musical 

auxiliando o pai, mestre-de-capela em Campinas, nos serviços musicais religiosos, na 

banda de música e em apresentações públicas. Olhando por esse ângulo, fica mais 

fácil compreender como um músico nascido em uma modesta vila do interior 

paulista no século XIX2, que até por volta de seus vinte e poucos anos nunca havia 

assistido uma encenação de ópera nem frequentado um conservatório tradicional, 

triunfaria anos depois no Teatro alla Scala de Milão, o mais importante da época. 

Apesar da inegável aptidão de Carlos Gomes para a composição musical, o contato 

diário com os manuscritos produzidos por seu pai e sua participação efetiva em 

eventos musicais desde a infância criou um ambiente mais que propício para a sua 

eclosão como compositor. Sem isso, possivelmente teria sido mais um talento 

desperdiçado, como tantos no Brasil.  

 

                                                 
2
 Campinas iria enriquecer somente a partir do último quarto do século XIX devido às extensas grandes 

plantações de café. 
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Figura 1 – Carlos Gomes em dois momentos de sua vida 

 

Seu pai, Manuel José Gomes, nasceu ainda no século XVIII, em 1792, na 

Vila da Parnaíba, atual Santana do Parnaíba, cidade próxima a São Paulo, que nesta 

época já tinha uma longa tradição musical, conforme apontado por Duprat (1986). 

Manuel chegou à vila de São Carlos3 (Campinas) por volta de 1815 para exercer o 

cargo de mestre-de-capela, para o qual foi nomeado em 18204, tornando-se 

oficialmente o responsável pela música realizada durante as cerimônias religiosas. 

Este cargo previa o ensaio e regência de coro e orquestra, a composição de peças 

musicais adequadas aos diversos momentos litúrgicos, cópias de obras de outros 

compositores, contratar e pagar os músicos e ensinar música a meninos, tarefa que, 

segundo cronistas da época, exercia com tanta severidade, que causava terror nos 

alunos menos aplicados (NOGUEIRA, 1997).  

Manuel, que, ao que tudo indica, estudou com o mestre-de-capela da Sé de 

São Paulo André da Silva Gomes (Lisboa, 1742-São Paulo. 1844) 5, ensinou música 

com o mesmo rigor aos seus filhos, que tiveram a oportunidade de entrar na prática 

musical precocemente, seja como cantores, instrumentistas, copistas e por vezes 

regentes. Respirando música todos os dias desde a infância, já maturava aquele que 

seria o primeiro músico brasileiro a ser aplaudido em teatros europeus. É importante 

                                                 
3 A vila de São Carlos foi elevada à categoria de cidade em 1842, com o nome de Campinas do Mato 

Grosso de Jundiaí, nome nunca utilizado pela população que consagrou apenas a utilização de 

Campinas.  
4 A provisão se encontra no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 
5 Com o qual não tinha qualquer parentesco. 
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ressaltar que até sua partida para o Rio de Janeiro em 1859, Carlos Gomes não havia 

tido outro professor de música senão seu pai, mas já tinha escrito algumas obras que 

demonstram seu conhecimento das regras de harmonia e orquestração, como duas 

missas para coro e orquestra, Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião, canções e 

peças diversas.  

Isso nos leva a destacar a qualidade de músicos oitocentistas como Manuel 

José Gomes. No que se refere à música religiosa, sua obra era funcional e escrita de 

acordo com a necessidade determinada pelo calendário litúrgico, mas contrariamente 

a uma impressão genérica que se tem dos músicos brasileiros do passado, pode-se 

afirmar seguramente que não eram diletantes que mal sabiam música. Ao contrário, 

como a exigência era grande e sua atuação intensa, caso seu trabalho não agradasse 

aos superiores da igreja, certamente não ocuparia o cargo de mestre-de-capela por 

muito tempo. Uma vista de olhos na quantidade e na qualidade dos manuscritos 

musicais produzidos por Manuel José Gomes é a prova concreta desta afirmação. 

Em uma atividade musical que perdurou ininterruptamente por mais de 

cinquenta anos, este músico juntou uma significativa coleção de documentos 

musicais6, preservando, mesmo sem ter noção desse ato, peças da maior importância 

para a história da música brasileira dos séculos XVIII e XIX, muitas das quais só 

chegaram até nós através de suas cópias. É importante ressaltar que na sua época, 

como a impressão musical era inexistente no Brasil, o manuscrito musical era um 

bem precioso e foi somente através da sua circulação que parte da produção musical 

brasileira sobreviveu até hoje. Não se deve subestimar a importância dos mestres-de-

capela nesse processo, já que em geral eram eles quem escolhiam o repertório a ser 

executado e copiado, determinando, de maneira quase definitiva, o que seria 

preservado para a história.  

 

                                                 
6 Composta apenas por partes cavadas, o número de partituras é mínimo. 
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Figura 2 – Manuel José Gomes 

 

Desde nossa dissertação de mestrado Maneco Músico: pai e mestre de Carlos 

Gomes (NOGUEIRA, 1997), pudemos constatar que Manuel José Gomes (ou Maneco 

Músico) não era um músico medíocre do interior. Se olharmos para a produção 

musical brasileira da época, veremos que sem a contribuição de músicos como 

Manuel José Gomes e a consequente preservação de seu arquivo no MCG, parte 

significativa de nossa produção musical teria se perdido para sempre. Uma segunda 

consideração, esta de caráter mais específico, é que sem sua atuação do pai, um 

músico do porte de Carlos Gomes talvez nem existisse, uma vez que não podemos 

mais, em pleno século XXI, acreditar na teoria romântica do gênio, que existe por si 

mesmo, sem correlação com o meio onde se desenvolve.  

Entre as obras que são hoje patrimônio do MCG, Manuel José Gomes 

deixou cerca de trezentos manuscritos de seu próprio punho, incluindo composições 

suas e de outros compositores, entre as quais se destacam preciosidades únicas do 

padre-mestre da Capela Imperial do Rio de Janeiro, José Maurício Nunes Garcia, do 

mestre de capela da Sé de São Paulo, André da Silva Gomes, do padre de Itu, Jesuíno 

do Monte Carmelo, obras do período áureo da música mineira, além de muitos 

outros compositores importantes dos séculos XVIII e XIX.  

No inventário de Manuel, preservado no Arquivo do Poder Judiciário, 

atualmente sob a guarda do Centro de Memória da UNICAMP, existe uma carta de 

Sant’Anna ao juiz na qual solicita que o arquivo e os instrumentos musicais do pai 
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arrolados no inventário fossem cedidos a ele como parte de seu quinhão na herança. 

Ao compararmos os valores apresentados no documento, podemos notar que um 

arquivo de música era bastante valioso no século XIX: 

  

Piano de armário. 30$000 

Par de tímpanos 1$000 

Violoncelo com archo 50$000 

Violleta em bom uso 8$000 

Violleta velha  4$000 

3 rabecas em bom uso 4$000 

1 bombo e caixa de rufo usado 40$000 

Pelo archivo de Muzica inclusive o armário em que se 

achão tudo pela quantia em [ileg] vivo que sai 

 

100$00 

Figura 3 – Valores no Inventário de Manuel José Gomes, CMU, Unicamp. 

 

Sant’Anna seguiu os passos do pai e manteve durante toda a sua vida 

intensa atividade musical. Além de compositor foi um excelente copista, reconhecido 

pela caligrafia perfeita. Exerceu inúmeras atividades musicais, foi regente do Teatro 

São Carlos em Campinas, criou orquestras e bandas, e entre suas composições 

existem duas óperas, Alda e Semira, esta inacabada, cujos manuscritos estão no 

Museu Carlos Gomes. Manteve sempre uma forte relação com Carlos Gomes e 

ajudou-o, inclusive financeiramente, em momentos difíceis. Já no final de sua vida, 

foi diretor da seção de música do então recém-fundado Centro de Ciências, Letras e 

Artes (CCLA), entidade que hoje abriga o Museu Carlos Gomes, vindo a falecer em 

1908.  
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Figura 4 - Sant’Anna Gomes 

  

Após sua morte a coleção de manuscritos musicais foi incorporada ao 

mesmo CCLA, que já em 1904 havia criado um Arquivo Carlos Gomes. Somente em 

1954 seria criado oficialmente o MCG para guarda deste acervo e outros objetos 

relativos ao titular do museu. A reunião de material até então disperso gerou um 

acervo de grande importância histórica e musicológica, uma vez lá existem fotos da 

época, objetos, o piano do maestro, cartas escritas por ele e uma série de documentos 

históricos da maior importância. A isso se agrega o arquivo musical, no qual também 

há originais de Carlos Gomes, incluindo sua primeira composição Uma paixão amorosa 

(Fig. 5) para piano, obras de compositores representativos dos séculos XVIII e XIX, 

além de outros cuja importância ainda não foi avaliada, mas que são fundamentais 

para o estudo da cultura musical brasileira do século XIX e do ambiente musical que 

possibilitou o surgimento de um músico da estatura de Carlos Gomes. 
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Figura 5 – Uma Paixão Amorosa, primeira composição de Carlos Gomes  

 

Quando se pensa em um arquivo de manuscritos musicais não se pode 

esquecer os copistas, que no caso do MCG chegam a cinquenta e dois. Além dos já 

citados Manuel José, Sant’Anna e Carlos Gomes, realizaram esse tipo de trabalho 

músicos como Tomás de Aquino Gomes (também filho de Manuel), José Emigdio 

Ramos Júnior, flautista, amigo de Carlos Gomes, o padre de Itu Miguel Arcanjo 

Ribeiro de Castro Camargo, o regente de banda Azarias Dias de Mello, entre tantos 

outros. 

Todo este acervo está atualmente sob a guarda do Museu Carlos Gomes, 

órgão do Centro de Ciências, Letras e Artes, entidade particular declarada de 

utilidade pública em nível federal, estadual e municipal. Apesar da importância de 

seus acervos7, esta instituição sobrevive com recursos próprios e raramente recebe 

algum apoio do poder público para a sua manutenção. Por esta razão aluga parte de 

seu espaço físico, o que reduz consideravelmente o espaço para seus acervos e 

atividades culturais. Apesar das dificuldades financeiras e do pouco espaço 

disponível para ampliação do acervo, todo este material está à disposição da 

comunidade e os pesquisadores têm encontrado acolhida para desenvolver seus 

                                                 
7 Além do MCG abriga a Biblioteca César Bierrenbach, com um grande acervo literário, uma 

Pinacoteca com obras de importantes artistas brasileiros e o Museu Campos Sales. 
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estudos a partir dele. Não se trata aqui de um patrimônio regional, ele diz respeito a 

todo o país, já que ali se encontram obras de alguns dos mais significativos 

compositores brasileiros dos séculos XVIII e XIX, inclusive alguns estrangeiros, e tem 

conteúdo e capacidade para dar importante contribuição à musicologia e à história 

cultural brasileiras.  

Discorremos sobre o patrimônio do MCG e agora passamos à questão da 

interpretação musical, aqui entendida em seu sentido mais genérico. Este acervo 

apresenta inúmeras possibilidades para pesquisa, restauração e execução musical, 

inclusive de composições inéditas. O número de compositores é bastante extenso, 

conforme se pode observar no livro Museu Carlos Gomes: Catálogo de Manuscritos 

Musicais (NOGUEIRA, 1997), cuja publicação, ao tornar público o material que 

compõe o acervo do MCG, propiciou um incremento na busca por composições, 

algumas com objetivo exclusivamente de pesquisa, mas outros com a intenção de 

montar as peças e apresenta-las publicamente. 

Considerando este último aspecto, passamos a seguir a apresentar e 

comentar algumas composições do MCG que foram objeto de interpretação pelos 

grupos mais diversos. Começando pelo titular do Museu, Carlos Gomes, podemos 

verificar a maioria das peças de sua autoria ali preservadas já foram restauradas e 

apresentadas publicamente. Um dos primeiros movimentos neste sentido ocorreu em 

1976 com a montagem pioneira da ópera A Noite do Castelo, realizada pela Orquestra 

Sinfônica Municipal de Campinas, sob a regência de Benito Juarez. Esta apresentação 

foi inteiramente baseada em cópias de época, realizadas pela renomada copisteria de 

Achille Bernardi. Naquele momento esta era a única versão existente desta primeira 

ópera de Carlos Gomes, já que os manuscritos autógrafos estavam desaparecidos e 

viriam à luz cerca de trinta muitos anos depois8. 

Na década de 1980 os pianistas Fernando Lopes e Lydia Alimonda 

gravaram LPs dos quais contavam peças de Carlos Gomes para este instrumento, 

entre elas Uma paixão amorosa (Fig. 5).  

                                                 
8
 Os originais estão sob a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros, IEB/USP. 
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Nossa primeira transcrição musicológica relativa a uma composição de 

Carlos Gomes do MCG foi o Hino Progresso a partir do manuscrito autógrafo. Após 

este trabalho, esta peça foi oficializada como o Hino da Cidade de Campinas, fato 

que gerou grande polêmica.  

A peça foi composta para a 1ª. Exposição Regional de Campinas em 1885, 

que nesta época estava em plena efervescência com o rendimento da cultura cafeeira. 

Ocorre que se trata de uma partitura complexa para solista, coro, grande orquestra, 

banda e fanfarra. Como disse um jornalista em 1885, a composição tem 

“reminiscências do Guarany, da Fosca e de outras óperas de Carlos Gomes”, com o 

que concordamos plenamente. Com estas características não é de fato uma peça para 

amadores. A solução foi criar uma versão facilitada para uma voz e piano.  

Embora tenha intitulado a peça como “Coro Triunfal Ao Povo 

Campineiro”, ela ficou conhecida como “Progresso”, primeira palavra entoada pelo 

coro. A peça em sua versão original para orquestra foi gravada pela Orquestra 

Sinfônica Municipal de Campinas sob a regência de Cláudio Cruz em 2005.  

Continuando com a questão da interpretação de peças do MCG, foi 

localizado e transcrito por nós recentemente Credo também de Carlos Gomes (Credo, 

Sanctus, Benedictus e Agnus Dei). Uma anotação de Sant’Anna Gomes na parte de 

oficleide indica “Credo de San Sebastian”, o que pode indicar tratar-se da 

continuação da Missa de São Sebastião, escrita provavelmente entre 1857 e 1859, da 

qual já se conhecia o Kyrie e Gloria, transcrito há algum tempo por Luiz Aguiar e 

gravado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas sob a regência de 

Henrique Lian. A restauração do Credo também seguiu o caminho da interpretação e 

foi entregue à Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas para apresentação em 

setembro de 2013. Os únicos manuscritos desta missa são estes existentes no MCG.  

A mesma orquestra já havia gravado anteriormente a Missa de Nossa 

Senhora da Conceição, também restaurada por Luiz Aguiar a partir dos originais do 

MCG. Esta missa foi, inclusive, montada na Itália e na Bélgica, por iniciativa da 

cantora brasileira Leila Guimarães. 
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Uma das peças de Carlos Gomes, cujos originais estão no MCG e que foi 

extensamente gravada é a Sonata para cordas em Ré, conhecida como Burrico de Pau. 

Entre as diversas gravações desta peça a da orquestra Sinfônica Municipal de 

Campinas, regida por Benito Juarez, a dos quartetos D’Arcos e Amazonas, entre 

outras, além de diversas apresentações. A peça tem quatro movimentos, sendo que o 

último é conhecido como Burrico de Pau porque a escrita musical simula relinchos. A 

justificativa para este artifício seria um sonho recorrente de Carlos Gomes no qual 

subia aos céus montado em um burrico.  

 

 

Figura 6 – Capa do manuscrito autógrafo da Sonata para cordas em Ré – Burrico de Pau 

 

Em 2011 o musicólogo Marcos Virmond concluiu sua tese de doutorado 

na Unicamp intitulada Construindo a ópera Condor: o pensamento composicional de 

Antonio Carlos Gomes. Entre os inúmeros documentos que consultou, estava um 

trecho de Condor do MCG de grande importância para o trabalho. A partir desta 

reconstituição o autor apresentou sua versão do Notturno do terceiro ato com as 

orquestras Sinfônica Municipal de Botucatu e de Câmara da Universidade do 

Sagrado Coração de Bauru, SP. Posteriormente a mesma peça também foi 

apresentada pela Orquestra de Campinas sob a regência de Victor Toro. Virmond 
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ainda apresentou outra peça de Carlos Gomes restaurada por ele a partir do acervo 

do MCG, o exercício de orquestração La tempesta, com a Sinfônica de Botucatu. 

Além de Carlos Gomes, o mesmo musicólogo trabalhou algumas peças de 

Sant’Anna Gomes, em especial a ópera Alda, da qual apresentou o Prelúdio com a 

Orquestra de Botucatu e, em forma de quinteto, com o Grupo de Câmara a 

Universidade Sagrado Coração. 

A obra de Sant’Anna Gomes tem sido bastante explorada j{ conta com um 

bom número de apresentações. Uma das primeiras atuações no sentido de trazer à 

obra de deste compositor à luz foi o Projeto Memória Musical Campineira, realizado 

por mim, ao lado dos músicos Sérgio Luiz Pinto e Érico do Amaral Júnior na década 

de 1990. Este projeto, que recebeu o Prêmio Estímulo da Secretaria Municipal de 

Cultura de Campinas, tinha como proposta o resgate da obra camerística de 

Sant’Anna, que, como instrumentista, dedicava-se ao violino e | viola d’amore. O 

resultado desta pesquisa, com um total de dezesseis composições, foi apresentado em 

duas ocasiões, a primeira delas em 1992 no Teatro do Centro de Convivência 

Cultural em Campinas, num concerto do grupo Memória Musical, formado 

exclusivamente para esta apresentação e em 2005 pela Orquestra Sinfônica da 

Unicamp no mesmo local. Ainda sobre Sant’Anna h{ alguns anos tivemos a 

apresentação da peça Ave Maris Stela para solista e orquestra, apresentada em 

concerto na Catedral Metropolitana de Campinas. 

 

Figura 8 – Sonho para canto e piano – Manuscrito autógrafo de Sant’Anna Gomes 
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Uma peça de caráter um pouco diferente que também trabalhamos é Saudade!, 

por muito tempo atribuída a Sant’Anna Gomes. Entretanto, o que este compôs e 

publicou por volta de 1882 foi uma peça intitulada A Saudade, cujo original, 

aparentemente para cordas, foi publicado em redução para piano. Esta composição 

deu origem a outra de nome semelhante, Saudade!, que se diferencia pela colaboração 

de Carlos Gomes que expandiu peça do irmão adicionando novos temas e 

harmonias. Esta parceria de dois irmãos separados pela dist}ncia (Sant’Anna vivia 

em Campinas e Carlos em Milão) já foi executada inúmeras vezes, inclusive pela 

Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, mas gostaríamos de destacar a 

gravação de Lutero Rodrigues com a Orquestra Acadêmica da UNESP no CD 

intitulado A Orquestra de Cordas no Romantismo brasileiro. 

Passando ao pai de Carlos Gomes, Manuel José, temos um trabalho 

bastante representativo na tese de doutorado de Vivian Lis Nogueira Ferreira Dias, 

defendida na Unicamp em 2009 sob nossa orientação. O trabalho intitulado Três 

missas de Manuel José Gomes, o mestre-de-capela de Campinas promoveu a análise, 

transcrição musicológica e preparação para montagem das partituras, sendo que a 

Missa em Sol Maior foi apresentada pela Orquestra Sinfônica da Unicamp, solistas, 

Coral Zíper na Boca (do qual a Vivian é regente) na Basílica do Carmo em Campinas, 

sob a regência do maestro Parcival Módolo. Este concerto foi gravado pela TV 

Unicamp. 

 

 
Figura 7 – Parte de violino I – Missa de Manuel José Gomes 
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Relativamente à quantidade de sua produção como compositor, o 

conjunto de obras de Manuel José Gomes ainda é pouco explorado, mas podemos 

destacar mais alguns trabalhos como os de João Bosco Stecca junto à Orquestra 

Comunitária da Unicamp e um trabalho mais recente de Clayton Júnior Dias, que 

montou três peças deste compositor, Ave Maria, Tota Pulchra e Regina Coeli, as duas 

primeiras apresentadas em um concerto do Coral Arquidiocesano de Campinas em 

dezembro de 2015.  

Um dos trabalhos de maior envergadura baseado na Coleção Manuel José 

Gomes foi a restauração e transcrição musicológica da obra do padre Jesuíno do 

Monte Carmelo (Jesuíno de Paula Gusmão, Santos, 1864-Itu, 1819). Misto de padre, 

compositor, escultor, pintor e entalhador, a ele Mário de Andrade dedicou uma de 

suas últimas produções, o livro Padre Jesuíno do Monte Carmelo publicado em 1945, 

ano da morte do escritor.  

Várias obras pictóricas do padre Jesuíno podem ser encontradas em igrejas 

de São Paulo, Santos e Itu e é neste aspecto que o livro de Andrade se detém, pois 

embora o autor soubesse que Jesuíno era músico, não tinha subsídios para se 

aprofundar nesta questão, já que não havia na época qualquer documento musical à 

disposição. Estes documentos ainda não eram do seu conhecimento, já que o MCG só 

foi aberto oficialmente em 1954.  

Manuel José Gomes copiou diversas de obras de Jesuíno e graças a isso a 

produção musical deste compositor (se não toda, ao menos parte dela) foi 

preservada. É importante destacar que Jesuíno é um dos poucos compositores do 

período colonial paulista cujas obras sobrevivem até nossos dias. Como não foi 

localizado até o momento qualquer manuscrito original do padre Jesuíno, fica claro 

que, se não fosse a decisão de Manuel José Gomes de copiar estas peças, esta obra 

teria se perdido definitivamente.  

Fizemos a transcrição musicológica de todas as peças de Jesuíno que ainda 

não haviam sido exploradas, entre elas Matinas do Menino Deus, que foi apresentada 

em Itu no natal de 2011 em um grande concerto realizado na Igreja do Patrocínio, que 
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teria sido construída pelo próprio Jesuíno e seus seguidores. Outra peça deste 

conjunto, Venite Sancte Spiritus para dois sopranos, foi apresentada em Santos.  

O documento musical mais antigo do MCG é de 1810 e se trata de uma 

cópia de Manuel José Gomes de uma Missa de Requiem de André da Silva Gomes, 

época em que Manuel estaria estudando com o mestre-de-capela da Sé de São Paulo. 

Algumas obras deste compositor pertencentes ao acervo já foram restauradas e 

podemos destacar Ladainha em Sol Menor, cuja única cópia existente é a de Manuel 

José Gomes. Esta obra foi trabalhada há algum tempo por uma equipe comandada 

por Régis Duprat e gravada em CD pelo coro Vox Brasiliensis e Orquestra. 

Existem muitos outros trabalhos não indicados aqui que vêm sendo 

realizados pelos pesquisadores que tem comparecido ao Museu Carlos Gomes em 

busca de composições inéditas e cópias de peças já conhecidas, o que comprova o 

grande potencial do MCG para o desenvolvimento e difusão de pesquisas e registros 

sobre a cultura musical do século XIX, tanto na região de Campinas, grande centro 

econômico e cultural do interior paulista, como em outras regiões do Brasil. São 

documentos de grande relevância também para os estudos sobre o fazer musical 

dessa região do país, sobretudo se considerarmos a grande influência da família 

Gomes como um polo irradiador de cópias de músicas para todo o interior paulista, 

fato ainda a ser mais explorado pelos musicólogos.  
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Resumo: “Levar a vida na flauta” é uma expressão brasileira que representa, entre outras 

coisas, ter uma boa vida, tranquila, uma vida de vadiagem. O objetivo do presente 

trabalho  foi encontrar rastros que permitissem verificar como se deu o surgimento da 

expressão, recorrendo a material impresso como dicionários, livros e artigos que 

tratassem sobre o assunto, mas também a charges de humoristas e obras de arte de 

pintores brasileiros, que retrataram o flautista brasileiro e sua cotidianidade em situações 

muito peculiares que nos ajudam a compreender a construção das imagens sobre o 

flautista (ou não flautista) como alguém que vive despreocupadamente, 

despretensiosamente, enfim, que leva a vida na flauta. As cenas descritas e apresentadas 

no material consultado remete aos frequentadores das ruas, dos bares, das noites, das 

serenatas, da boemia e da vida musical da cidade do Rio de Janeiro, como os 

responsáveis por criar e disseminar tal expressão no falar cotidiano (sobretudo as gírias) 

entre os frequentadores desses espaços, a partir de meados do século XIX, e que se 

espalharia pelo país, como uma prática do malandro, da maneira de ser do brasileiro. 

 

Palavras-chaves: História. Flautista. Identidade. 

 

“Levar a vida na flauta”: tracks the emergence of expression in Brazil 

 
Abstract: “Levar a vida na flauta” (“life on the flute”) is a Brazilian expression that 

represents, among other things, have a good life, quiet, a life of vagrancy. The objective of 

this study was to find tracks to check how the emergence of the expression using printed 

materials such as dictionaries, books and articles that treat on the subject, but also 

cartoons of humorists and works of art of painters, who portrayed the flutist and their 

daily lives in very peculiar situations that help us to understand the construction of the 

images on the Flutist (or not Flutist) as someone who lives casually, unpretentiously, 

anyway, that leads to life on flute. The scenes described and presented the material 

consulted refers to regulars of the streets, the bars, the night of Serenades, from Bohemia 

and the musical life of the city of Rio de Janeiro, as those responsible for creating and 

disseminating such expression in everyday talk (especially the slang) among the regulars 

of these spaces, from the mid-19th century, and that would spread across the country, as 

a practice of the trickster, the way of being of the Brazilian. 

 
Keywords: history. Flutist. Identity. 

 

 

“Levar a vida na flauta” é uma expressão conhecida por muitos brasileiros 

que carrega uma dupla e dicotômica imagem: para o flautista, ela representa uma 
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vida de trabalho, por outro lado, ela significa ter uma boa vida, tranquila, uma vida 

de vadiagem. 

Para tentar compreender este significado, objetivo do presente trabalho, 

buscou-se rastros que permitissem verificar como se deu o surgimento da expressão, 

recorrendo a material impresso como dicionários, livros e artigos que tratassem sobre 

o assunto, mas também a charges de humoristas e obras de arte de pintores 

brasileiros e estrangeiros, que retrataram o flautista e a cotidianidade brasileira em 

situações muito peculiares que nos ajudassem a compreender a construção das 

imagens sobre o flautista (ou não flautista) como alguém que vive 

despreocupadamente, despretensiosamente, enfim, que leva a vida na flauta. 

As cenas descritas e apresentadas no material consultado remete aos 

frequentadores das ruas, dos bares, das noites, das serenatas, da boemia e da vida 

musical da cidade do Rio de Janeiro, como os responsáveis por criar e disseminar tal 

expressão no falar cotidiano (sobretudo as gírias) entre os frequentadores desses 

espaços, a partir de meados do século XIX, e que se espalharia pelo país, como uma 

prática do malandro, da maneira de ser do brasileiro. 

 

Seguindo os rastros 

 

Comecemos nossa reflexão observando e analisando aspectos da palavra 

“flauta”, do que ela representa, de seus simbolismos e os possíveis desvios de 

significados que possam ter adquirido com o passar dos anos. 

Michel de Certeau observa que em muitos casos as palavras “abandonam 

seu valor substantivo para ganhar um valor adjetivo” (CERTEAU, 2005). Assim, 

adquirem novos significados e aquilo que nos remeteria a um determinado objeto, 

fato, coisas ou sujeitos, passam a carregar novas representações. 

Em meados do século XIX, a palavra “flauta”, também nomeada por 

“frauta”, vai deixando de ser apenas a referência a um instrumento musical e a sua 
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característica pastoril e assume novos significados com o passar dos anos, no 

cotidiano dos brasileiros. 

Segundo Maria das Graças Souza, o jornal Correio da Manhã, em março 

de 1904, publicou o caso da “flauta encantada”, um escândalo sobre o sumiço de uma 

flauta que seria dada como prêmio ao ganhador do concurso para flautistas do então 

Instituto Nacional de Música (INM),1 no Rio de Janeiro. 

 

Vai ser aberto o cofre, agora em torno 

Na compostura solene e grave 

Todo o pessoal que d´arte e glória e adorno 

Firme se estende sob a augusta nave. 

Reina um silêncio sepulcral e morno. 

O Henrique Oswald dá uma volta à chave 

E nos gongos a porta, sem transtorno 

Move-se doce, musical suave... 

Mas, Oh céus! “Non est hic”! e de repente 

As faces enche o escândalo de rugas 

E aquela nota desconcerta a gente? 

Fugiu...? que valem pequeninas rugas? 

A flauta de Patápio, certamente, 

Era uma flauta para fuga... (SOUZA et al, 1983: 31) 

 

Ainda sobre a “flauta encantada” a revista O Malho, nas edições 91 e 78, 

respectivamente, trazia as charges, nomeadas de “Flauteação” e “O Caso da Flauta” 

(OLIVEIRA, 2012: 128): 

 

                                                 
1 Patápio Silva foi o ganhador do concurso. 
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Figura 1: Charge “Flauteação” 

 

 
Figura 2: Charge “O Caso da Flauta” 

 

Segundo Maria das Graças Souza a revista “O Malho” trouxe ainda outras 

ironias sobre o desaparecimento da flauta do INM, como por exemplo “O Instituto 

parece mesmo uma grande flauta, tão cheia de buracos...” (SOUZA et al, 1983: 31). 

Esses autores citam ainda a manifestação do jornal A Tribuna, sobre o ocorrido no 

INM, considerado como “Tempos calamitosos”, que tratou sobre o fato por meio do 

seguinte diálogo: 

– Santo Deus! Até roubam uma flauta do Instituto de Música (um 

homem sentado com as mãos na cabeça). 

– Onde iremos parar (outro homem em pé). Já andava tudo numa 

flauta, agora a flauta desaparece (SOUZA et al, 1983: 31). 
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Esse diálogo remete assim a novos significados que a palavra “flauta” 

passa a assumir que, no início do século XX, já se referia à “boa vida, vadiagem, 

indolência, zombaria”. 

Vejamos outro diálogo irônico do início do século XX, agora com o título 

“Vocação” (SOUZA et al, 1983: 31): 

 

O pai passando a mão na cabeça do filho: 

– Ah! Menino levado! Você ainda hoje flauteou o colégio, hein? 

Palavra de honra que já não sei o que fazer de ti. 

– Ora papai, manda-me para o Instituto de Música. 

 

Chama a atenção neste diálogo o verbo “flautear”, que significava “faltar à 

palavra ou à aula”. 

O Diccionario Contemporaneo da Língua Portugueza, editado em Lisboa, 

em 1881, traz o verbo já com a grafia definitiva e com os seguintes significados: 

“Flautear (flautiar), v. tr. Tocar flauta. (chul.) tergiversar, tentar iludir por meio de 

subterfúgios”. Pouco adiante, em 1910, o Antigua Linguagem Portuguesa, já era mais 

direto e citava flautear como enganar, iludir (BRUNSWIK, 1910). Raul Pederneiras, 

em “Geringonça carioca: Verbetes para um dicionário da gíria”, de 1922, citava-o 

como “faltar à palavra, flauteação” (PEDERNEIRAS, 1922: 25). 

