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Apresentação
(à guisa de Prólogo)
Pablo Sotuyo Blanco

O presente livro é resultado da ação musicológica desenvolvida pelo Núcleo de
Estudos Musicológicos da Universidade Federal da Bahia (NEMUS – UFBA),
grupo de pesquisa que, nas suas quatro linhas de investigação1, congrega musicólogos (no sentido mais amplo do termo) do Brasil e dos Estados Unidos.
Expressão utilizada em diversos contextos acadêmicos ligados à pesquisa
em música no Brasil, a noção de ação musicológica tem evoluído bastante ao
longo do tempo. Talvez a sua primeira versão escrita tenha sido aquela presente
na proposta de Grupo de Trabalho apresentada ao XVI Congresso da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) em 2006, definindo-a como “o conjunto das várias iniciativas ligadas ao patrimônio musical brasileiro, seja no âmbito acadêmico, como no plano da ação cultural ligada a agentes
públicos e privados”. Desde então, além das várias revisões e adequações necessárias aos seus objetivos, o seu alcance vem se ampliando, chegando a incorporar
questões de natureza estruturante para o desenvolvimento da própria Musicologia,
inclusive.
Nesse contexto que a ação musicológica promove e proporciona – seja
em nível social, técnico, científico, ou estruturante institucional –, os capítulos
aqui incluidos representam o olhar musicológico crítico debruçado sobre temas
1

As quatro linhas musicológicas de pesquisa desenvolvidas são: a) Musicologia, suas
interfaces e processos inter e multisciplinares; b) modelos pré-composicionais: interfaces entre Musicologia, Pedagogia e Composição Musical; c) repertório brasileiro de
Documentação Musical e Musicográfica: catalogação, edição e pesquisa; e d) repertorio
brasileiro de Iconografia Musical: catalogação e pesquisa. Para maiores detalhes, o leitor
interessado pode encontrar os detalhes relativos ao NEMUS no Diretório de Grupos de
Pesquisas (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Disponível no site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6311776970425093.
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diversos, assim apresentando contribuições que os diferentes autores produziram
sobre temas específicos e de relevância tanto para a Bahia quanto para o Nordeste,
o Brasil, a América Latina e a comunidade acadêmica internacional.
A sequência dos textos deste livro pode ser agrupada em três conjuntos
não necessariamente disjuntos: a) relevâncias e alcances da pesquisa musicológica
em geral; b) pesquisa musicológica relativa à Bahia; e c) pesquisa musicológica
relativa ao Brasil. Todos os capítulos expõem claros olhares críticos não metropolitanos, nos quais se percebem os diversos graus de relações com as linhas de
pesquisa em que o NEMUS – UFBA se articula estruturalmente.
Iniciando o primeiro conjunto, Manuel Veiga, fundador e líder do Núcleo
de Estudos Musicais – grupo de pesquisa reconhecido nacional e internacionalmente no qual participamos ativamente até o encerramento das suas atividades
–, convidado especial para esta publicação, nos brinda um amplo ensaio sobre
a noção de relevância na música e na pesquisa a ela relativa, no qual, com o seu
inconfundível estilo, a um só tempo profundamente sensível e crítico, tece uma
narrativa de alto valor científico com relevante grau de interdisciplinaridade
de um tema denso, que, para além da música, coloca, por vezes, no âmago da
dicussão o uso e função do próprio pesquisador de música.
Em seguida, Silvia Lazo propõe uma discussão qualitativa da representação
quantitativa na produção de teses e dissertações relativas à música no Brasil no
século XXI, disponíveis em bases de dados importantes para o meio acadêmico
dos Estados Unidos, como recorte exemplar de um âmbito mais amplo, continental e de crescente relevância acadêmica como o é América Latina, naquele país,
sobretudo quando considerada à luz das políticas eurocentristas há tempo estabelecidas no meio acadêmico estadounidense, segundo explica a autora.
Funcionando como “ponte” entre o primeiro e o segundo conjunto de
textos, o capítulo de nossa autoria apresenta um panorama dos processos históricos musicais – e seus níveis de negociação entre as diversas alteridades correlatas mais destacáveis – que, do século XVII ao XIX, prepararam o terreno para
a recepção das mudanças promovidas no século XX, entendidas como resultados
de um festim antropofágico cultural musical – alla Oswald de Andrade – cujos
ingredientes não surgiram espontaneamente, mas foram sendo preparados ao
longo da sua história, configurando, dessa sorte, o processo de como os nossos
cânones (baianos, nordestinos e, em última instância, brasileiros) resultaram de
devorar outros cânones.
— 8 —
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Introduzidos nos textos relativos à Bahia – corpus principal, porém não
exclusivo, na produção do NEMUS – UFBA, Cleisson Melo desenvolve instigante trabalho no qual, se aproveitando da semiótica existencial como instrumental analítico, realiza uma superposição de abordagens tais como o processo
composicional de Lindembergue Cardoso e o conceito de paradoxo em música
de Ernst Widmer, estabelecendo uma nova perspectiva a respeito destes compositores, ambos filiados a um dos mais expressivos movimentos de criação musical
na história da música na Bahia e no Brasil: o Grupo de Compositores da Bahia
(GCB). Segundo Melo, o GCB assumia como premissa principal a oposição
a todo e qualquer princípio declarado, ao tempo em que, respeitando as tradições
musicais das diversas etnias existente na Bahia, se preocupavam com o fomento,
a difusão e a divulgação da composição contemporânea. Dos descendentes de
algumas dessas etnias – junto à sua bagagem cultural musical – se ocupa Michael
Iyanaga, que apresenta uma análise melódica do canto do samba no Recôncavo
Baiano, objetivando tratar o ritmo tirando-o do centro das atenções, porém sem
diminuir a sua relevância enquanto aspecto primordial do gênero, também destacando facetas que, segundo ele, não são percebidas quando se tratam as batidas
e polirritmias com uma certa prerrogativa analítica. Assim, procura entender as
bases e fórmulas que guiam – ou mesmo regem – o canto do samba, no intuito de
ilustrar as suas estruturas composicionais.
Seguidamente, em torno de gêneros e práticas musicais correlatos, Luciano
Caroso se ocupa, com profundidade sem par, ao processo histórico-biográfico
da vida e obra de Xisto de Paula Bahia, cantor, compositor e ator que brilhou
e se destacou nos palcos nacionais na segunda metade do século XIX. Ele realiza
um extenso e rigoroso trabalho de revisão crítica de uma volumosa bibliografia,
incluindo ampla pesquisa hemerográfica, na qual, pela primeira vez na historiografia relativa a Xisto, são apontados aspectos até agora pouco conhecidos dessa
personalidade ímpar da música baiana e brasileira. Abolicionista e republicano,
com importante carreira de músico e compositor, fortemente vinculada aos palcos
e ao teatro, recebeu de Caroso um tratamento musicológico que amplia e enriquece o nosso patrimônio cultural histórico. Além disso, o texto inclui um catálogo preliminar de toda a obra atribuída a ele, incluindo textos, músicas e outras
produções artísticas, com interessante e significativo volume de itens, embora
tantas outras possam ter se perdido por ficarem apenas na tradição oral, sem ter
sido nunca registradas e/ou publicadas.
— 9 —
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Indústria parcialmente pesquisada pelo Núcleo de Estudos Musicais liderado por Manuel Veiga, a Imprensa Musical na Bahia – e no Brasil – ainda merece
maiores e mais profundos estudos, sobretudo no que diz respeito aos seus primórdios. Nesse sentido, Pablo Magalhães oferece uma riquíssima e promissora abordagem da questão ao se ocupar da oficina calcográfica e xilográfica de José Libório
de Sousa. Funcionando na clandestinidade, se dedicou à produção de cartas para
jogar baralho, sendo fortemente combatida por Manoel Antonio da Silva Serva.
Magallhães ainda discute os seus possíveis usos na impressão de música na então
América portuguesa.
Os aspectos relativos à produção de iconografia utilitária – como o são
as cartas de baralho – estabelecem relação direta com o seguinte texto, no qual,
Wellington Mendes da Silva Filho pesquisa parte do rico acervo iconográfico
e simbólico mariano que ornamenta a sala do Capítulo da Ordem Primeira de
São Francisco em Salvador - Bahia. Esse espaço era destinado às reuniões administrativas da Ordem franciscana, seu teto está coberto com pinturas atribuídas
a Antônio Simões Ribeiro (Lisboa, circa 1716 - Salvador, †1755), representando um conjunto de 32 Santas Virgens e Mártires, acompanhadas de seis anjos
músicos, distribuidos em torno do monograma do Ave Maria – A.M. Para além
dos evidentes aspectos relativos ao louvor mariano e demais tradições hagiográficas, Silva Filho amplia a discussão, propondo uma releitura – abrindo a possibilidade de continuidade – do mito grego das Musas, segundo afirma, conforme o pensamento de Hesíodo, que considerava que as Musas seriam entidades
canoras em torno dos deuses do Olimpo.
Finalmente, Amarilis de Rebuá realiza uma apurada pesquisa musicológica
com destacável senso crítico na análise documental e dos seus diversos aspectos
performativos – instrumentais e vocais, sonoros e fonéticos – construindo assim
uma edição crítica da “Cantilena”, primeiro movimento da Bachiana Brasileira
nº 5, de Heitor Villa-Lobos. Essa edição da partitura na sua versão para canto
e piano, que incluimos na íntegra, não apenas prenuncia a serie de edições musicais que o NEMUS – UFBA iniciará em breve, mas o trabalho científico por
trás dela completa o terceiro conjunto de textos que totalizam este primeiro livro
do núcleo de pesquisa. Um derradeiro conjunto que, de varias formas, encerra
o ciclo iniciado pelos anteriores, seja tanto pelos alcances territoriais – dos vetores
canonizantes considerados, incluindo as trajetorias dos diversos compositores
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estudados, ou das diversas modalidades de samba identificaveis no país – quanto
pela relevância das pesquisas e dos pesquisadores participantes, todos dignos de
consideração enquanto referências da pesquisa em música na Bahia e fora dela,
seja na América Latina, nos Estados Unidos da América ou no restante do meio
acadêmico internacional.
Assim, manifestando aqui a honra e o privilégio que significam liderar tão
brilhante e ativo grupo de pesquisadores, desejo-lhe, caro leitor, uma ótima e proveitosa leitura.
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Uma reflexão sobre relevância
em música e seus estudos1
Manuel Veiga

Em memória de meu mestre, Robert M. Stevenson
Eis um problema! E cada sábio nele aplica
A suas lentes abissais.
Mas quem com isso ganha é o problema, que fica
Sempre com um x a mais [...]
(QUINTANA, 1951, XXIX “Da análise”)

Reflexões prévias
Seja como for, meu assunto é relevância. Seria uma tautologia tentar justificá-lo,
algo como a relevância da relevância. Quem precisa de justificativa não é o tema,
mas o autor, que de pronto reconhece suas limitações e a amplitude do assunto.
À guisa de uma explicação prévia há, entretanto, uma história a ser contada.
Relevância é um conjunto complexo de juízos de valor, neste caso em torno de
música ou músicas em suas múltiplas abordagens e capacidades, e de seus estudos.
Seria apropriado pensar que esse tratamento de valor e juízo tenha características de fenômenos emergentes, isto é, de processos em que as unidades de um
sistema complexo interagem entre si para chegarem a condições distintas do que
a soma de seus elementos constitutivos; por assim dizer, se complicam.
1

Agradeço ao Dr. Pablo Sotuyo Blanco o convite para participar deste livro. Ninguém
melhor que ele sabe o quanto aprendi com meus estudantes no Núcleo de Estudos
Musicais (NEMUS), grupo que criei e que ele ora lidera sob o nome de Núcleo de
Estudos Musicológicos (NEMUS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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Não pretendo ter conhecimento da teoria dos sistemas, nem da teoria
dos valores (axiologia), nem domínio das disciplinas que necessitaria para uma
empreitada desse porte. Boa parte disso terá que sair de dentro de mim mesmo,
sem nenhum Q.E.D.2 no que pretendo. Aqui apenas busco um modelo, sem
cogitar de completude, mas suficientemente abrangente para mapear campos
epistemológicos importantes. Em adição, reconheço que estou no domínio da
ética, mas não estarei necessariamente particularizando problemas éticos. Antes
assumirei uma postura utilitária. Ora, por que então a ousadia? Não escolhi esse
assunto, ele me fisgou; vem crescendo em mim, inicialmente sem sequer reconhecê-lo, desde 2012.

De costas para o tempo
No início, tentei apresentar um relato concreto de algumas experiências e preocupações acadêmicas num evento que ocorreria em minha própria universidade e escola de música. O título pouco feliz, muito vago, embora correto, foi
“Apontamentos para uma reedição e um Memorandum”. Eis o resumo proposto:
Resumo: Um esboço de conceitos-chave persistentes na história do pensamento antropológico e evidência de seus reflexos numa História da Música
de 1910.3 Revisão da prática pedagógica do ensino de História da Música na
UFBA e de problemas recentemente levantados nos Seminários de Estudos
Bibliográficos e Metodológicos (MUS 502). Importância desses mesmos
conceitos como moldura para uma reedição da obra-marco de Guilherme
de Mello (1908)4, já em andamento. Necessidade de avaliação do estado

2

“Quod erat demonstrandum”, para os que se esqueceram das demonstrações de velhos
teoremas de sua juventude.

3

Ver: Pratt (2004). A obra tem pretensões enciclopédicas, mas é um produto de seu
tempo (1910). Coloca num único capítulo “Uncivilized and Ancient Music”, dominado
por uma doutrina evolucionária linear e pelo etnocentrismo, músicas de grandes civilizações antigas e de não civilizadas!

4

A quarta edição (crítica) de A Música no Brasil… foi publicado, em 2019 pela Editora da
Universidade Federal da Bahia (Edufba), graças ao soberbo e minucioso trabalho de
Gustavo Benetti, em sua tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia (UFBA),
sob orientação do Dr. Pablo Sotuyo Blanco.
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das disciplinas musicológicas entre nós, em particular da Etnomusicologia
Brasileira. Pretende-se que essa avaliação o seja diretamente pelas ideias,
pelas disciplinas em si, não indiretamente pelos cursos ou pela produção
quantitativa, como parece predominar em termos práticos em agências de
fomento. Cogita-se de um Memorandum endereçado a pessoas e instituições ligadas às ciências artísticas no Brasil, em busca de consensos em que
se identifiquem problemas prementes e sugiram-se programas e rumos, divisões de tarefas e união de forças visando uma elevação de nível teórico e nas
aplicações. A idéia de consciência voltada para o outro e de justiça social são
anseios de base a serem postos em prática, mesmo que utópicos.
Palavras-chave: Antropologia e Musicologias. História da Música. Etnomusi
cologia Brasileira.

Observo agora que o termo “relevância”5 nem sequer apareceu entre as
palavras-chave. O avanço da idade, o distanciamento das funções docentes, os
próprios tempos de modernidade líquida em que estamos vivendo (BAUMAN,
2001), levam um idoso (este às vésperas dos oitenta e oito anos) a questionar
sobre o que fez ou não fez, se realmente importou e, caso positivo, como preservar
aquilo que valeu. Isso tem mais a ver com teimosia do que com vaidade.
Como era de se esperar, a proposta não logrou aprovação do(a) parecerista
que me coube. Teve suas boas razões: julgava tratar-se de um trabalho de erudição,
mas que não consistia num relato de pesquisa. Concordei, não tanto por não ter
sido um relato de pesquisa ainda que uma longa experiência pedagógica (ambas
devem ir juntas), mas porque o problema não estava definido, nem sequer consciente. Graças ao parecer e ao trabalho que me deu, cheguei a “relevância” como
palavra-chave, quase de chofre. O problema maior agora não é mais entrar no
problema, mas sair dele.

5

	Recurso a bons dicionários tampouco me ajudariam a limitar minha inquietude.
“Relevância”: O Houaiss nos dá: 1. qualidade de relevante; [...] 3. aquilo que se destaca
em escala comparativa ou de valores; importância, relevo. E para “relevar”, sete acepções, das quais descartamos as que têm implicações de “desculpar”, em favor das que
tratam de “salientar”: 1. dar relevo a; tornar saliente; fazer sobressair; [...] 5. convir, ser
importante; 6. sobressair-se, distinguir-se, salientar-se. Para a etimologia latina do verbo,
Houaiss esclarece: “lat. relēvo, as, āvi, ātum, āre, ‘relevantar, reerguer’”. Datação do
termo de 1384.
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Depoimentos
Pedi socorro a Silviano Santiago, renomado crítico literário e ficcionista que se
ocupa das perspectivas contemporâneas da cultura. Permitam continuar este
texto pretensioso por um trecho de carta que enviei a ele em 10 de julho de 2017:
Infelizmente, Silviano, não sou filósofo. Gostaria de saber pensar, mas este
também não é o caso. Como etnomusicólogo, deveria ter maior domínio de
antropologia sociocultural. Na verdade, venho fazendo uma revisão apressada
de teorias antropológicas com foco em idéias que, mesmo modificadas, ainda
persistem vivas: as idéias de evolução, de cultura, de estrutura, de função e de
relativismo. O pior é que não sou também literato, embora poesia e música
trafeguem juntas muitas vezes, no meu barco. Vamos então ao caso concreto:
comprometi-me a escrever um trabalho para publicação num livro projetado
pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM).
O tema que propus inadvertidamente já estava dentro de mim há vários
anos: “Relevância”. Partiria de uma pergunta grosseira: "Ciências musicais para
que?" Ou até mesmo "Música para que?" Tratamento de choque, evidentemente. Para a segunda pergunta, acho que terei de chegar aos usos e funções
de música; para a primeira, à própria aplicabilidade das disciplinas musicológicas,
o que não seria tão difícil, exceto pela falta de levantamentos estatísticos.

O assunto foi de fato apresentado no XXVII Encontro da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), em Campinas SP, inacabado, ajudado pelo diálogo e apoio inestimável de Paulo Castagna.6 Tive
o bom senso, entretanto, de escamotear a publicação que se pretendia, substituindo-a por algo bem mais a meu alcance7. Mais uma vez, me deixei levar pelo canto

6

A Dra. Olivia Barradas também tentou me ajudar, enviando-me à metodologia cartesiana que domina com grande clareza. Acho, entretanto, que a separação entre razão
e emoção não seja suficientemente produtiva nos estudos musicais.

7

Ver: O CANCIONEIRO (1987), o disco, ora totalmente esgotado, foi produzido pela
Academia de Letras da Bahia em parceria com a Universidade Católica de Salvador
(UCSal). Fruto da incansável pesquisa de Carlos Veiga sobre o poeta condoreiro, teve
em Andréa Daltro uma intérprete às vezes quase herética, mas sempre de enorme sensibilidade. A mim coube o tratamento musicológico e as não menos heréticas improvisações nos acompanhamentos.
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da sereia. Ainda é Mario Quintana (1951, IV. “Da preocupação de escrever”)
quem adverte:
Escrever... Mas por quê? Por vaidade, está visto...
Pura vaidade, escrever!
Pegar da pena... Olhai que graça terá isto,
Se já se sabe tudo o que se vai dizer!...

Maneiras de ouvir

Nada sei, tampouco, de psicologia cognitiva, o que me parece ser indispensável
na abordagem científica das inúmeras maneiras de ouvir música, foco de um
Colóquio Música e Pensamento: Maneiras de Ouvir. Tratava-se de uma iniciativa
da Cátedra Fidelino de Sousa de Figueiredo (1888-1967) sediada na Universidade
Estadual da Bahia (UNEB)8. Adiciono esse vetor pela profundidade do tratamento que Fidelino, grande crítico literário, historiador da literatura e político,
deu à música. Relevância assume aqui uma conotação de “apreciação” e “interpretação” de música em nível muito mais alto que o das tradicionais análises musicais
com seu reducionismo habitual. Análises, interpretações e apreciações, contudo,
estão aqui apenas de raspão.
Fidelino, algo à maneira de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), classifica seus ouvintes. Esse Bach é o homem do Empfindsamer Stil, do sensitivo,
sentimental, que oferece um ingrediente fundamental para o estilo galante, com
grande influência sobre Haydn, entre outros. Inovador, experimental, é o exemplo
típico de um grande talento num período de mudança: torna-se um monstrinho,
tal como ocorreu também mais tarde com Liszt; mas não haveria Wagner sem
Liszt! Bach qualificava sua música do século XVIII tardio sob a rubrica “für
Kenner und Liebhaber”, para conhecedores e amadores, sugerindo que a música
em questão era apropriada tanto para músicos bem informados, quanto para
o crescente número de ouvintes apreciadores de música, amadores.