Ora, mas Raul Pederneiras traz outro importante significado sobre a 

palavra flauta que merece ser tratado aqui. Em seu dicionário de gírias “flauta” 

também tem o significado de “charuto bichado, vadiagem”. E o que se entendia por 

“charuto”, na gíria em uso no primeiro quarto do século XX, era “homem negro, 

mulato ou cafuso” (PEDERNEIRAS, 1922: 16). 

É bem possível que esses significados fizessem alusão à flauta (feita de 

ébano e ainda utilizada no Brasil no final do século XIX e início do seguinte, como no 

conto “O Diplomático”, de Machado de Assis (1896), “Cantigas modulei ao som da 

flauta,/ Da minha flauta d'ébano”, e ou aos músicos barbeiros, muitos deles flautistas 

e negros. 
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Segundo Raul Pederneiras vadiar era um dos sinônimos da expressão 

“cahir na vida” (que também significava prostituir-se, referia-se à mulher da vida, à 

meretriz), enquanto “trabalhar”, na gíria dos ladrões da época, era roubar 

(PEDERNEIRAS, 1922: 46-48). 

São termos e significados que se tocam e se misturam em muitos pontos. 

A leveza e a suavidade do som da flauta, o (não) trabalho e a vida mansa e a 

vadiagem, vão aos poucos compondo a expressão “levar a vida na flauta”. 

Vale ressaltar que, segundo Gurgel, “dificilmente temos a idade precisa de 

uma gíria”, porém, os significados de boa vida, vadiagem, indolência, zombaria, que 

assumem o verbete “flauta”, datariam de 1910 (GURGEL, 2009: 9). 

Em 1943, o verbete “flauta” surge no “Pequeno Dicionário Brasileiro da 

Língua Portuguesa”, elaborado por Bandeira, Luz e Barroso, trazendo as 

representações da “disposição de espírito que nada toma a sério; *de+ levar tudo na 

flauta”, como uma particularidade do brasileiro, ou dos “brasileirismos”, segundo 

Peregrino Júnior, em matéria veiculada no Jornal do Brasil, em 1921 (apud 

VELLOSO, 2004: 68). 

No dicionário editado por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em 1951, 

a palavra “flauta” aparece como “levar tudo na flauta” e, em 1965, no Dicionário 

Etimológico-Prosódico da Língua Portuguesa, flautear possui a característica de 

“viver comodamente, sem trabalhar, mais usada na expressão levar vida flauteada, 

sem muito trabalho, vadiamente”. 

Em 1960, Aldo Canazio, assim definia o flautista: 

 

FLAUTEADOR (Flautear + dor) - diz-se daquele que flautea, que é 

amigo de flautear, tomando este verbo numa das seguintes acepções: 

a) levar a vida na flauta; viver despreocupadamente, sem ter 

compromissos ou, tendo-os sem prestar-lhes maior atenção; viver 

com uma disposição de espírito que nada faz tomar a sério; não se 

afligir com cousa alguma, com desleixo e consequências de seus atos; 

b) fugir ao cumprimento do dever ou das promessas, escusar-se às 

suas obrigações; faltar a palavra dada, ludibriar, trair a confiança: 

tentar enganar com subterfúgios; c) espairecer, distrair-se passeando; 
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flanar; vadiar; faltar a aula para vadiar; gazetear; d) meter a ridículo 

ou abulha, motejar; ridicularizar; troçar; chasquear; mangar; gracejar; 

brincar. Daí, a segunda sinonímia de flauteador: a) não te rales; b) 

malandro (bras. Pop.: que, ou aquêle que se esquiva ao trabalho a que 

está obrigado); entrujão ou intrujão; panto mineiro; espertalhão; 

embusteiro; embromador; mamparreador; tergiversador; c) vadio; 

flanador; gazeteiro; d) motejador; trocista; chasqueador; manjador; 

gracejador; galhofeiro; brincalhão. 

 

O flautista também foi nomeado frautista e frauteiro (MORAES E SILVA, 

1823: 889). No entanto, sobre esta última nomenclatura no material pesquisado não 

havia referências que a liguem à figura dos pianeiros, apesar de frequentarem os 

mesmos espaços de trabalho, como foi o caso de Antônio Callado, amigo e 

contemporâneo no mundo da música de Chiquinha Gonzaga, no final do século XIX. 

Esses novos significados que as palavras “flauta” e “flautear” assumem já 

permitem compor a imagem criada sobre o flautista brasileiro mediante o uso da 

expressão “levar a vida na flauta”, como conhecemos hoje, e que passou a fazer parte 

dos dicionários de língua portuguesa e dos textos editados no Brasil, como uma 

representação daquele que vive na flauta, de viver na flauta, de vadiar, de não 

trabalhar, como o exemplo “vive na flauta desde que terminou a faculdade” (HOUAISS, 

2009). É o que parece representar a cena desenhada por Jean Baptiste Debret (1978: 

24). 

 
Figura 3: A Sesta, de Jean Baptiste Debret 2 

 

                                                 
2 A técnica é denominada pelo autor como “prancha litografada”. As obras desta publicação foram 

realizadas durante sua permanência no Brasil entre 1816 e 1831. 
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O desenho de Debret, “A Sesta”, retrata muito bem o espírito do descanso, 

do não fazer nada, muito característico do levar a vida na flauta, descrito por ele da 

seguinte maneira: 

 

É nesta galeria que se tem por hábito tomar a fresca, pois, no campo 

principalmente, as peças do andar térreo não passam de grandes 

alcovas fechadas por portas inteiriças. É aí que durante o silencioso 

descanso de depois do jantar, abrigado dos raios do sol, o brasileiro 

se abandona sem reserva ao império da saudade; essa delicada 

saudade, quinta essência da volúpia sentimental, apossa-se então de 

seu devaneio poético e musical, que se exprime nos sons expressivos 

e melodiosos da flauta, seu instrumento de predileção, ou por um 

acompanhamento cromático improvisado no violão e cujo estilo 

apaixonado ou ingênuo colore sua engenhosa modinha. Satisfeito com 

esse passatempo que lhe dá uma nova posição, prepara no 

encantamento do seu sonho o novo triunfo que terá algumas horas 

mais tarde no salão (DEBRET, 1978: 201). 

 

Mas a palavra flauta ainda carrega outros significados (como por exemplo, 

utensílio de ferreiro), às vezes de caráter pejorativo e de duplo sentido, como cita 

Gurgel de que a flauta representa o órgão sexual masculino (“O cara é chegado em 

tocar flauta”). Em Portugal, há nos dicionários a gíria “flauta lisa”, que também 

representa o pênis, onde “tocar flauta lisa é masturbar-se”. Está ligada ainda à 

homossexualidade (flauta doce): “O Riquinho virou o fio, agora é flauta doce”. 

Mas onde se dão (ou deram) as práticas sobre as palavras discutidas até 

aqui?  

Voltemos aos escritos de Raul Pederneiras para lembrar de uma 

importante informação sobre o falar das ruas que “designa expressamente o calão 

dos malfeitores, da vadiagem, da escória, que o falar comum pouco a pouco adopta 

por sua excentricidade ou por sua novidade” (PEDERNEIRAS, 1922: 3). Assim, 

pouco a pouco, aqui e acolá, as gírias, pertencentes ao povo inculto, conforme cita 

Pederneiras, vão imprimindo marcas de pertencimento e identidade. 
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Para João do Rio, em algumas de suas crônicas publicadas em 1908 e 1909, 

“a rua [transformadora das línguas] continua, matando os substantivos, 

transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que 

inventa criando o calão que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros” (...) e o 

malandro, “considerado como o responsável pelo dito da rua” (apud VELLOSO, 

2004: 65-71), é identificado como um dos seus detentores mais originais e criativos do 

linguajar do brasileiro (VELLOSO, 2004: 67). 

Esse malandro, o “brasileiro da gema”,3 segundo José Clemente (apud 

VELLOSO, 2004: 76), era o frequentador das ruas, dos bares, das noites, das 

serenatas, o boêmio que “canta loas às ruas desertas, lampiões, lua e cães vadios” 

(VELLOSO; 2004: 56), e tão bem retratado na pintura “Serenata”, de Cândido 

Portinari.4 

Aliás, Cândido Portinari retratou o flautista brasileiro em vários 

momentos de sua cotidianidade, muitos deles momentos de lazer ou diversão. Nos 

títulos das obras o flautista surge ora como flautista, ora como músico, ora é 

retratado individualmente, ora com outros músicos em bandas de música ou em 

conjuntos que embalavam as serenatas nas noites ou em cenas peculiares dos morros 

do Rio de Janeiro.  

Em uma delas retrata um homem, provável habitante de algum bairro da 

cidade do Rio de Janeiro (ao fundo o mar e dois morros que poderiam ser o Pão de 

Açúcar e a Urca nos indicam essa possibilidade), trajando roupas leves e calçando 

sapatos brancos, sentado descontraidamente em um banquinho e tocando uma 

flauta. Esta obra de Portinari é a representação de um momento de lazer e fruição 

musical de um homem em plena luz do sol, levando uma vida boa ou levando a vida 

na flauta. 

                                                 
3 Mônica Velloso (2004, p. 76) alerta para o uso do termo que ainda não se referia ao “carioca da 

gema”, apesar de ser a cidade do Rio de Janeiro o espaço onde ocorreram essas manifestações. 
4 As obras de Cândido Portinari estão disponíveis em: http://www.portinari.org.br/#. Acesso em 20 de 

dezembro de 2013. 

http://www.portinari.org.br/
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Em outro quadro Portinari pinta a figura do flautista trajando terno, 

sapatos e chapéu brancos, com meias e gravata combinadas, empunhando uma 

flauta, que nos traz à luz uma dupla representação do flautista, que pode tanto ser 

um tocador de flauta quanto um trabalhador, associada à imagem do malandro, 

representada pelos trajes que veste, figura tão peculiar na cidade do Rio de Janeiro, 

com aversão ao trabalho. O mesmo faz Heitor dos Prazeres quando retrata o flautista 

no que poderia ser uma roda de samba, choro ou mesmo uma serenata e trajando 

roupas que o identificam com o malandro de outrora.5 

 

Considerações finais 

 

Como vimos, a rua foi (é) responsável pelo surgimento e disseminação das 

gírias no falar do brasileiro. As relacionadas à flauta não fogem à regra. As cenas 

descritas e apresentadas até aqui nos dão uma ideia de que os frequentadores dos 

bares, das noites, das serenatas, da boemia, da vida musical da cidade do Rio de 

Janeiro possam ter sido os responsáveis por criar e disseminar tal expressão no falar 

cotidiano entre os frequentadores desses espaços. Falar que se espalharia pelo país, 

como uma prática do malandro, da maneira de ser do “brasileiro da gema”. 

Vale lembrar que não era o enfoque principal desta pesquisa encontrar a 

origem da expressão “levar a vida na flauta”, mas encontrar alguns indícios sobre 

sua origem que permitissem ter uma visão ampla sobre os estereótipos que a 

atividade músico-laboral do flautista assume diante da sociedade. 

É bem provável que o flautista brasileiro não tenha a vida mansa, adepto 

apenas da vida boa, como tanto rezam a expressão e as gírias em torno da palavra 

flauta e do verbo flautear. Também é provável que as representações do malando 

tenham contribuído para a formação da imagem do flautista como alguém que tem 

aversão ao trabalho. 

                                                 
5 Disponível em: http://www.heitordosprazeres.com.br/hp/pinturas/index.asp. Acesso em 22 de 

janeiro de 2014. 

http://www.heitordosprazeres.com.br/hp/pinturas/index.asp
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Em torno do centenário de Camões: opereta e cultura portuguesa no 

Rio de Janeiro cerca de 1880 
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Resumo 

A opereta parisiense chegou ao Rio de Janeiro na década de 1860 e rapidamente 

alguns actores populares, os chamados “carpinteiros teatrais”, levaram a cabo um 

processo de “nacionalização” do género. Sátiras políticas e comédias de costumes, 

ambientadas no Rio e nos seus arredores, utilizando a música de Offenbach ou de 

compositores locais, inundaram teatros como o Fénix Dramática, em actividade de 

1868 a 1888. Surge assim um teatro musical que põe em cena “diferentes visões que 

contempla[vam] as formas de pensar e de agir de uma sociedade cada vez mais 

heterogénea” (SOUZA, Sílvia Cristina M. de. Carpinteiros teatrais, cenas cómicas & 

diversidade cultural no Rio de Janeiro oitocentista. Ensaios de história social da cultura. 

Londrina: Eduel, 2010, 12). Nesses comentários da realidade carioca – que se 

processam não só através do texto e da música mas também de outras linguagens 

próprias da performance cénica –, um aspecto que tem sido esquecido é o da cultura 

portuguesa, presente num conjunto de referências que podiam ser partilhadas tanto 

por brasileiros como pela extensa colónia lusitana que habitava o Rio de Janeiro. 

Esta comunicação parte do estudo de duas operetas da autoria do compositor 

português Francisco de Sá Noronha (1820-1881) e do dramaturgo brasileiro Artur de 

Azevedo (1855-1908): Os noivos e A princesa dos cajueiros. Compostas e estreadas no Rio 

de Janeiro entre 1879 e 1880, estas obras coincidem com os festejos do terceiro 

centenário da morte de Camões, uma efeméride que permitia enfatizar as ligações 

entre os dois países, abrangendo transversalmente ambientes muito diversos, dos 

mais eruditos e institucionais aos mais populares. O objectivo desta comunicação é 

perceber como numa dramaturgia que incorporava uma multiplicidade de vozes e de 

visões e que assumia um papel de diálogo com a cidade, Azevedo e Noronha olham 

para o Rio de Janeiro, discutindo em particular o tópico da cultura portuguesa num 

momento em que – através de Camões – ela é colocada em destaque. 
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Antenor de Oliveira Monteiro: um compositor ilustre desconhecido 

 

Luiz Guilherme Goldberg 

Conservatório de Música - Centro de Artes/UFPel 

 

Resumo: As pesquisas nos periódicos da cidade do Rio Grande, da década de 1920, 

trouxeram à luz um personagem até então esquecido. A revelação da existência do 

professor, compositor e musicólogo Antenor de Oliveira Monteiro foi surpreendente e 

trouxe mais elementos para o estudo da história da música da cidade. Este artigo destina-

se a apresenta-lo e, parcialmente, a sua produção musical e musicológica. 

 

Palavras-chave: Antenor de Oliveira Monteiro. História da Música no Rio Grande do Sul. 

Musicologia luso-brasileira. 

 

Antenor de Oliveira Monteiro: a renowned unknown composer 

 

Abstract: The research in journals of the city of Rio Grande (RS), of the 1920s, brought to 

light an forgotten character. The revelation of the existence of the teacher, composer and 

musicologist Antenor de Oliveira Monteiro was surprising and brought more elements to 

the study of Rio Grande's music history. This article is intended to present him and, 

partially, his music and musicological research. 

 

Keywords: Antenor de Oliveira Monteiro. Rio Grande do Sul’s music history. Luso-

brazilian musicology. 

 

 

A pesquisa em periódicos para o projeto A música pelos jornais da cidade do 

Rio Grande: da Proclamação da República ao Conservatório de Música, mostrou uma 

dinâmica cultural surpreendente nessa cidade portuária do sul do Brasil, nas 

primeiras décadas do século XX. 

Conforme registro na Biblioteca Rio-Grandense, circulavam na cidade, 

nesse período, não menos que 18 periódicos1. Se ao final do século XIX destacavam-

se o Theatro Sete de Setembro (1831) e o Polytheama Rio-grandense (1885), na 

primeira metade do século XX acrescenta-se àqueles a Sociedade União Operária 

                                                           
1 São eles: A Gazeta Portuguesa, A Hora, A Lucta, A Reforma, A Revolução, Cruzeiro do Sul, Diário 

do Rio Grande, Echo do Sul, Farofia, Folha Bancária, Jornal do Rio Grande, Lobo da Costa, O Artista, 

O Diário, O Intransigente, O Tempo, Rio Grande e Rumo ao Sigma. 
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(1902), o Cine-Teatro Carlos Gomes (1922), o Cine-Teatro Guarani (1922), o Cine-

Teatro Avenida (1929), entre outros. (BITTENCOURT, 2007) 

Também importante salientar a existência, ainda na primeira década do 

século XX, de, ao menos, cinco sociedades musicais em atividade: Sociedade Musical 

Floresta Rio-Grandense; Sociedade P. Musical Lyra Artística; Sociedade Musical 

Allemã; Sociedade União Musical e Societá Musicale Italiana Gioacchini Rossini 

(GOLDBERG, 2010), além da Orquestra de Concertos Hermínio de Moraes. 

A circulação artística era assegurada tanto por empresários 

administradores dos Teatros e, posteriormente, Cine-Teatros, quanto pelo Centro de 

Cultura artística do Rio Grande do Sul. Em recorte no ano de 1922, encontramos uma 

programação variada, abrangendo desde a nova temporada da Companhia de 

Revistas Aldo Zapparoli, no Polytheama Rio-Grandense, até o concerto do pianista 

português Vianna da Motta, no Conservatório de Música do Rio Grande, ou ainda da 

cantora portuguesa Cacilda Ortigão, no Cine-Teatro Ideal Concerto. (GOLDBERG, 

2010) 

Ainda, deve-se ao Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul, 

encabeçado pelos músicos José Corsi e Guilherme Halfeld Fontainha, a fundação do 

Conservatório de Música do Rio Grande2, em 1922, o que demonstra a importância 

desta cidade no cenário cultural gaúcho. 

Neste contexto, encontrava-se Antenor de Oliveira Monteiro (1872-1948), 

professor, historiador, conferencista, musicólogo3, poeta, jornalista, cronista, 

teatrólogo, maestro e compositor. (NEVES, 1987: 46). 

Como Redator Chefe do jornal O Tempo, da cidade do Rio Grande, teve 

assegurada a divulgação de sua Escola de Música, aonde ministravam-se cursos de 

                                                           
2 Além de Rio Grande, faziam parte do projeto do Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul a 

fundação de conservatórios de música nas cidades de Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Caxias de Sul, 

Cruz Alta, Itaqui, Jaguarão, Montenegro, Santana do Livramento, Santa Cruz, Santa Maria, São 

Gabriel, São Leopoldo e Uruguaiana. (GOLDBERG; NOGUEIRA, 2009a). Digno de nota a inauguração 

do Conservatório Rio-Grandense de Música, em 1924, também por intermédio dos professores Corsi e 

Fontainha. (GOLDBERG; NOGUEIRA, 2009b) 
3 Foi Membro Honorário do Instituto Interamericano de Musicologia, de Montevideo. (NEVES, 1987: 

48) 
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violino, bandolim, teoria e solfejo, ressaltando-se ser um “curso teórico-prático pela 

escola moderna”4. Também nesse periódico publicava eventuais críticas musicais, 

assinando, preferencialmente, AOM; algumas vezes Antenor O Monteiro. Mais 

interessante ficou quando apareceram informações de estreias de suas composições 

em teatros da cidade. 

Além de prolífico escritor, de sua produção musical até o momento foi 

possível localizar as seguintes composições: Ardil de Amor (1912), baseada no sainete 

Ruse d’amour, de Stéphan Bordése e Charles Lecocq, levada à cena no Polytheama 

Rio-Grandense em 17 de outubro de 1932; a opereta infantil O aniversário de Lili 

(1924), estreada no Polytheama Rio-Grandense em 11 de agosto de 1924, para o Sport 

Club Rio Grande; a peça fantástica Cuspo do diabo (1927); a fantasia melodramática As 

loucuras de Pierrot (s.d.); a revista Me avisa na véspera (s.d.). Acrescente-se a Eterna 

Canção (1942), sobre poema de Julio Dantas, oferecida à cantora Cacilda Ortigão. 

 

 

Fig. 1 – Capa da Fantasia Melodramática em 2 atos A loucura de Pierrot 

 

                                                           
4
 ESCOLA de Musica. O Tempo. Rio Grande, 8 mar. 1923. 
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Fig. 2 – Primeira página da Fantasia Melodramática em 2 atos A loucura de Pierrot 

 

Na Fantasia Melodramática em 2 atos A loucura de Pierrot, fig. 1 e 2, 

observa-se uma característica de instrumentação para as obras de cena: flauta, 

, contrabaixo e 

bateria. Trata-se de uma obra tonal, cuja temática aborda a unidade familiar, 

demostrada pelo arrependimento de Pierrot após ter abandonado esposa e filha, indo 

ao encontro do movimento moralista pró-família que ocorria na época. 

(BITTENCOURT, 2007) 

Interessante observar que os mesmos personagens, Pierrot e Colombina, 

aparecem também na obra Ardil de Amor (fig. 3), embora em um contexto leve e 

romântico, que transcorre durante desentendimentos do casal, conduzindo ao dueto 

final reconciliador. 
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Fig. 3 – Início de Ardil de Amor 

 

Apesar do insipiente foco musical até aqui apresentado, visto ser pesquisa 

recém iniciada e, portanto, pretender-se não mais que trazer ao foco Antenor de 

Oliveira Monteiro, a localização de seu opúsculo Música e Músicos de Portugal (1936), 

fig. 4, aponta ainda para outra vertente de pesquisa: a musicologia luso-brasileira. 

Ao abordar compositores e musicistas portugueses das mais variadas 

épocas, não excluindo seus contemporâneos, é uma obra abrangente, panorâmica, 

que requer aprofundamento e edição crítica. 
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Fig. 4 – Música e Músicos de Portugal 
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Pontos de contato entre obras de Marcos Portugal e do Pe. 

José Maurício, antes de 1811 
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Resumo: A partir de uma publicação de obras corais a capella, do Padre José Maurício 

Nunes Garcia, muito difundida no Brasil, nosso estudo enfoca um procedimento 

composicional que o diferencia, no meio e no tempo em que viveu, referente à colocação 

do texto nas obras vocais. Como método de estudo, comparamos a evolução do referido 

procedimento em obras de diferentes períodos de sua produção musical, destacando suas 

transformações, provavelmente sob a influência de uma importante obra de Marcos 

Portugal.  Questionaremos também as possíveis razões que levaram o Padre José 

Maurício a modificar sua conduta composicional.    

 
Palavras-chave: Prosódia musical. Música colonial luso-brasileira. Motetos de semana 

santa. Padre José Maurício Nunes Garcia.  

 

Contact points between opuses of Marcos Portugal and Father José Maurício Nunes 

Garcia before 1811. 

 

Abstract: Based on a very disseminated Brazilian publication of a capella choral opuses by 

Father José Maurício Nunes Garcia, our study focuses on a compositional procedure 

distinguished from its contemporary time, regarding to text setting in vocal works. As a 

study method, we compare the evolution of the above-mentioned procedure in works 

from different periods of his musical production, emphasizing its transformations, 

occurred probably due to influence of an important  opus of Marcos Portugal. We will 

also question possible reasons which led Father José Maurício to modify his 

compositional conduct.  

 

Keywords: Musical prosody. Luso-Brazilian colonial music. Motets of Holy Week. Father 

José Maurício Nunes Garcia.  

 

 

Em 1976, a Profa. Cleofe Person de Mattos publicou uma coletânea de dez 

peças sacras a cappella do Pe. José Maurício Nunes Garcia, compostas para a Semana 

Santa – por esta razão não possuem acompanhamento instrumental – cujos 

manuscritos não trazem qualquer datação, a não ser numa delas: o moteto Judas 

mercator pessimus, datado de 1809. A pesquisadora sugere que as demais obras 

tenham sido compostas ainda nos últimos anos do século XVIII, baseando-se em 
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informações deixadas pelo compositor no registro das músicas da Capela Imperial e 

nas cópias de algumas das próprias peças que foram encontradas em diferentes 

arquivos (MATTOS, 1976: 11).   

Esta coletânea foi a publicação que mais difundiu a obra do Pe. José 

Maurício entre os corais brasileiros de diversas gerações sucessivas, transformando 

seu conteúdo musical num verdadeiro referencial sonoro de sua prática compositiva. 

Entretanto, ali estão reunidos dois momentos distintos da trajetória do compositor: as 

peças do século anterior que foram produzidas quando muito jovem, ou logo após 

sua indicação para Mestre de Capela da Sé Catedral do Rio de Janeiro, e o referido 

moteto, de 1809, que foi composto cerca de um ano após a chegada da Corte 

Portuguesa, a criação da Capela Real à frente da qual foi conduzido, fatos de um 

contexto muito diferente do anterior, no qual cresceram enormemente as exigências e 

responsabilidades, sob o influxo de um novo gosto musical.          

Nosso estudo pretende enfocar alguns procedimentos composicionais do 

Pe. José Maurício que relacionam texto e música, comparando suas ocorrências em 

três peças corais publicadas na coletânea, produzidas nos diferentes períodos acima 

mencionados. Do primeiro período, elegemos Sepulto Domino e o Gradual para 

Domingo de Ramos; do período posterior, a única peça que o representa: Judas mercator 

pessimus. Durante o estudo da última obra, buscaremos estabelecer seu parentesco 

com o Credo, da Missa Grande, de Marcos Portugal.     

 

Os compositores, ao longo dos anos, recorreram às regras da prosódia 

musical, sempre que necessitavam associar texto e música. Ali se encontra a origem 

de procedimentos muito frequentes, tais como a associação de acentos prosódicos aos 

tempos fortes dos compassos, ou a atribuição de maior duração às notas 

correspondentes a tais acentos (LUSSY, 1974: 187). Além dos elementos de natureza 

métrica e rítmica, a harmonia, embora sutilmente, também pode realçá-los, sendo 

associados a discordes, ou seja, acordes que requerem continuidade, resolução.  

 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

249 

 
Exemplo 1: Trecho da Missa Grande, de Marcos Portugal, onde tudo contribui para realçar a prosódia.  

  

Em busca de conhecer procedimentos do Pe. José Maurício, frente à tarefa 

de associar texto e música, iniciamos estudando o moteto Sepulto Domino. Numa de 

suas fontes, uma cópia “sem indicação de autor localizada por Curt Lange em Minas 

Gerais”, encontra-se a datação de 1789, ou seja, seria uma das primeiras obras do 

compositor, um jovem em torno dos 22 anos de idade (MATTOS, 1976: 11). É uma 

peça de pequena extensão, predominantemente homofônica, deixando de sê-lo em 

alguns poucos compassos, que nos traz o costumeiro realce dos acentos prosódicos 

através das diferentes durações temporais das notas, porém, revela-nos também 

outros procedimentos (Ver Anexo 1).  

O principal deles é a presença de acordes dissonantes, em geral 

dominantes com sétima, sistematicamente associados aos acentos prosódicos de 

todas as palavras da obra, inclusive palavras curtas e monossilábicas, tais como est e 
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qui1, procedimento que vigora nos momentos de textura homofônica. Ali se pode 

constatar que há ao menos um dos tais acordes dissonantes por palavra, 

correspondendo ao seu acento prosódico.  

Na obra, existe uma ou outra aparente contradição ao que foi dito acima 

que, no entanto, pode ser justificada por razões musicais. Ao final do compasso 19, 

por exemplo, ouve-se um acorde de dominante com sétima que é associado a uma 

sílaba não acentuada, porém o movimento vocal do contralto, que contém a nota mi 

bemol, nada mais é do que a imitação dos motivos vocais ouvidos anteriormente, no 

tenor e soprano, imitativos entre si, caracterizando um pequeno segmento de textura 

polifônica.  Outra razão musical, que pode contrariar parcialmente o procedimento 

descrito, é a priorização dos elementos cadenciais que ocorre nas duas grandes 

cadências existentes na obra, em seu início e final. 

 

 

Exemplo 2: Sepulto Domino, compassos 17 a 21. 

 

A simplicidade de construção da peça estudada sugeriu-nos efetuar a 

busca pelo mesmo procedimento inusitado, em outra peça de estrutura mais 

                                                           
1 A prosódia musical considera que cada monossílabo que requer uma articulação deve ser tratado de 

igual maneira que as sílabas fortes das demais palavras (LUSSY, 1974: 187).  
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elaborada. Escolhemos então o Gradual para Domingo de Ramos, mais uma obra da 

mesma coletânea que não é datada, embora a publicação sugira que tenha sido 

composta nos estertores do século XVIII (MATTOS, 1976: 11). Nosso estudo vai 

restringir-se à primeira parte da peça, o Gradual propriamente dito, não incluindo o 

Tractus (Ver Anexo 2).   

Verifica-se prontamente que em quase toda a extensão da obra há perfeita 

concordância entre os elementos de natureza métrica, rítmica e as dissonâncias 

harmônicas, com o objetivo comum de enfatizar os acentos prosódicos, resultando 

numa elevada incidência de acordes dissonantes em que predominam as dominantes 

com sétima, tal como na obra anterior. Entretanto, observam-se também algumas 

contradições cujas origens podem ser atribuídas a duas causas principais: as 

decorrências formais e os intentos de realçar o significado do texto.  

As decorrências formais constituem também dois grupos: os quatro 

compassos iniciais e os compassos 17-20. São pequenas estruturas simétricas de 2+2 

compassos, em que a primeira metade possui final suspensivo, sobre um acorde de 

dominante com sétima que requer continuidade. Obedecendo a um pensamento 

lógico, tais estruturas ocorrem somente duas vezes em toda a obra, justamente nos 

únicos momentos em que se repete um fragmento do texto. Em ambos os casos, a 

dissonância do final suspensivo contradiz o acento prosódico, embora este esteja 

assegurado pela coincidência com o tempo forte do compasso.  

 

Exemplo 3: Gradual, os compassos iniciais e compassos 17-20 
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No que se refere a realçar o significado do texto, o trecho em questão é 

mais extenso, compreendendo duas frases de seis compassos: 32-37 e 38-43. A 

tradução de seu texto latino diz: “Todavia, quase meus pés resvalaram; pouco faltou 

para se transviarem os meus passos” (CULLEN, 1983: 100). Na primeira frase, não há 

voz do baixo, um elemento de estabilidade, mesmo que simbólico, enquanto tenor e 

contralto realizam movimentos cromáticos sinuosos, sugerindo instabilidade. A 

segunda frase inicia-se com notas curtas, staccati, algo incomum na escrita vocal do 

compositor, mas há concordância entre os elementos de natureza métrica e os acentos 

prosódicos, porém a associação com as dissonâncias harmônicas deixa de existir. 

Estas passam a ocorrer, propositalmente, nas sílabas não acentuadas do texto, 

contrariando a estabilidade do procedimento que impera no restante da obra. Em 

todo o trecho percebe-se que o discurso musical só faz reforçar o significado daquilo 

que o texto expressa, além de possíveis implicações de outra ordem que nosso estudo 

não contempla.  

 

Exemplo 4: Gradual, compassos 32 a 43. 

  

Na sequência final da peça, voltam a ocorrer todos os elementos que 

favorecem a clareza da prosódia, inclusive os acordes dissonantes que tanto nos 

surpreenderam. A limitação do nosso trabalho não nos permite estudar as demais 

obras da coletânea que pertencem ao mesmo período, mas observamos a presença do 

inusitado procedimento harmônico em todas elas, com eventuais exceções. Supomos 

até que seu uso generalizado possa indicar que se trata de um princípio que norteava 
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a conduta composicional do Pe. José Maurício, naquela fase de sua produção 

musical.  

Resta ainda uma indagação: se todas as peças da publicação são 

destinadas às cerimônias religiosas da Semana Santa, impregnadas de significados 

que remetem ao sofrimento e sacrifício de Cristo, não seria esta a razão específica 

para a grande incidência de acordes dissonantes? Tentaremos responder esta 

pergunta ao final do texto. Prosseguindo, propusemo-nos a estudar a única obra da 

coletânea que pertence a um período posterior, após a chegada da Corte Portuguesa 

ao Brasil, para estabelecermos comparações entre os procedimentos empregados em 

dois momentos distintos.           