8

Devo agradecer aos Drs. Rita Aparecida Coelho Santos, Flávio Antônio Fernandes Reis
e Edmundo Hora, os primeiros passos de meu aprendizado sobre Fidelino de Sousa de
Figueiredo.
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Resumidamente, o mestre português identifica “três setores de ouvintes ou
três maneiras muito bem delineadas de ouvir a grande Música” (FIGUEIREDO,
1954, p. 77):
1) O formado pelos músicos, pelos que sabem da arte. Esses “penetram
a estrutura ou armação das partituras, distinguem prontamente o que
nelas há de original e de imitação, de lugares comuns de escola ou de
estilo, que compositor, dos recursos das grandes ciências musicais”.
(FIGUEIREDO, 1954, p. 78) Há riscos menores – valorização da
execução em detrimento de criação e sua riqueza expressiva –, ou
maiores – monolitismo.
2) O formado por pessoas de cultura média e boa vontade. Exemplo,
classe média dos Estados Unidos; amigos de ópera italiana. Estão
mais interessados em instrução que em cultura (etnocentrismo?
triunfalismo?).
3) Mais seleto, este grupo é constituído por “uma universal família de
espíritos que pedem à Música respostas, conselhos e consolações,
e contatos com o absoluto, evasão da miséria humana, superação dela.
Comparecem perante a alta música em atitude recolhida e expectante,
como os Antigos ante os oráculos”. (FIGUEIREDO, 1954, p. 80) As
mensagens profundas que recebem de Apolo, via pitonisa de Delfos,
“são profundas e verdadeiras, mas ambíguas”, (FIGUEIREDO, 1954,
p. 80) exigindo um esforço interpretativo permanente para lhes achar
o sentido íntimo. Estes espíritos procuravam na Música a verdade que
precisam em cada hora para a tarefa inextinguível de ordenar a sua
consciência, de esculpir a sua personalidade, de entender um pouco
a existência.
O parágrafo inteiro é profundamente tocante: é o próprio Fidelino, condenado a uma paralisia total por uma enfermidade degenerativa implacável, à busca
de música para aliviar suas angústias. Que “grande música” seria essa? A trágica
doença fundiu o homem com a obra, e o fez atingir um universalismo transcendente, diferente do dos etnomusicólogos.9 Espero que tenha conseguido alcançar
9

Sugiro aos interessados no pensamento de Fidelino de Figueiredo o seu livro Música
e Pensamento (1954). Parece ter havido uma segunda edição em Lisboa através da
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o grau de catarse que necessitava para continuar vivendo. Seria possível: há possibilidade comprovada de música induzir a alterações de estado psíquico, ao êxtase,
assim como ao transe.
Fidelino Figueiredo merece especial atenção também dos músicos. O que
posso concluir, ao deixá-lo, é que ele é altamente relevante pela lição que nos dá.
Pondo os pés na terra, entretanto, fico por aqui com três critérios singelos de apreciação musical: o formal, o emocional, o referencial. Eles não se separam de todo
na audição, antes se superpõem em maior ou menor peso, a depender do tipo de
música e de ouvinte.

Música e seus estudos: a música “são”
Etnomusicólogos não têm ainda conhecimento dos universais empíricos de
música, aquilo que seria o necessário e suficiente para que algo fosse música e não
mais que música. Assim é mais prudente falar de músicas, no plural, do que de
música, no singular, o que implicaria em universalidade, numa coisa só. Somos
gulosos e trabalhamos com duas abordagens distintas: a nomotética (em busca
dos universais empíricos) e a idiossincrática (em busca das diferenças). Não tenho
certeza se apenas não sabemos, ou se não queremos saber, tendo em vista que
esses universais poderiam levar a um determinismo musical intolerável.
O processo de transmissão da mensagem musical é mais do que a de um
mero emissor a um mero receptor. Há um polo poiético (da criação), um estésico
(da recepção) e uma zona neutra (na qual a mensagem artística se cristaliza, mais
para um lado, mais para outro, numa zona de encontro entre dois fluxos que
vêm de direções opostas e que em algum lugar se encontram). Música “são”, portanto, com perdão do vernáculo. Como tampouco sou gramático e ainda menos
semiólogo, submeti minha interpretação de Molino a Jean-Jacques Nattiez, num
breve encontro que ocorreu num dos eventos em que esteve presente, no Brasil.
Guimarães Editora, no ano de 1958. Há, porém, uma edição em manuscrito, com
prefácio, estabelecimento de texto e notas por Flávio Antônio Fernandes Reis, para
a Cátedra Fidelino de Figueiredo, em PDF. Está disponível, ainda que não impressa. O
prefácio de Flávio Reis é um excelente guia: “Fidelino Figueiredo e o ‘que não se pode
saber’: música, educação e mistério.”
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Foi bondoso comigo. Acredito que o gráfico que se segue (Figura 1), à minha
maneira, seja fiel ao pensamento de Jean Molino (1975), sem traí-lo.
Figura 1: Esquema de Molino

Fonte: elaborado pelo autor adaptado de Jean Molino (1975).10

Música entre as ciências humanas
Observo que os estudos de música tendem a ser genericamente de dois tipos: os
que consideram música em si e os que a examinam em contexto. Isso gera discussões intermináveis uma vez que os dois procedimentos são interdependentes. A
ênfase em contexto, entretanto, traz os estudos de música ao domínio das ciências
humanas, como estudos do homem que são.
Gosto de citar Ricardo Bordini que, com sua clareza de compositor e habitual mordacidade, firma suas posições não raro com humor e razão, embora nem
sempre concorde com ele:
No caso da música há duas esferas. A esfera musical, conforme entendida por
compositores e intérpretes e a para-musical, conforme a entendem educadores musicais e musicólogos. Estas precisam de outras disciplinas. Na verdade, são aplicações localizadas de outras. A estritamente musical não requer
inter ou transdisciplinaridade. Como diz Jamary [Oliveira], quanto mais uma,
menos a outra. (BORDINI, 2012)

10

	Luciano Caroso o fez para mim, já que as infernais maquininhas não me obedecem.
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O Quadro 1 tenta resumir e confrontar as duas concepções de que falamos,
com o exagero das dicotomias.
Quadro 1: Concepções distintas do fenômeno musical
DETERMINISTAS: ênfase nos contextos e processos;
as tecnologias nos fazem ser o que somos

INSTRUMENTALISTAS: ênfase nos meios
e produtos; operamos os botões como bem
entendemos

AXIOMAS DE BASE: música é produto do homem
para o homem; comunicação, construção simbólica

AXIOMAS NEGADOS

REVELAÇÃO PRIVILEGIADA, sob forma de conhecimento ou sentimento (concepção metafísica)

Mera TÉCNICA OU CONJUNTOS DE TÉCNICAS
EXPRESSIVAS

HOLISMO

REDUCIONISMO

Busca de UNIVERSAIS

IDIOSSINCRASIAS

PLURALIDADE DE DISCURSOS e RELAÇÔES entre
eles: musicológicos (falas) e musicais (música)

DISCURSO MUSICAL apenas

ANÁLISES + HERMENÊUTICA

ANÁLISE MUSICAL → FÍSICA DE MÚSICA

LÓGICA DO SOCIAL

LÓGICA DA PEÇA

TRANSDISCIPLINARIDADE
e TRANSCULTURALIDADE

ETNOCENTRISMO LATENTE OU DECLARADO

INCERTEZA CONSTRUTIVA em busca de uma
UTOPIA

TEORIA DE TUDO, para nada

MÙSICA COMO NECESSIDADE, com FUNÇÔES E
USOS: COMPOR POR QUÊ? PARA QUÊ?

COMPOR COMO?

CIÊNCIAS HUMANAS, MUSICOLOGIA

“TEORIA” = GRAMÁTICAS?

Fonte: elaborado pelo autor.

O que veio a ser ciência musical (Musikwissenschaft) é produto relativamente recente, à vista do esquema de Guido Adler (1885). A intenção inicial
era a descoberta de leis, à maneira das ciências naturais. A difusão do termo
Musicology, o equivalente em língua inglesa, é ainda mais recente. (PRATT,
1915) Em português, segundo o Houaiss, apoiado em Antônio Geraldo da
Cunha e no Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa (1ª ed.
em 1982), o termo é vagamente datado como século 20. Não obstante, é possível que estudos de música em si tenham precedência histórica sobre os estudos
contextuais à vista do quadro proposto no século III por Aristides Quintilianus
(cf. STAFFORD, 1830, p. 166). Não se tratava ali de uma divisão entre “teórico”
e “prático”, pois ambos na realidade são teóricos, aquele ocupado com elementos
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pré-composicionais, este com composição e execução, mas antes de tudo uma
tentativa de arrolar o que se podia dizer sobre música, isto é, conhecer e pensar,
o que não incluía a história, psicologia, antropologia e sociologia de música como
fazemos hoje. (PALISCA, 1995)
Quanto à inserção de música e musicologia entre as ciências humanas,
tenho tentado compreender melhor os modelos propostos por Michel Foucault
(1995) para varredura do campo epistemológico das humanas. Seriam três interfaces com pares de oposições características, mas não restritas a cada uma das
delas. Melhor deixá-lo explicar;
Numa primeira abordagem, pode-se dizer que o domínio das ciências
humanas é coberto por três 'ciências' – ou, antes, por três regiões epistemológicas, todas subdivididas no interior de si mesmas e todas entrecruzadas
umas com as outras; essas regiões são definidas pela tríplice relação das ciências humanas em geral com a biologia, a economia e a filologia. (FOUCAULT,
1995, p. 372)

Não cabe aqui uma discussão sobre as idéias de Foucault, mas apenas lembrar que ele concebe a história da ciência de modo fragmentário e não evolutivo,
em “epistemes”, isto é, em paradigmas gerais segundo os quais uma determinada
época e lugar estruturam os múltiplos saberes científicos que por esta razão compartilham determinadas formas ou características gerais, a despeito de suas especificidades (Figura 2).
Figura 2: As três interfaces de Foucault aplicadas à música

Fonte: adaptado de Foucault (1995).
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O surgimento de um novo episteme estabelece uma ruptura epistemológica drástica que abole a totalidade dos métodos e pressupostos cognitivos anteriores. Note-se que o “homem” a que Foucault se refere é o que se revela à história
do saber ocidental do século XVIII ao XIX: invenção recente, portanto, e que
tende a desaparecer na opinião do filósofo. Continuando a citação anterior, base
do modelo que buscamos:
Poder-se-ia admitir assim que a 'região psicológica' teria encontrado seu lugar
lá onde o ser vivo, no prolongamento de suas funções, de seus esquemas
neuromotores, de suas regulações fisiológicas, mas também na suspensão
que os interrompe e os limita, se abre à possibilidade da representação; do
mesmo modo, a 'região sociológica' teria encontrado seu lugar, lá onde o indivíduo que trabalha, produz e consome se confere a representação da sociedade em que se exerce essa atividade, dos grupos e dos indivíduos entre os
quais ela se reparte, dos imperativos, das sanções, dos ritos, das festas e das
crenças mediante as quais ela é sustentada ou regulada; enfim naquela região
onde reinam as leis e as formas de uma linguagem, mas onde, entretanto, elas
permanecem à margem de si mesmas, permitindo ao homem fazer aí passar
o jogo de suas representações, lá nascem o estudo das literaturas e dos mitos,
a análise de todas as manifestações orais e de todos os documentos escritos,
em suma a análise dos vestígios verbais que um indivíduo pode deixar de si
mesmo. Essa repartição ainda que muito sumária, não é certamente demais
inexata. (FOUCAULT, 1995, p. 372)

Os qualificativos das três regiões variam, sem inconsistência, no texto de
Foucault, vez que elas se dividem em múltiplas disciplinas. Minha assimilação do
texto me faz pensar no homem que tenta permanecer vivo, que faz trocas e que
fala; daí necessidades que se projetam nas interfaces do “biológico” (com funções
e normas), do “econômico” (com conflitos e regras) e do “filológico” (com sistemas e significados). Há lugar para música em todas elas (Figura 2).
Na revisão das teorias antropológicas dei preferência às doutrinas funcionalistas, mais para o funcionalismo psicológico de Bronislaw Malinowski (18841942) do que para o funcionalismo estrutural de Alfred Reginald RadcliffeBrown (1881-1955), não tanto interessado em descrever culturas pelo trabalho
de campo, quanto em derivar, pelo estudo comparativo de culturas, leis sociais
que governassem o comportamento humano. Como cidadão de um país que deve
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enfrentar a “pobreza”, tanto em geral quanto a que tão frequentemente se associa
aos músicos, o foco em “necessidades” se justifica, mesmo sem ignorar as críticas
que Malinowski sofreu. O funcionalismo de Malinowski me ajuda a manter o pé
na terra. A concepção de cultura como resposta a necessidades não explica tudo,
mas ajuda, principalmente pela ênfase em minucioso trabalho de campo em lugar
de mera especulação, no caso do funcionalismo psicológico. Malinowski (1944)
acreditava que a cultura existia para a satisfação de sete necessidades básicas:
nutrição, reprodução, confortos corporais, segurança, descanso, movimento
e crescimento. Mesmo sem aceitar posturas deterministas absolutas, é possível
considerar a necessidade como fator relevante na caminhada da humanidade.
Enfim, devo acrescentar que as querelas entre os antropólogos e entre os
filósofos me fizeram pensar e me enriqueceram, mas necessitei buscar um paradigma e uma síntese na sensibilidade dos poetas. Eles sabem, não raro, dizer as
coisas melhor do que nós todos. Daí Drummond.
Não estudei volapuque11, nem sei se minha interpretação da densa
sequência de angústias e anáforas de Drummond (o “É preciso”, martelado em
cada verso...) é correta12. Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) escreveu
seu “Poema da Necessidade”, entre outros (o terceiro de 28, ao todo), nos anos de
1935 a 1940, quando os publicou como livro, Sentimento do mundo. Refletem um
período de guerra mundial e seus prenúncios, de ditaduras e genocídio com pessimismo e apreensão diante do poder de destruição do homem. O crítico Silviano
Santiago (2001) mais uma vez me ajuda quando vê em Sentimento do mundo uma

11

A ideia de uma língua mundial vem de 1880, de um padre católico do então grão-ducado
de Baden, na Alemanha, Johann Martin Schleyer, que acreditava Deus lhe ter dito em
sonho para criar uma língua internacional. Embora as línguas artificiais não tenham tido
muito sucesso (o volapuque ainda seria revisto em 1920 e ainda tem falantes), a esperança de que os homens se entendam não deve morrer.

12

	O “Poema da Necessidade” contém os 18 versos. As necessidades do poeta são agrupadas em estrofes possivelmente temáticas de 4+5+5+4 versos, respectivamente: “É
preciso casar João, / é preciso suportar Antônio / é preciso odiar Melquíades, é preciso
substituir nós todos. // É preciso salvar o país, / é preciso crer em Deus, / é preciso pagar
as dívidas, / é preciso comprar um rádio, / é preciso esquecer fulana. // É preciso estudar
volapuque, / é preciso estar sempre bêbado, / é preciso ler Beaudelaire, / é preciso
colher as flores / de que rezam velhos autores. // É preciso viver com os homens, / é preciso não assassiná-los, / é preciso ter mãos pálidas / e anunciar o FIM DO MUNDO”.
(ANDRADE, 1998, p. 5)
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visão de mundo “sombria e pessimista [...] que se justapõe à esperança da revolução e da utopia”.
Observadas as devidas diferenças, o poema de Drummond não está menos
apocalíptico lido hoje. Não temos uma guerra mundial em curso, apenas riscos
e candidatos loucos a causá-la e até já vamos esquecendo que houve ditadores
como Franco, Salazar, Mussolini e Hitler, mas temos terrorismo, migrantes e refugiados aos milhares, muros (!) assim como problemas assustadores de sustentabilidade que ameaçam o futuro da vida e das espécies.13
Passadas sete décadas as coisas não mudaram muito. Um jornalista brasileiro, Demétrio Magnoli (2013), fala por mim e, acredito, pela maioria de nós
ao afirmar que “as pessoas estão fartas do governo e da oposição, da corrupção
e da impunidade, da arrogância e do cinismo, da soberba e do descaso”. Não
sabemos, entretanto, o que fazer. Fala-se de uma “modernidade líquida” em que,
segundo o sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017), esta se dá lugar a movimento (estamos todos turistas), intenção a acaso, determinação a indeterminação
e previsibilidade a imprevisibilidade. Os quatro pares de características indicam
uma predominância do fugaz e do efêmero em sociedades demasiado móveis de
indivíduos que evitam compromissos. (BAUMAN, 2001) Vivemos uma pós-modernidade e um relativismo cultural extremo em que nada é verdade.14 Temos de
conviver com um estilo de vida paradoxal em que tudo é permitido e aceitável,
exceto a liberdade de pensar sem sujeição a ideologias e com fidelidade a nossas
próprias origens. Fatos deixam de ser fatos e se tornam apenas textos para serem
lidos e interpretados. Todos nos sentimos desatualizados, e de fato estamos, num
contexto desses. Uma reação é necessária para que se restaure a esperança e o bom
senso. Não serão os Trump da vida.
Este texto, portanto, tem de fato uma história: uma teimosia de idoso, um
desafio, vale repetir. Está mais para uma introspecção do que para um trabalho
científico redigido na terceira pessoa, acima de minhas possibilidades. A questão
da relevância é um poço sem fundo: depende de valor, de consciência, de eficácia,
13

Não tratarei disso aqui, mas encaminho a meu artigo intitulado “Sustentabilidade
e música: uma visão enviesada”. Para isso ver: Veiga (2013).

14

Estão em sequência pós-estruturalismo, pós-modernidade, pós-verdade e, possivelmente, pós-realidade, ora levados pela matemática pura a universos paralelos que
nossos sentidos não evoluíram para percebê-los.
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de ética prática e vai-se expandindo por conta de cada um desses termos, costumes, tradições, verdade, realidade, poder. Em suma, é um fenômeno emergente,
como já mencionamos, para o qual as sábias limitações temáticas não se aplicam
uma vez que destroem o todo que é mais do que a soma das partes. Pensamento
complexo é assim a ordem do dia. Como equacioná-lo? O que busco mesmo? No
caso da Antropologia, à qual a Etnomusicologia pretende se filiar, as discussões
entre idealistas e materialistas, com implicações muito sérias, vive hoje mais do
que nunca em busca de uma síntese. Creio que todos talvez concordássemos que
o que buscamos é algo mais humanístico do que as ciências naturais e mais científico do que as humanidades. Seria uma ciência diferente, nesse sentido, procurando um equilíbrio entre cientificidade e humanismo, na sua abrangência, sem
polarizar natureza e cultura, nem cultura e sociedade, entre outros pomos de discórdia e fragmentação. A fragmentação excessiva me preocupa. (Figura 3):
Figura 3: Relevância como fenômeno emergente
CONTEXTO