O moteto Judas mercator pessimus é a peça mais extensa e rica em recursos 

musicais de toda a coletânea, possuindo três seções distintas, duas das quais 

compostas a seis vozes. No entanto, somente a primeira delas é homofônica, sendo 

aquela em que focaremos nosso estudo (Ver Anexo 3). Há pouco tempo atrás, ao 

ouvirmos a gravação da Missa Grande, de Marcos Portugal, percebemos que o tema 

inicial de seu Credo, cantado em uníssono coral, fora utilizado pelo Pe. José Maurício 

no moteto que estudamos, com ligeiras modificações.2   

O moteto também se inicia com o coro em uníssono, um dos 

procedimentos que são caros ao compositor, e na mesma tonalidade. No Credo, o 

tema original é assimétrico, estendendo-se até o início do nono compasso. 

Suprimindo um compasso, o Pe. José Maurício transforma-o num tema simétrico de 

4+4 compassos; alterando ainda a última nota da primeira frase, dá-lhe final 

suspensivo. O tema passa a ter o formato que os teóricos musicais denominam 

“período”, constituído por “antecedente” e “consequente”, nomes atribuídos a cada 

uma de suas frases. O final suspensivo do antecedente completa a caracterização 

harmônica da forma que teve uso muito frequente no classicismo europeu.  

                                                           
2 Ao relatar nossa “descoberta” a António Jorge Marques, soubemos que em Portugal, recentemente, 

passou-se o mesmo. Quando o Coro de Câmara de Lisboa – o mesmo coro que gravou a Missa Grande 

– cantou o moteto em questão, percebeu-se que seu tema inicial provinha daquela obra de Marcos 

Portugal.   
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Exemplo 5: Comparação entre os temas iniciais do Credo e do moteto.  

 

No Credo da Missa Grande, o tema em uníssono volta a ser ouvido mais 

duas vezes, sem nunca ser harmonizado. Após sua aparição inicial, há um trecho 

homofônico que parte de Mi bemol e reafirma a tonalidade, através do insistente 

acréscimo do sexto e quarto graus, retornando ao acorde original.3 Esta seção, assim 

como o tema inicial, também se relaciona com um pequeno trecho do moteto que 

estamos estudando, assunto que será tratado mais adiante.     

Após o tema em uníssono, o Pe. José Maurício dá outro rumo a sua 

música, harmonizando-o. O tema é mantido na voz inferior, constituída pelo 

dobramento uníssono dos baixos I e II. Ao fazê-lo, preserva a associação dos 

elementos rítmicos com os acentos prosódicos, mas não entre estes e as dissonâncias 

harmônicas, ao menos na mesma proporção praticada anteriormente. Em algumas 

palavras, ainda se mantém a semelhança com a prática anterior, tal como nas 

palavras: innocens, Judae e osculum, mas estão situadas em regiões cadenciais onde se 

espera ouvir dominantes com sétima. No entanto, outras diversas palavras  estão 

livres de qualquer dissonância harmônica. Quanto à forma, mantém-se a mesma 

lógica do tema em uníssono, com a terminação suspensiva do antecedente, o que nos 

remete, pela similaridade, às pequenas estruturas de 2+2 compassos existentes no 

Gradual, comentadas anteriormente. 

    

                                                           
3 O trecho em questão é aquele que está citado no Exemplo 1 deste nosso trabalho. 
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Exemplo 6: Judas mercator pessimus, compassos 9-16.  

 

Os três compassos seguintes (17-19)4, após o tema harmonizado, 

constituem mais uma evidência de que o Credo da Missa Grande contribuiu para a 

gênese do moteto. A harmonia destes compassos é exatamente a mesma que inicia o 

trecho homofônico, após o tema uníssono, na obra de Marcos Portugal, trecho que foi 

descrito acima, embora a variedade da condução das vozes masculinas, presente na 

obra do Pe. José Maurício, possa ocultá-lo. Não fora a interpolação do tema 

harmonizado ocorrida no moteto, o parentesco existente entre os compassos iniciais 

de ambas as obras ficaria ainda mais evidente.   

Se a sequência musical não possui mais nenhuma relação material com o 

Credo, todo o trecho que compreende os compassos 17-32 representa uma 

transfiguração da anterior prática harmônica do Pe. José Maurício, ao mesmo tempo 

em que se aproxima da harmonia empregada por Marcos Portugal, em alguns 

trechos de sua obra. Não há mais dissonâncias associadas aos acentos do texto. Os 

acordes de dominantes com sétima estão restritos a alguns pontos de inflexão 

harmônica ou finais de frases. Comparando-se com Sepulto Domino, por exemplo, 

                                                           
4 Observe-se o início do Exemplo 7, comparando-o ao Exemplo 1.  
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peça em que tais acordes são quase tão numerosos quantas são as palavras do texto, 

aqui, em todo o trecho, onde há dezesseis palavras (algumas são repetidas), 

encontram-se somente três acordes de dominantes com sétima.  

 

 

Exemplo 7: Judas mercator pessimus, compassos 17-32.   

 

No restante de ambas as obras, porém, há pontos em que divergem as 

condutas harmônicas dos dois compositores. Marcos Portugal evidencia seu domínio 

da prática musical europeia de seu tempo, sendo econômico com as dissonâncias que 

têm propósitos determinados, como realizar modulações e cadências, por exemplo. O 

Pe. José Maurício preserva parte da sonoridade característica de suas obras, 

reservando as dissonâncias para as áreas cadenciais, ou mesmo reforçando acentos 

prosódicos de algumas palavras isoladas, sem distanciar-se da tonalidade original, 
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mas não volta a sistematizar sua prática anterior. Pode-se observar ainda que os dois 

únicos trechos em que a intensidade é forte, coincidem com a menor incidência de 

acordes dissonantes.  

Alguns compassos em que o discurso torna-se fragmentado, com 

intervenções curtas, levam à repetição integral dos dezesseis compassos iniciais, 

somente com pequenas alterações de dinâmica, articulação e colocação do texto. A 

coda, derivada dos quatro últimos compassos, termina no mais grave registro vocal 

de todo o moteto.     

A comparação entre as obras evidencia que o Pe. José Maurício modificou 

sua conduta composicional. Diversas mudanças já foram identificadas em obras 

desse período, geralmente condizentes com seu aspecto exterior, tais como: 

dimensões maiores, mais recursos instrumentais e vocais, substancial acréscimo da 

virtuosidade exigida dos cantores, entre outras. Pouco se tem escrito, porém, sobre as 

transformações internas de sua música, sobre as mudanças que alteraram sua própria 

linguagem musical.     

A simples relação temática do moteto com a Missa Grande, obra que 

desfrutaria, segundo seu maior estudioso, de “extraordinária popularidade” 

(MARQUES, 2009: xv), indica que ao menos alguns membros da Corte Portuguesa, 

aqui chegados, poderiam reconhecer a procedência daquele tema.  O compositor 

brasileiro buscava, assim, novas referências, recorrendo ao mais celebrado 

compositor português de seu tempo, mas procurava também agradar a uma nova e 

importante audiência. Já não seriam motivos suficientes para as transformações?  

Os integrantes de muitos corais brasileiros tiveram acesso à coletânea 

onde se encontram as obras estudadas. Pouco se conheceu, no entanto, do moteto 

Judas mercator pessimus, porque somente alguns poucos corais poderiam executá-lo. 

Restaram as peças menores que se popularizaram e, por conseguinte, diversas 

gerações de cantores de coros acostumaram-se auditivamente com sua sonoridade 

característica, suas dissonâncias frequentes, sem questioná-las. Certamente não se 
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pode esperar a mesma atitude, por parte da  Corte Portuguesa, deparando-se com 

esse repertório, duzentos anos atrás.  

Ampliando-se o campo visual, pode-se constatar que a alta incidência de 

acordes dissonantes associados a acentos prosódicos, encontrada na produção 

primeira do Pe. José Maurício, não era comum na prática musical de seu tempo, 

muito menos no universo da música colonial brasileira, tornando-se uma 

característica pessoal de sua linguagem musical. Se houve sua transformação, 

constatada em uma obra de 1809, também destinada à Semana Santa, pode-se 

deduzir que tal procedimento não estava vinculado ao calendário litúrgico, mas sim 

a sua própria linguagem que se modificou, respondendo uma indagação anterior que 

permaneceu aberta.    
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Resumo: O domínio da retórica musical no ambiente luso-brasileiro ao final do Antigo 

Regime possui evidências teóricas e práticas em direção a um processo sólido e 

amadurecido de concepção e interpretação de ideias musicais. São abordados aqui os 

escritos teóricos e musicais de André da Silva Gomes (1752-1844) e Antonio Leal Moreira  

(1758-1819) contemporâneos com trajetórias similares da formação e dispersão da obra, 

provenientes de uma mesma matriz de pensamento musical. Com base na Arte explicada 

do Contraponto, de Gomes, e de uma ária selecionada do drama Gli eroi spartani de 

Moreira, são feitas observações analíticas que permitem uma contextualização de 

agentes, práticas e produtos. Orientados por uma visão cultural mais ampla, os aspectos 

da figuração retórica ganham dimensão enriquecida com a abordagem da análise tópica 

em que se inserem.  

 

Palavras-chave: Retórica. Música. Antonio Leal Moreira. André da Silva Gomes. Luso-

brasileiro. 

 

Rethoric in theroy and practice in the luso-brazilian environment between the late 18th 

century and early 19th century. 

 

Abstract: The mastership of musical rhetoric in the Luso-Brazilian environment at the 

end of the ancien regime has theoretical and practical evidence toward a solid and mature 

procedure evolving creation and interpretation of musical ideas. Here I promote some 

discussion about the theoretical and musical writings of André da Silva Gomes (1752-

1844) and Antonio Leal Moreira (1758-1819), both contemporaries with similar ways of 

training and working, from the same pattern of musical thoughts. Regarding the 

manuscript treatise Arte explicada do Contraponto, by Gomes, and a selected aria from 

Moreira’s dramma Gli eroi spartani, we have analytical observations that allow a 

contextualization of musical agents, practices and products. Guided by a broader cultural 

view, many aspects of rhetorical figuration gain enriched dimension to the approach of 

topical analysis.  

 

Keywords: Rethoric. Music. Antonio Leal Moreira. André da Silva Gomes. Luso-brazilian 

 

 

No final do século XX, surgiu entre os papeis que compunham o espólio 

do compositor Elias Álvares Lobo (1834-1901), em Itu (SP) um manuscrito intitulado 

Arte explicada do contraponto dividida por lições em 3 tomos, cópia finalizada em 11 de 
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abril de 1830, por Jerônimo Pinto Rodrigues, músico ituano, e o próprio Lobo, que 

atribuíram o tratado a André da Silva Gomes (1752-1844). Entretanto, dos 3 tomos 

previstos nos manuscritos constava apenas o primeiro, Preceitos do Contraponto 

Simples e Figurado, estando desaparecidos até o momento os restantes que lhe 

seguiriam como tomos 2 e 3: Preceitos Concernentes à Pura Composição e Exemplos de 

todos os preceitos, numerados pela ordem das Licões.  

Logo a abrir a primeira lição surge a definição de contraponto, que para 

além de mencionar as espécies e a perfeita “concordância harmoniosa de vozes”, 

revela que seu autor se orientava pela ideia de uma junção de partes que resultam 

em melodia e  harmonia, “isto é, proporcionado ajustamento de Números e suave 

recreio do Ouvido” (LANDI, 2006: p.155) Como já seria notado por um dos autores 

que o estudaram (ob.cit: p.32), a ideia do contraponto é englobadora da estruturação 

musical com suas regras de harmonia inclusas, percepção comum à teoria musical de 

tradição italiana do século XVIII. Para isso Gomes avança a reflexão conceitual 

dizendo que o contraponto é a “Invenção da Harmonia competente a uma, duas ou 

mais partes”(IDEM: p.155) 

Entretanto, Gomes diverge o conceito do contraponto de composição. Para 

aquela diz que se trata de “Invenção das cantorias competentes a cada uma das 

partes. Eu suscito na minha Fantasia uma Cantoria, eis aqui a Composição; porém 

careço modificá-la com os preceitos, eis aqui o Contraponto”(Idem). O Vocabulário 

de Raphael Bluteau (1638-1734) diz que Fantasia é palavra grega que significa 

imaginação (BLUTEAU, 1728: v.4, p.32) e acrescenta que “é a segunda das potencias 

que se atribuem a alma sensitiva, ou racional, que forma a imagem das 

coisas”(IDEM) Acrescenta ainda que Fantasia, como termo de músico, “é a 

Harmonia, que não tem nome certo, mas sai do gênio e da habilidade do compositor” 

(IDEM).  

Gomes define o que é Composição, dizendo se tratar da “disposição e 

realce da Cantoria competente a cada uma das partes” (Ob.Cit.). Uma vez que 

Cantoria é um concerto de vozes, música vocal ou com partes cantáveis, o 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

270 

Contraponto é “a Invenção dos Números Harmônicos competentes a todas as partes” 

(IDEM) 

Neste ponto da Lição 1ª, Gomes faz uma Nota:  

 

Daqui pode concluir o Compositor instruído, não só como 

Filósofo, a entidade diferente de cada um dos sobreditos empregos, 

podendo justamente distinguir o Contraponto Harmonia Docente e a 

Composição Harmonia Utente, isto é, para que se dá preceitos e parte 

que os apresenta em execução; mas também pode observar como 

Retórico a analogia da Faculdade Harmônica com Faculdade 

Retórica; aqui se observa o Contraponto relativo à parte da Invenção 

e a Composição relativa à Disposição e à Elocução. Na Dissertação 

que serve de principio a esta obra fica após demonstrado quanto é 

preciosa ao Compositor a Instrução Literária. 

 

Primeiramente deve-se entender por instrução literária, uma instrução 

concernente às Humanidades, uma vez que as Letras ou demais Ciências Humanas 

aí se encontravam numa mesma Faculdade (BLUTEAU, ob.cit: v.5, p.158), pois 

entendia-se Literatura como Erudição e Ciência (IDEM, v.9: p.562), sendo o literato 

portanto o douto, o ciente, e para isso portanto versado nas letras (IDEM). Ou seja, a 

instrução literária era a doutrina das humanidades e da construção da ciência.  

Gomes introduz um conceito que, para além de reforçar suas definições de 

Contraponto e Harmonia, as aproxima desta doutrina das humanidades. Diz ser o 

Contraponto Harmonia Docente, ou seja aprendida, regrada por preceitos, portanto 

submetida a regras, enquanto defende ser Composição Harmonia Utente, a harmonia 

sob uso comum da imaginação de quem cria, pois não está prevista em regra, é a 

ação prática de combinar, concertar vozes, portanto a criação livre. A faculdade 

utente portanto seria organizada pela doutrina docente, ou seja, a Composição 

organizada pelo Contraponto. Esta articulação é permitida pela analogia do 

Compositor com o Retórico, ou seja, a compreensão do ofício de compor passa pela 

mesma instrução geral de todas as Humanidades, a instrução literária. A construção 

ou composição musical é portanto a construção ou composição de um discurso 

literário.  
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Gomes assevera que o Contraponto é a parte relativa a Invenção e a 

Composição se relaciona à Disposição e Elocução. Causa aqui alguma confusão 

entender que a doutrina regrante, a dos números harmônicos, para usar seus termos, 

possa ser associada com a seção criativa, inventiva da elaboração do discurso 

literário. Mais uma vez é necessário recorrer ao contexto correto de compreensão. A 

Invenção é, sobretudo no ensino clássico de verniz religioso, o modo de obrar as 

palavras, pois “verdadeiras invenções são as que Deus revela; que a dos homens são 

observações de coisas naturais, de inferências fundadas nelas, vg. a 

Pintura...”(BLUTEAU, ob.cit: v.4, p.181) 

Se Gomes alerta que o Compositor deva proceder como Retórico, deve 

portanto ser aquele que faz “profissão de falar de repente [de improviso], sobre 

qualquer matéria [tema, assunto, ideia+ que se lhes proponha” (Idem, ob.cit: v.7 

pp.305-306), mas não só. É o mestre que professa e ensina Retórica, ou seja que 

necessita de usar da Elocutio: “para Cicero a Eloquência *do retórico+ é filha do 

entendimento [compreensão do assunto; ao retórico não cabe apenas compreender o 

que está falando, mas convencer, comunicar, comover o ouvinte através da 

eloquência+< levantar com expressões nobres e figuras a humildade dos seus 

conceitos.”(IDEM) 

A ausência dos tomos 2 e 3 da obra de André da Silva Gomes, 

infelizmente permitem apenas que se conheça o conteúdo das regras de contraponto. 

O tomo 2, que estava intitulado Preceitos Concernentes à Pura Composição poderia 

trazer a conexão com os aspectos comunicativos da Eloquência citados acima, e, 

associados ao Tomo 3, nomeado Exemplos de todos os preceitos numerados pela ordem das 

lições, poderiam se constituir em obra que preenche lacuna importante para 

aprofundar a compreensão sobre a atividade criativa no ambiente luso-brasileiro do 

Antigo Regime, mais especialmente do século XVIII. Além disso, tais tomos 

deveriam conter mais aspectos sobre Disposição e Elocução, enquanto nos exemplos 

musicais seria possível ver a concordância das figuras de retórica com os esquemas 
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de contraponto, pois Gomes, nas restantes lições do Tomo 1, além das regras, já se 

ocupa também de cláusulas. 

Ainda assim, mesmo sem conseguir a fonte documental que explicite 

conteúdos análogos àqueles vistos na literatura alemã do assunto, há muito que pode 

ser tratado em igual sentido, tendo por base no que remanesce na obra de Gomes. 

Primeiro deve ser visto com muito cuidado o fato de não existir sistemática 

semelhante no mundo mediterrânico, e em especial no caso luso-brasileiro, àquela 

desenvolvida por teóricos de Kircher a Mattheson, em que uma ampla gama de 

definições e comparações léxicas musicais ficam assentadas.  

Cerca de 15 autores alemães entre Burmeister (Hypomnematum Musica 

Poetica, 1599) e Forkel (Allgemeine Geschichte der Music, 1788-1801), incluindo alguns 

bem influentes como Mattheson (Das Neu-Eroffnete Orchestre, 1713; Der Vollkommene 

Capellmeister, 1739), ao que hoje muito se recorre, mais por dependência decorrente 

de mentalidade positivista do que por necessidade de compreensão de uma 

mentalidade ou sistema intelectual em particular: este autor explicita a associação 

entre o texto musical e o literário através de figuras de retórica, dividindo 

racionalmente o discurso (exordium, narratio, propositio, confirmatio, confutatio e 

peroratio) após planejar a sua composição dentro do processo (inventio, dispositio, 

elaboratio ou decoratio). A sua intenção, ainda que no âmbito de uma elevada 

intelectualidade, parece encontrar amparo no ideal iluminista da aprendizagem 

facilitada, sequenciada até níveis mais complexos em alguns casos, que gerou a 

existência de inúmeros manuais, tutores e publicações correlatas a serviço de uma 

emancipação, se possível por auto-aprendizado, ou a partir deste. 

O estudo de solfa no mundo lusófono foi sempre desenvolvido no âmbito 

de influência de instituições religiosas - ainda que algumas não fossem dependentes 

diretamente, como irmandades e confrarias, de par com o estudo de Filosofia Moral e 

Retórica, como disciplinas separadas e desenvolvidas num conjunto de saberes de 

formação humanística. Ou seja, a proximidade dos assuntos na formação do 

indivíduo, bem podia prescindir de obras que explicitassem certas associações de 
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ideia ou elaborações assertivas, que por vezes iriam se revelar contraditórias – como 

a atribuição afetiva de tonalidades, ou a demonstração figurativa de equivalentes 

literários em música.  

Deve ser ainda levado em consideração que o sistema desenvolvido em 

ambiente luso-brasileiro teve sua raiz nas aproximações com Roma e Nápoles 

durante o século XVIII e o tipo de ensino conservatorial ali desenvolvido possuía 

uma visão mais ontológica e menos compartimentada ou fragmentária do que era a 

Música. Os zibaldoni, ou cadernos de estudo em que constavam diversos exemplos 

práticos de lições e partimento de variada complexidade, pressupõem um domínio 

prévio de assuntos.  

Outro ponto sensível nesta discussão é a mudança de entendimento 

durante a crítica iluminista ao longo do próprio século XVIII, de que a relação entre 

ethos e afeto não é algo fixo, monolítico, mas flutuante, o que altera e até mesmo 

supera boa parte do que se escreveu sobre retórica musical no ambiente germânico 

até a primeira metade de Setecentos.  

No entendimento de que a Música suscita elementos da Natureza, sendo 

esta uma criação divina, ao Homem cabe apenas imitar, ideia que encontrou 

teorização musical complexa em Rameau (Traité de l’Harmonie, 1722) mas que viria a 

ser abalada por outras ideias a partir de Rousseau. O lado científico e de vínculo 

racionalista que gerou obras como a de Rameau já eram ecos ressonantes da 

Musurgia Universalis, de Athanasius Kircher (1650), um teórico de grande 

envergadura que viveu enorme parte de sua vida na Itália, tendo escrito largamente 

sobre quase tudo e para quem os Afetos são resultantes do fluxo nervoso, por onde 

correm os aspectos espirituais da alma, e estimula o processo fisiológico.  

Se o fluxo nervoso estimula, ou seja, age sobre o processo fisiológico do 

indivíduo, torna-se legitima a acepção de Mattheson de que movimento musical 

resulta em comoção (MATTHESON, 1739) e os Afetos são portanto resultantes de 

uma comoção estimulada por aspectos musicais ao que ouvinte foi exposto.  
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Mas se estes estímulos partem do aspecto fisiológico em si, apenas bastaria 

o som para despertar a afeição, ou seja, a música admitida como linguagem, mesmo 

que desarticulada do sentido verbal ou sem imitar diretamente, comunica e evoca 

paixões – o pathos como expressão. Esta reflexão de Rousseau vai amplamente 

representada numa passagem literária sua: 

 

Mas quando, depois de muitas árias agradáveis, chegaram 

estas grandes obras de expressão, que sabem excitar e pintar a 

desordem de paixões violentas eu perdi paulatinamente qualquer 

ideia de música, canção e imitação; eu acreditei que estava ouvindo a 

voz da dor, da paixão, e do desespero; eu acreditei ver mães 

enlutadas, os amantes traídos, e tiranos furiosos, e na agitação que fui 

forçado a experimentar eu dificilmente podia me conter em meu 

lugar. Eu sabia então por que essa mesma música que tinha uma vez 

me entediado agora me excitou à exaltação; é que eu tinha começado 

a compreender, e tão logo ela pudesse agir, ela agiu com toda sua 

força (Rousseau, 1764: p.283. Tradução nossa)  

 

Mais quand, apr s une suite d airs agréables, on vint   ces 

grands morceaux d'expression qui savent exciter et peindre le 

désordre des passions violentes, je perdais   chaque instant l idée de 

musique, de chant, d imitation; je cro ais entendre la voi  de la 

douleur, de l emportement, du désespoir; je cro ais voir des m res 

éplorées, des amants trahis, des t rans furieu ; et, dans les agitations 

que j étais forcé d éprouver, j avais peine   rester en place. E connus 

alors pourquoi cette me  me musique qui m avait autrefois ennu é 

m échauffait maintenant jusqu au transport; c est que j avais 

commencé de la concevoir, et que sito  t qu'elle pouvait agir elle 

agissait avec toute sa force  

  

Julie ou La Nouvelle Heloise, foi um grande sucesso de sua época e antes de 

findar o século XVIII já havia sido editada 72 vezes, sendo considerada um precursor 

do Romantismo. A passagem acima é uma dentre muitas em que o autor aborda a 

música sob nova percepção, atribuindo força expressiva sobretudo à música italiana. 

Nessa percepção a melodia imita a voz e com ela todas as paixões (pathos), sugerindo 

portanto que toda prática decorrente de um ethos (valor moral) suscita um afeto, para 

incitar o pathos. Mas enquanto na teoria de Mattheson e contemporâneos o 

andamento de uma obra musical era governado pelo Afeto (inerente a danças ou 
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indicações de humor), já a partir de Rousseau, o conceito vigente de Afeto foi 

considerado algo estático, mas que na ideia de andamento há muito mais a suscitar, 

como por exemplo o caráter, que por sua vez compreende movimentação, flutuação, 

arrebatamento e portanto nunca é estático – daí a variabilidade do fluxo emotivo. 

Ao final do século XVIII, uma importante obra compilatória como a de 

Sulzer (1792-1794), já consagrava que a música é movimento e nisso estabelecia os 

parâmetros musicais que expressam os sentimentos: 1. Progressões de harmonia, 

mesmo sem considerar o metro; 2. Metro (medida) pelo qual todo tipo de caráter 

geral de movimento pode ser imitado; 3. Melodia e ritmo, que mesmo sem harmonia 

são capazes de retratar a linguagem das emoções; 4. Mudanças dinâmicas nas notas 

podem contribuir para expressão; 5. Acompanhamento e mesmo a mistura de 

instrumentos escolhidos para acompanhar a música; 6. Modulação e digressão para e 

de tonalidades distantes. (Sulzer, 1792-1794: v.1 pp.272-273 apud Mirka, 2014: p.15) 

Diante dessa constatação, sobre a diferença de contextos culturais 

criativos, ainda que em diálogo frequente, cabem algumas questões. A primeira é se 

a sistematização germânica da figuração musical como tradução direta das figuras de 

retórica não seria uma estratégia de percepção e aprendizado de valores culturais, 

que no ambiente mediterrânico eram mais imanentes e portanto estariam mais 

enraizados nos seus praticantes; o ambiente norte-europeu teve desenvolvimento 

mais acelerado do capitalismo e com isso uma cultura burguesa pressionando a 

disseminação e a compreensão de conhecimento como bens de consumo direto ou 

indireto enquanto  no sul, menos afetado por um desenvolvimento industrial e 

regulado por outra hierarquia social com outros valores, a tradição de circulação de 

determinados conhecimentos de muito enraizada e ainda pertencente a modelos que 

tem a Igreja por referência, prescindia deste tipo de estruturalismo como 

aprendizado. 

Outra possibilidade que se levanta é justamente o fato de que a mudança 

de modelos compositivos, associados com o que se chama hodiernamente estilo 

galante – chamado ainda recentemente de napolitano, por ser vinculado com um 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

276 

sistema de ensino/aprendizado desenvolvido sistematicamente nos quatro grandes 

conservatórios da cidade partenopea - deu-se concomitantemente à mudança de 

pontos de vista sobre música acima aludidos. Ou seja, uma vez que parte dos 

conteúdos explicados por Mattheson e outros, como é o caso da figuração e dos 

afetos, foi superada pelos seus sucedâneos, com uma visão renovada da mimesis, 

não se deveria esperar encontrar o mesmo nos escritos da cultura musical de 

orientação italiana, inclusive dos países que alinharam diretamente com ela, como os 

do espaço ibero-americano. Pois, para além de uma questão de precedência, com o 

evidente processo de globalização do modelo italiano de fazer música, especialmente 

nos séculos XVII e XVIII (com ou sem adaptações locais), deve-se considerar que o 

Iluminismo atinge o espaço mediterrânico num outro nível de preocupação com a 

ciência. O caminho natural da dispersão de conhecimentos se dá através de 

manuscritos, da ampla presença cultural italiana no restante da Europa, e dos 

principais centros italianos como pontos atrativos para a formação de músicos (mas 

também pintores, arquitetos, etc) de todas as origens. 

Deve-se mesmo argumentar que a dinâmica da impressão bibliográfica e 

musical foi muito mais modesta no âmbito lusófono, onde o desenvolvimento do 

mercado editorial se verificou mais tardiamente, ou seja em direção do final do 

século XVIII, sendo improvável o emparelhamento de determinados suportes 

culturais como  o livro impresso, a gravura e a partitura. 

O que permite tais questões de serem respondidas positivamente é o fato 

de que encontram-se teóricos e compositores neste âmbito lusófono ou mediterrânico 

sem vinculação aparentemente nenhuma com conhecimentos do elaborado no norte-

europeu, no assunto em questão, mas que dominam perfeitamente bem o campo 

musical ora em discussão e todo o processo de criação e interpretação de ideias 

musicais aí incluídas, sem jamais terem saído desse âmbito. 

O caso suscitado de André da Silva Gomes parece exemplar para compor 

as respostas fundamentadas nas hipóteses aludidas. Ao que se sabe, nasceu em 

Lisboa em dezembro de 1752 ou pouco antes (DUPRAT, 1995: p.58). O próprio 
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músico afirmou na sua Arte explicada de contraponto estar “seguindo invariavelmente 

a doutrina e uso do nosso Sábio e experimentado mestre o sr. José Joaquim dos 

Santos” (GOMES, ca.1830: folha 118; LANDI, ob.cit: p.210). José Joaquim dos Santos 

(1747-1801) foi igualmente teórico e compositor, a serviço do Real Seminário da Sé 

Patriarcal de Lisboa, instituição que funcionou nos modelos romano e napolitano 

sobreditos, por orientação decisiva de D. João V e D. José I, durando de 1713 a 1834 

(sucedida então pelo Conservatório Nacional de Lisboa). Santos foi recrutado na Vila 

de Óbidos, onde nasceu (mais precisamente no sitio do Senhor da Pedra), para entrar 

no Seminário da Patriarcal aos 6 anos, ao lado de outros 4 meninos da mesma 

localidade (a idade mais comum de ingresso era aos 8 anos, cf FERNANDES, 2013). 

Ali teve formação regular de interno, concluída em 1763 com proveito suficiente para 

o convite que se seguiu, de integrar o corpo docente da instituição como mestre de 

Solfa, inclusive residindo na instituição. (VIEIRA, 1900: v.2, pp.274-276) 

Santos deve ter sido exclusivo do Seminário até 1768, pelo menos, quando 

deu entrada na Irmandade de Santa Cecília (que se reorganizara quase uma década 

antes), organismo regulador da atividade musical profissional em Lisboa, certamente 

motivado por propostas de trabalho oriundas de diversa origem, o que o levou a 

certa proeminência no meio musical, haja visto que se tornou diretor da irmandade 

entre 1794 e 1799. (IDEM) Consta ainda que tenha sido discípulo no napolitano 

David Perez (1711-1778) quando da mudança deste para Portugal em 1752 (IDEM), 

na condição de mestre de música das infantas, posição mais elevada para um músico 

na Corte, que permitia larga influência sobre a música operística e religiosa.  

A ausência de vínculo formal documental entre Perez e a Patriarcal não 

deve ser um impeditivo para considerar sua influência sobre os estudantes de música 

do Seminário. Havia aulas vespertinas que não ficaram registradas nos 

assentamentos sobreviventes daquela instituição, mas que eram aparentemente 

muito mais concorridas que as matrículas regulares no internato, por serem, além de 

abertas ao público, isentas de qualquer pagamento compensatório. Em 1761 havia 

mais de 50 alunos a assistirem as lições de música na Patriarcal. (FERNANDES, 2013: 
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p.30) Tais aulas vespertinas funcionaram muito concorridamente até o final da 

existência desta instituição.(VIEIRA, ob.cit: v1.p.550) É muito provavelmente nesta 

condição de aluno externo do Seminário da Patriarcal que André da Silva Gomes 

tomou aulas de música. A idade de admissão e permanência em situações 

estatutárias comuns seria compatível. Se Gomes entrou ao tempo que Santos passou 

a lecionar, tinha por volta dos 9 anos de idade (em janeiro de 1763).  