VALOR-CONSCIÊNCIA-COMPORTAMENTO-VERDADE-COSTUMES-TRADIÇÕES-NORMAS-REGRAS

NECESSIDADES

ESTRUTURA X FUNÇÕES

PODER
Fonte: elaborado pelo autor.15

15

Agradeço ao Engenheiro Laércio Marques Dias sua competência e paciência para elaborar as Figuras 3 e 4.
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Surpreendentemente, ainda que veja ambiguidades em alguns versos do
“Poema da necessidade” (ANDRADE, 1998) estas me parecem próprias das obras
artísticas. Cada um de nós terá de se perguntar: quem é João? Quem é Antônio?
Por quê Melquíades? Odiá-lo por quê? Seria ele o 32º papa? Um dos generais
atenienses? Estar sempre bêbado é a constatação de uma realidade ou uma necessidade de evitá-la? Ler Beaudelaire e colher as flores de que rezam velhos autores
são um manifesto poético modernista ou uma alusão às intenções do poeta?16 Ou
tudo isso junto? A despeito da polissemia intencional e controlada (Drummond
mede as palavras), não vejo impossibilidade em tomar o poema como paradigma,
reconhecer paralelos com o esquema das necessidades do funcionalismo de
Malinowski e ajustá-lo ao modelo de Foucault (1995), dando-me conta que há
uma expansão do âmbito das necessidades. A relevância, em sua concomitância
ética, pode ser positiva – relevância para o bem, Eros – ou negativa – relevância
para o mal, Tânato –, assim como há também uma questão de grandeza ou valor:
algo pode ser relevante ou irrelevante, aqui sendo o hábito, o costume ou a tradição o que define.
Eis então, graficamente, o modelo a que cheguei, com algumas ousadias
e necessidade de crítica, somando Foucault com Drummond e pitadas de Freud
(Figura 4):

16

Aqui está minha tradução do verbete da Wikipédia sobre Les fleurs du mal. “As Flores
do mal, diferindo de uma coleção clássica, onde os poemas muitas vezes são reunidos
apenas por efeito do acaso, são montadas de acordo com um plano preciso para cantar,
com sinceridade absoluta: o sofrimento deste mundo (concebido como consequência
da finitude humana e uma expiação necessária, de acordo com um projeto cristão);
o desgosto do mal (e muitas vezes de si mesmo); a obsessão com a morte; o anseio por
um mundo ideal, acessível por misteriosas correspondências. Nutridas de sensações
físicas que a memória processa com acuidade, elas são imbuídas de uma nova estética,
onde a arte poética justapõe a móvel gama de sentimentos humanos e a visão lúcida de
uma realidade muitas vezes cruel - ou mesmo trivial - à beleza mais inefável. Elas terão
uma influência considerável sobre os poetas posteriores tão eminentes quanto Paul
Verlaine, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé”. (LES FLEURS, [200-], tradução nossa,
grifos nosso) E Carlos Drummond de Andrade, vale acrescentar.
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Figura 4: Esferas de relevância

Fonte: elaborado pelo autor.

O prudente seria encerrar por aqui. Iniciei por indagar grosseiramente:
Música para que? Ciências musicais para que? São questões retóricas cuja resposta
todos sabem em grau mais ou menos profundo. Pretendo abordá-las resumidamente e do modo menos tedioso possível, embora sendo matéria complexa.

Usos e funções de música: música um universal da cultura
Os “por quê” e “para quê” de música constituem um dos capítulos mais importantes da Etnomusicologia, ainda que sujeito a períodos de maior ou menor
apreço e a revisões mais ou menos drásticas. Devo remetê-los à obra fundamental
de Alan P. Merriam (1964),17 e às respostas que suscitou de Bruno Nettl, desde
1983. Coube a Merriam a insistência em distinguir função de uso e a proposição

17

Tive o privilégio de o ter conhecido pessoalmente durante o período de sabática que
passou na Universidade da California em Los Angeles (UCLA). Mantinha uma open
house na casa em que morava, na vizinhança do campus universitário. Foi aluno de
Herskovits a quem dedicou essa obra. Não sei dizer quanto aprendi dele, inclusive em
conversas memoráveis entre ele e H.J. Kwabena Nketia.
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de uma lista apreciável de dez funções, em contrapartida a um número enorme
de usos.
Merriam afirma (1964, p. 210, grifo do autor):
Quando falamos de usos de música, nós nos referimos às maneiras nas quais
música é empregada na sociedade humana, à prática habitual ou exercício
costumeiro de música ou como uma coisa em sí própria ou em conjunto com
outras atividades [....] Música é usada em certas situações e se torna parte
delas, mas pode ou não pode também ter funções mais profundas.

Baseando-se em Siegfried Frederick Nadel (1951),18 Merriam (1964,
p. 211) decide-se pela quarta acepção que lhe é dada, o conceito de função: “pode
ser tomado para significar a específica eficácia de [música] pelo qual preenche os
requisitos da situação, isto é, responde a uma finalidade objetivamente definida;
isto é a equação de função com finalidade, a qual, desde Spencer, tem dominado
o pensamento biológico”.
As funções listadas por Merriam são (1964, p. 219-226): expressão emocional, gozo estético, entretenimento, comunicação, representação simbólica, resposta física, imposição de conformidade a normas sociais, validação de instituições sociais e de rituais religiosos, contribuição para a continuidade e estabilidade
da cultura, contribuição para a integração da sociedade.
Bruno Nettl reage à lista que acha formidável, que não poderia fazer melhor,
mas que lhe causa uma certa inquietude. Talvez as três edições de Nettl (1983,
2005, 2015)19 merecessem uma análise comparativa de um candidato a mestrado
ou doutorado em musicologia.
18

Siegfried Frederick Nadel, foi um etnomusicólogo inglês, nascido na Áustria, músico,
militar, africanista de grande experiência de campo.

19

Nettl tem sido um inestimável praticante, intérprete e difusor da Etnomusicologia em
inúmeras publicações. Entre elas estão as três edições do “livro vermelho” que para
mim tem sido de consulta obrigatória. Em cada uma das edições (1983, 2005, 2015) varia
o subtítulo revelando o espírito inquieto de seu autor e a constante revisão das ideias
e da bibliografia. A mudança de “Issues and Concepts” para “Discussions” decorre de
que, embora ainda acredite que “uma maneira de definir um campo acadêmico é pelos
problemas que seus praticantes fazem face e os resultados acerca dos quais eles discutem”, dá-se conta de que nem todos são realmente separáveis e que alguns são recorrentes, daí a preferência por “discussões”.
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Nettl (2015, p. 260) se vale de grandes poetas para expor importantes concepções de música (Shakespeare, Congreve), uma delas a de que, na maioria das
culturas (ousa dizer), se atribui a música poder para realizar alguma coisa para
o seres humanos: “os humanos usam música para ‘fazer’ coisas, o que é considerado relevante como uma maneira de integrar música entre os outros domínios
da cultura”. Entre nós, por que não incluirmos o que se pode concluir do famoso
soneto de Bilac? 20
Critica também a idéia de muitos etnomusicólogos do século passado que
consideravam música artística (acadêmica, cultivada, clássica) como não tendo
função outra que arte em si mesma. Músicas “funcionais” seriam as de culturas
pré-históricas, folclóricas, indígenas. Nós, sacerdotes de uma alta Música, olhávamos com suspeita para colegas que tocassem em casamentos ou em restaurantes.
Apenas alguns pontos podem ser ressaltados aqui, em relação aos usos e funções, com base na edição de 2015. Mantém o “Respondendo a Alan P. Merriam”
(Capítulo 18, na parte reservada à contemplação das músicas do mundo “Na cultura humana”). Esse enquadramento do capítulo nos permite pensar que a meta
dos estudos de Nettl sobre usos e funções é reconhecê-los idealmente como universais de cultura. É oportuno indagar aqui se os estudos dos usos e funções não
seriam uma outra maneira de abordar a questão mais abrangente da relevância de
um modo mais pragmático.
Nessa resposta a Merriam, Nettl ainda se pergunta se a distinção conceitual
entre uso e função ajuda na análise de culturas. A mesma música pode ser apenas
uso, num determinado contexto, e função num outro contexto. Preocupa-se com
a idéia de uma função principal, em vez de uma variedade de funções. Propõe
dois modelos teóricos, a “Moeda” e a “Pirâmide”, aquela para levar em consideração a díade participante/observador (“insider”/“outsider”, “emic”/“etic”), esta
para estabelecer uma hierarquia entre os usos, como base, as funções de Merriam
e uma função principal que corresponderia ao topo da pirâmide. Nesse ápice,
Nettl vê música como uma intermediadora entre o homem e o sobrenatural,
assim como sustentáculo da integridade de grupos sociais individuais. Chega
finalmente à questão da relação de música com etnicidade e identidade. Pareceu
20

	Refiro-me ao famoso soneto do parnasiano: “Música brasileira”, parte de “Tarde”.
(BILAC, 1997, p. 273)
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a Nettl que música é funcionalmente distinta das outras artes, sendo um produto
apenas de engenho humano. É a mais distante da natureza, normalmente não
falando diretamente de ou reproduzindo visualmente o que um artista vê. Como
conseqüência, seria um dos itens menos necessários da cultura. Ainda assim, tal
não parece ocorrer, vez que música é tida como um dos universais da cultura.
O psicólogo e antropólogo Clark Wissler (1870-1947) pertenceu à primeira geração de antropólogos americanos orientados por Franz Boas. Sua concepção de “padrões universais de cultura”, proposta em 1923 no contexto do
debate entre particularistas e comparativistas, tendeu para a comparação: culturas
difeririam em seus complexos de traços, mas, vistas como um todo, todas se conformariam a um plano geral básico ou padrão. Em jogo está a questão da possibilidade ou não de se desenvolver teorias que expliquem música na cultura onde
quer que seja, ou se cada sociedade teria sua própria maneira de viver a relação
entre música e cultura. (NETTL, 2015, p. 246)
A lista dos universais da cultura de Wissler apresenta nove subdivisões no
primeiro nível por sua vez subdivididos, incluindo coisas que Wissler acreditava
seriam achadas em todas as culturas. O item III, “Art, Carving, Painting, Drawing,
Music, etc.” inclui música. Também parece ter acreditado que esses universais –
até mesmo itens muito específicos – resultavam de uma biologia humana tida
em comum. Músicas muito distintas da nossa ainda seriam reconhecidas como
música (no singular) por causa de uma capacidade residual de nosso cérebro para
reconhecê-la. Pode até não haver um termo específico para ela, ou o recorte ser
mais abrangente que o nosso, como ocorre entre o Tupi. John Blacking parece ter
herdado essa sugestão.
Enquanto hoje alguns achem Wissler ingênuo nos seus extremos, ora dificilmente não concordaríamos com a presença universal de música. O que varia
sensivelmente é o status em que ela e os músicos são tidos.
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Ciências musicais aplicadas
Para mim o assunto não é novo. Terminei minha tese de doutorado, em 1981, com
o parágrafo seguinte (VEIGA, 1981 apud SOTUYO BLANCO, 2004, p. 354):21
Em vez de uma finalidade meramente acadêmica, a etnomusicologia brasileira
tem um papel válido a desempenhar como disciplina aplicada, contribuindo
para a educação e auto-estima e senso de identidade do Índio. No contexto
mais amplo, a etnomusicologia brasileira pode soar uma nota ética que acene
para a sociedade brasileira para uma solução de muitos de seus problemas
mais prementes.22

Lembro, com grande gratidão, ter Nketia, um Akan de Gana, membro de
minha comissão de doutorado me arguido exclusivamente sobre esse ponto, consequentemente também o que mais lhe interessou.
Atualmente, Nettl (2015, p. 423-438) acrescentou um capítulo novo
na Parte VI – última parte do livro vermelho –, a parte em que olha a
Etnomusicologia de uma perspectiva ampla. Com o humor que o caracteriza
designou o capítulo como “Are You Doing Anyone Any Good? Thoughts on
Applied Ethnomusicology”. Tem mais a dizer do que eu, já que minhas aplicações de etnomusicologia ficaram restritas ao campo acadêmico ao qual dediquei
minha vida: reestruturação de cursos, implantação da etnomusicologia na universidade brasileira, consolidação da área de música como área de pós-graduação
e pesquisa, administração acadêmica, promoção de eventos cuidando do aspecto
associativo da área, ensinando, orientando. A pergunta de Nettl (2015) é correta,

21

A tese não foi publicada pela dificuldade de tradução de um trabalho pretendido para
leitores de língua inglesa, com muitas citações em idiomas estrangeiros desde o Século
XVI e uma longa lista de instrumentos indígenas de classificação organológica ainda
imprecisa em português. Pablo me prestou um serviço ao incluir a tese completa, em
fac-símile, no volume que organizou e editou.

22

Texto original: “Instead of a merely academic purpose, Brazilian ethnomusicology has
a valid role to play as applied discipline, contributing to the education and self-respect
and sense of identity of the Indian. In this larger context, Brazilian ethnomusicology can
sound an ethical note that beckons Brazilian society to a solution of many of its most
pressing problems”.
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mas no meu caso parece invertida: “Quantos fizeram bem ao Manuel?” Muitos
e muitos, é o mais certo.
Nettl considera o ativismo político e social, de cunho igualitário, de John
Blacking (1928-1990), como uma liderança: “O fazer musical deve ser usado para
intensificar consciência pessoal e experiência na comunidade”. 23 (BLACKING,
1987, p. 131) Uma preocupação com ética, entretanto, já vem dos antigos
etnomusicólogos.
Presentemente, as duas associações mais importantes da área já se
inclinam a considerar a Etnomusicologia Aplicada como um sub-campo da
Etnomusicologia, a ele dedicando uma seção na Society for Ethnomusicology
(SEM) e um grupo de estudos no International Council for Traditional Music
(ICTM), de acordo com os seguintes conceitos:
a) definição do grupo de estudos da ICTM: “Etnomusicologia Aplicada
é a abordagem guiada por princípios de responsabilidade social que
estende a usual meta acadêmica de alargar e aprofundar o conhecimento para a solução concreta de problemas e a trabalho tanto dentro
quanto além de contextos acadêmicos típicos.”24
b) definição da seção da SEM: “Devotada ao trabalho em etnomusicologia que coloca a música em uso numa variedade de contextos, acadêmicos e outros, incluindo educação, política cultural, resolução de
conflitos, medicina, programação de artes e música comunitária.”25
Nettl (2015, p. 424) não faz por menos, iniciando pelo envolvimento de
música em cuidados médicos. No meu caso, prefiro encaminar meus leitores (se
ainda tiver algum!) ao trabalho extraordinário de Anthony Seeger, exemplo de
uma abordagem original – Antropologia Musical –, persistente estudo e ajuda
23

“music-making must be used to enhance personal consciousness and experience in
community”.

24

“APPLIED ETHNOMUSICOLOGY is the approach guided by principles of social responsibility, which extends the usual academic goal of broadening and deepening knowledge and understanding toward solving concrete problems and toward working
both inside and beyond typical academic contexts.” ICTM - International Council for
Traditional Music. ICTM Study Group on Applied Ethnomusicology. Disponível em:
http://ictmusic.org/group/applied-ethnomusicology. Acesso em: 07 out. 2019.

25

SEM – Society for Ethnomusicology. Applied Ethnomusicology Section. Disponível em:
https://www.ethnomusicology.org/page/Groups_SectionsAE. Acceso em: 07 out. 2019.
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inestimável aos Suyá ou Kînsêdjê do Mato Grosso, desde 1960 até agora, creio.
(SEEGER, 2004)26
Para terminar este longo e problemático esforço, pensei em coletar ditos
sobre música, com a ajuda de um dicionário de citações musicais. (CROFTON;
FRASER, 1985) Nele encontrei citações que recuam até Confúcio, Platão, a Bíblia,
Lutero, entre muitos outros. O conteúdo vem classificado em ordem alfabética
das categorias. A que mais me interessou foi a de “Efeitos de Música”, por sua vez
subdividida em Geral, Sedação e Estimulação, com remissão a Doença, Música
Marcial, Melancolia e Sono. Há também um Pró-Música e um Anti Música, isto
é, a vez do espírito-de-porco.
Escolhi maliciosamente um sermão ou oração do adorável (venerável?)
e muito saudoso Aiatolá Khomeini (1979 apud SCHNABEL, 2012): “Música
não é diferente de ópio. Música afeta a mente humana de uma maneira que faz as
pessoas pensarem em nada exceto música e assuntos sensuais [....] Música é uma
traição para o país, uma traição para os nossos jovens, e nós deveríamos cortar
fora toda esta música e substituí-la com algo instrutivo.”27 O imã nos deixou
em 1989, sem comentário. Nettl (2015), que fez trabalho de campo em Teerã,
poderia esclarecer de que música se trata.
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Introduction
When the topic “Musicologies Without Borders” (Musicologias Sem Fronteiras)
was suggested for a book chapter, a number of questions came to mind: What
known “borders” can be immediately named: class, gender, age, political,
intellectual, resource accessibility? Is it possible to musicologize in a borderless
environment? Can musicology nurture a borderless world?
In part, these questions reflect my acquaintance with long-standing
historical processes of separation and inequality which, despite remarkable social
victories, persist, sometimes in new forms. The subject of borders is a significant
topic of concern for United States (U.S.) scholars. Borders are difficult to define at
times, but inevitably impact cultural views and interactions, and much could be
said about musicologies with and without borders. In this paper I provide a brief
history of the development of academic interest in Latin America, particularly in
light of long-established policies with a Eurocentric bias. Such policies have had
a profound influence in the Western Hemisphere, and accordingly, the story of
our shared musicologies can be told within this context. A support for the trend
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I identified is a survey of musicological scholarship on Brazilian music in the last
five years.

The Gradual Development of U.S. Academic Interest in Latin
America
U.S. Foreign Policy Regarding Latin America and the Caribbean: The Myth
of the “Melting Pot”

From a larger political perspective, scholars date a more active United States
engagement with Latin America to the nineteenth century, with the establishment
of the Monroe Doctrine (1823). ([1995]) Enacted by President James Monroe,
the doctrine professed opposition to European incursions into the Americas
and accorded diplomatic recognition to newly independent American republics.
Thus, at its inception, the doctrine was a Western hemispheric policy placing the
United States in control vis-à-vis European concerns.
In 1904, President Franklin D. Roosevelt expanded the doctrine through
the “Roosevelt Corollary,” which essentially pronounced the right of the United
States to intervene in cases of “flagrant wrongdoing or impotence” in the Western
Hemisphere. The measure was a de facto self-sanction permitting the United
States to freely police the Americas as it wished. (THE ROOSEVELT…, [201-])
As a consequence, recurrent interventions in Latin American and Caribbean
affairs occurred at different points in time: Venezuela (1895), Cuba (1895),
Panama (1903), Mexico (1914), Haiti (1916), and so forth.
The Monroe Doctrine did not, however, mean the complete subjugation
of the Americas. In fact, in a parallel development, a movement called Pan
Americanism was evolving through an assembly of former Spanish colonies of the
New World. Venezuelan leader Simón Bolívar launched a series of conferences
starting in Panama (1826-1889), where representatives (plenipotentiaries) of the
Republics of Colombia, Peru, Mexico, and Central America signed a Treaty of
Union (not ratified) that established codes of conduct between inter-American
States. (MONROE…, [1995])
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Many decades later, Pan Americanism was subsumed under the umbrella
of the First International Conference of American States, which took place in
Washington, D.C., in 1889 under the leadership of U.S. Secretary of State James
Blaine. Blaine was an exponent of the “Big Brother” policy, a measure amending
the Monroe Doctrine to create a preferential market for the United States in Latin
America. (THE ROOSEVELT…, [201-]) The International Union of American
Republics (a.k.a. the “Pan American Union”) was founded a year later, in 1890.
Over time, passionate advocates from a variety of fields formed committees
of various sorts and arranged conferences, exchange tours, and trade missions
to Latin America. The early twentieth century brought to fruition endeavors
such as the Permanent Pan American Railway Committee (Sen. David Davis,
Andrew Carnegie, Manuel de Azpiroz, Manuel Alvarez Calderón, and Antonio
Lazo Arriaga), (CARUSO, 1951) the Pan American Financial Conference, the
opening of National City Bank branches throughout Latin America, the Pan
American Scientific Congress (jointly held in cooperation between the American
Anthropological Association, the American Historical Association, the American
Folklore Society, and the Archaeological Institute of America), (BULLETIN…,
1915) the World Peace Foundation, and numerous scholarships dedicated to
attracting Latin American students. Pan American Union conferences were held
every four years and eventually morphed into the Organization of American
States (founded April 30, 1948). This inter-American system for mutual solidarity
and cooperation is headquartered in Washington, DC, and currently includes 35
member states, including the United States.1
The overtly authoritarian United States role subsided sometime around
the presidency of Franklyn Delano Roosevelt (1933-1945), who promoted
instead a strategy of nonintervention, the so-called “Good Neighbor Policy.”
Roosevelt backed Pan Americanism, seeking economic and political cooperation
via diplomacy. The ideological shift favoring civil neighborliness was due in part
1