Considerando-se que estava integrando a relação da família do Bispo Frei 

Manuel da Ressurreição que em outubro de 1773 obteve passaporte para se dirigir a 

São Paulo através do Rio de Janeiro (DUPRAT, ob.cit: p.60), contava o quarto mestre 

de capela da Sé paulista a idade de 20 anos, igualmente compatível com uma 

formatura recente (acontecida não mais que 3 anos antes disso) na condição de 

músico saído da instituição lisboeta (as idades de ingresso e saída são mais ou menos 

as mesmas que das congêneres instituições italianas do tempo). Não só a condição de 

externo se conecta ao fato de ser ele um secular, como a própria relação citada acima 

o explicita e ainda mais a sua intensa atividade em outros âmbitos, quando de sua 

vida no Brasil, onde assentou patente de Capitão em 1789 (IDEM: p.70), chegando ao 

posto de Tenente-Coronel, tendo exercido o cargo de professor de Gramática Latina 

por nomeação do bispo, e feito parte do governo provisório de 1821, para além de ter 

casado em 1775 com Maria Garcia de Jesus e, sem filhos naturais, ter se 

responsabilizado por uma enteada e grande número de menores, alguns deles 

legalmente adotados.(IDEM: p.58) 

Toda a sua restante vida profissional musical se deu em São Paulo onde 

deixou 130 obras, escritas ao que se sabe num período que vai de sua chegada em 

1774 até 1823, ano da Missa de Natal composta quando de sua estada em Cotia. No 

hiato entre esta última data e aquela de sua morte aparece apenas o tratado de 

contraponto aqui mencionado (que pode ter sido escrito muito antes). 

O largo uso que Gomes fez da figuração retórica em sua música tem 

começado a interessar pesquisadores que confirmam a aplicação consciente e 
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sistemática de tais elementos na produção do autor luso-brasileiro (SOARES; NETO, 

2011. SOARES; NOVAES; NETO, 2012. Etc)  

Entretanto, Gomes não será caso isolado de autor circunscrito no âmbito 

luso-brasileiro (que não se deslocou para fora do espaço lusófono) a dominar tal 

erudição, nem o repertório religioso, a que ele se dedicou com exclusividade, foi o 

único a ter este tratamento.  

Um caso análogo pode ser observado na produção de Antonio Leal 

Moreira (1758-1819), autor com mais ampla cobertura de gêneros em sua escrita. 

Nascido em Abrantes, deu entrada nos estudos do Seminário da Patriarcal em 30 de 

junho de 1766, tendo sido aluno de João de Sousa Carvalho (1745-c.1799), compositor 

que sucedeu Perez como professor de música de Suas Altezas Reais em 1778. Moreira 

portanto entrou nos estudos aos 8 anos de idade, tendo se formado também entre os 

17 e os 19 anos de idade; em 1775, antes de completar os estudos já era assistente dos 

seus mestres (VIEIRA, ob.cit: p.107) e com 19 anos foi encarregado de compor a 

missa para cerimônia de aclamação de D. Maria I. Neste mesmo ano de 1777 

inscreveu-se na Irmandade de Santa Cecília. (IDEM) Embora seu vínculo como o 

Seminário da Patriarcal – ele foi elogiado pelos 44 anos de pontualidade, probidade e 

interesse no exercício dos diversos cargos que lá acumulou, como organista e mestre 

de capela – Moreira teve uma atividade de grande relevo no teatro lírico. Escreveu 13 

peças nos gêneros do dramma per musica, drama joco-sério, serenata, farsa e oratório, 

num período de 1782 a 1795, além de diversas árias para óperas de autores italianos; 

Moreira assumiu em 1790 o Teatro da Rua dos Condes e em 1793 se tornou o 

primeiro diretor do Teatro de São Carlos, em Lisboa.  

Das 13 obras operísticas escritas, duas delas estão em português e 

pertencem a um conjunto tardio de produção lírica em vernáculo, na última década 

do século XVIII, que incluem as árias e ensembles para inserir em trabalhos de 

outrem. 

Aparentemente seus outros trabalhos em italiano, dentre eles as dez 

primeiras serenatas e dramas, podem ter sido acomodados em língua portuguesa 
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como parte do processo de consolidação de gosto no ambiente luso-brasileiro. A 

penúltima peça dessa sequencia inicial de trabalhos em italiano, estreados todos em 

teatros da Corte, receberia tradução, o que revela a força de demanda por repertório 

em português. 

Gli eroi spartani estreada em 21 de agosto de 1788 no Palácio da Ribeira, foi 

dedicada ao futuro Dom José II. Mas o príncipe morreu precocemente àquele ano. 

Este pode ter sido o motivo pelo qual a obra se libertou de seu dedicatário para 

figurar em palcos públicos. Sabe-se que a peça foi ainda repetida no ano de 1789, 

outra evidência de seu sucesso. A sua partitura manuscrita consta do acervo da 

Biblioteca da Ajuda. Entretanto, no arquivo do Paço Ducal de Vila Viçosa constam 

fragmentos de partes cavas vocais e instrumentais manuscritas de Os heróis 

espartanos, que é efetivamente a mesma música de Leal Moreira para Gli eroi spartani, 

mas com texto traduzido para português, a partir do libreto original de Gaetano 

Martinelli (c.1745-1802). Tais trechos foram catalogados naquele arquivo alentejano 

no segmento G prática (com a cota G50 e G82), que envolve majoritariamente obras 

teatrais. Sendo maciçamente compostos de títulos em língua portuguesa, originais ou 

traduzidos, os trabalhos deste segmento são de todos os gêneros líricos então em 

voga. Muitos deles são obras de um só autor, traduções diretas sobretudo, mas há 

considerável número de obras montadas com as técnicas do pastiche e da 

contrafacta. É também sabido que quase a generalidade dos títulos possui alguma 

relação com o Brasil, pois provêm do antigo Teatro Régio do Rio de Janeiro, 

constituído a partir da compra com todo o recheio (inclusive tais papeis de música) 

do Teatro da Ópera Nova, ou de Manuel Luiz, que vingou de 1778 a 1809, ano em 

que passou para as mãos do futuro Dom João VI. Nestas partes que compõem o G 

prática abundam exemplos de caligrafia dos copistas cariocas que trabalharam para 

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), autor que jamais saiu do Rio de Janeiro. 

(CRANMER, 2008) 

Essa não seria a primeira obra de Leal Moreira a circular em meios 

musicais brasileiros da época, embora seja a única profana. O setor de musicologia 
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do Museu da Inconfidência de Ouro Preto possui uma Ladainha, uma Missa em Dó, 

e um Credo em Ré, todos para 4 vozes e orquestra (DUPRAT, 1994: pp.48-50). 

Também no Museu Carlos Gomes em Campinas, que conta com importante acervo 

musical, encontram-se ao menos outras 3 obras para quatro vozes e orquestra, sendo 

um Te Deum e duas missas (uma delas concordante com a existente no MIOP) 

(Nogueira, 1999: pp.119-121), fragmentos de outras quatro obras para vozes e 

orquestra estão no Museu da Música de Mariana, dentre outros acervos 

prospectáveis, sem contar as que podem remanescer em condição anônima. Ao que 

indicam, as cópias dos trabalhos acima tiveram uso ao longo de todo o século XIX, 

em razão das folhas copiadas em diversas ocasiões. 

No que concerne às obras teatrais, elas foram dispostas sempre em dois 

atos ou, como foi mais comum, em ato único em duas partes ou escrita em dois 

tomos. Todas as peças constituem-se, sobretudo aquelas destinadas à Corte, por 

cinco personagens distribuídos. A orquestração geral das árias, comumente a solo, 

foi sempre com cordas a 4, acrescidas com certa frequência por sopros aos pares 

(flautas, oboés, trompas, etc). No conjunto acima, são raras as opções por ária com 

instrumento solista. A primeira ocorrência neste sentido foi justamente em Gli eroi 

spartani.  

O argumento deste drama remete aos conflitos entre espartanos e 

atenienses. Para fazer frente às forças do ateniense Alcibiade, o general lacedemônio 

Lisandro compõe forças com Archidamo e o tebano Eurimaco, ambos pretendentes 

da mão de Ismene, enamorada deste último. A sequência dos fatos inclui o rapto de 

Ismene por Alcibiade, a rendição de Eurimaco em lugar da amada e a intervenção de 

Archidamo pela sua libertação culminando no aprisionamento do ateniense. 

Na cena VI (de um total de dezesseis), Ismene tem um solo (de dois que 

lhe foram atribuídos) em que lamenta o destino que lhe ameaça com a forçosa união 

a pretendentes indesejados. Martinelli elaborou um recitativo, Misera me, e uma ária 

em redondilhas maiores Ah cangiar non puó d’affetto em que Ismene além das 

meditativas queixas de seu desafortunado destino, confessa o amor por Eurímaco e o 
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desejo de enfrentar o poder paterno e a obrigação social em nome de sua emancipada 

vontade; um proto-romântico conflito em que se vê a menina transformar-se em 

mulher.  

Para este texto Moreira concebeu uma estrutura em forma de rondó, em 

que um mesmo tema melódico a 6/8, marcado pela flauta a solo, serve a ambas 

seções. No recitativo ele se intercala com passagens rápidas e tempestuosas para 

cordas, ao estilo de obligatti. Na ária ele aparece desenvolvido, variado e também 

alternado com um novo tema em andamento mais acelerado e outra formulação de 

compasso.  

 

 
Figura 1. Gli eroi spartani. Scena V. Recitativo c.1 a c.18 

 

 Moreira, com base no texto, planejou a ária essa seção da cena V com a 

alternância de estilos para representar o dilema de Ismene entre uma atmosfera 

sombria, lamentosa e depressiva, e outra tempestuosa, arrebatada, trágica e decidida. 

O estabelecimento desse duplo locus topici cria as condições adequadas de 

entendimento da figuração retórica usada, bem como acentua o contraste entre a 
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resignação da filha de Lisandro, obediente ao pai e à sua condição social, e o 

inconformismo natural da jovem que deseja obediência aos sentimentos e não à 

convenção social. Moreira valeu-se do diálogo estilístico entre ombra e tempesta 

(McCLELAND, 2012; MIRKA, 2014), optando por uma alternância constante das 

condições musicais (Ver acima SULZER).  

O estilo ombra é caracterizado pela ideia sombria, fantasmagorias, 

perturbações sentimentais e mentais, representadas por estruturas com tonalidades 

menores com bemóis, mudanças constantes de metro, evidências de flutuação tonal 

harmônica ou tonal/insistência motívica - inquietude, cromatismo mesmo que seja 

apenas como embelezamento, ritmos dáctilos ou trocaicos também, figuras de 

exclamação ascendentes ou em crescendo, contrastes rápidos e inesperados (como é o 

caso da seção em tempesta), mistura ou incremento de tópicas aproximadas (lamento, 

fantasia, etc), instrumentação incomum, como solos instrumentais e texturas densas, 

além do uso mais frequente de dó menor e ré menor (McCLELAND, 2012 e 2014).  

Moreira deu um toque extra com a atribuição da flauta solista, condutora 

do tema de sua construção em ombra, fazendo disso uma cantilena triste com alguma 

reminiscência pastoral, árcade, uma evocação campesina nostálgica acomodada num 

cenário de guerra entre cortes e países.  

Para esta seção em ombra, o compositor (fig.1) utilizou figuras de retórica 

de comunicabilidade direta com o assunto (tópica): suspiratio constante aplicada à 

massa instrumental (pausas gerais entre grupos de notas), reforçada pela epizeuxis 

(repetições de termos sem palavras de permeio, como na figuração das cordas) e uma 

interrupção por suspensio (a suspensão do fluxo discursivo), num ambiente de ré 

menor-sol menor. 
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Fig.2 Gli eroi spartani. Scena V. Recitativo c.19 a c.24 

  

As inquietudes de Ismene são potencializadas nos compassos seguintes 

em que Moreira troca para o estilo tempesta. Este estilo possui figuração agitada e 

declamatória - muito usada para recitativos acompanhados, tonalidades menores, 

construção de texturas densas em escalas ou arpejos, elementos de surpresa na 

progressão harmônica e rítmica, pausas, inquietação representada por passagens 

rápidas, geralmente em escrita para cordas, contrastes acentuados, sobretudo de 

andamento e metro, movimentos por grau disjunto, sobretudo se, havendo seção em 

ombra, aparecerem motivos melódicos em graus conjuntos, além do que pode adotar 

figuração complementar ao da tópica que a esta se mistura. (IDEM). Moreira, como 

na primeira seção, parece inequivocamente convicto no uso do estilo (fig.2), o que lhe 

permite usar de aspectos eloquentes e decorativos nas consequentes repetições de 

alternância estilística, para efeito persuasivo no observador, exigindo do intérprete 

que acentue as variantes dos parâmetros acima indicados por Sulzer. É interessante o 

fato do autor ter retirado a flauta das seções de tempesta ao longo de toda a estrutura, 

confirmando e mesmo acentuando a carga retórica ao instrumento e seu discurso nas 

seções em ombra. 
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Fig.3. Gli eroi spartani. Scena V. Recitativo c.20 a c.26 

 

Fig.4. Gli eroi spartani. Scena V. Recitativo c.45 a c.53 

 

Neste sentido Moreira passa então a usar um vocabulário retórico mais 

rico, com aposiopesis (a rápida quebra das frases proposta pela formulação 

discursiva), synaeresis (a contração dos sons ou das falas de cada voz melódica, mas 

também ao dividirem a mesma fala) (fig.2), synonimia (quando termos diferentes 

significam a mesma coisa) e poliptoton (figura derivada de outra, muito usada na 

citação, transporte de tom, etc) (fig.3). 

A partir do compasso 65 começa a ária propriamente dita (aqui seguindo 

outra numeração para fins de compreensão) usando o mesmo motivo em ombra 

(fig.1) mas de forma alargada (fig.4) 
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Figura 5. Gli eroi spartani. Scena V Ária.c.1 ao 16 

 

Surgem então várias figuras para valorizar a decoratio, especialmente a 

epístrofe com caráter de parenthesis (interrupção dos fluxo discursivo para um termo 

ou frase) precedida por uma exclamatio (repetições de figuração igual que conclui em 

valor tônico, como nas cordas nos cc.8 e 12 da fig.5) permitindo o uso de anabasis 

(escala ascendente em tom de comentário: solo de flauta nos cc.8 e 12). Note-se que 

não houve perda da figuração retórica estabelecida precedentemente, permitindo um 

adensamento do argumento e portanto uma condução ao clímax. A parte vocal 

sustenta uma variatio (fig.5) que compartilha com a flauta solista nos momentos 

seguintes. 
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Figura 6. Gli eroi spartani. Scena V Ária.c.60 ao 73 

 

Na ária a estruturação de tempesta faz uso de novo material, abundante de 

exclamações e outras figuras retóricas já propostas, explorando ainda mais os 

contrastes. Antes do fim da peça encontram-se mais 3 trocas de andamento e tópicas 

correspondentes.  

 

Conclusão 

 A ausência de tratados similares ao que se produziu na bibliografia 

alemã não deveria impedir os estudos de retórica musical sobre a produção luso-

brasileira do Antigo Regime, notavelmente o século XVIII e as primeiras décadas do 

século XIX. Existem evidências suficientes para atestar a existência de uma atividade 

musical amadurecida e qualitativamente importante neste cenário. Somente com o 

aprofundamento dos estudos sobre tópicas e figuração retórica, consolidadas numa 

visão mais ontológica, é que tal panorama intelectual musical vai se delinear melhor 
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e permitir compreender uma dimensão mais pertinente desta expressão e um sentido 

mais apurado de significados. 
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Liçoens pª Acompanhar do Snr João de Souza de Carvalho: Um 

Zibaldone Português 

 

Mário Marques Trilha 

 

Resumo:  As Lições para Acompanhar de João de Sousa Carvalho é um caso único de 

zibaldone de partimentos em Portugal. Este manuscrito inscreve-se na tradição de 

compilações para efeito de estudo produzidas em toda Europa na segunda metade do 

século XVIII. Na sua compilação, Souza Carvalho escolheu os partimentos dos 

compositores Pasquale Cafaro e Leonardo Leo como objeto favorito de estudo. 

 

Palavras-chave: Partimento. Harmonia. Baixo contínuo. Música didática. Zibaldone. 

 

Liçoens pª Acompanhar do Snr João de Sousa Carvalho: Um Zibaldone Português. 

 

Abstract: The Lições de Acompanhar by João de Sousa de Carvalho, is a unique 

portuguese partimenti zibaldone. This manuscript is a representative of his genre of the 

eighteenth century in Europe. In his selection of sources, Carvalho has chosen partimenti 

by Pasquale Cafaro and Leonardo Leo as model.  

 

Keywords: Partimento. Harmony. Through bass. Didactical music.; Zibaldone. 

 

 

João de Sousa Carvalho (Estremoz, 1745-Alentejo, 1798) foi um dos 

maiores compositores portugueses da segunda metade do século XVIII, compôs 

catorze óperas sérias, serenatas, música sacra, modinhas e música instrumental. 

Iniciou os seus estudos musicais em 1753, no Colégio dos Santos Reis em 

Vila Viçosa (Alegria 1983:330). Em 1761, na condição de bolseiro régio de D. José I, 

ingressou no Conservatório de Sant’Onofrio a Porta Capuana em Nápoles. Nesta 

instituição foi discípulo de Joseph Doll (c.a 1725-1774) e de Carlo Cotumacci (1709-

1785), e sob a orientação deste último aprimorou-se no estudo do partimento1. No 

carnaval de 1766, a ópera La Ninetti, com música de Sousa Carvalho e libreto de 

Pietro Metastasio (1698-1782), foi representada no Teatro delle Dame, em Roma. Em 

                                                           
1 Sousa Carvalho foi, provavelmente, o introdutor dos partimentos de Cotumacci em Portugal. Uma 

outra hipótese é que estas obras tenham vindo para Portugal com os irmãos Lima, que foram 

contemporâneos de Sousa Carvalho, e igualmente discípulos de Cotumacci em Nápoles. 
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1767, ingressou na Irmandade de Santa Cecília. Neste mesmo ano, em 1 de junho, foi 

nomeado 1º Mestre de Música do Seminário da Patriarcal, “com obrigação de 

ensinar,compor e fazer tudo o mais que se ordenar” Com ordenado anual de 

360$000. Em 1778, sucedeu David Perez (1711-1778) como Mestre de Suas Altezas 

Reais, com salário de 40$000 e direito a carruagem (Fernandes:46). Segundo Santos 

Luiz (1999:24), entre os seus discípulos destacam-se António Leal Moreira (1758-

1819), João José Baldi (1770-1816), Marcos Portugal (1762-1830) e Giuseppe Totti (fl 

1770-1832). 

 

Liçoens pª Acompanhar do Snr João de Souza de Carvº.2 Descrição física: Partitura [21 p.]. 

P-Lm colecção particular Engenheiro Morna3 (s.d). 

 

As lições para acompanhar de Sousa Carvalho, constítuidas por dezenove 

partimentos 4são na realidade, pelo menos em sua maioria, partimentos de Pasquale 

Cafaro (1715-1787) e Leonardo Leo (1694-1744), compilados muito provavelmente 

antes do regresso de Souza Carvalho a Portugal em 1767,ainda durante o seu período 

de estudos em Nápoles, este manuscrito é o zibaldone de Souza Carvalho.  

O termo zibaldone é aqui utilizado como sinônimo de uma compilação de 

partimentos e outros materiais musicais que os estudantes setecentistas de música 

faziam das suas lições mais relevantes, tem a sua origem na commedia dell’arte , onde 

                                                           
2 Estas lições não estão mencionadas no catálogo das obras de Sousa Carvalho, de Carlos Santos Luiz 
3 Agradeço penhoradamente a Doutora Cristina Fernandes, que muito generosamente me informou 

sobre a existência destas lições, e também por me ter facultado uma cópia deste material. Como não 

pude aceder ao material original, posto que a herdeira do espólio não me facultou o acesso ao 

manuscrito, as medidas da partitura não podem ser dadas. O manuscrito foi visto pelo musicólogo 

Manuel de Morais, que relatou que conteúdo do manuscrito é constituído pelas Regras de 

Acompanhar de David Perez e pelas Lições de S. Carvalho. De fato, os três últimos compassos que 

aparecem na primeira página, antes das lições do Sousa Carvalho, são o final do partimento 41 de 

David Perez, que está nas Regras de Acompanhar P-Ln C.N 200. 
4  O Partimento é originalmente um dos muitos sinónimos correlatos ao baixo contínuo, utilizado em 

Itália desde o século XVII e que se tornou predominante em Nápoles (Borgir 1977:141) no século XVIII. 

O Partimento, cuja definição se pode restringir a uma linha de baixo (usualmente cifrado) ao qual se 

deve adicionar outras vozes, estas, contudo, poderiam constituir através da respectiva realização, o 

acompanhamento de um instrumento solista ou uma peça solo para tecla onde pode ser indicada a 

entrada de determinadas vozes para imitação e/ou improvisação.  
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significava toda a palheta reportorial dos atores, conspirações, piadas, dramas e todo 

o tipo de recurso cênico. O zibaldone musical é uma compilação feita por um 

estudante, apresentando por isso inconsistências de organização e metodologia, já 

que eram as idiossincrasias de cada músico em formação que determinavam a 

escolha do material a ser copiado. (Sanguinetti:54). Conservam-se hoje, entre outros, 

os zibaldone de Domenico Cimarosa (1749-1801), compilado aos 13 anos de idade, e 

dos alunos de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Barbara Ployer (1765-1811) e 

Thomas Atwood (1765-1838). (Gjerdingen: 10).  

Estas lições são constituídas por  partimentos, de nível médio e difícil. Não 

há nenhum texto explicativo5 Todos os exercícios tem mudança de clave, e entrada de 

uma segunda voz, e / ou acordes. Embora abordem um número relativamente 

pequeno de tonalidades: dó maior e menor, ré maior e menor, mi menor, fá maior, 

sol maior e lá maior, estes partimentos requerem do acompanhante um 

conhecimento prévio da linguagem harmónica preconizada nas regras de 

acompanhar, e um bom nível como executante de um instrumento de tecla, já que 

nestas lições, não há nenhum partimento de nível elementar do gênero con le semplice 

consonanze6. Todos os partimentos têm uma forma musical: forma binária (2), Rondó 

(2), fuga (1) e sonata (15).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Talvez a ausência de um texto género regras de acompanhar, antes dos exercícios práticos, seja 

justificada pela relativa abundância deste material em Lisboa, a partir da década de 1760. 
6 Os teóricos napolitanos das regras de acompanhar e partimentos, nomeiam os acordes 

correspondentes a cada grau da escala de consonância (para os napolitanos semplice consonanze), 

independentemente deles conterem em alguns graus, casos dissonâncias:“ 
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Partimento Tonalidade Compasso Número 

de 

compassos 

Forma.  

1 Sol Maior 3/8 62 Rondó 

2 Sol Maior C 25 Sonata.  

3 Dó Maior C 31 Sonata 

4 Sol Maior C 24 Forma Binária 

5 Ré Menor 2/2 90 Fuga 

6 Dó Menor 3/8 77 Sonata 

7 Dó Maior 3/8 77 Sonata 

8 Ré Maior C 48 Sonata  

9 Ré Maior C 33 Sonata 

10 Fá Maior C 36 Sonata Ligaduras 

11 Mi Menor C 44 Sonata Ligaduras e sequência 

de quintas. 

12 Sol Maior 2/2 63 Forma Binária 

13 Dó Menor C 33 Sonata 

14 Lá Maior C 72 Sonata. 

15 Dó Maior C 40 Rondó . Ligaduras 

16 Ré Maior 2/2 88 Sonata. Contraponto possível 

entre arpejos e escalas. 

17 Sol Maior C 60 Sonata 

18 Dó Menor C 30 Sonata Ligaduras 

19 Sol Maior 3/4 55 Rondó 

Tabela 1: Partimentos de João de Sousa Carvalho P-Lm. 

 

Os quatro primeiros partimentos contidos nestas Liçoens são da autoria de 

Pasquale Cafaro, e outros doze compostos por  Leonardo Leo, cabendo a hipótese de 

Sousa Carvalho ter a autoria de três partimentos, ou de ser da factura de outro 

mestre napolitano que não consegui identificar, talvez compostos pelo seu outro 

mestre no conservatório, Joseph Doll. Cotumacci também utilizou os partimentos de 

Leo como complemento ao seu método7. O fato de Souza Carvalho ter inserido tantos 

partimentos de Leonardo Leo no seu zibaldone encontra explicação por este mestre  

ter feito parte do corpo docente, e ser muito apreciado, no Conservatório de 

Sant’Onofrio a Porta Capuana, mais surpreedente é a presença de Pasquale Cafaro, 

um dos grandes mestres desta metodologia e muito mais adotado na instituição 

rival, o Conservatório della Pietà dei Turchini. O que pode nos apontar um trânsito 

                                                           
7 Principi e regole di partimenti com tutte le lezioni. I-Nc Rari 1.9.14/1. 
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muito mais intenso destes materiais entre as instituições. O já referido, Leonardo Leo 

começou as suas ativades docentes na Pietà dei Turchini, antes de ensinar na Porta 

Capuana, o que corrobora a hipótese destes materiais não ficarem confinados intra 

muros.  

 

Nas Liçoens de Sousa 

Carvalho 

Nos partimentos de 

Leonardo Leo 

I-Nc 45-1-13/2 

Nos partimentos de 

Leonardo Leo 

I-Nc 3234 

Lições de Leo copiadas 

nos partimentos de 

Cotumacci e Sousa  

Carvalho 

. I-Nc Rari 1.9.14/1. 

1. I-Bc DD 219, 

nr. 24; I-Nc S-

1-94 (Elementi 

V), fol. 36r; P-

Lm Liçoens 

[Souza 

Carvalho?], 

(1); 

Compositor: Pasquale 

Cafaro  

   

2. I-Bc DD 219, nr. 28; 

P-Lm Liçoens [Souza 

Carvalho?], (2); 

Compositor: Pasquale 

Cafaro 

10   

3. I-Nc S-1-94, fol. 38v; 

P-Lm Liçoens [Souza 

Carvalho?], (3); 

Compositor: Pasquale 

Cafaro 

   

 4. I-Bc DD 219, nr. 16; 

I-Nc S-1-94, fol. 16r; P-

Lm Liçoens [Souza 
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Carvalho?], (4); 

Compositor: Pasquale 

Cafaro 

5. F-Pn 4° C2 345, fol. 

16v [19]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 9v [10]; I-

MC 3-D-18/6a [2]; I-

Mc Noseda Th.c.116b, 

p. 109 (16); I-Mc 

Noseda Th.c.116d, p. 

17 (16); I-Nc 22-1-26/2, 

fol. 1v; I-Nc 22-1-26/4, 

fol. 11v; I-Nc 45-1-

13/2, fol. 2v; I-Nc Rari 

1-9-14 (1), part 2, fol. 

45v; I-PESc Rari 

Ms.c.12, p. 22 (11); P-

Lm Liçoens [Souza 

Carvalho?], (5); 

Compositor: Leonardo 

Leo 

3  6 

7. F-Pn 4° C2 345, fol. 

34v [34]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 6v [7]; 

  16 

7 I-MC 3-D-18/6a [6]; 

I-Nc 22-1-26/2, fol. 3v; 

I-Nc 22-1-26/4, fol. 

15v; I-Nc 45-1-13/2, 

fol. 4r; I-Nc Rari 1-9-14 

(1), part 2, fol. 49v; I-

PESc Rari Ms.c.12, p. 

30 (15); P-Lm Liçoens 

[Souza Carvalho?], (7); 

Compositor: Leonardo 

6  10 
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Leo 

9 9. F-Pn 4° C2 345, 

fol. 28v [29]; GB-Lbl 

Add. 40081, fol. 13v 

[15]; I-MC 3-D-18/6e 

[2]; I-Nc 22-1-26/1, fol. 

12v; I-Nc 22-1-26/2, 

fol. 9v; I-Nc 22-1-26/4, 

fol. 4v; I-Nc Rari 1-9-

14 (1), part 2, fol. 41v; 

I-PESc Rari Ms.c.12, p. 

8 (4); I-Rsc A. Ms. 490, 

p. 50 (19); I-Rsc G. Ms. 

305, fol. 20r [30]; P-Lm 

Liçoens [Souza 

Carvalho?], (9); 

Compositor: Leonardo 

Leo 

 4  

10 10. F-Pn 4° C2 345, 

fol. 18v [21]; GB-Lbl 

Add. 40081, fol. 8v [9]; 

I-MC 3-D-18/6a [3]; I-

Nc 22-1-26/2, fol. 2r; I-

Nc 22-1-26/4, fol. 12v; 

I-Nc 45-1-13/2, fol. 2r; 

I-Nc Rari 1-9-14 (1), 

part 2, fol. 46v; I-PESc 

Rari Ms.c.12, p. 24 

(12); P-Lm Liçoens 

[Souza Carvalho?], 

(10); Compositor: 

Leonardo Leo 

  7 

13. F-Pn 4° C2 345, fol. 

32v [32]; GB-Lbl Add. 
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40081, fol. 14v [16]; I-

MC 3-D-18/6g, fol. 13v 

(21); I-Nc 22-1-26/1, 

fol. 16v; I-Nc 22-1-

26/2, fol. 12v; I-Nc 22-

1-26/3, 23v; P-Lm 

Liçoens [Souza 

Carvalho?], (13) 

Compositor: Leonardo 

Leo 

14. F-Pn 4° C2 345, fol. 

29v [30]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 16r [17]; I-

MC 3-D-18/6e [3]; I-Nc 

22-1-26/1, fol. 13I-Nc 

22-1-26/2, fol. 10r; I-Nc 

22-1-26/4, fol. 5v; I-Nc 

Rari 1-9-14 (1), part 2, 

fol. 52v; I-PESc Rari 

Ms.c.12, p. 10 (5); P-

Lm Liçoens [Souza 

Carvalho?], (14);r 

Compositor: Leonardo 

Leo 

 5 13 

15. F-Pn 4° C2 345, fol. 

19v [22]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 2v [2]; I-MC 

3-D-18/6a [9]; I-Mc 

Noseda Th.c.107, part 

1, p. 68; I-Nc 22-1-26/1, 

fol. 10v; I-Nc 22-1-

26/2, fol. 5r; I-Nc 22-1-

26/4, fol. 1v; I-Nc 45-1-

13/2, fol. 5v; I-Nc Rari 
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1-9-14 (1), part 2, fol. 

53v; I-PESc Rari 

Ms.c.12, p. 2 (1); I-Rsc 

A. Ms. 490, p. 46 (17); 

I-Rsc G. Ms. 305, fol. 

18r [28]; P-Lm Liçoens 

[Souza Carvalho?], 

(15); Compositor: 

Leonardo Leo 

16. F-Pn 4° C2 345, fol. 

21v [24]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 4v [5]; I-MC 

3-D-18/6c, fol. 7v (12); 

I-Nc 22-1-26/1, fol. 1v; 

I-Nc 22-1-26/2, fol. 7r; 

I-Nc 22-1-26/3, 1v; I-

Nc 45-1-13/2, fol. 7v; 

P-Lm Liçoens [Souza 

Carvalho?], 

(16)Compositor: 

Leonardo Leo 

12   

17. F-Pn 4° C2 345, fol. 

24v [26]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 29v [28]; I-

MC 3-D-18/6b, fol. 7r 

[11b]; I-Nc 22-1-26/2, 

fol. 6v; I-Nc 45-1-13/2, 

fol. 7r; I-Nc Rari 1-9-14 

(1), part 2, fol. 50v; P-

Lm Liçoens [Souza 

Carvalho?], 

(17);Compositor: 

Leonardo Leo 

11  11 

18. F-Pn 4° C2 345, fol. 8  12 
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36v [36]; GB-Lbl Add. 

40081, fol. 13r [14]; I-

MC 3-D-18/6a [8]; I-Nc 

22-1-26/1, fol. 11v; I-

Nc 22-1-26/2, fol. 4v; I-

Nc 22-1-26/4, fol. 3v; I-

Nc 45-1-13/2, fol. 5r; I-

Nc Rari 1-9-14 (1), part 

2, fol. 51v; I-PESc Rari 

Ms.c.12, p. 6 (3); I-Rsc 

A. Ms. 490, p. 48 (18); 

I-Rsc G. Ms. 305, fol. 

19r [29]; P-Lm Liçoens 

[Souza Carvalho?], 

(18); Compositor: 

Leonardo Leo8 

Tabela 2: Lições de Pasquale Cafaro e Leonardo Leo utilizadas por João de Sousa Carvalho e 

Cotumacci. 

 

O primeiro partimento trabalha os acordes de sétima e de nona, ligaduras 

e a construção de melodias em semicolcheias, sobre os arpejos dos respectivos 

acordes, e no baixo a schemata da romanesca, ainda que ligeiramente modificada: 

 

 

 

                                                           
8 Agradeço penhoradamente ao Doutor Peter Van Tour, pela lista de fontes, identificação dos 

partimentos de Pasquale Cafaro, bem como a profícua discussão sobre a formação de Souza Carvalho 

em Nápoles.  
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Ex.1: S.Carvalho P-Lm. 1ªlição 

 

O segundo partimento, é constituído por escalas e arpejos em 

semicolcheias., sendo o contraponto das escalas e arpejos possível, e uma melodia 

construída sopre os arpejos, utilizando também notas repetidas: 

 

 

Ex.2 S.Carvalho P-Lm. 2ªlição 

 

O terceiro partimento começa com um esquema harmônico cifrado, e 

passa a uma melodia em semicolcheias, construída sopre os arpejos, contraposta a 

um acompanhamento em seminimas e colcheias: 

 

 
Ex.3: S.Carvalho P-Lm. 3ªlição 
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O quarto partimento é semelhante ao segundo, é constituído por escalas e 

arpejos em semicolcheias, e uma melodia sobre o acorde sucedido por uma figuração 

de semicolcheias em tercinas: 

 

 
Ex.4: S.Carvalho P-Lm. 4ªlição 

 

O quinto partimento é uma fuga a três vozes, cuja entrada do tema e do 

contrasujeito é dada: 

 

 
Ex.5: S.Carvalho P-Lm. 5ªlição 

 

O sexto partimento inicia com um baixo em colcheias sobre o arpejo da 

tónica, e trechos da escala em semicolcheia. A segunda voz dada entra após a 

modulação para o modo maior, apresentado uma aceleração rítmica escrita. 

(semicolcheias em tercinas): 
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Ex.6: S.Carvalho P-Lm. 6ªlição 

 

O sétimo partimento apresenta um baixo em colcheias, que pode ter como 

contraponto uma figuração melódica em semicolcheias, construída sobre os arpejos. 

Este contraponto está explicitado no terceiro sistema: 

 

 
Ex.7: S.Carvalho P-Lm. 7ªlição 

 

O oitavo partimento é praticamente uma variante em ré maior do 

segundo: 

 

 
Ex.8: S.Carvalho P-Lm. 8ªlição 

 

O nono partimento principia com um figuração bastante variada 

ritmicamente, construída sobre os acordes de tónica e dominante, e segue-se uma 
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sequência sobre o acorde de quinta e sexta, habilmente conduzida com o contraponto 

da melodia em semicolcheias e o baixo em seminimas: 

 

 
Ex.9: S.Carvalho P-Lm. 9ªlição 

 

O décimo partimento apresenta um motivo construído sobre o arpejo e a 

escala da tónica, que é posteriormente transposto a dominante, e que serve como 

base para a melodia que é apresentada na tónica no terceiro sistema. 

O décimo primeiro partimento inicia com o arpejo da tonalidade principal 

menor (mi menor), mas já no segundo compasso passa para o relativo maior (sol 

maior). Apresenta a sequência de quintas, e o acompanhamento em terças paralelas: 

 

 
Ex.10: S.Carvalho P-Lm. 10ªlição 

 

O décimo segundo partimento está construído com um motivo de quarta 

descendente, sobre a tónica e a dominante, em mínimas, que é diminuído em 

colcheias, e que após uma figuração em arpejos , passará a melodia (compasso 16): 
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Ex.11: S.Carvalho P-Lm. 11ªlição 

 

O décimo terceiro partimento apresenta inicialmente (compassos 1-5) um 

esquema harmónico sobre o tetracorde descendente (ainda que ornamentado por 

saltos e arpejos), a partir do sexto compasso este baixo recebe como contraponto uma 

engenhosa melodia sobre os respectivos acordes, que começa em colcheias e segue 

em semicolcheias. 

 

 
Ex.12: S.Carvalho P-Lm. 13ªlição 

 

Este mesmo processo é retomado na dominante: 
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Ex.13: S.Carvalho P-Lm. 13ªlição 

 

Este partimento apresenta uma coda construída com esta figuração 

melódica em semicolcheias: 

 

 
Ex.14: S.Carvalho P-Lm. 13ªlição 

 

O décimo quarto partimento aborda, como o segundo e oitavo, o 

contraponto das escalas e arpejos, e uma melodia construída sopre os arpejos. 
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Ex.15: S.Carvalho P-Lm. 13ªlição 

 

O décimo quinto partimento inicia com um baixo em seminimas com 

ligadura, e que continua em colcheias sobre a cadência I-IV-V-I. No terceiro 

compasso entra um motivo melódico em graus conjuntos. Estes dois elementos serão 

transpostos no decorrer do partimento, inicialmente a dominante, passando pelo 

relativo menor e regressando novamente a tônica: 

 

 
Ex.16: S.Carvalho P-Lm. 15ªlição 

 

O décimo sexto e o décimo sétimo partimentos abordam, como décimo 

quarto partimento, o segundo e oitavo, o contraponto das escalas e arpejos, e uma 

melodia construída sopre os arpejos, em procedimento muito semelhante ao 

utilizado por Domenico Scarlatti (1685-1757) na primeira sonata da única feita pela 

compositor9: 

                                                           
9 30 Essercizi. Londres. 1738. Edição dedicada ao rei de Portugal, D. João V. Vale lembrar que o 

próprio Scarlatti foi educado na tradição napolitana dos partimentos e, certamente, estudou os 

partimentos do seu pai, Alessandro Scarlatti (1660-1725). 
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Ex.17: S.Carvalho P-Lm. 16ªlição 

 

O décimo oitavo partimento apresenta um tema repleto de ligaduras, e a 

utilização do acorde de 2,4 e 6. O tema no início (compassos 1-8) está no baixo sem 

acompanhamento realizado, no entanto, as cifras estão indicadas. Segue-se a entrada 

de uma melodia em graus conjuntos sobre a sequência de quintas, e posteriormente a 

sequência do acorde de sexta e quinta, (compassos 9-17). 

 

 
Ex.18: S.Carvalho P-Lm. 18ªlição 
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Na reexposição do tema (compassos 20-24) Sousa Carvalho fornece uma 

solução melódica em semicolcheias para o contraponto do tema: 

 

 
Ex.19: S.Carvalho P-Lm. 18ªlição 

 

O décimo nono partimento apresenta um tema em arpejos (colcheias) e 

fragmentos da escala. Este tema aparece inicialmente na tónica, e logo é transposto a 

dominante. A Schemata do baixo é uma variante maior da Folia.No decorrer deste 

partimento-Rondó este tema será transposto para a dominante, relativo menor e 

novamente a tonalidade principal: 

 

 
Ex.20: S.Carvalho P-Lm. 19ªlição 

 

Este conjunto de dezenove partimentos, que constituem as Liçoens pª 

Acompanhar do Snr João de Souza de Carvº, tem como grande particularidade a 

extensão, e a profusão de soluções melódicas apresentadas, nomeadamente nos casos 

em que o  baixo  apresenta uma relativa extensão (oito compassos), e no decorrer do 

partimento este baixo é novamente exposto, mas com o contraponto melódico escrito.  

Este género de solução melódica dada pelo compositor é bastante invulgar 

nos métodos de partimento, sendo raramente encontrada, sobretudo na dimensão 

compilada, ou em alguns casos, possivelmente composta por Sousa Carvalho. As 
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soluções apresentadas no decorrer dos métodos por outros mestres do partimento, 

como por exemplo, os de Fedele Fenaroli (1730-1818), não são usualmente, nem tão 

longas, nem tão abundantes. O zilbadone de Sousa Carvalho inscreve-se na 

metodologia de Leonardo Leo que é a mais profícua neste género de exemplos para a 

realização. 

Por último, pode-se aventar a hipótese deste zilbadone ter sido utilizado 

durante a formação dos numerosos alunos de Souza Carvalho, nomeadamente os 

futuros Mestres de Música do Seminário da Patriarcal, António Leal Moreira, João 

José Baldi e Marcos Portugal, tendo este último desempenhando importante função 

didática como Mestre de Suas Altezas na corte carioca, bem como o do castrati 

italiano Giuseppe Totti, que foi seu sucessor no cargo de Mestre de Suas Altezas e 

nos deixou um interessante testemunho da metodologia de contraponto de Souza 

Carvalho: Lezione fatta da me Giuseppe Totti Sotto la scuola del Sigre Giovanni de Souza 

Carvalho. 9 de Aprile de 1790.10 Este material didático dos partimentos selecionados e 

das lições de contraponto compostas por Souza Carvalho, permitem-nos vislumbrar 

a sua metodologia didática inscrita na grande tradição napolitana dos Conservatórios 

de Sant’Onofrio a Porta Capuana e della Pietà dei Turchini. 

 

Siglas11 

F-Pn França, Paris, Bibliothèque Nationale de France 

GB-Lbl Great Britain. London. British Library 

I-Bc Itália, Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale 

I-Mc, Itália, Milano. Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, Biblioteca 

I-Nc Itália, Napoli. Conservatorio di Musica S Pietro a Majella, Biblioteca 

I-Rsc Roma, Itália. Conservatorio di Musica S Cecilia 

P-La Portugal. Lisboa, Biblioteca da Ajuda 

                                                           
10 P-Ln MM 4826. 
11 Estas siglas seguem, na medida do possível, as normas do RISM A/II; para a Colecção Particular 

Engenheiro Morna, não contemplada por esta catalogação, utilizei o padrão proposto nestas normas. 
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P-Ln Portugal. Lisboa, Biblioteca Nacional, Centro de Estudos Musicológicos  

P-Lm Portugal. Lisboa, Colecção Particular do Engenheiro Morna 
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Mário Marques Trilha. Em 1995 obteve o Diploma em Música (Piano) na 

Universidade de Música do Rio de Janeiro, Em 1999 conclui o Mestrado em perfomance de 

Cravo (Künstlerisches Aufbaustudium), na Hochschule für Musik Karlsruhe (Alemanha). Entre 

1998 e 2000 frequentou o curso superior de Cravo dirigido por Olivier Baumont 

no Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison (Paris, França) tendo obtido com a 

qualificação máxima o diploma superior (Medaille d’Or à l’Unanimité). Em 2003 finalizou os 

seus estudos de cravo e baixo-contínuo na Schola Cantorum Basiliensis, Escola Superior de 

Música Antiga de Basileia, Suíça. Em Fevereiro de 2004 concluiu o curso de pós-graduação 

Teoria da Música Antiga na Schola Cantorum Basiliensis. É Doutor em Música pela 

Universidade de Aveiro. Membro do Núcleo Luso-Brasileiro de Estudos da História da 

Música Caravelas. Pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente, é 

professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas. 
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Resumo 

Os esquemas musicais galantes são categorias de representações mentais 

construídas sobre as relações entre melodia, baixo e sua figuração, e eram utilizados 

por compositores galantes como “plano” de disposição de frases musicais em uma obra. 

A relação e expansão deste arcabouço de frases musicais foram desveladas e 

divulgadas inicialmente por Gjerdingen e expandida posteriormente por Byros e 

Rice. A aquisição dos esquemas musicais – a memorização dos protótipos como 

categorias mentais – corria por dois tipos de conhecimento: operacional e passivo. O 

segundo, mais orientado para o ouvinte, seria possível de se adquirir a partir da 

escuta frequente do repertório galante, enquanto o primeiro seria construído a partir do 

processo de formação dos compositores. Tal processo é fundamentado principalmente 

na tradição dos conservatórios napolitanos, onde jovens órfãos eram aceitos para iniciar 

seus estudos em música inseridos em um sistema de ensino que almejava conduzir o 

aluno à uma carreira bem-sucedida no universo musical da época. O presente 

trabalho pretende expor como as forças de conhecimento operacional e passivo 

podem ser observadas nas composições de Marcos Portugal e José Maurício Nunes 

Garcia, com ênfase em suas missas de Requiem. De acordo com a teoria de Gjerdingen, 

e com os conhecimentos sobre a prática dos partimenti e solfeggi no universo luso-

brasileiro, a análise e comparação do uso da “linguagem” musical galante nestes dois 

compositores deve expor a diferença entre o conhecimento passivo (provavelmente 

mais presente em José Maurício) e operacional (em Marcos Portugal). Por fim, 

pretende-se demonstrar como o estudo do uso de esquemas galantes pode colaborar 

para discussões sobre o conceito de gramática musical fundamentada nos conceitos da 

usage-based grammar. 

 

 

 

 

 

Mítia Ganade D’Acol é mestre em musicologia pela Escola de Comunicações 

e Artes da USP. Orientado por Diósnio Machado Neto, realizou parte de sua pesquisa 

de mestrado na Northwestern University sob orientação de Robert O. Gjerdingen graças 

a uma Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior concedida pela FAPESP. Iniciou seus 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

 

313 

estudos em música aos 6 anos no Coral Infantil (Meninos Cantores) da Cia. Minaz, 

companhia de ópera de Ribeirão Preto, onde atua até hoje como cantor e maestro. Dedica  

sua  pesquisa  principalmente  ao estudo do decoro musical luso-brasileiro oitocentista,  

com  ênfase  na  comunicação  musical vista através da ótica da cognição situada por meio 

dos estudos  de  esquemas  musicais  e sintaxe musical. 
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em Bacharel em Música - Habilitação Instrumento - pela Pontificia Universidad Catolica de 
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2008), tendo como orientadores José Eduardo Martins (mestrado) e Mário Ficarelli 

(doutorado). Teve como mentores de suas pesquisas Régis Duprat e Mário Vieira de 

Carvalho. Ingressou no corpo docente do Departamento de Música da ECA/USP em 2002. É 
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Resumo: A gestão de Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura de São 

Paulo caracterizou-se como ampla proposta de política cultural. Entre suas linhas de 

força houve incentivo às práticas corais, por seu caráter de representação coletiva e 

apropriação de conteúdos reconhecidamente brasileiros. Textos e temas brasileiros de 

origem folclórica e de tradição popular estiveram presentes em repertórios do Coral 

Paulistano e do Coral Popular na mesma dimensão de obras renascentistas e barrocas. O 

incentivo à composição; a constante difusão em concertos; e a gravação de diversas peças 

características  representaram não apenas objetivos específicos neste processo, mas 

também claro alinhamento a um contexto mais amplo: a constituição de um conjunto de 

conteúdos e referências simbólicas capazes de contribuir para a consolidação de uma 

identidade cultural brasileira. Em âmbito nacional protagonizado pelo programa 

orfeônico de Villa-Lobos, seu principal mecanismo foi a incorporação de elementos 

reconhecidamente característicos e portadores de diversas tradições brasileiras (incluindo 

as indígenas). Se, por um lado, a adaptação desses conteúdos originalmente brasileiros 

conferiu à produção coral sua legitimidade como portadora de uma identidade simbólica 

(coletiva e socializante), por outro sua presença em salas de concerto foi possível a partir 

de sua ‚elevação‛ a um status de realização musical válida e consistente – transmutados 

por sua adaptação à narrativa coral tradicional. Assim, princípios de composição e 

modelos de interpretação oriundos da tradição européia foram aplicados a eles, de forma 

possibilitar sua migração de um universo referencial-simbólico para outro num 

interessante sistema cruzado de certificação sócio-cultural. 

 

Palavras-chave: Canto Coral. Identidade Cultural. Política Cultural. Mário de Andrade. 

Departamento de Cultura de São Paulo. 

 

Choir Singing and Identity: Mário de Andrade and his project at São Paulo Culture 

Department (1935-38) 

 

Abstract: Mário de Andrade managing ahead of the Department of Culture of Sao Paulo 

was characterized as comprehensive proposal for cultural policy. Among its lineforces 

was encouraging coral practices, by its character of collective representation and 

appropriation of known Brazilian content. Texts and Brazilian themes of folk origin and 

popular tradition were present in repertoires of Coral Paulistano in the same dimension 

of Renaissance and Baroque works. Encouraging composition; constant diffusion 

concerts; and recording several features pieces represented not only specific objectives in 

this process, but also clear alignment to a wider context: the establishment of a set of 

content and symbolic references that contribute to the consolidation of a Brazilian 

cultural identity. Nationally played by choral program by Villa-Lobos, its main 

mechanism was the incorporation of known characteristic elements and those of several 
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Brazilian traditions (including indigenous). On the one hand, the adaptation of those 

originally Brazilian content has given the production coral its legitimacy as having a 

symbolic identity (collective and socializing), on the other their presence in concert halls 

was possible from his "elevation" to a status valid and consistent musical achievement - 

transmuted by their adaptation to the traditional narrative coral. Thus, composition 

principles and interpretation of models derived from the European tradition were 

applied to them in order to enable their migration from a symbolic universe to another in 

an interesting cross-system of sociocultural certification. 

 

Key-words: Choir Singing. Cultural Identity. Cultural Policy. Mário de Andrade. São 

Paulo Culture Department. 

 

 

Este trabalho aborda as iniciativas e ações apresentadas e realizadas por 

Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, 

entre 1935 e 1938, orientadas no sentido de contribuir para a criação de uma 

narrativa identitária nacional; elas são hoje reconhecidas como uma das mais 

abrangentes e consistentes propostas de política cultural em nosso país. 

O contexto histórico em que se deu tal processo, período entre as duas 

grandes guerras mundiais, caracterizou-se como uma fase de intensas 

transformações; a partir do final da primeira guerra, a reconfiguração geopolítica e as 

tensões daí advindas (e que resultariam na conflagração 1939-45) favoreceram e ao 

mesmo tempo demandaram o fortalecimento da idéia de identidade cultural, no 

rastro do estabelecimento dos estados nacionais a partir da segunda metade do 

século XIX. A constituição de um conjunto de referências simbólicas que 

representassem de forma consistente determinados valores e visões de mundo 

dirigiu-se à noção de Identidade no sentido não apenas do reconhecimento de 

elementos comuns, mas principalmente do estabelecimento de um grau de 

diferenciação que permitisse identificar e distinguir determinados grupos e, a seguir, 

nações, em determinados territórios (COELHO 2004, pp.201/354). 

No Brasil o ciclo histórico encerrado em 1930 trazia já em si algumas 

dessas tensões sócio-culturais; ainda no século XIX o golpe republicano de 1889 

apresentou, entre outras questões, a ânsia pela criação de novos e/ou renovados 

símbolos pátrios em oposição àqueles tradicionalmente vinculados à tradição 
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monárquica e que os pudessem substituir no imaginário social da época. Junto a isso 

uma dada visão de modernidade, intensamente atrelada ao fascínio das conquistas 

tecnológicas de então, constituía um pólo de atração que direcionava energias e 

intenções (ORTIZ 1985).  

Com o advento da Revolução de 1930 e o governo de Getúlio Vargas, a 

institucionalização e profissionalização do Estado tomou novos rumos. Não apenas 

diversos organismos foram criados – como o Instituto Nacional do Livro, o Instituto 

Nacional do Cinema Educativo, o Ministério da Educação e Saúde Pública, o 

Conselho Nacional de Educação, a Superintendência de Educação Artística e Musical 

(SEMA), o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico e o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional/SPHAN (CALABRE 2005); mas também foi levada a 

cabo a chamada ‚Reforma Francisco Campos‛ que reorganizou o sistema de ensino 

em seus mais diversos níveis (DALLABRIDA 2009).  

Outra linha de força característica do primeiro período Vargas (dividido 

entre Governo Provisório - 1930/37 e Estado Novo - 1937/45), e totalmente articulada 

à primeira, foi a busca pela construção de uma narrativa nacional que, como dito 

acima, pudesse representar no imaginário social os valores e referências a serem 

valorizados e certificados como portadores e porta-vozes de uma desejada 

identidade cultural brasileira; nesse sentido conteúdos reconhecidos como originais 

ou autênticos do Brasil assumiram importante papel para a elaboração dessa 

narrativa. Deixava-se de recorrer à mimetização direta do mundo europeu como 

paradigma de civilização; agora a tentativa era de criar, a partir dele, um novo 

universo identitário mesclando a herança européia às mais diversas manifestações 

certificadoras de nossa brasilidade (OLIVEN 1984: 41-52). 

Ao mesmo tempo, tanto no exterior como aqui movimentos artísticos de 

vanguarda buscaram canalizar os anseios de transformação rumo a novos horizontes 

estéticos mais amplos, quase sempre por meio da desconstrução de modelos e 

referências até então estabelecidas. Entre essas duas correntes, simbolicamente 

representadas pelo ‚povo‛ versus ‚o novo‛,  Mário de Andrade se constitui em figura 
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importantíssimo para a cultura brasileira. Integrante fundador do Movimento 

Modernista, articulou-se junto a um amplo leque de expressões e ações: poeta, 

romancista, professor, músico, ensaísta, pesquisador e, além de tudo, gestor público. 

Nesta última função, um pouco menos conhecida e difundida, Mário organizou e 

buscou aplicar uma visão abrangente contemplando diversas facetas da vida 

cultural: estímulo à produção, incentivo à difusão, criação de público, circulação de 

bens culturais, pesquisas de âmbito acadêmico e criação de corpos estáveis. 

Consolidou e sistematizou, no campo da Cultura e no âmbito municipal, o ideário 

nacionalista vigente no país. 

Em setembro de 1934 Fábio Prado (1887-1963) chega à Prefeitura 

Municipal de São Paulo; era membro de uma importante família paulistana: seu tio 

Antonio da Silva Prado foi também prefeito de São Paulo, e seu pai Martinho Prado 

Jr. um dos maiores produtores de café do Brasil. Representava um grupo político 

conhecido como ‚Os Ilustrados‛, então jovens membros da elite paulistana que por 

conta de sua formação humanista (quase sempre realizada na Europa) 

demonstraram interesse pelo desenvolvimento cultural e artístico da cidade já em 

1922 quando da Semana de Arte Moderna; e em 1934 proporcionaram o espaço e o 

apoio político necessários à implantação do Departamento de Cultura de São Paulo. 

O convite a Mário de Andrade ocorreu por intermédio de Paulo Duarte (1899-1984), 

jornalista, professor fundador da USP e chefe de gabinete do Prefeito; faziam parte 

do grupo ainda Sérgio Milliet (1898-1966), escritor, tradutor e critico de arte, e 

Rubens Borba de Moraes (1899-1986), historiador e primeiro bibliotecário da futura 

Biblioteca Municipal (ABNADUR 1992), entre outros. 

Dessa forma Mário de Andrade, à frente de um grupo tão interessante e 

interessado, pôde capitanear um projeto de caráter sistêmico e inédito (FERREIRA 

2006); até então outras iniciativas tinham caráter assistencialista/meritocrático como o 

Pensionato Artístico que, no início do século e sob a mão de ferro do senador Freitas 

Valle, elegia os jovens artistas que receberiam uma bolsa para estudos na Europa a 

partir dos critérios e avaliações pessoais de seu idealizador (CAMARGOS 2001). Em 
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sentido oposto, a partir do Departamento de Cultura são institucionalizadas 

diretrizes de atuação que apontam para o futuro buscando o levantamento de dados 

sobre a cidade e suas populações, considerando a importância dos nascentes meios 

de comunicação de massa (rádio e cinema) e estabelecendo objetivos claros a serem 

alcançados. 

 

O Departamento de Cultura foi organizado da seguinte forma:  

- Divisão de Expansão Cultural, encarregada da programação a ser efetivada em 

Teatros, Cinemas, Salas de Concerto e pela Radio Escola; 

- Divisão de Bibliotecas; 

- Divisão de Educação e Recreios; 

- Divisão de Documentação Histórica e Social; 

- Divisão de Turismo e Divertimentos Públicos. 

 

Para que se possa ter idéia da amplitude e abrangência do projeto, as 

iniciativas contemplaram a criação de corpos estáveis: grupos instrumentais de 

câmara, uma orquestra1, o Coral Paulistano e o Coral Popular, que realizaram 

programação consistente e constante. Além deles vale ressaltar a criação de 

bibliotecas de bairro, de bibliotecas infantís, do projeto de uma nova biblioteca 

municipal, a aquisição de importantes acervos particulares, a instalação de parques 

infantis e juvenis (estes contando também com bibliotecas), programação 

cinematográfica com a utilização de incentivos fiscais aos exibidores, a realização de 

cursos de etnografia e folclore2, a criação da Revista do Arquivo Municipal, o 

                                                        
1 No Acto Provisório 861, de 30/05/1935 (que criou o Departamento de Cultura), consta em seu artigo 

15o: ‚quando o prefeito julgar opportuno, será organizada a Orchestra Municipal, destinada a 

promover no Theatro Municipal, na Rádio-Escola ou ao ar livre, concertos públicos ou a preços 

populares. Parágrado único: caso haja conveniência, para melhor execução deste artigo, o Município 

subvencionará uma orchestra organizada por qualquer sociedade de arte ou por particular, de forma a 

tornar-se capaz de satisfazer plenamente os fins de uma Orchestra Municipal‛. Inicialmente optou-se 

por subvencionar uma orquestra particular já existente, a da Sociedade de Cultura Artística. 
2 O que originou a Sociedade de Etnographia e Folklore, com membros ilustres como Dina e Claude 

Lévi-Strauss. 
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levantamento e a sistematização de dados e informações sobre a população atendida 

pelos equipamentos públicos... 

Cabe lembrar que a programação de concertos públicos, iniciada no mês 

de Março de 1936, não se dava apenas no Theatro Municipal - a cujas apresentações 

acorreram tal quantidade de público que foi necessária a intervenção da polícia para 

organizar o tumulto - , mas também em entidades de classe como na Sociedade 

União Lapa, destinada a operários, e até mesmo no Hospital do Juquery com 

apresentações destinadas aos doentes mentais lá internados3. Além disso foram 

realizados também concursos de composições musicais para diversas formações nos 

quais a atenção ao fortalecimento da produção musical de caráter nacional esteve 

sempre presente. 

Segundo Rubim (2007) as principais características desse projeto, que lhe 

conferiram intenso caráter inovador, foram: 

 

1. estabelecer uma intervenção estatal sistemática abrangendo 

diferentes áreas da cultura;  

2. pensar a cultura como algo ‚tão vital como o pão‛;  

3. propor uma definição ampla de cultura que extrapola as belas 

artes, sem desconsiderá-las, e que abarca, dentre outras, as culturas 

populares;  

4. assumir o patrimônio não só como material, tangível e possuído 

pelas elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente 

aos diferentes estratos da sociedade;  

5. patrocinar duas missões etnográficas às regiões amazônica e 

nordestina para pesquisar suas populações, deslocadas do eixo 

dinâmico do país e da sua jurisdição administrativa, mas possuidoras 

de significativos acervos culturais.  

 

Assim, o contexto no qual os interesses mútuos entre uma geração de 

artistas e criadores com alta capacidade e competência e uma classe política dirigente 

                                                        
3 Matéria do jornal Diário da Noite de 18/03/1937. Extraída da pasta ‚Recortes de Jornais 1936-1937‛, 

com a epígrafe ‚Prefeitura Municipal de São Paulo – Departamento de Cultura – Diretoria‛, acervo do 

Museu do Teatro Municipal, p.72. Na matéria consta ainda a informação de que este seria apenas um 

começo - um desejo de Mário de Andrade seria realizar concertos em fábricas e outros espaços com 

grande afluência de pessoas. 
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com a percepção de suas potencialidades permitiu que a atuação de Mário de 

Andrade, no âmbito das políticas culturais, se caracterizasse pela proposição, 

organização e sistematização de um conjunto de ações que se configuraram como um 

dos mais importantes projetos públicos voltados à área da Cultura em nosso país.  

 Como expressão de uma profunda consciência do papel e função das 

manifestações  culturais e de suas expressões para nossa sociedade e das estratégias 

mais eficazes para sua difusão a partir do então nascente sistema de comunicação de 

massa, a Rádio-Escola seria a principal estrutura de divulgação e difusão; a ela 

estariam ligados todos os corpos estáveis (orquestra, quarteto e quinteto, coral) que 

realizariam transmissões semanais de obras recém-compostas de compositores 

brasileiros bem como de repertórios já consagrados pela tradição. Além disso 

contemplaria também uma dimensão de formação, recebendo aprendizes que se 

instruiriam nos domínios técnicos e de produção da programação4. 

 Quanto ao arquivo da Discoteca, este seria composto por gravações 

realizadas pelas missões folclóricas (no projeto seriam várias, uma apenas se 

concretizou), por aquelas realizadas pelos próprios corpos estáveis, pela aquisição de 

coleções e mesmo pela encomenda de gravações no exterior5, constituindo-se em 

acervo de consulta, pesquisa e difusão. No início as transmissões seriam realizadas 

em determinados horários a partir de uma emissora comercial já existente e depois 

então seria instalada a emissora pública. No entanto nem as emissões iniciais 

ocorreram, conforme consta no ofício 206 de 08/06/1937 enviado ao prefeito Fábio 

Prado na forma de relatório de todas as atividades do Departamento de Cultura:  

                                                        
4 No ofício 136, de 03 de Dezembro de 1935 Mário de Andrade solicita ao prefeito autorizar a 

contratação de Edith Capote Valente para o cargo de chefia da Rádio Escola, e de Fernando Mendes 

de Almeida para o cargo de secretário. Discorre que ‚pela sua modalidade sui generis de serviço e 

pelas suas horas de trabalho, é muito mais propícia ao contrato que à nomeação. Por outro lado esta 

Diretoria solicita ao sr.Prefeito sejam feitos com urgência estes contratos para que a Rádio Escola 

possa iniciar o seu serviço o mais breve possível‛.  Na mesma data (03/12/35) o prefeito autorizou as 

contratações, oficializadas em portarias de 11 e 14 /12/1935. Fonte: Arquivo Histórico Municipal. 
5 Por ocasião do centenário de Carlos Gomes em 1936 foi proposta a encomenda de gravação de suas 

óperas na Alemanha, que detinha à época tanto tecnologia avançada de registro fonográfico quanto 

reconhecida tradição e expertise musical. 
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‚A Secção da Radio Escola, por um incidente providencial provocado pela sociedade 

de cujas instalações irradiadoras o Depto. de Cultura ia servir-se, foi suspensa no 

próprio dia de sua inauguração‛6. 