“The Organization of American States is the world’s oldest regional organization, dating
back to the First International Conference of American States, held in Washington,
DC, from October 1889 to April 1890. That meeting approved the establishment of
the International Union of American Republics, and the stage was set for the weaving
of a web of provisions and institutions that came to be known as the inter-American
system, the oldest international institutional system”. (ORGANIZATION OF AMERICAN
STATES, [201-])
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to the long-term efforts of many individuals from the private and business sectors
including, for example, Professor Hubert Herring, founder of the Committee on
Cultural Relations with Latin America (1928) and promoter of several exchange
missions to Latin America, (LEIBI, 2017) progressive leaders such as Herbert
Croly, one of the architects of Roosevelt’s New Deal, and Professor Charles W.
Hackett, first director of the Institute for Latin American Studies at the University
of Texas (Austin) in 1940.
By the 1950s, Pan Americanism rested as much on attitudes held by U.S.
citizens towards their Southern neighbors as it did on foreign policy. Prejudicial
attitudes changed gradually (albeit never entirely), in tandem with a more
sophisticated cultural understanding disseminated through mainstream media
and the academy.
Attitudes Toward Latin Americans and Educational Policies

Anti-colored sentiments in the United States have been a persistent concern
among academics, with divergent scholarly opinions surfacing from time to time
in an attempt to address the issue on a “rational” and objective basis. During
the first session of the Second Pan American Congress of 1915, at the request of
conference leaders, American anthropologist Franz Boas (Columbia University New York) discussed three types of populations living in modern America: those
that were entirely or almost entirely white, those that were of “Indian blood, and
mixed groups comprised of Negro and white, negro and Indian, or Negro, Indian,
and white”. (BOAS, 1917, p. 9) He stated that no proposition could be sustained
regarding the alleged inferiority of non-whites, noting:
The claim has been made and has constantly been repeated that mixed races,
like the American mulattoes or the American Mestizos, are inferior in physical
and mental qualities; that they inherit all the unfavorable traits of the parental
races. So far as I can see this bold proposition can not be maintained by any
accurate facts. As a matter of fact, it would be exceedingly difficult to say at
the present time what race is pure and what race is mixed. (BOAS, 1917, p. 10)
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Boas supported this assertion with myriad evidentiary data: a) members
of “mixed races” had a demonstrably higher level of physical improvements; b)
human “traits” seemed to be subjected to a large number of possible combinations
as opposed to the popular Mendelian inheritance theory (where some individuals
would resemble one parent and some the other); c) as the product of waves of
human migrations – Phoenicians, Romans, Celts, Teutonic tribes, Moorish from
northern Africa, Slavic, and Mongol peoples – Europeans lacked uniformity; and
d) careful observation of “half-bloods” did not indicate physical deficiencies but
rather that “the social causes will bring about phenomena of apparent weakness
that are erroneously interpreted as due to effects of intermixture”. (BOAS, 1917,
p. 10-11) Boas took the opportunity to end his presentation with a strong
message against latent legislation bearing on eugenics (practices aimed at the
“genetic improvement” of the population) and its advocacy of ethnic isolation
(even sterilization) of so-called “degenerate groups”: “[T]he fundamental thesis of
degeneracy of our population has never been proved”. (BOAS, 1917, p. 15) His
message went unheeded.
At several junctures throughout U.S. history, legal instruments have been
enacted to restrict “non-white” residency. The U.S. policy for the construction
of “white homogeneity” came in the form of the Johnson-Reed Act of National
Origins (Figures 1 and 2), signed into law by President Calvin Coolidge.
(UNITED STATES OF AMERICA, 1924) The eugenics movement, riding on
the scholarly opinion of luminaries from the field of psychology that established
though faulty Intelligence Quotient (IQ) testing that “Nordic groups were
superior,” restricted immigration to very specific groups of white Europeans,
virtually eliminating the entry of all others (i.e., Italians, Spanish, Eastern
European Jews, Africans, Latin Americans, and Asians).2 The Johnson-Reed Act
established the “racial” percentages of the 1890 Census as the template for the

2

“Scholars like Carl Brigham (Psychology Department, Princeton University) posited, in
his notable ‘Study of American Intelligence,’ that ‘Nordic groups were superior’ and that
non-Nordic groups lowered the American racial stock”. (HOTHERSALL, 2004, p. 432)

— 43 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

“Nation.” The result of this social engineering was an 85.2% white-American
population by the 1950s.3
Figure 1: Immigration Act of 1924, ch. 190, § 11(a), 43 Stat 153, 159 (1924)

Source: United States of America (1924).

Figure 2: Immigration Act of 1924, ch. 190, § 11(b), 43 Stat 153, 159 (1924)

Source: United States of America (1924).

The Act was banned in 1965, and since then the nation became 37%
mixed as of 2011, although no apologies were ever issued, no reparations were
put into action, and no true “affirmative action” occurred, despite its name. The
evidence dispels lingering notions of the United States as a “melting pot.” Antimiscegenation laws and segregation helped to sustain an ecosystem of hostility
toward communities of color (including Native Americans, blacks, and Latinos),
whose educational and economic achievements remained secondary, if not
marginal.

3

“The share of the U.S. population that is Hispanic has been steadily rising over the past
half century. In 2015, Hispanics made up 17.6% of the total U.S. population, up from
3.5% in 1960. According to the latest Pew Research Center projections, the Hispanic
share of the U.S. population is expected to reach 24% by 2065”. (FLORES, 2017)
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Figure 3: U.S. Population Projections: 2005–2050

Source: adapted from Passel and Cohn (2008).

Given the long history of disparagement of Latin American and
Mediterranean citizens, it was to be expected that racial normativities would
negatively impact academic interest in Latin America. Early interest in Latin
American exchanges had been in the works in various academic institutions
prior to 1915, when the Director General of the Pan American Union reported,
for instance, that Smith College’s class of 1890 had made a gift of $7,500 to
found a Latin American scholarship, (BULLETIN…, 1915) the University of
Iowa had established a course in “South American Republics”, (BULLETIN…,
1915, p. 459) and the Carnegie Endowment for International Peace sponsored
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a series of courses in South American affairs “in 39 universities and 17 colleges”.
(BULLETIN…, 1915, p. 9)
By 1941, an enthusiastic note by Professor Charles Hackett (1941) in
the New York Times rejoiced over the appointment of an official coordinator of
commerce and cultural relations who granted the University of Texas $37,500
for its Latin American program. Hackett made a point of noting the pioneering
efforts of Prof. Elizabeth Wallace (University of Chicago), who in 1892 created
the first course dealing with Latin America, which was later taken up by other
institutions, totaling 383 courses in a 1938-1939 survey by the Pan American
Union. But the larger point of Hackett’s article was the prominence of the
University of Texas as an unmatched center for studies of Latin American culture,
including the establishment of the Institute of Latin-American Studies (1940)
along with an enviable library containing “more than 1,000,000 pages of original
manuscripts”. (HACKETT, 1941) To this day, the university’s Benson Latin
American Collection is one of the premier archival sources on Latin America.
The creation of early courses about Latin America, however, is just
part of the story. Writing for the 50th Anniversary Edition of the Society for
Ethnomusicology in 2006, Beth Aracema (2006) covers a broad swatch of
academic history in Latin American music reiterating that the post-World War II
period entailed a visible interest in the region. According to Aracema, the founding
of SEM contributed to the rise of scholarship on the Southern cone, particularly
music of the Andes and Mexico. Additional credit was given to Professors Gérard
Béhague (UT Austin), founder of the Latin American Music Review and Robert
Stevenson (UCLA) with his trailblazing article “‘The Last Musicological Frontier:
Cathedral Music in the Colonial Americas’ (1980)”.
As a segue to Javier León’s article (1999) expressing concerns over
academic asymmetries between U.S. and Latin American scholars in terms of
library resources and grants, Aracema (2006) takes a more optimistic approach,
suggesting ideas for future scholarship which include themes of race and class,
postcolonialism, philosophers of Latin America, and ethical considerations on
U.S. immigration policies.
In sum, it took over one hundred years to give credence to the idealism
expressed by Secretary of State James G. Blaine at the opening of the International
American Conference in 1890 when, speaking to an assembly of 18 nations, he
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praised the “absolute equality” of the American nations and the “cultivation of
an American sympathy as broad as two continents”. (CARUSO, 1951, p. 612) 4
Because the most populous country in Latin America outside of the United States
is Brazil, I have chosen to close with a survey of scholarly interest in that country.

ProQuest Statistics on the Topic “Brazilian Music”
A survey on the usage of the term “Brazilian music” in doctoral dissertations since
the 1950s reveals an interesting picture. A total of 785 records appear in ProQuest
Dissertations, with a noticeable upward shift beginning in the 1990s, reaching
114 records for that decade, a dramatic increase over the preceding decades. At
that point, the annual average then more than doubled, reaching a peak of 308
records for 2000-2009 (as shown in Figure 4).
Figure 4: ProQuest graph indicating incidence of the term “Brazilian music”
in doctoral dissertations (1954-2017)

Source: adapted from ProQuest… ([201-]).