 Dessa forma, com a extinção oficial da Rádio Escola,  a partir de agosto de 

1936 a seção da discoteca transformou-se na Discoteca Municipal, tratada com 

extremo cuidado e competência por Oneyda Alvarenga até sua morte em 1968; e os 

corpos estáveis foram então transferidos para o Teatro Municipal onde se encontram 

até hoje7. 

No que se refere ao foco mais específico deste trabalho - a prática coral em 

sua articulação com o estabelecimento de narrativas identitárias, o projeto do 

Departamento de Cultura contemplou a atividade coral como importante estratégia. 

Foi criado em fins de 1935 o Coral Paulistano; vinculado à Rádio Escola com o 

objetivo de realizar transmissões de música coral, era um agrupamento profissional 

composto por 28 cantores; seu primeiro concerto documentado ocorreu em abril de 

1936 sob a regência de Camargo Guarnieri, no qual apresentava repertório 

característico de uma concepção ampla que contemplava peças de Palestrina e 

Claudio Merulo junto a outras de Fabiano Lozano e Villa-Lobos, estas últimas a 

partir de temas folclóricos (Fig.1). 

 

                                                        
6 Texto do ofício 206 de 08 de Junho de 1937, da Diretoria do Departamento de Cultura ao Prefeito 

Fabio Prado. 
7 O ofício 103, de 07 de Agosto de 1936 e dirigido ao diretor do Departamento de Expediente da 

Prefeitura, traz o seguinte: ‚Esta Diretoria leva ao conhecimento de V.S., para os devidos fins, que o 

Trio São Paulo, Quarteto Brasil e o Coral Paulistano, da Rádio Escola, passaram a fazer parte da 

Secção de Teatros, Cinemas e Salas de Concerto‛. Fonte: Arquivo Histórico Municipal. Ver também: 

Anexo I (Ofício 206, de 08 de Junho de 1937, em relatório enviado por Mário de Andrade ao prefeito 

Fábio Prado quando de seu pedido de demissão – negado pelo prefeito). 
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Figura 1 - Reprodução de foto: Coral Paulistano e Camargo Guarnieri; acervo do Museu do Teatro 

Municipal 

 

Segundo matérias em jornais8 seu objetivo seria o de ‚desenvolver, em 

nossos meios, o gosto pela musica polyphonica vocal‛. Os cantores foram 

organizados em duas categorias: madrigalistas e coralistas; os primeiros foram 

encarregados de realizar repertórios específicos para essa formação - notadamente 

composições renascentistas, além da execução de eventuais solos e outras execuções 

para pequenos grupos; a estes se integravam os outros nos demais repertórios (Fig.2). 

 

                                                        
8 N’O Estado de São Paulo, Folha da Manhã e Folha da Noite, todos de 06 de Dezembro de 1935. 
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Figura 2 – Matérias publicadas nos jornais Folha da Manhã e Folha da Noite sobre a criação do Coral 

Paulistano. 
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Em pesquisa realizada junto ao Museu do Teatro Municipal e ao Arquivo 

Histórico Municipal não foi localizado nenhum ato oficial de criação do Coral 

Paulistano; no entanto o Acto do Governo Provisório 0962 (de 30/11/1935, que trata do 

exercício fiscal para 1936) traz rubrica orçamentária específica para um ‚grupo coral‛ 

determinando os vencimentos dos cantores e de seu regente - 20 cantores (300 mil 

réis mensais), 08 madrigalistas (700 mil réis mensais), regente (1 conto e 200 mil réis 

mensais) - o que demonstra a busca pela institucionalização, no aparato público, das 

atividades culturais9.  

Apesar de circularem, sobre sua criação, diversos comentários sobre ter 

ocorrido por força de lei municipal, isso não procede; após exaustiva pesquisa junto à 

base de dados da Câmara Municipal de São Paulo pode-se afirmar que não houve a 

utilização de tal instrumento para esse fim. Em função de sua condição estatutária 

(corpo estável vinculado à seção Rádio Escola da diretoria de Expansão Cultural do 

Departamento de Cultura) a atribuição de outorgar documento oficial para sua 

criação estaria na alçada do próprio Departamento de Cultura, normalmente por 

meio de uma portaria; infelizmente tal documento não foi localizado apesar de 

intensa busca10.  

Todo este rol de ações e diretrizes no sentido de institucionalizar as 

atividades corais se articulou com outro grande objetivo: o estabelecimento de um 

corpus musical que proporcionasse massa crítica suficiente para reconhecimento e 

certificação da produção coral brasileira a partir de conteúdos e elementos autênticos 

e originais. 

Sobre isso, outro comentário sempre presente diz respeito a uma suposta 

orientação pela qual o Coral Paulistano teria sido criado para cantar especificamente 

em português; também não foi localizado nenhum documento oficial que pudesse 

                                                        
9 Ver Anexo I – Orçamento e plano de gastos para o exercício de 1936, Prefeitura Municipal de São 

Paulo. 
10 Somente em 1950 sua existência foi regulamentada por meio de Lei Municipal (no.3.937, de 29 de 

Agosto de 1950), durante gestão do então prefeito Jânio da Silva Quadros – o que pode ter gerado o 

mal-entendido. 
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comprovar essa hipótese. Na verdade nem haveria necessidade disso, dada a clara e 

direta orientação de Mário junto às atividades corais: já no programa da primeira 

participação oficial do Coral Paulistano (o ‚Segundo Concerto Público‛, série 

iniciado logo no início de 1936), constam peças de J.Manfredini, Fabiano Lozano, 

Arthur Pereira e também de Villa-Lobos, todas elas citadas como de ‚inspiração 

folclórica‛. 

Foram também realizadas 12 gravações, pelo Coral Paulistano, de peças 

corais destinadas à Discoteca Pública (talvez com o objetivo de iniciar o acervo da 

futura Rádio Escola) que também atestam essa preocupação. São elas: 

Agostinho Cantu 

Toada do Lauro louro  

 

Artur Pereira 

Cabocla bonita 

Tenho um vestido novo 

 

Dinorah de Carvalho 

Ou-lê-lê-lê!  

 

João de Sousa Lima 

Samba do matuto 

 

Martin Braunwieser 

Rochedo sinhá 

 

Camargo Guarnieri 

Egbêji 

Irene no Ceu 

Nas ondas da praia 

 

Francisco Casabona 

Pai Zuzé 

 

Francisco Mignone 

Cateretê  

 

João Gomes de Araújo 

Flores dispersas 
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Por seus títulos já se pode ter idéia da origem folclórico/popular 

tradicional dos textos e das melodias; de forma mais conclusiva: 

 

...registros fonográficos realizados pelo Coral Paulistano do 

Departamento de Cultura de São Paulo, sob a regência de Camargo 

Guarnieri... Foram gravadas 12 obras para coro a capella escritas por 

9 compositores, todos paulistas ou residentes na cidade de São Paulo. 

Seis dessas obras corais gravadas para a série ME [Música Erudita] da 

Discoteca, extraíram sua temática musical do Ensaio sobre a Música 

Brasileira, de Mário de Andrade, editado em 1928. (CARLINI; LEITE 

1993: 09) 

 

Constata-se novamente aqui a proximidade e atenção constante de Mário 

junto às atividades corais do Departamento: além da ascendência natural sobre os 

compositores por ocasião da escolha dos materiais de base para as peças (metade 

delas tomando por base temas presentes em seu Ensaio de 1928), a opção por gravar 

obras de compositores paulistas ou residentes na cidade corrobora nossa visão de 

que estas e outras iniciativas indicam sua constante preocupação de se estabelecer a 

prática do canto, e aqui  do Canto Coral mais especificamente, como uma estratégia 

de difusão, coletivização e certificação desses conteúdos em alinhamento a um 

projeto maior de construção identitária. 

 As atuações do Coral Paulistano entre 1936 e 1938 mantiveram-se intensas 

e muito bem recebidas – apenas entre Março/Abril e Dezembro de 1936 foram 

realizados 14 concertos públicos além de apresentações em outros espaços (como 

mencionado acima). Alguns deles foram objeto de atenção da imprensa, conforme 

segue: 

 Diário da Noite, 24/12/1936: 

 

A seguir, o Coral Paulistano, sob regência do Prof.Camargo 

Guarnieri, offereceu ao público um ensejo de aquilatar dos seus 

progressos de technica vocal, fazendo-se ouvir em coros trabalhados 

com perícia, dentre os quaes, cumpre destacar o ‘Jaquibau’ de Villa-

Lobos e ‘Irêne no Céo’ de Camargo Guarnieri. Este já admirável 

conjunto vocal não só vem mostrando as possibilidades de existirem 
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em S.Paulo corporações permanentes do seu gênero, como também 

tem levado a bibliografia coral a se enriquecer de autores, 

contribuindo para a expansão do cultivo de coraes destinados à 

música erudita 11.  

  

 Diário de São Paulo, 25/04/1937, sobre concerto da Orquestra Municipal e 

Coral Paulistano na interpretação da ‚Sonata sopra Santa Maria‛ de Monteverdi:  

 

Si foram evidentes os progressos do Coral Paulistano na execução da 

parte vocal da sonata, já não se pode louvar de modo tão completo a 

orchestra que parece não ter apprehendido em sua plenitude o estilo 

adequado à interpretação da musica monteverdiana12. 

 

 Recorte sem identificação, 01/09/1937:  

 

...o Coral Paulistano esteve ótimo em toda parte de que se encarregou 

... algumas primeiras audições de compositores brasileiros (Lorenzo 

Fernandes, Barroso Netto e Francisco Mignone). Pode-se fazer o 

reparo comum aos três compositores de que a grandeza do canto 

coral exclue todo desejo de rebuscado na Composição. O poder 

imanente das melodias e dos rythmos populares parece indicar ao 

compositor a maior circunspecção e respeito. Ouviu-se mais uma vez 

‘Rochedo, Sinhá’, canção do nordeste harmonizada por 

M.Braunwieser, esta sim perfeita comprehensão do que deve ser a 

parte do compositor. O Coral Paulistano, tendo à frente o seu regente 

Camargo Guarnieri, impõe-se cada dia à admiração do público dos 

concertos do Departamento Municipal de Cultura13 . 

 

 Novamente aqui pode-se perceber alguns elementos constantes do projeto 

Andradiano: a certificação do Canto Coral como possibilidade de expressão de 

conteúdos genuinamente nacionais; e, para isso, a sua adequação e certificação junto 

aos padrões da música artística.  

 Além disso, foi realizado em 1937 um concurso para composições corais – 

e a atenção ao fortalecimento da produção musical de caráter nacional esteve sempre 

                                                        
11 Extraído da pasta ‚Recortes de Jornais – 1936-1937‛ com a rubrica ‚Prefeitura Municipal de São 

Paulo – Departamento de Cultura – Diretoria‛ (p. 29). 
12 Idem, p.44. 
13 Ibidem, p.124. 
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presente, como atesta seu regulamento que exige a utilização de textos de Gregório 

de Matos Guerra 14 (Fig.3). O concurso foi vencido por Camargo Guarnieri, com a 

obra Coisas deste Brasil: 1.Reprovações; 2.Os mesmos Caramurus; 3.À gente da Bahia 

(SIQUEIRA 2000: 64). 

 Ainda, foi oferecida à população uma outra atividade, esta com 

características bem distintas e apontando para práticas realizadas até hoje: a 

formação do Coral Popular, composto por amadores, com 80 vagas e sob a condução 

de Martin Braunwieser (regente assistente do Coral Paulistano).15 

 Por fim, além delas - e da programação consistente e constante realizada 

pelo Coral Paulistano, vale ressaltar a realização do Congresso da Língua Nacional 

Cantada em 1937 como principal evento de ordem acadêmica, que congregou 

participantes de todas as regiões do país e se propôs como base estruturante para a 

interpretação vocal em português; seus objetivos se dirigiram também a campos 

diversos, dos intérpretes e compositores aos pesquisadores. A partir de proposições 

iniciais de Mário, foi sua intenção criar um documento coletivo a fim de submetê-lo à 

apreciação do plenário do Congresso, dessa forma consolidando sua validade e 

possibilitando propôr sua adoção como modelo em todo país 16.  

 

                                                        
14 Publicado em diversos jornais e na Revista do Arquivo Municipal – ano III, volume XXXII, Fevereiro 

de 1937 (p.132) 
15 a) Diário da Noite, 18/03/1937: destaca a atuação do Coral Paulistano, composto por 28 vozes, e do 

‚Coral Popular de Amadores‛, composto por 80 vozes; b)veículo não identificado, 10/1/1935: a partir 

da criação do Coral Paulistano, e em virtude ‚do interesse verificado em torno da iniciativa artística, 

vae ser creada uma classe gratuita destinada aos amadores‛. Pasta ‚Recortes de Jornais – 1936/1937‛, 

p. 72 e p.12, respectivamente. 
16 Em carta a Rodrigo Mello Franco de Andrade comenta o processo de criação do texto-proposta: 

‚Agora só falta a parte final, mas de pouca importância, a parte propondo que as resoluções sejam 

levadas ao conhecimento do Ministério da Educação e escolas musicais, no sentido de ser adotado o 

projeto definitivo oficialmente. Mas está em primeira redação e sei bem que é uma barafunda de estilo 

que terei ainda de corrigir. Mas isso não é o importante. Agora tenho que convocar os cantores, 

compositores etc. do Departamento pra discutirmos ponto por ponto, vogal por vogal, ditongo por 

ditongo, consoante por consoante, etc. pra ver o que fica do que propus, pra ser obra coletiva como 

desejo‛ (ANDRADE 1981: 67). 
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Figura 3 – Regulamento do ‚Concurso de Peça Coral‛, publicado na Revista do Arquivo Municipal. 

Ano III, vol.XXXII, Fevereiro de 1937 (p.132). 
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 Novamente aqui se apresenta uma ação representativa de um projeto que 

visava legitimar modelos de criação, realização e recepção alinhados em direção ao 

que se buscava reconhecer e certificar como conteúdos identitários de uma cultura 

nacional. 

Com o golpe de 1937 e a instalação do Estado Novo o arco de sustentação 

política que mantinha Fábio Prado como prefeito e Armando de Salles Oliveira como 

governador desabou, levando com ele grande parte das ações iniciadas pelo 

Departamento de Cultura – chegava ao fim o que poderíamos denominar a 

‚Primavera Paulistana‛; outras se mantiveram, como a já citada Discoteca Municipal, 

a implantação do sistema de Bibliotecas Municipais (englobando a Biblioteca Pública 

Municipal Mário de Andrade e as bibliotecas de bairro e efetivada por Lei Municipal 

apenas em 2005!) e o Coral Paulistano. Seus desdobramentos e consequências para o 

Canto Coral em São Paulo (bem assim como em diversas outras áreas da cultura) 

fazem-se sentir até hoje. 

Algumas das diretrizes aplicadas neste processo, e que dizem respeito 

particularmente às práticas corais do período, merecem atenção: a) não apenas 

buscar expressar uma determinada identidade cultural, mas contribuir para sua 

própria construção; b) buscar lograr esse processo por meio da institucionalização 

das ações e projetos com a criação de um grupo profissional ligado a uma emissora 

de rádio (o que infelizmente não se efetivou), criando um novo paradigma artístico e 

de realização cultural; c) garantir a certificação artística dessa produção por uma 

grande amplitude de referências: uso textos de poetas reconhecidos; temas 

brasileiros de origem folclórica e de tradições populares  na mesma dimensão de 

obras renascentistas e barrocas. 

 Dessa forma, ocorreu um interessante processo de certificação sócio-

cultural cruzada. Os conteúdos caracterizados como autenticamente brasileiros, 

valorizados por sua origem e registrados em livros de importantes pesquisadores, 

conferiram legitimidade a essa produção coral - concebida e realizada por agentes da 

tradição erudita - a partir de sua reconhecida condição de portadores de uma 
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desejada identidade simbólica (idealizada, coletiva e socializante); traziam, em si, os 

genes de uma brasilidade ainda em construção. 

 Por outro lado, sua aplicação/difusão não haveria como ser ‚direta‛: não 

se imaginava ainda, àquela época, ações afirmativas de proteção à imensa 

diversidade cultural brasileira pelo apoio aos grupos e suas manifestações em 

formato e função originais – isso passou a ocorrer algumas décadas depois como 

uma importante diretiva na concepção e implementação de políticas culturais (outro 

termo que, à época, ainda não existia – o que mais uma vez comprova a importância 

e consistência do projeto do Departamento de Cultura). 

 Assim, sua presença em salas de concerto foi possível a partir de sua 

condução a um outro status de realização musical, a partir do que seriam então 

validados de forma consciente e consistente – no caso, transmutados por sua 

adaptação a discursos corais tradicionais.  Princípios de composição e modelos de 

interpretação oriundos da tradição européia foram aplicados a eles, de forma 

possibilitar sua migração de um universo referencial-simbólico para outro mas 

mantendo referências importantes (temas, textos, melodias, padrões de acentuação 

rítmica) de sua origem. Puderam, dessa forma e assim certificados como válidos 

perante uma categorização de ‚música artística‛ (nas palavras do próprio Mário de 

Andrade), contribuir para a consolidação de uma narrativa identitária nacional e 

nacionalista. 

Por fim, o processo implantado por Mário de Andrade no Departamento 

de Cultura -que como já foi dito contemplava diversas outras áreas e expressões 

artístico-culturais- caracterizou-se pela sistematização e articulação de ações e 

projetos organizados no que foi uma da mais consistentes propostas de Política 

Pública para Cultura no Brasil (MOURA 2012), - ainda que nesse período este termo 

não fosse de uso: sua concepção e aplicação se daria, como foi dito, apenas algumas 

décadas depois. Constituiu-se em importante marco divisório que instaurou práticas 

modernizantes e abrangentes que não apenas caracterizaram de forma intensa esse 
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período como anteciparam práticas e abordagens válidas até nosso momento 

presente. 
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ANEXO I 

Rubricas orçamentárias em que constam as despesas previstas no orçamento 

municipal para o ano de 1936, incluindo  atividades do Coral Paulistano e Coral 

Popular, publicadas no Diário Oficial do Município. 
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O Prelúdio das Bachianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos e a 

sonoridade do Acorde de Tristão  

 

Regina Rocha 

Instituto de Artes da UNESP 

 

Resumo: O presente artigo discute a sonoridade do “acorde meio diminuto” presente no 

Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº4 para piano de Heitor Villa-Lobos. Ao inserir o 

conjunto da “sonoridade de Tristão” (0258) 4-27 sempre transposto, invertido ou em 

retrógrado, é possível que Villa-Lobos não quisesse tornar esta citação tão evidente. Este 

fato levanta a hipótese deste procedimento ser uma possível alusão aos enigmas da 

Oferenda Musical BWV 1079 de Bach, uma vez que o próprio tema deste Prelúdio foi 

inspirado no thema regium. O conjunto (0258) está sendo considerado como uma alusão à 

“sonoridade de Tristão” não só por ser o mesmo conjunto, mas por ser um elemento que 

contribui para a dramaticidade da peça estando presente em momentos estruturais, tais 

como: com a interrupção da Urlinie e em momentos cadenciais. Como referencial teórico 

serão utilizados: Forte (1982), Lester (1989), Rosen (2000, 2004) Salles (2004, 2009), 

Schoenberg ( 2006) e Strauss (2013).  

 

Palavras-chave: Villa-Lobos. Bachianas Brasileiras nº 4. Acorde de Tristão. 

 

Abstract: This article discusses the set (0258) “Tristan chord” present in the Prelude of 

Bachianas Brasileiras n.4 for piano by Heitor Villa-Lobos. As this set (0258) always 

appears transposed, reversed, or retrograde, it is possible that Villa-Lobos didn’t want to 

make this quote so evident, making an allusion to the Musical Offering BWV 1079. The 

set (0258) is being considered as a reference to the "Tristan chord" because contribute to 

the drama of the piece, in structural moments, such as on interruption of Urlinie and in 

cadential moments. Forte (1982), Lester (1989), Rosen (2000, 2004) Salles (2004, 2009), 

Schoenberg (2008) e Strauss (2013) are used as theoretical reference.  

 

Keywords: Villa-Lobos. Bachianas Brasileiras nº 4. Tristan chord. 

 

 

O Material temático na exposição e o conjunto (0258) 4-27 

 

A primeira frase1 (cc.1-4) deste Prelúdio funciona como uma 

microestrutura, ao sintetizar as ideias musicais a serem trabalhadas ao longo deste 

                                                           
1 “Entendemos que o compasso 5, estruturalmente, não faz parte da frase. Segundo Rosen (2000, p. 

367), prolongamentos melódico-harmônicos como este podem ser considerados como uma fermata, 

um rubato, ou um suspense expressivo” (BORTZ e ROCHA, 2015, p. 599). 
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movimento. São elas: o movimento melódico ascendente na voz do soprano, a escala 

menor descendente aqui exposta no contralto que ao longo do movimento estará 

presente em outras vozes e a sonoridade meio diminuta horizontalizada.  

 

 

Fig. 1: Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4 de Villa-Lobos - Compassos 1 a 5. Escala de si menor 

descendente, movimento melódico ascendente, intervalo de 4as Justas no baixo. 

 

Dos quatro primeiros compassos que formam a primeira frase deste 

Prelúdio, três possuem acordes meio-diminutos horizontalizados na primeira voz, 

formando o gesto triádico ascendente característico do tema deste movimento. No 2º 

compasso, ele aparece em 2ª inversão, no terceiro na 1ª inversão e no 4º compasso em 

estado fundamental (Figura 2). 

É interessante notar a semelhança dessa sonoridade com o “acorde de 

Tristão” (ainda que no início apareça horizontalmente), pela transposição2 T8 da 

forma normal [3, 5, 8, e] para [e, 1, 4, 7], ambas sintetizadas na forma primária (0258), 

4-27 na Tabela Forte. (Figura 2).  

                                                                                                                                                                                     
Galama (2013, p.66) ao analisar este Prelúdio, diz que as frases possuem quatro compassos, às vezes 

com um compasso de extensão.  
2 Utilizaram-se aqui conceitos da Teoria dos Conjuntos. Para Lester (1989, p.11), em musical tonal, “a 

estrutura motívica é a base de todas as melodias, harmonias e agrupamentos de alturas e mesmo na 

condução vocal (uma vez que as alturas adjacentes são geradas a partir dos motivos). Por isso, é 

necessário um termo diferente de motivo para descrever essas estruturas de alturas [em música pós-

tonal+. Este termo é conjunto, significando um grupo de alturas”. Para Strauss (2013, pp. 42-45), em 

um conjunto, seja em forma normal (a mais compacta) ou a forma primária (a mais compacta 

comparada à inversão da forma normal), por ser uma coleção sem ordem ou contornos específicos, 

sua transposição também não mantêm ordem nem contorno. O que é mantido é o conteúdo classe-

intervalar, portanto uma ferramenta para dar uma maior unidade a uma superfície musical variada. O 

símbolo para transposição é a letra T acompanhada pelo número da transposição. Para maior 

detalhamento ver: Strauss (2013) e Lester (1989).  
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Fig. 2 - Figura A: Tema do Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº4 para piano solo. Classes de notas da 

sonoridade meio diminuta horizontalizada na primeira voz. Figura B: Início do Prelúdio da ópera 

Tristão e Isolda. Acorde de Tristão. 

 

Este acorde intrigante recebeu diferentes classificações e foi comentado 

por vários musicólogos, tais como Dahlhaus, Forte, Hindemith, Kurth, Lorenz, De la 

Motte, Nattiez, Schenker, Schoenberg, Tovey, Vogel, entre outros (HOFMANN-

ENGL, 2008; LEWIS, 1990). 

Hofmann-Engl (2008) cita diferentes visões sobre o “acorde de Tristão”, 

por exemplo: do ponto de vista de Lorenz (1985), este acorde é uma variante da 

função subdominante; para Schoenberg (2006, p. 100), é o segundo grau frígio; Kurth 

(1985) considera este acorde como a dominante da dominante; alguns analistas 

interpretam como uma sexta francesa, sendo a nota Sol# uma apojatura de Lá; Piston 

(1994, p. 363-4) oferece duas interpretações: uma como sendo uma sexta francesa e 

outra como um acorde meio diminuto partindo do II7 do modo menor; e Smith (1989) 

também o considera como um acorde meio-diminuto. 

Piedade (2007, p. 3) pontua que Wagner não estava interessado na função 

do acorde de “Tristão”, e sim, na sonoridade, criando uma espécie de “idioma meio 

diminuto” – o efeito sonoro em detrimento da funcionalidade. Prossegue dizendo: 

“O Tristão é hoje ainda uma sonoridade originária do espírito do final do século XIX 
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e início do XX, brotando do processo de dissolução da harmonia em rumo ao pós- 

tonal.” 

No Prelúdio de Villa-Lobos, embora esta sonoridade apareça com 

diferente notação, como acorde meio-diminuto, compartilha o mesmo conjunto 

(0258) 4-27, ou seja, mantém a relação entre as classes de alturas. Por essa razão, por 

meio da enarmonização do “acorde de Tristão”, aprovada pelo próprio Wagner, 

segundo Hofmann-Engl (2008, p.1), é possível visualizar o conjunto como um acorde 

meio-diminuto na versão para piano escrita por Bülow (Figura 3). 

 

 
Fig. 3: Acorde de Tristão original e Acorde de Tristão enarmonizado por Bülow. 

Figura retirada de: Piedade (2007, p. 2) 

 

Esta entidade sonora foi utilizada por alguns compositores do início do 

século XX, como Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune e Golliwogg’s Cake Walk 

(BAUER, 1992; PIEDADE, 2007; SALLES, 2004). Villa-Lobos também não se exclui 

desta lista ao utilizar esta sonoridade em Uirapuru, Prelúdio nº 3 para violão e Choros nº 

8 (SALLES, 2004).  

É provável que esta simpatia pela música de Wagner tenha começado com 

o ambiente musical em que Villa-Lobos viveu no Rio de Janeiro, nos primeiros anos 

de sua formação3. No tratado de composição de D’Indy4 (que o próprio Villa-Lobos 

                                                           
3 Este foi um período em que no Rio de Janeiro começou um embate entre os adeptos do estilo italiano 

e os modernistas que defendiam uma postura baseada na estética wagneriana e no pós-romantismo 

francês. Maiores detalhes ver: Guérios (2003). 
4 Mariz (1989, p. 45) cita que o Tratado de composição de D’Indy deixou traços da música de Villa-

Lobos.  
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assumiu ter estudado) constam v{rias citações do “acorde de Tristão”. A influência 

da estética de Debussy5, que era grande admirador de Wagner, também pode ter 

contribuído para que Villa-Lobos utilizasse este “jargão” rom}ntico do início do 

Século XX, no Prelúdio das Bachianas n.4, neste caso, pontualmente com citações uso 

da sonoridade do “acorde de Tristão”.  

A presente autora considera este tratamento dado ao acorde meio 

diminuto no quarto compasso (1ª voz) e sua inversão “caranguejo” (2ª voz) 

distribuído entre os quatro compassos, semelhante aos enigmas da Oferenda 

Musical6 de Bach BWV 1079, onde várias técnicas de inversão, retrógrado e simetria 

são utilizadas.  

Nos primeiros quatro compassos, cada uma das notas que formam o 

acorde de Dó# meio diminuto é apresentada a cada tempo forte de cada compasso na 

segunda voz, como uma retrogradação, em aumentação, do arpejo na primeira voz 

no compasso 4, criando uma total sincronia entre as vozes (Figura 4).   

 

                                                           
5 Esta influência se refere à primeira fase de Debussy, pois, segundo o crítico Louis Laloy, houve uma 

nova fase na estética de Debussy a partir de La Mer, o que o crítico chamou de sua nouvelle manière, 

quando o compositor se voltou para os sons orientais e ibéricos. “Debussy não apenas apreciava a 

música de Wagner: ele tocava a obra de Wagner, ao piano, em diversos locais parisienses. Não 

escapou, portanto, da “febre wagneriana”, e mantinha consigo a partitura do Tristão e Isolda” 

(PIEDADE, 2007). 
6 Alguns pesquisadores citam a probabilidade de que o tema deste Prelúdio tenha sido inspirado no 

thema regium da Oferenda Musical BWV 1079 de Bach. Maiores detalhes ver: Bortz e Rocha (2015, p. 

597-598). 
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Um exemplo semelhante na Oferenda Musical BWV 1079 é o Canon a 2, 

conhecido como “caranguejo”. Bach propôs o enigma, escrevendo apenas uma linha 

melódica com a indicação no título que era um cânone a duas vozes. No final da 

partitura, escreveu uma clave de Dó na primeira linha invertida, ou seja, no final da 

peça, ele coloca o tema de ponta cabeça. Ao colocar o thema regium7 no final invertido 

e com semínimas, ele cria um espelhamento com o início, cujo thema regium aparece 

em mínimas8 (Figura 5).  

 

                                                           
7 Este é apenas um dos exemplos de tratamento ao thema regium contidos na Oferenda Musical BWV 

1079. Para maiores detalhes ver: David (1972).  
8 Esta é uma solução dada por Kirnberg – aluno de composição de Bach. Porém, David (1972), diz que 

cada enigma pode ser passível de mais de uma solução.  

Fig. 4: Prelúdio – Exposição do tema e a “sonoridade de Tristão". 

Compassos 1-4. 
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Fig. 5: Figura A: Canones diversi – Super thema regium – BWV 1079 – Bach. Figura B: Canones diversi 

– Super thema regium – Solução dada por Kirnberg. 

 

Slonimsky (apud OLIVEIRA, 1984, p. 34) menciona que Villa-Lobos 

compunha com consciência do que estava fazendo, e não intuitivamente: 

 

*...+ “Eu sou um sentimental por natureza”, ele diz, “e |s vezes minha música 

é simplesmente açucarada, mas eu nunca trabalho por intuição. Meus 

processos de composição são determinados pelo raciocínio frio. Tudo é 

calculado, construído”. Diante disso, ele produz uma curiosa exposição, 

uma folha de papel milimetrado, com tons cromáticos marcados na vertical 

e os valores rítmicos, dezesseis notas para cada quadrado, na linha 

horizontal. "Isto é como eu componho”, ele disse. Ele não tem que esperar 

por inspiração. Qualquer esboço, qualquer gráfico pode servi-lo para uma 

melodia. 
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O conjunto (0258) 4-27 e a Interrupção da Urlinie9  

 

A primeira vez que o conjunto (0258) 4-27 aparece em estado fundamental 

(c. 4) é o momento em que a Urlinie10 é interrompida no 211 (Figura 6). 

 

 

Fig. 6: Interrupção da Urlinie no acorde de Dó# meio diminuto (0258). Exposição do Tema. Compasso 

4. 

 

Nos compassos 28 a 32 (retransição12), percebemos uma centralidade13 na 

nota Dó#, o 2 juntamente com o conjunto da “sonoridade de Tristão”, agora não mais 

invertido (Figura 6).  

                                                           
9 “Urlinie é um conceito criado por Schenker para descrever uma linha melódica descendente que 

começa no 8º, 5º ou 3º grau da tônica e que é preenchida por prolongamentos, quer sejam arpejos, 

notas de passagem, escapadas, entre outros. A primeira nota da Urlinie é chamada de nota primária e 

todas as notas são designadas com um número arábico (com acento circunflexo) correspondente ao 

grau da escala. Assim, sendo, o prolongamento, grosso modo, é o que diferencia uma composição de 

outra” (BORTZ e ROCHA, 2015, p.598). 
10 Interrupção da Urlinie geralmente sobre o 2 (segundo grau melódico sobre o quinto grau harmônico 

– V). Mais tarde a Urlinie será retomada até seu término, assim representado pela grafia 

schenkeriana:5-4-3-2//5-4-3-2-1. Neumeyer e Tepping (1992, p. 86) citam que a “interrupção da 

[Urlinie] é uma das características mais comuns do primeiro middleground [plano intermediário], mas 

pode ocorrer em qualquer nível [...] A interrupção é um dos delineadores mais poderosos do projeto 

formal, de acordo com Schenker”.   
11 Todas as interrupções da Urlinie 2 são acompanhadas pelo conjunto (0258) 4-27, inclusive na 

retransição (cc. 28-32) onde ocorre o prolongamento do 2 da Urlinie. Quanto à Urlinie, discordamos da 

interpretação de Moreira (2008) neste Prelúdio. Uma vez que Villa-Lobos expõe o material a ser 

desenvolvido na exposição do tema, consideramos que a Urlinie está presente desde a exposição da 

primeira frase, e que a cada reapresentação do tema ela se faz presente, sendo concluída apenas no 

último compasso.  
12 Na retransição, percebe-se um movimento melódico em zigue-zague direcionado à nota Dó#. Salles 

(2009, p. 42) destaca que um dos procedimentos composicionais de Villa-Lobos era a figuração em 

zigue-zague. Spitta (1992, p. 324) comenta que Bach já costumava usar o zigue-zague em suas frases, 
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No compasso 32, sinalizando a liquidação14 dos elementos da seção15 e 

início da seção A’, a citação de “Tristão” aparece na mesma transposição da seção A 

(T8).    

 

 
Fig. 7: Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº4 de Heitor Villa-Lobos – Retransição (cc. 28-32). 

Centralidade na nota Dó# que é a interrupção da Urlinie e “sonoridade de Tristão”. 

 

Esta centralidade sobre a nota Dó# (cc.28-32) sugere que a retransição foi 

criada como forma de enfatizar a interrupção da Urlinie pelo uso do prolongamento16 

do 2 (Figura 7), pois, se a retransição for extinta e um rallentando for acrescentado no 

compasso 27, criar-se-ia um ambiente propício para a chegada | Seção A’, que tem 

início em um acorde oitavado em Si menor (Figura 8). 

 

 
Fig. 8: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.4de Heitor Villa-Lobos – Uma amostra da possibilidade da 

passagem entre a Seção B e A’ sem a retransição. 

                                                                                                                                                                                     
assim como Schweitzer (1966, p. 373-374), que mostra exemplos de como Bach associava esta 

movimentação com a articulação. 
13 “*...+ notas que são expostas frequentemente, sustentadas em duração, colocadas em registro 

extremo, tocadas mais fortemente e acentuadas rítmica ou metricamente tendem a ter prioridade 

sobre notas que não têm aqueles atributos” (STRAUSS, 2013, p. 144).  
14 Segundo Schoenberg (2008, p. 186), a liquidação e técnica de descaracterizar o motivo, dissolvendo-

o, tornando “amorfo”, como por exemplo, transformando em escala, arpejo etc. 
15 Seção A: cc.1 a 18; Seção B: cc.19 a 27 incluindo a retransição (cc.28-32); Seção A’: cc. 33 a 41. 
16 Segundo Fraga (2011, p. 73), é provável que a interrupção seja uma das técnicas mais usuais de 

prolongamento musical. 
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Um dos contrastes da Seção B (cc.19-27) é que todos os conjuntos (0258) 4-

27 aparecem invertidos17 (Figura 9).  

 

 

Fig. 9: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.4 de Heitor Villa-Lobos – Seção B (cc.19-27)-Inversões do 

conjunto (0258) 4-27 

 

Com a reexposição do tema (Seção A’: cc.33-41), a Urlinie é retomada e 

novamente interrompida na nota Dó# (compasso 36), e só se completa no último 

compasso do Prelúdio (Figura 10).  

 

 

Fig. 10: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.4 de Heitor Villa-Lobos- Urlinie – Seção A' – Reexposição 

– Compassos: 33-41. 

 

                                                           
17 O símbolo para inversão é a letra I. Para maior detalhamento ver: Lester (1989) e Strauss (2013).  
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O conjunto da “sonoridade de Tristão” (0258) 4-27 também acompanha a 

interrupção da Urlinie sobre o 2, só que agora a sonoridade “meio-diminuta” é 

acórdica e a transposição é T7 (Figura 11). 

 

 
Fig. 11: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.4 de Heitor Villa-Lobos- “Sonoridade de Tristão" através 

da T7 do conjunto (0258) 4-27 sobre a interrupção da Urlinie (2) na reexposição. Compassos 36 e 40. 

 

 O último compasso apresenta uma sonoridade recorrente, cuja 3a menor 

ascendente remete ao início da peça que se inicia com este intervalo. Ao verificarmos 

as classes de alturas, constatamos que o último compasso é o conjunto 

complementar18 transposto da primeira frase deste Prelúdio (Figura 12). Strauss 

(2013, p. 101) pontua a importância da conexão entre os conjuntos complementares 

dizendo:  

 

A relação de complemento é particularmente importante em 

qualquer música na qual as doze classes de notas estejam circulando 

relativamente livres e na qual o agregado (uma coleção contendo 

todas as doze classes de notas) seja uma unidade estrutural 

importante (STRAUSS, 2013, p. 101). 

 

                                                           
18 Conjunto complementar é aquele formado pelas alturas que faltam em outro conjunto e existe uma 

semelhança intervalar significativa entre eles (STRAUSS, 2013, p. 100). Strauss (2013, p. 101) diz que, 

apesar dos conjuntos complementares não terem tanta intimidade com o conjunto original, como os 

transpostos e invertidos, ainda assim possuem uma sonoridade semelhante por causa de sua 

semelhança intervalar e do grau de simetria comum entre eles. Assim sendo, possuem a mesma 

quantidade de conjuntos na classe em comum.  



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

348 

 Fazendo uma analogia à citação de Strauss (2013, p. 100), que diz que o 

conjunto maior é uma versão expandida do menor, podemos pontuar que o último 

compasso deste Prelúdio é uma reminiscência sonora da primeira frase, o que 

também confirma que o movimento todo foi construído a partir dos elementos da 

primeira frase (Figura 12). 

 

 

Fig. 12: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.4 de Heitor Villa-Lobos – Conjuntos complementares: 1º 

frase da seção A e último compasso da seção A'. 

 

Considerações finais 

 

O conjunto (0258) 4-27 é um elemento que contribui para a dramaticidade da 

peça, estando presente em momentos estruturais, tais como com a interrupção da 

Urlinie. A presença da Urlinie e a sugestão da “sonoridade de Tristão”, por meio do 

conjunto (0258) 4-27 em momentos cadenciais e invertido na Seção B, criam neste 

movimento a interação entre o passado e as sonoridades do início do século XX.   

Assim, tal motivo é utilizado, aqui, tanto em seu sentido tradicional (fraseológico) 

decorrente das teorias da música tonal, como no sentido que se dá na teoria 

schenkeriana, como estruturador da música em larga escala.   

 

 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

349 

REFERÊNCIAS 

 

BERRY, Wallace. Structural functions in music. New York: Dover, c1987. 

 

BORTZ, Graziela. ROCHA, Regina. Prelúdio das Bachianas brasileiras n.4 para piano 

de Heitor Villa-Lobos: aspectos da construção temática. In: Anais Jornada de 

Pesquisa PPG IA UNESP 2015- Edição Internacional. São Paulo, IA-UNESP,17 a 19 de 

Setembro de 2015. Anais Jornada de Pesquisa PPG IA UNESP 2015- Edição Internacional 

2015. Pp. 595-608. 

 

DAVID. Hans T. J. S. Bach's Musical Offering: history, interpretation, and analysis. New 

York: Dover Publications, 1972. 

 

FRAGA, Orlando. Progressão linear: uma breve introdução à teoria de Schenker. 

Londrina: Eduel, 2011. 

 

GALAMA, Paula. Reconsidering Brazilian representations. In: Choros nº 5 and 

Bachianas Brasileiras nº 4 for piano by Heitor Villa-Lobos. Lexington, Kentucky: Theses 

and Dissertations-Music, 2013. Disponível em: 

http://uknowledge.uky.edu/music_etds/16. Acesso em: 03 fev. 2015. 

 

GUÉRIOS, Paulo Renato. Heitor Villa-Lobos: o caminho sinuoso da predestinação. Rio 

de Janeiro: FGV, 2003. 

 

HOFMANN-ENGL, L. The Tristan chord in context. Chameleongroup-online  

publication, 2008. 

www.chameleongroup.org.uk/research/The_Tristan_Chord_in_Context.pdf. Acesso 

em: 21 de Jan.2015. 

 

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: Norton, 1989. 

 

LEWIS, Christopher. Mirrors and metaphors: reflections on Schoenberg and 

Nineteenth-Century tonality. In: Music at the turn of Century. Berkeley: University 

of California Press, Joseph Kerman, 1990. pp.15-31. 

 

MOREIRA, G. CAMARGO, A.T.P. O Nacional e o Neoclássico no Prelúdio das 

Bachianas Brasileiras n.4 de Heitor Villa-Lobos: observações analíticas. In: Anais do 

Simpósio Internacional Villa-Lobos. São Paulo: USP, 2009.  pp. 105-111.  

 

NEUMEYER, D. & TEPPING, S. A guide to schenkerian anaylisis. Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 1992. 

 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

350 

OLIVEIRA, Jamary. Black key versus White key: a Villa-Lobos device. Latin 

American Music Review, University of Texas Press, v. 5, n. 1, pp. 33-47, 1984. 

 

PIEDADE, A. T. C.. Anotações sobre o Tristão no Fauno: dois prelúdios ao pós-tonal. 

In: Simpósio de Pesquisa em Música 2007 (SIMPEMUS), 2007, Curitiba. Anais do 

Simpósio de Pesquisa em Música 2007 (SIMPEMUS). Curitiba: DeArtes, 2007. pp. 22-

33. 

 

ROSEN, Charles. A geração romântica. São Paulo: Edusp, 2000. 

 

SALLES, Paulo de Tarso. “O acorde de Tristão em Villa-Lobos”. In: Anais do VI 

Fórum do Centro de Linguagem Musical, pp. 267-272. São Paulo, ECA-USP, 30 de 

novembro, 01, 02, 03 de dezembro de 2004.  

 

SALLES, P. T. Villa-Lobos: processos composicionais. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2009. 

 

SOLOMON, Larry. The Table of Pitch Class Sets. 2005. Disponível em: 

www.solomonsmusic.net/pcsets.htm. Acesso em: 15 jun. 2015. 

 

SCHOENBERG, Arnold. Funções Estruturais da Harmonia. São Paulo: Via Lettera, 

2006.  

 

SPITTA, Philipp. J.S. Bach. New York: Dover, 1992. 

 

STRAUSS, Joseph N. Introdução à teoria pós-tonal. São Paulo: EdUNESP ;   Salvador; 

EDUFBA, 2013. 

 

 

 

 

 

 
Regina Rocha é Bacharel em Música (regência) pela Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, formada no curso técnico em Música (piano) pela 

Escola de Artes Maestro Fêgo Camargo em Taubaté-SP. Foi integrante do Coral do 

Estado de São Paulo e integrou o coro das óperas: Pedro Malazarte (Camargo 

Guarnieri), “Cosi fan Tutti” (Mozart) e “Les contes d'Hoffmann” (Offenbach). Lecionou 

no Projeto Guri Santa Marcelina e realizou Oficinas (Coral) no Sesc Santo André e 

Pinheiros. Como convidada regeu o Coral e Orquestra da Sociedade Pró Música Sacra 

de São Paulo na apresentação  da Missa em Dó Maior de Schubert. Atualmente cursa o 

Mestrado em Música pelo  Instituto  de  Artes  da Unesp, sob a orientação da Profa. Dra. 

Graziela Bortz. 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicentenário da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

351 

A Missa em Dó maior para vozes e orquestra de António Leal Moreira 

(1758-1819) e a circulação dos paradigmas musicais no espaço luso- 

brasileiro 

 

Ricardo Bernardes 

CESEM-FCSH, Universidade Nova de Lisboa – UNL/Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

 

Resumo 

Os vários catálogos editados e online disponíveis confirmam que há uma 

significativa quantidade de obras nos arquivos musicais brasileiros de compositores 

portugueses e estrangeiros ativos em Portugal no século XVIII e primeiras décadas do 

XIX. Estudar a circulação destas obras para conhecer seus conteúdos, as possíveis razões 

intrinsecamente musicais pelas quais algumas foram preferidas a outras, assim como 

suas influências nos compositores em atividade no Brasil, é tão fundamental quanto 

compreender os processos de copisteria que possibilitaram a difusão deste material 

no território brasileiro durante a colônia e o império. Assim sendo, a presente 

comunicação versará sobre a Missa em Dó maior de António Leal Moreira  (1758  –  

1819),  que  é  a  mais  difundida  dentre  as  missas  para  vozes  e orquestra de Leal 

Moreira em Portugal e também, interessantemente, a mais encontrada nos arquivos 

brasileiros. Composta muito provavelmente na década de 1780, esta obra traz uma série 

de modelos e elementos composicionais que podem ser auxiliares na compreensão das 

escolhas formais dos compositores atuantes no Brasil até princípios do século XIX. 

Ainda que esta missa não tenha sido necessariamente um modelo fixo e fechado, é 

certamente um bom e paradigmático exemplo de estética e padrões seguidos dos dois 

lados do Atlântico, tanto nas soluções formais quanto nas de gosto no espaço musical 

luso-brasileiro. 
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Vicente Ferreira do Espírito Santo (1845-1911): 

biografia, contexto e obras1 
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Resumo: O músico mineiro Vicente Ferreira do Espírito Santo (1845-1911) teve um 

importante papel no contexto musical de Ouro Preto e Belo Horizonte, MG, na passagem 

do séc. XIX para o séc. XX. Não obstante sua significativa produção de obras para coro e 

orquestra e sua atuação como copista, há poucas referências a este compositor na 

literatura especializada. Partindo do inventário de acervo particular de Espírito Santo 

levantado por Curt Lange, este artigo apresenta o projeto de pesquisa que pretende 

sistematizar sua produção musical, atualizando a relação dos manuscritos autógrafos e 

cópias coletadas no acervo histórico do Museu da Inconfidência – anexo Casa do Pilar, 

em Ouro Preto. É feito um esboço biográfico do compositor, uma atualização da relação 

de suas obras e, ainda, são levantadas questões editoriais relativas ao processo de edição. 

A discussão feita envolve três dimensões: 1. o levantamento das obras encontradas, em 

contraposição àquelas referenciadas no registro de Curt Lange; 2. as relações entre sua 

atuação e sua produção musical, no contexto sociocultural em que viveu; 3.considerações 

estético-musicais sobre as obras em processo de transcrição. 

 

Palavras-chave: Vicente Ferreira do Espírito Santo. Música mineira. Edição. Manuscritos 

musicais. 

 

Vicente Ferreira do Espírito Santo (1845-1911): biography, context and works 

 

Abstract: Minas Gerais musician Vicente Ferreira do Espírito Santo (1845-1911) had an 

important role in the musical context of Ouro Preto and Belo Horizonte, MG, between the 

19th and 20th centuries. Despite his significant choir and orchestra production and his 

work as a copyist, there are few references to this composer in specialized literature. 

Starting from the inventory of Espírito Santo´s private collection made by Curt Lange, 

this article aims to present the research project that systematizes his musical production, 

updating the list of his autograph manuscripts and copies available in the historical 

collection of the Museu da Inconfidência, Casa do Pilar, in Ouro Preto. A biographical 

sketch is made, the list of his works is updated and still some editorial issues are raised 

concerning the edition process. The discussion proposed involves three dimensions: 1. 

                                                 

1 Este artigo apresenta o projeto Memórias Musicais de Belo Horizonte - Vicente Ferreira do Espírito Santo - 

séc. XIX, que consiste na edição e publicação das obras de Espírito Santo, aprovado e financiado pelo 

Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, 2015-2016. 
2 Licenciado em Educação Artística (Habilitação em Música) e Bacharel em Música (Canto) pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Bacharel em Música (Composição Musical) e 

Mestre em Música (Performance  Musical) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Dissertação de Mestrado: Ciclo Beira-Mar, op. 21, de Marlos Nobre: a africanidade brasileira na música para 

canto e piano. Bolsista do projeto de pesquisa O inventário do acervo Curt Lange da UFMG (1999-2000). 

Integrante do grupo de pesquisa Retórica e Argumentação (UFMG). 
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the survey of existing works, in contrast with the one made by Curt Lange; 2. the 

relations between his musical performance and production, in the social and cultural 

context in which he lived; 3. musical and aesthetic considerations concerning the works 

that are being transcribed. 

 

Keywords: Vicente Ferreira do Espírito Santo. Minas Gerais music. Edition. Musical 

manuscripts. 

 

Natural de Mariana/MG, o músico Vicente Ferreira do Espírito Santo 

(1845-1911) teve uma importante atuação e projeção musical em Ouro Preto e Belo 

Horizonte (MG) na passagem do séc. XIX para o séc. XX, atuando como violinista, 

compositor e regente. Há registros que Vicente Ferreira do Espírito Santo, que 

passaremos a tratar por  Espírito Santo, foi transferido de Ouro Preto em 1887, na 

condição de funcionário público locado na Secretaria da Agricultura, para Belo 

Horizonte, onde exerceu a função de 2º Oficial da Secretaria do Interior.3  

 Ainda sobre a sua vinda e a de seu grupo musical, citamos o historiador  

Flausino do Vale,  

 

No último decênio do século passado, com a transferência da Capital, 

que foi instalada oficialmente em 12/XII/1897, vieram para Belo 

Horizonte diversos maestros e virtuoses de Ouro Preto, a mór parte 

funcionários públicos, e que foram os principais propulsores da 

música na cidade recém-nada. Entre eles: o maestro Vicente Ferreira 

do Espírito Santo; Francisco Torres e seu cunhado Ilídio; Antônio 

Sardinha, genial violinista; o maestro Justino da Conceição; o celista 

Domingos Monteiro (VALE, 1948: 18). 

  

Complementando esta informação, Vale nos relata a ocorrência do 

provável primeiro concerto em Belo Horizonte, com a participação de Espírito Santo, 

apresentando o repertório executado naquela ocasião, em 07 de setembro de 1895: 

 

Vem a pêlo referir-se a um concerto, talvez o primeiro realizado 

nestas plagas, que fêz parte das comemorações de 7 de setembro de 

1895, quando aqui ainda era Curral del-Rei, executado por musicistas 

ouro-pretanos: 1ª. Parte 1) Ouverture para Orquestra, pelos srs. 

                                                 

3 Informações constantes nos livros de registro funcionais dos citados órgãos públicos, pertencentes ao 

acervo do Arquivo Público Mineiro, BH, MG. 
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Vicente do Espírito Santo, Trajano Viana, Nicodemus, Francisco 

Monteiro, Domingos Monteiro, José Felicíssimo, Francisco Moreira e 

Inocêncio Pinheiro (VALE, 1948: 18). 

 

 Sobre este evento nos cabe esclarecer que se tratava de concerto 

comemorativo pelo lançamento das pedras fundamentais dos principais prédios 

públicos e a inauguração do Ramal Férreo de Belo Horizonte. Este fato, assim como 

todo o processo de construção da nova Capital, nos é descrito detalhadamente por 

Abílio Barreto, em seu livro Belo Horizonte – memória histórica e descritiva, obra da 

Fundação João Pinheiro (BARRETO, 1996). 

 Relatos da participação de músicos ouro-pretanos contratados para aquele 

evento, citando nominalmente o compositor Espírito Santo, também foram 

encontrados por nós em outras fontes, das quais destacamos a narrativa de Abílio 

Barreto: 

Como já ficou dito, o primeiro concerto a que assistiu a sociedade 

horizontina naquele período da construção da cidade realizou-se na 

noite de 07 de setembro de 1895, no Escritório Central da Comissão 

Construtora, à Rua General Deodoro, após a inauguração do ramal 

férreo e do assentamento das pedras fundamentais dos edifícios 

públicos. O programa desse concerto [...] foi executado pelos 

musicistas ouro-pretanos que tinham vindo tomar parte nas festas, 

Srs. Vicente Ferreira do Espírito Santo [...] (BARRETO, 1996: 658). 

 

 Ainda devemos citar Barreto, ao narrar o importante desdobramento 

daquele concerto. Segundo ele, 

 

aquele concerto, que tão gratas recordações deixou no espírito dos 

horizontinos, despertou no musicista Sr. Otávio Barreto de Oliveira 

Braga a idéia de fundação da "Sociedade Musical de Belo Horizonte", 

o que levou a efeito no dia 10 do referido mês, organizando uma 

banda de música cuja regência ficou a cargo do professor Augusto 

José de Souza e cujos ensaios se realizavam na própria residência do 

Sr. Otávio Barreto, em uma casa velha, junto à Biblioteca, no Largo da 

Matriz (BARRETO, 1996: 658). 
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 Infelizmente pouco de sabe sobre a Sociedade Musical de Belo Horizonte, que 

posteriormente passou a se chamar Lira Mineira. Acreditamos que a busca por 

informações sobre essa instituição se mostra relevante a esta pesquisa, pelo fato de 

ainda desconhecermos os seus integrantes e a abrangência de sua atuação, 

possivelmente incluindo o músico Espírito Santo.  

 Segundo Sérgio Freire, em seu livro Do Conservatório à escola: 80 anos de 

criação musical em Belo Horizonte (FREIRE, 2006: 25), Belo Horizonte, nas primeiras 

décadas do século XX, deixou-se impregnar pelo espírito da belle époque, quando 

cafés, cinemas, corridas de automóveis e concertos demonstravam a mudança em 

direção ao cosmopolitismo urbano emergente (2006: 31). Em relação ao cinema em 

Minas Gerais, consta que em 23 de julho de 1897 aconteceu a primeira sessão 

cinematográfica na cidade de Juiz de Fora, sendo que em Belo Horizonte as sessões 

teriam se iniciado em 10 de julho de 1905. Os vários cinemas proporcionaram a 

existência de orquestras para acompanhamento dos filmes mudos, além de serem 

importantes locais para a realização de concertos. Tais orquestras de cinema se 

constituíam como orquestras de câmara formadas por piano, cordas e madeiras. 

Constam registros de que Espírito Santo foi integrante da Orquestra do Cine-Teatro  

Commércio, 4 como ilustrado pela fig.1.  

                                                 

4 O Cine Teatro Comércio, inaugurado em 1909 na rua dos Caetés, esquina com São Paulo, era o maior 

de Belo Horizonte, com capacidade para 800 pessoas. Dispunha de orquestra própria, composta por 

dez integrantes, dirigida pelo maestro José Nicodemos e subdirigida por Eugênio Guadagnin. 

Pertencia à ‘Empresa Gomes Nogueira', que então já havia se estabelecido solidamente no ramo. Foi 

fechado em 19 de abril de 1925. 
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Fig.1 - Orquestra do Cine-Teatro Commércio, em 1908: (sentados); Domingos Monteiro, Vicente 

Ferreira do Espírito Santo, Luís Loreto, Áurea Gomes Nogueira, Francisco dos Santos Souza, 

Vespasiano dos Santos (Fonte: Memória Musical de Belo Horizonte - Fundação João Pinheiro). 

 

 

  A história das orquestras que atuaram em Belo Horizonte é matéria ampla 

e de difícil levantamento. Segundo Leonardo Magalhães, era hábito da linguagem do 

início do século XX se chamar de orquestra os grupos que executassem uma peça em 

um café ou que acompanhassem a trama de um filme mudo em um dos muitos 

cinemas da cidade. 

 

Das orquestras do primeiro tipo, as de salão, temos registros de 

várias que, em diversas épocas, aqui atuaram. São elas: Orquestra do 

Clube das Violetas, fundada por Frederico Steckel, e onde, segundo 

Abílio Barreto, saraus os mais encantadores e da mais lídima 

espiritualidade aí se realizaram durante alguns anos. Tinha sua 

orquestra fundada e regida pelo maestro José Ramos da Lima. A do 

Cinema Comércio, regida por Juvêncio Júnior, a do Paris regida por 

Justino da Conceição, a Acadêmica, de Ernani Agrícola; as dos 

maestros Vicente Ferreira do Espírito Santo [grifo nosso] e José 

Nicodemus, e as das emissoras de rádio, dentre as quais se destacam 

as da Rádio Mineira e da Rádio Inconfidência (MAGALHÃES, 1997: 

340). 

 

 Ainda segundo Magalhães, essas instituições não tinham um número fixo 

de integrantes, formando-se de acordo com o repertório, sendo os músicos 
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contratados por tarefas (MAGALHÃES, 1997: 340). Deste modo, acreditamos que 

esta pesquisa venha também nos fornecer, como ressonância, outras informações 

mais esclarecedoras sobre o cenário musical do início de século XX assim como a 

atuação de seus agentes.  

 Outro fato relevante é que constam registros da efetiva contribuição de 

Espírito Santo para a criação, em 1901, da Escola Livre de Música em Belo Horizonte, 

conforme dados encontrados no Arquivo Público Mineiro / Plataforma Hélio Gravatá 

(GRAVATÁ, AHG-001598, AHG-0001752a), ilustrado pelas fig.2 e 3. Acreditamos 

que provavelmente esta escola tenha sido a primeira instituição de ensino de música 

na nova capital mineira. 

 

 

 

 

 

 

 

O estatuto de criação da Escola Livre de Música foi publicado  no Jornal  

 

 

 

O estatuto de criação da Escola Livre de Música foi publicado no Minas Geraes, 

datado de 23 de dezembro de 1901 (JORNAL MINAS GERAES, 1901), apresentando 

os nomes de seus membros-fundadores: Francisco José Flores, José Nicodemos da 

Silva, Alfred Furst, Ismael Franzen, Vicente Ferreira do Espírito Santo, José 

Felicíssimo de Paula Xavier e José Ramos de Lima. Entretanto, na publicação Minas 

Geraes em 1925, de Victor Silveira,  não há citação nominal de Espírito Santo junto 

àquela instituição. Em suas palavras, 

 

 
Fig.2 - Arquivo Público Mineiro - Acervo Hélio Gravatá 

Referência AHG-000784 - ocorrência AHG-001598 

 

 
Fig.3 - Arquivo Público Mineiro - Acervo Hélio Gravatá 

   Referência AHG-001598 ocorrência  AHG-0001752a 
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Assim é que graças ao seu espírito esforçado  e empreendedor, 

referindo-se aqui ao maestro Francisco José Flores, foi fundada na 

Capital,  em 1901 a Escola Livre de Música. Dessa útil iniciativa, 

foram companheiros do maestro Francisco J. Flores vários outros  

musicistas e dilettanti de Bello Horizonte, entre os quais os maestros 

José Nicodemos e Ramos de Lima, o dr. Ismael Franzen e Alfredo 

Furst (SILVEIRA, 1926: 560). 

 

Uma dúvida levantada a partir desta declaração é se a não citação nominal 

de Espírito Santo e José Felicíssimo, membros fundadores daquela escola, teria sido 

mera casualidade, suas inserções junto aos dilettanti ou devido a outras questões 

ainda desconhecidas. 

 Não obstante sua atuação musical como compositor de obras para coral e 

orquestra, Espírito Santo ainda é pouco referenciado nas publicações especializadas. 

Podemos aqui citar as poucas e valiosas fontes de que dispomos, como o catálogo 

Acervo de manuscritos musicais, do Prof. Régis Duprat, do qual constam vários 

registros da atuação de Espírito Santo também como copista de várias obras de 

outros compositores (DUPRAT, 1991), o catálogo Banda Euterpe Cachoeirense: acervo de 

documentos musicais,  organizado por Mary Ângela Biason (BIASON, 2012: 67) e o 

catálogo O ciclo do ouro: o tempo e a música do barroco mineiro de Elmer Barbosa 

(BARBOSA, 1979: 405). Outra interessante questão que podemos elencar é o fato de 

não encontrarmos nenhuma menção a Espírito Santo  no que se refere à sua 

produção musical e condução orquestral em Belo Horizonte, especificamente no 

período de 1897 a 1911.  Como ilustração de seu reconhecimento público que 

justificaria tal menção, citamos o Jornal Minas Geraes, de 24 de dezembro de1911, 

comunicando o seu falecimento. 

 

Musicista exímio (Vicente ferreira do Espírito Santo), deixa inúmeras 

composições, que o tornaram conhecido, não só em Minas como em 

outros Estados, sendo o seu nome pronunciado com respeito e 

acatamento pelos seus inúmeros discípulos (JORNAL MINAS 

GERAES, 1911). 
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Essa nota nos permite dimensionar tanto sua atuação como compositor 

quanto seu reconhecimento em Belo Horizonte, nos deixando entrever  a abrangência 

da difusão de suas obras. 

 

 

Obras e questões editoriais 

 

 A produção musical de Espírito Santo, até onde sabemos, é constituída em 

sua maioria por músicas sacras para solista, coral (SATB) e orquestra. Encontramos 

no acervo Curt Lange da UFMG um inventário autógrafo do acervo musical pessoal 

de Espírito Santo, no qual estão inscritos cerca de 190 títulos, sendo 24 obras de sua 

autoria (fig.4). Onze destas obras foram recolhidas e integradas ao acervo  Curt 

Lange e hoje se  encontram catalogadas no Museu da Inconfidência – anexo Casa do 

Pilar, em Ouro Preto, e no Museu da Música, em Mariana. Localizamos ainda mais 

um título no acervo da Banda Euterpe Cachoeirense (Ouro Preto). 
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Relação de composições de Espírito Santo presentes em seu inventário pessoal 

 

Antiphona  (1) Antifona Veni Sponsa Christe 

Credo para orquestra (1) Credo 

Domine e Veni (1) Domine e Veni 

 

Hinos (3) 

Quem terra pontus sidera 

Hymno de Natal 

Hymno de S. Efigênia 

 

Invitatórios (3) 

Invitatório de N.S. do Rosário 

Invitatório de São  Francisco 

Invitatório de São Roque 

 

Jaculatórias (7) 

Jaculatórias de N.S. da Conceição 

Jaculatórias de N.S. das Mercês 

Jaculatórias de N.S. do Rosário 

Jaculatórias de Santa Efigênia 

Jaculatórias de São Francisco 

Jaculatórias de São Roque 

Jaculatórias de São Sebastião 

Ladainha (1) Ladainha 

Missa para grande e pequena 

orquestra (1) 

Missa 

 

Solos ao Pregador (6) 

O Gloriosa Virginum 

O Gloriosa Virginum (soprano) 

Jesus Corona Virginum (soprano) 

Totta Pulchra (contralto) 

Veni Creator Spiritus (soprano 

Hymno Rex Glorise Martyrum 

 

 

O inventário anteriormente citado, por não apresentar o local ou a data de 

sua redação, nos permite aventar que o mesmo esteja incompleto e que a produção 

musical de Espírito Santo tenha sido maior do que a que consta naquele documento. 

O que nos leva a essa suposição é o fato de as obras do acervo Curt Lange terem 

datas de composição anteriores a 1899. Soma-se a isso o fato de termos localizado 

outras obras (datadas de 1900 e 1905), no Acervo do Maestro Vespasiano Gregório de 

Fig.4 - Relação das obras de Espírito Santo 
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Matos (MG) e descoberto a existência de uma terceira intitulada Quis est hic, et 

laudabimus eum?, ainda não localizada, citada no jornal A União (1887: 40), datado de 

30 de novembro de 1887.  Deste modo, podemos inferir que o recolhimento das obras 

ainda não localizadas nos permitirá, além de complementar o citado inventário, 

analisar e compreender sua produção musical em Belo Horizonte no séc. XX. 

Para o presente projeto, coletamos as obras musicais cujos manuscritos 

autógrafos e cópias manuscritas se encontram nos acervos anteriormente citados 

(fig.5) 

 

Obra Orquestração 

Antífonas Domine e Veni Sancte 

Espiritus 

[SATB, vl I-II, vla, vlc, cb, fl I-II, cor I-II ] 

Hino Veni Creator [S solo, vl I-II, cb, fl I-II, cl, cor I-II, tpt] 

Jaculatórias de N.S. da Conceição [S solo, SATB, vl I-II, vla, cb, fl, cl, cor I-II, 

harmonium] 

Jaculatórias de N.S. das Mercês [S solo, SATB, vl I-II, vla, cb, fl, cor I-II]  

Jaculatórias de São Sebastião [S solo, SATB, vl I-II, vla, cb, fl, cl, cor I-II, 

harmonium] 

Jaculatórias de Santa Efigênia [S solo, SATB, vl I-II, vla, vlc, fl, cl, cor I-II, 

harmonium] 

Invitatório de Immaculatam 

Conceptionen 

[SATB, vl I-II, vla, cb, fl, cl I-II, cor I-II, 

harmonium] 

Ladainha em Sol [SATB, vl I-II, vla, vlc, fl I-II, cl, cor I-II, tbn 

I-II, fag I-II] 

Magnificat in D [SATB solo, SATB,  vl I-II, vla, vlc, fl I-II, 

cl, cor I-II, tpt, harmonium]  

Ave Maria [Solo, vl I-II, vla, cb, fl, cl, tbne] 

Bela Formosa Maria - Cânticos para 

Coroação do mês de Maria 

[Solo, SATB, harmonium] 

O Gloriosa Virginum  [Solo, vl I, fl, cl, tpt, bdn, cor I-II, bx, 

harmonium 

Credo em Fá [SATB, vl I-II, vla, fl, cl I-II, tpt, cor I-II] 

Fig. 5 - Relação de manuscritos coletados 
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No processo de edição das obras, temos os Profs. Paulo Castagna, Carlos 

Alberto Figueiredo, Márcio Miranda Pontes e o Laboratório de Musicologia da 

UEMG como algumas das referências dos critérios editoriais adotados neste projeto.  

Podemos citar alguns destes critérios, considerando-se tratar de uma edição crítica: 

adoção das normas e convenções atuais de escrita musical para escrita instrumental e 

vocal; realização das indicações de repetições e desdobramentos dentro do texto 

musical; manutenção de indicações técnicas presentes nas fontes primárias, tais como 

de andamento, agógica, dinâmica e expressão. Caso a fonte não apresente estas 

indicações, as mesmas poderão ser acrescidas à edição, em concordância estética e 

estilística; preservação da orquestração constante na fonte primária, não sendo 

adulterada ou recebendo inclusões de possíveis linhas instrumentais ausentes; 

utilização da norma lingüística atual nos textos de língua portuguesa; utilização de 

referências como o Liber Usualis e manuais católicos na revisão dos textos litúrgicos, 

viabilizando as correções necessárias; omissão de sinais musicais redundantes; 

organização de aparato crítico contendo as alterações propostas na transcrição 

justapostas a situação encontrada da fonte primária; citação dos copistas, 

especialmente quando se tratar de cópias diferentes do mesmo documento. Neste 

caso, as diferenças encontradas nas cópias serão  explicitadas no aparato crítico; 

elaboração de grade geral de regência, por tratar-se unicamente de manuscritos de 

partes cavadas (instrumentais e vocais); editoração eletrônica utilizando o software 

Sibelius, versão 7.5. 

 

Apresentamos a seguir exemplos da proposta de planificação das obras 

editadas neste projeto (fig. 6 a 9). Com o propósito de permitir uma melhor 

compreensão, são listas as abreviaturas utilizadas nesta seção 
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Vozes: S - soprano (ou tiple) / A - contralto (ou alto, altus) / T - tenor /  B - baixo 

Instrumentos: Vl - violino/ Vla - viola/ Vlc - violoncelo/ Cb-contrabaixo (ou baixo) 

 Fl - flauta / Cl - clarinete / Fgt - fagote  / Tpa - Trompa /Tpt - trompete 

 Tbn - trombone / Harm - harmônio 

Grafia musical: And. - andamento / F/C - fórmula de compasso / c - nº de 

compassos 

Localidade: BH - Belo Horizonte / OP - Ouro Preto 

 

A convenção adotada na seção divisões segue  a sequência andamento, 

tonalidade, fórmula de compasso e número de compassos.   
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Domine e Veni 

Fonte: Domine e Veni Sancte Spiritus / A 4 Vozes, Violinos, Violas, Flautas, Trompas, Baixo e 

acompanhamento de Harmonium /  contém 14 partes / Por Vicente F. E. Santo / Ouro Preto, 30 de 

obr. de 1886 

Situação da fonte - Autógrafo -  Vicente F. E. Santo   

                                Partes: S/A (OP, 30/10/1886) 

 

 

 

 

Cópias 

Justino da Conceição  

Partes: S (07/03/19270 / T (BH, 24/02/1941) / B (30/07/1925) 

Raimundo de Lima    

Partes: S/T/B - corrigida por V.F. Espírito Santo - (26/09/1901) 

             Vl II (BH, 30/09/1901) 

             Vlc (BH, 27/09/1901) 

             Cb   

             Fl I-II (BH, 03/10/1901) 

             Tpa I-II (BH, 03/10/1901) 

E. Cintra  

Partes: Vl I / Vla / Vlc / Tpa I-II / Harm. (OP, 15/12/1889) 

Instrumentação: SATB / Vl I-II / Vla / Cb / Fl I-II / Tpa I-II / Harmônio. 

 

 

 

Divisões: 

Domine ad adjuvandum me festina 

Allegro moderato, lá menor, F/C. 4/4, 18c. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. 

Largo,  lá menor, F/C. 6/8, 12c. 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper et in saecula saeculorum, Amen. 

Allegro, Dó, F/C. 3/8, 31c. 

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende 

Andante, lá menor, F/C. 4/4, 30c. 

Fig. 6 - Obra Domine e Veni  
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Hino Veni Creator    

Fonte: Hino Veni Creator / Solo ao Pregador solo /  Por Vicente F.E. Santo 

Situação da fonte - Autógrafo   - Vicente F. E. Santo                                           

Instrumentação: S solo / Vl I / Cb / Fl / Cl sib / Tpt sib (piston) / Tpa I-II. 

Divisões: Veni creator 

Allegro, Fá, F/C. 4/4, 95c. 

 

 

Texto 

 

Veni, creator Spiritus 

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia, 

quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 

altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas 

et spiritalis unctio. 

 

 

Vinde, Espírito criador, 

visitai as Vossas almas; 

enchei com a graça do alto 

os corações que criastes 

  

Sois chamado Consolador 

(Paráclito), 

altíssimo dom de Deus, 

fonte viva, fogo, caridade 

e unção espiritual. 

 

Fig. 7 - Obra Hino Veni Creator 

 

Jaculatórias de São Sebastião 

Fig. 8 - Obra Jaculatóriad de São Sebastião  

Fonte: Jaculatórias de São Sebastião / Por Vicent Ferrª do E. Santo/ A 4 Vozes, Violinos, Viola, 

Flautas, Clarinetes, Trompas e Baixos  / Ouro Preto, 25 de janeiro de 1893 

Situação da fonte - Autógrafo - Vicente F. E. Santo  

                               Partes: SATB / Vl I / Vla (violeta) / Fl / Cl / Tpa I-II   (OP, 25/01/1893) 

Cópias Justino da Conceição  

Parte: Harmônio (início séc. XX) 

Instrumentação: SATB / Vl I / Vla / Fl / Cl / Tpa I-II / Harmônio. 

 

 

Divisões: 

Mártir Glorioso 

Andantino, Fá, F/C. 6/8, 37c. 

Pedi ao Senhor 

Andantino, Fá, F/C. 6/8, 37c. 

Livres da peste 

Andantino, Fá, F/C. 6/8, 37c. 
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Magnificat 

Fonte: Domine e Veni Sancte Spiritus / A 4 Vozes, Violinos, Violas, Flautas, Trompas, Baixo e 

acompanhamento de Harmonium /  contém 14 partes / Por Vicente F. E. Santo / Ouro Preto, 30 de 

obr. de 1886 

Situação da fonte - Cópias Autógrafas  

Cópias Justino da Conceição  

Partes: S (-),  (BH, 15/03/1927), (BH, 24/02/1929)  

C (OP, 25/04/1900), (BH, 13/03/1928) 

T (OP, 28/04/1900), (BH, 09/04/1943)  

B (05/1900) 

Vl I (OP, 24/04/1900) 

Vl II (OP, 25/05/1900) 

Vla  (31/05/1900) 

Cb (OP, 24/05/1900) 

Fl I-II (OP, 19/05/1900) 

Cl I (OP, 25/05/1900) 

Tpa I-II (-) 

Tpt - piston sib - (OP,19/05/1900)  

 Rodrigo Elias de Miranda 

Parte: Cb  (OP, 21/02/1885) 

 Anônimo 

Partes: Harm. (OP, 15/12/1889), Cb, Vl II 

Instrumentação: SATB solos / SATB / Vl I-II / Vla / Vcl / Fl I-II / Cl i / Tpt / Tpa I-II / 

Harmônio. 

 

 

Divisões: 

Magnificat 

Andantino, Ré, F/C. 4/4, 110c. 

Gloria Patri  

Largo,  si menor, F/C. 6/8, 11c. 

Sicut erat in principio    

Allegro, Ré, F/C. 2/4, 37c. 

Fig. 9 - Obra Magnificat 
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Breves considerações estético-musicais 

 

A análise e estudo das obras de Espírito Santo os permitem perceber 

determinadas particularidades de suas composições, que apresentaremos 

brevemente, em caráter puramente ilustrativo, sem intencionar a delimitação de seu 

estilo composicional. Em linhas gerais, temos estruturas harmônicas simples, que são 

geralmente refornaçadas pela figura do harmônio, em dobramento com as cordas. 

(Fig. 10 e 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra particularidade é a ocorrência de dobramentos, que podem ser 

percebidos entre  fl I e vl 1 em vários momentos. (Fig.12) 

 
FFigFig. 11 - Jaculatórias de São Sebastião 

 

 
Fig. 10 - Jaculatórias de Santa Efigênia 
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Fig. 12- Magnificat 

 

Os metais geralmente apresentam pontuações harmônicas, não 

demonstrando grandes desenvolvimentos melódicos. 

 

Tratando-se da parte vocal, os solos apresentam grande movimentação 

melódica, sendo todos escritos para a voz de soprano. (Fig. 13 e 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O coro apresenta homorritimia regular, dentro de uma extensão 

confortável, não atingindo notas extremas. (Fig. 15) 

 

 

 

Fig.13 - Jaculatórias de N.S. das Mercês 

 

Fig. 14 - Jaculatórias de Santa Efigênia 
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A título de conclusão, podemos dizer que, ao publicarmos e divulgarmos 

o repertório proposto neste projeto, buscamos alcançar resultados tais como a criação 

de efetivos canais de acesso a obras musicais mineiras tão importantes quanto 

desconhecidas, o estabelecimento de mais uma via de acesso a um passado musical 

que é continuamente renovado em sua recepção e fruição contemporâneas.  
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Resumo: A soprano portuguesa Cacilda Ortigão (1889-1956) foi uma artista de sucesso 

em sua terra natal e no Brasil durante a década de 1920. Neste período, boa parte de seu 

repertório foi dedicado à produção musical luso-brasileira. Este trabalho tem como 

objetivo olhar com atenção o acervo da cantora, especialmente as partituras de 

compositores portugueses e brasileiros, a fim de compreender a inserção de Cacilda 

Ortigão no cenário musical luso-brasileiro. 

Palavras-chave: Cacilda Ortigão. Repertório luso-brasileiro. Musicologia luso-brasileira.  

 

Cacilda Ortigão (1889-1956) and her Luso-brazilian repertory: initial considerations 

 

Abstract: The portuguese singer Cacilda Ortigão (1889-1956) was a succesful artist in her 

own country and Brazil in the 1920’s. In this period, a good number of her repertory was 

dedicated to luso-brazilian musical composition. This paper aims to pay attention to her 

archive, mainly luso-brazilian composer sheet music’s, to understand Cacilda Ortigão’s 

inclusion in the Luso-Brazilian music landscape. 

Keywords: Cacilda Ortigão. Luso-brazilian repertory. Luso-brazilian musicology. 

 

 

A soprano ligeiro portuguesa Cacilda Ortigão (Lisboa, 1889 - São Paulo, 

1956) foi uma artista de renome internacional, especialmente na década de 1920, 

durante o auge de sua carreira. Neste período, além de ter seu nome conhecido na 

terra natal, Cacilda Ortigão foi aclamada pela crítica brasileira e argentina e, no 

Brasil, apelidada como Rouxinol de Portugal (POCEBON, 2015). 

Ainda em formação, Cacilda Ortigão estudou no Conservatório Nacional, 

em Lisboa, e foi vencedora do Concurso para Pensionistas no Estrangeiro de 1913, 

quando teve então oportunidade de estudar e já iniciar sua carreira profissional na 

Itália a partir de subsídio do Estado. Na década de 1920, a soprano foi condecorada 

pelo governo português com o grau de cavaleiro da ordem de Santiago da Espada, 

além de ser o objeto do opúsculo Cacilda Ortigão perante a mentalidade de Portugal e do 
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Brasil, de 1923 (Fig. 1), no qual poemas e escritos de autores portugueses e brasileiros 

enaltecem as qualidades artísticas da cantora. Também foi homenageada por Luis de 

Freitas Branco (1890-1955), que dedicou sua canção Frivolidade à cantora, estreada no 

Rio de Janeiro em 1921.  

 

 

Fig. 1: Capa do opúsculo Cacilda Ortigão perante a mentalidade de Portugal e do Brasil. 

 

Enquanto membro da Missão Artística Portuguesa, um grupo de músicos 

patrocinado pelo governo português para divulgar no Brasil a produção musical 

lusitana e promover “intercambio da musica das duas nações irmãs”1,Cacilda 

Ortigão teve sua primeira oportunidade de pisar em palcos da antiga colônia. 

Posteriormente, com turnê solo, a cantora retornou ao país em 1921 e em 1940, 

quando decidiu adotar o Brasil como sua segunda pátria. 

Apesar de ser uma figura importante no cenário musical luso-brasileiro, 

Cacilda Ortigão foi praticamente esquecida pela historiografia durante décadas. Mais 

recentemente, a soprano tem sido descoberta e estudada a partir de seu acervo2, 

                                                           
1 A ENTREGA das Insignias das tres ordens. O Paiz, Rio de Janeiro, 01 de julho de 1919. p.7. 
2 Acervo mantido pelos familiares da cantora desde seu falecimento. 
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formado por fotografias, correspondências, recortes de jornal, partituras, entre 

outros, e por notícias publicadas em periódicos, hoje disponibilizadas por 

hemerotecas digitais portuguesas e brasileiras. 

As partituras, majoritariamente dedicadas à formação de canto e piano, 

formam boa parte do acervo de Cacilda Ortigão que se tem acesso hoje. Além disso, 

nota-se que cerca de um terço desta coleção é composta por obras de compositores 

portugueses e brasileiros. Assim, neste trabalho, pretende-se olhar mais atentamente 

essa coleção de partituras remanescente, com o objetivo de compreender a inserção 

da cantora no cenário musical luso-brasileiro a partir de peculiaridades nela 

encontradas, como dedicatórias e informações sobre sua interpretação. Serão 

apresentadas, portanto, aspectos desta coleção que auxiliem na compreensão de 

Cacilda Ortigão como uma personagem no meio musical luso-brasileiro. 

 

1. Cacilda Ortigão e o repertório luso-brasileiro 

 

As fontes que apresentam dados de Cacilda Ortigão antes de sua primeira 

vinda ao Brasil, em 1919, como integrante da Missão Artística Portuguesa, indicam 

que o repertório da cantora neste período foi totalmente operístico. A única exceção 

foi sua primeira apresentação3 em Lisboa, após o período na Itália, em que, além de 

árias de óperas, a cantora apresentou três canções, entre elas As Cotovias, do 

português Alberto Sarti (1858-?).  

Nesta primeira turnê pelo Brasil, junto da já consagrada soprano 

portuguesa Maria Júdice da Costa (1870-1960), do barítono Alfredo Mascarenhas 

(1882-1945), e do compositor e pianista Ruy Coelho (1889-1986), Cacilda Ortigão 

compõe a Missão Artística Portuguesa e realiza concertos no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. Segundo notícias de jornais, a proposta da Missão era realizar três concertos 

em cada cidade, seguindo uma ordem cronológica da produção musical portuguesa, 

                                                           
3ORTIGÃO, Cacilda Sá Pereira. Concerto. Lisboa, 21 de março de 1918. Coleção particular de Ruthe 

Pocebon. 
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além de incluir o repertório operístico italiano. Assim, o primeiro concerto abrangeu 

a produção musical portuguesa do século XVIII; o segundo esteve focado em obras 

de compositores portugueses do século XIX e também uma peça do brasileiro Carlos 

Gomes (1836-1896).4 Já o repertório do terceiro concerto é considerado mais recente, 

sendo denominado como “Musica portugueza moderna”5. Desta forma, nestas 

apresentações, Cacilda Ortigão tem oportunidade de, ao lado dos colegas da Missão, 

divulgar a produção musical portuguesa desde Marcos Portugal (1762-1830) e 

Cordeiro da Silva (1756-1808) até compositores contemporâneos à cantora, como 

Vianna da Motta (1868-1948) e Oscar da Silva (1870-1958). 

Após se desligar do grupo, em novembro de 1919,6 Cacilda Ortigão segue 

pelo Brasil em turnê com o pianista e compositor Oscar da Silva em cidades como 

Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Juiz de Fora, Salvador, Recife, Belém, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Bagé. Tanto nesta turnê pelo Brasil 

quanto nas duas próximas, entre os anos de 1921-1923 e 1940-1942, nota-se que a 

produção musical de compositores portugueses e brasileiros sempre é apresentada 

com destaque pela cantora, ao lado de árias de óperas e Lieder, sendo esta 

característica um possível resquício de sua participação na Missão Artística 

Portuguesa. Em uma entrevista para o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, a cantora 

afirma: 

 

E’ assim que eu comprehendo o intercambio. E’ assim que eu 

comprehendo a approximação dos dous paizes; é assim que eu 

comprehendo a missão de uma artista que foi ao Brasil com a 

confiança do seu paiz e encarregada de propagar lá e cá as musicas 

respectivas. Se a propaganda da musica portugueza no Brasil não foi 

completa, desejo que o seja a da musica brasileira em Portugal. [...]7 

                                                           
4CONCERTOS: Missão Portugueza. O Imparcial, Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1919.p.10. 
5A MISSÃO Artística Portugueza realiza hoje o seu ultimo concerto, em homenagem ao presidente 

Epitacio Pessoa. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 01 de setembro de 1919. p.3. 
6MUSICA: Cacilda Ortigão. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 05 de novembro de 1919.p.5. 
7 L.T. A musica brasileira e os nossos compositores em Portugal: Cacilda Ortigão concede uma especial 

entrevista a um representante d’A Noite, a quem d{ as suas impressões acerca do Brasil. A Noite, Rio 

de Janeiro, 21 de outubro de 1920. p.6. 
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Cacilda Ortigão deixa claro seu objetivo em realizar um intercâmbio entre 

a produção musical dos dois países, divulgando no Brasil a produção portuguesa e, 

em Portugal, a brasileira. Para ela, sua missão nessas turnês é semear a riqueza 

musical dos dois países, especialmente em seus próximos concertos. 

Embora no Brasil essa premissa de divulgar a música portuguesa e incluir 

a produção brasileira em seu repertório fosse marca de seus concertos, até o 

momento não se sabe ao certo se a cantora realizou o intercâmbio musical que se 

propôs, já que são poucas as fontes sobre seus concertos na terra natal. Para o 

momento, sabe-se que um dos concertos realizados em 1926, em Figueira da Foz, 

teve uma parte dedicada somente a compositores portugueses.8  

No entanto, na mesma entrevista do jornal A Noite, Cacilda se mostra 

surpresa e animada com a produção musical brasileira, visto pouco conhecê-la até 

sua primeira vinda ao Brasil. Nesta ocasião, a cantora cita os nomes dos compositores 

brasileiros que mais lhe agradaram em terras tupiniquins como Henrique Oswald 

(1852-1931), Alberto Nepomuceno (1864-1920), Sylvio [Deolindo] Fróes (1865-1948), 

Francisco Braga (1868-1945), Araujo Vianna (1872-1916), Barroso Netto (1881-1941), 

Glauco Velasquez (1884-1914), Antônio Leal de Sá Pereira (1888-1966), [José] 

Octaviano [Gonçalves] (1892-1962), entre outros. Destes, alguns possuem suas obras 

executadas por Cacilda e/ou constam em seu acervo de partituras. 

Em relação aos compositores portugueses, não existe explicitamente uma 

predileção de Cacilda Ortigão, no entanto, a cantora demonstra ter afeição pelas 

obras dos colegas Ruy Coelho e Oscar da Silva, relatado em um artigo9 de jornal, no 

qual discorre sobre suas impressões relacionadas ao livro “Música e Músicos de 

Portugal”, do gaúcho Antenor de Oliveira Monteiro (1872-1948).  

 

 

                                                           
8 CACILDA Ortigão. Diário de Notícias. [Lisboa], 1926. Coleção particular de Ruthe Pocebon  
9 ORTIGÃO, Cacilda. Uma impressão sobre o livro do prof. Antenor de Oliveira Monteiro <<Musica e 

Musicos de Portugal>>. Rio Grande. Rio Grande, 25 de abril de 1942. p. 1. 
 



Atas do Congresso Internacional  

“Música, Cultura e Identidade no Bicenten{rio da Elevação do Brasil a Reino Unido”. São Paulo, 2015. 

377 

2. O acervo de partituras 

 

Em relação às partituras de compositores portugueses e brasileiros para 

canto e piano que compõe o acervo remanescente de Cacilda Ortigão, tem-se uma 

diversidade de documentos. Suas características contemplam aspectos como 

partituras publicadas ou manuscritas, que possuem dedicatórias, assinaturas da 

cantora e/ou indicações de local e data.  

Como exemplo de dedicatórias, tem-se a Eterna canção (Fig. 2), com letra 

de Julio Dantas e música de Antenor de Oliveira Monteiro, que dedica à cantora uma 

partitura manuscrita da canção. Nela, o compositor escreve: “Offereço este exemplar 

à eximia cantora, Snra. Cacilda Ortigão, como recordação de a ter ouvido cantar esta 

canção com musica de Antonio Vianna, no dia 26 de junho de 1922. Rio Grande, 14 

de abril de 1942. Antenor O. Monteiro.” Neste caso, a poesia de Julio Dantas foi 

musicada pelo compositor após assistir a versão de Antonio Vianna, em Rio Grande 

(RS), interpretada por Cacilda em sua segunda turnê pelo Brasil. Após vinte anos do 

ocorrido, Cacilda Ortigão voltou à cidade para realizar concertos e, nesta ocasião, o 

compositor teve a oportunidade de homenagear a cantora com sua composição.  
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Fig. 2: Capa da Eterna Canção, de Antenor de Oliveira Monteiro. 

 

Também as obras Arlequim (fox trot), de Cruz e Souza com letra de 

Cardoso dos Santos, Morena (canção brasileira), de Angélica de Rezende Garcia com 

letra de Carmen de Mélo, e Mãe (melodia para piano e canto, 1934), de Orestes Mário 

Farinello (1908-1989) com versos de Corrêa Junior, possuem partituras dedicadas 

pelos compositores e autores à Cacilda Ortigão, seguindo o modelo: “| ilustre 

cantora Cacilda Ortigão, homenagem dos autores”. Somente Morena e Mãe possuem 

data da homenagem, a primeira em 1941 e a segunda em 1940, período no qual 

Cacilda decide adotar o Brasil como segunda pátria, realizando sua terceira turnê 

pelas principais cidades, quando, provavelmente, tenha contatado tais artistas. 

Além destas, a canção Cantiga do luar, com versos de C.C e música de [?] 

Eutropio, também possui anotada uma dedicatória dos autores. Trata-se de uma 

partitura manuscrita, na qual, abaixo do título, há uma indicação que não ajuda a 

esclarecer o nome de seus autores: a dedicatória “Á Exma. Sra. D. Cacilda Ortigão, 

gloria e honra da arte portuguesa. O autor O.D.C.” Neste caso, sem uma indicação 

direta de autoria, para já fica fora de questão qualquer tentativa de compreender a 
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relação entre o compositor e a cantora; no entanto, a partir da dedicatória, percebe-se 

a importância de Cacilda Ortigão para a divulgação da arte de seu país. 

Outra partitura do acervo remanescente de Cacilda Ortigão que possui 

uma dedicatória ainda não identificada é a valsa lenta Depois de um sonho, do 

alagoano Tavares de Figueiredo (1891-1925) e versos de Jayme D’Altavilla. Nela, h{ 

escrito: “À maior cantora luzitana / o humilde admirador / [nome não identificado] / 

[Par{], 14 março 1921”. Neste caso, acredita-se que a assinatura seja de algum 

espectador de Cacilda Ortigão que, por meio da dedicatória, decide homenageá-la. 

Além dessas, o acervo de Cacilda Ortigão também conta com partituras 

dedicadas por amigos, como a Serenata, do português Thomaz de Lima (1887-1950), 

versos de Affonso Lopes Vieira, com dedicatória assinada por João [Cunha], 

desejando | “ilustre artista / Exma. Senhora D. Cacilda Ortigão e / seu filho Paulo” 

uma “feliz viagem”, possivelmente referindo-se à viagem de mudança de Cacilda e 

seu filho para o Brasil.  

Nesta mesma partitura há ainda outras indicações, feitas por Cacilda 

Ortigão. A cantora descreve: “Cantada pela primeira / vez no Brasil - por mim / 

Cacilda Ortigão / 1920 – Belo Horizonte” e, em outro canto da capa: “Apontamento / 

feito no ano / 1940-maio-12 / Hotel dos Estrangeiros / Rio de Janeiro.” Esta indicação 

é de muito valor no momento já que, até agora, não foram encontrados programas 

deste concerto nem notícias da capital mineira que veiculem a estreia de Serenata no 

Brasil.  

Cacilda Ortigão também escreve na capa de outras partituras informações 

como local e data de concertos que incluíam tal obra. Por exemplo, na capa da 

partitura manuscrita do Atto primo (canzonetta) da ópera Salvator Rosa, de Carlos 

Gomes (1836-1896), a soprano escreve: “Em programa 2-maio-1940! / Teatro 

Municipal / Rio de Janeiro / Brasil”. J{ a capa do volume Duas Canções, op. 30, de 

Alberto Nepomuceno (1864-1920), também possui tal descrição: “Em programa / T. 

Municipal / Campinas – julho / 1940”. Nas duas, além de registrar onde e quando as 
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cantou, Cacilda Ortigão também aponta 1936 como o ano de início do estudo das 

obras. (“[....] / em 1936 / a cantar estas / musicas”). 

Uma particularidade encontrada nesta coleção é a partitura publicada da 

canção As Cotovias (Fig. 3), do português Alberto Sarti (1858-?) com versos de José 

Coelho da Cunha. Na capa desta, h{ uma nota impressa: “Cantada por primera vez 

em Buenos Aires por la notable cantatriz portuguesa / Señora Cacilda Ortigão” e, um 

pouco abaixo, “A beneficio de la Sociedad Portuguesa de Socorros”. Interessante 

notar que, dentro do acervo remanescente, tenha restado pelo menos uma partitura 

que se refira à estada de Cacilda Ortigão na Argentina, especialmente pelo registro 

da estreia da obra no país. Não se sabe se a menção à Sociedade Portuguesa de 

Socorros se refere ao concerto ou à publicação da partitura, visto que o único registro 

de concertos da cantora na capital argentina é o programa de seu segundo concerto, 

no qual a canção foi executada.  

 

 

Fig. 3: Capa da canção As Cotovias, de Alberto Sarti. 
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Em relação às demais partituras do acervo remanescente, um bom número 

possui a assinatura da cantora com ou sem especificação de data e local, e um 

número considerável não apresenta nenhuma informação além da própria partitura. 

Estes são os casos de obras de alguns compositores brasileiros citados na 

entrevista do jornal A noite, como Alberto Nepomuceno, Araujo Vianna, Barroso 

Neto e Glauco Velasquez. Além desses, o acervo de músicas para canto e piano de 

compositores luso-brasileiros contempla obras de Rey Colaço (1854-1928), Filippe 

Duarte (1855-1928), Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), Julio Neuparth (1863-

1919), Felix de Otero (1868-1946), Vianna da Motta (1868-1948), Nicolino Milano 

(1876-1962), David de Souza (1880-1918), Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Ruy Coelho 

(1889–1986), Marcello Tupynambá (1889-1953), Luiz de Freitas Branco (1890-1955), 

Hekel Tavares (1896-1969), Oswaldo de Souza (1904-1995), Luiz Provesi [?] e Antonio 

Viana [?]. 

 

Conclusão 

 

Estas considerações iniciais do repertório luso-brasileiro presentes no 

acervo remanescente da cantora portuguesa Cacilda Ortigão foram utilizadas para 

demonstrar alguns aspectos importantes de seu trânsito artístico e sua inserção no 

contexto musical nos dois países.  

Lamentavelmente, não se encontra nesta coleção a obra que Luis de Freitas 

Branco dedicou à cantora. No entanto, o surgimento de outros compositores que, de 

alguma maneira, se relacionaram com a cantora e a homenagearam com suas obras 

tem o objetivo de enaltecer mais ainda sua trajetória artística. Além disto, o fato de 

encontrar anotações de Cacilda Ortigão em suas partituras podem ser de grande 

valia pois, a partir delas, tem-se referências à datas, locais e concertos, o que pode 

auxiliar em pesquisas futuras.  

Outro fato que requer mais buscas é o intercâmbio musical proposto pela 

cantora na entrevista do jornal carioca. Neste sentido, é importante que se saiba se o 
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mesmo ocorreu, quais obras foram apresentadas e como a crítica se posicionou a este 

respeito. Assim, estas considerações iniciais são importantes para a definição de 

novos trajetos para a pesquisa acerca da cantora portuguesa Cacilda Ortigão. 
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