The graph in Figure 4 must be interpreted carefully. ProQuest does
not represent the total of all dissertations published in the United States.
4

“Blaine, in welcoming the delegates, asserted that the conference could do much to
establish permanent relations of confidence, respect, and friendship between the
United States and Latin America, that it represented an assembly of eighteen nations
working together in terms of absolute equality, and that its duty should be the cultivation
of an American sympathy ‘as broad as two continents’”. (CARUSO, 1951, p. 612)
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(PROQUEST…, [201-]) Some are published in digital format at the doctoral
candidate’s local university library, thus requiring local searches.5 Nevertheless,
Figure 4 matches the historical evidence pointing to a gradual increase in courses
and interest in Latin America since the 1950s. However, the upward trend in the
incidence of dissertations containing the term “Brazilian music” may also be due,
for example, to extra-academic factors such as the end of WWI, increased interAmerican cooperation due to better transportation and communication systems,
or U.S. Cold War containment policies in Latin America,6 and it may also be due
in part to the end of the Brazilian dictatorship in 1985. It is also true that the
trend has dipped since 2013, perhaps with the weakening of the BRIC (Brazil,
Russia, India, China) thesis.
Figure 5: ProQuest graph indicating incidence of the term “Brazilian music”
in doctoral dissertations (2013-2017)

Source: adapted from ProQuest… ([201-).

5

A web search of dissertations listed through the American Musicological Society
(AMS) revealed two additional dissertations on Brazilian music (Daniel Joseph Gough,
“Listening in the Megacity: Music in São Paulo’s Cultural Policy Worlds,” 2015; and Juan
Diego Diaz Meneses, “Orkestra Rumpilezz: Musical Constructions of Afro-Bahian
Identities,” 2013). Additional searches at other major university archives did not yield
any further hits.

6

“The U.S. sought to secure its ‘backyard’ by signing a mutual defense treaty, the Rio
Pact, in 1947, and by establishing the Organization of the American States a year later. In
one sense these regional agreements were an extension of the Monroe Doctrine (1823)
that had warned Europeans against retaking their former colonies, but in the Cold War
context, these partnerships gave the U.S. the opportunity to strengthen Latin American
states militarily against communist penetration”. (WELLS, 2017)
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Figure 5 presents a bar graph for use of the term “Brazilian music” in the
last five years. However, as detailed in Appendix 2, of the 139 records that include
the term “Brazilian music,” only 47 indicate dissertations that actually focus on
Brazilian music and/or dedicate a major portion of the dissertation to that topic.
Of these 47 dissertations, 14 focus on Brazilian popular music (29%), 27 focus
on classical music (58%), and 6 (13%) pertain to topics on music education or
general research on society and culture.
At this stage, it is difficult to predict how academic interest in Brazil and
Latin America will continue to unfold, as this would likely entail an extensive
review of myriad variables. Academic interest in Latin America often aligns
with U.S. economic and political interests. As the BRIC thesis seems to indicate,
when economic polarities shift, American policy makers and scholars alike
tend to pay closer attention to previously neglected regions in order to capture
potential alliances and capitalize on common interests. Brazil’s hosting of the
Olympics for the first time in 2016, alongside its potential alliance with rising
powers (Russia and China) are factors that have helped shift interest to the region.
What the future holds is still uncertain, but the potentials have become more
evident. The excitement about the BRIC thesis, which advocates that Brazil’s
“economic and social difficulties [should be interpreted as] the last major obstacle
in the long road toward global-leader[ship],” (CASANOVA; KASSUM, 2014,
p. 160) has certainly declined, particularly since the impeachment of President
Dilma Rousseff in 2016,7 yet it is also true that Latin America’s potential is not
diminished merely because of recent events. For example, Alisha Holland and
Ben Schneider point out that the proportion of those living on less than $2 per
day dropped by half (from 20.6 to 10.4%) during the “easy” stage of welfare
expansion in the 2000s. (HOLLAND; SCHNEIDER, 2017) Their analysis
concludes that it is premature at this stage to make long-term forecasts for Latin
American progress:
The easy stage, in other words, may have widened the coalition for greater
redistribution and better services. As Hirschman would have warned, one
should not read failure into any trouble that a reform encounters. But one
7

Pres. Rousseff’s impeachment is puzzling since she was the heir to President Lula da
Silva, who oversaw one of the largest expansions of the Brazilian economy in decades.
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also should not predict success based on the past decade. The hard stage in
building Latin American welfare states is yet to come. (HOLLAND; SCHNEIDER,
2017, p. 1001)

Likewise, it is difficult to say whether the United States is on a trajectory
of isolation or rapprochement with Latin America. Given the current political
status of the nation regarding the construction of a border wall with neighboring
Mexico and the “America-First” diplomatic posturing of the current president
and U.S. Congress, the United States has lost a great deal of political respect,
both within its own borders and outside. Borders – be they national, political,
or intellectual – still seem too tangible to be wished away. A dose of skepticism
about greater inter-American cooperation would be well-founded.
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De Eusébio de Matos ao Grupo
de Compositores da Bahia: processos
históricos na construção antropofágica
do cânone musical baiano1
Pablo Sotuyo Blanco

Introdução
A descoberta da América pelos turcos é um romance curto de Jorge Amado que trata
da contribuição dos descendentes de árabes – majoritariamente sírios e libaneses
que escaparam ao desmoronamento do Império Otomano, daí a denominação
genérica, à época, de turcos – no boom do cacau no Brasil, no tempo em que
coronéis e pistoleiros lutavam na região de Ilhéus, Bahia - Brasil. Escrito à guisa
de elogio à miscigenação cultural de árabes e baianos, foi publicado em 1992,
ocasião do 5º centenário da chegada de Cristóvão Colombo ao nosso continente.
Uma bem humorada visão da cultura do “outro” quando “climatizada” em terras
brasílicas na Bahia; distante subproduto da antropofagia cultural promovida por
Oswald de Andrade a inicio do século XX.
Este ponto de partida literário – com todo o seu “tempero” multicultural
incluido –, escolhido para discutir cânones musicais na Bahia, fundamenta-se em
Antonio Cândido e, mais recentemente, em Mariza Peirano. Segundo afirmava
inicialmente Cândido (2006, p. 137): “Diferentemente do que sucede em outros
países, a literatura tem sido aqui, mais do que a filosofia e as ciências humanas,

1

Versão revisada e ampliada do texto apresentado no 1º Congresso da Associação
Regional para América Latina e o Caribe da International Musicological Society (ARLAC –
IMS), realizado em Havana, Cuba, durante 2014.
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o fenômeno central da vida do espírito”. Por sua vez, Peirano (1990, p. 52) interpreta Cândido afirmando: “Foi a literatura que, historicamente, apareceu como
perspectiva, como ‘ponto de vista’ privilegiado no Brasil. Ela é quem interpretou
o mundo circundante, e não a filosofia, a ciência ou a técnica”.
Assim, numa perspectiva das representações discursivas que forjaram
a memória oficial – pretensamente canônica – da nação brasileira, nas quais se destacam as bases histórico-etnocêntricas de Varnhagen (RIBEIRO, 2009), não é de
se estranhar que os esforços para estabelecer cânones musicais na historiografia
brasileira, mesmo tingidos pelo pensamento de Romero e da Escola de Recife,
tenham começado na Bahia, notadamente na obra de Guilherme de Mello (18671932). A Música no Brasil (MELLO, 1908), primeira história da música no território brasileiro, prima pela visão diversificada do cenário musical – tradicional,
popular e erudito. Essa visão estava incipientemente de acordo com a ideia de
música como expressão múltipla e diversificada. Segundo Bohlman, atualmente
não apenas parece impossível falar de música no singular, mas, também, dita pluralidade incide em como a musicologia interpreta e constrói os seus cânones correspondentes. (BERGERON; BOHLMAN, 1992, p. 197-199) Embora o significado do cânone seja diferente para cada um – assim como o do termo música –,
discutir os cânones relativos à(s) música(s) na Bahia pode nos levar a perceber –
como já adiantava Mello (1908) – tanto a(s) sua(s) especificidade(s) quanto a sua
diversidade.
No processo multicultural de construção da identidade artística brasileira (cujos aspectos de representação visual já foram observados (SOTUYO
BLANCO; HERNÁNDEZ MUÑOZ, 2016), o Manifesto Antropófago de
Oswald de Andrade (1928), expôs dito processo numa dimensão multifacetada,
no meio da qual a Bahia precisa se articular. Segundo Herkenhoff (1998), nesse
processo “a antropofagia foi muito mais uma atitude que partia de determinados
parâmetros, como a aceitação e a incorporação das diferenças para transformá-las
em sua própria linguagem. [...] ela, a nossa cultura, é filiada à cultura ocidental,
mas com tensões, diferenças e singularidades”.
Embora o manifesto tenha um tom político mais acentuado e declarações
mais radicais do que o manifesto anterior – denominado de Pau-Brasil –, ele
transcendeu o meio literário para atingir o cultural e social. Como consequência
e subproduto das manifestações da Semana de Arte Moderna – principalmente
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articulada por Mario de Andrade – em 1922, mesmo moldando suas idéias
segundo as de Breton, Marx e até mesmo Rousseau, o primitivismo do Manifesto
Antropófago determina uma caminho “canibal” para digerir o património cultural
do “outro” – estrangeiro ou nativo.
Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de
todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz.
Tupi, or not tupi that is the question.
[…] Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.
(ANDRADE, 1928, grifos do autor)

Segundo Veiga (2004), a Bahia musical “reacionária, não se tinha deixado
atingir sequer pelos efeitos da Semana de Arte Moderna de 1922, não antes dos
meados da década de 1950, de chofre, com a vinda de Koellreutter”. As consequências culturais que a Bahia experimentou a partir dos Seminários de Música,
podem também ser entendidas como resultados de um festim antropofágico
cultural musical, cujos ingredientes não surgiram espontaneamente, mas foram
sendo preparados ao longo da sua história. Segundo esta visão, o Manifesto
Antropófago não estava propondo uma assimilação harmoniosa e espontânea de
elementos polarizados ou opostos – vide Manifesto Pau-Brasil de 1924 –, mas
uma assimilação metabolizante, sem linhas diretrizes pré-estabelecidas. Este processo complexo e não sistêmico seria capaz de distinguir os elementos positivos
da civilização, eliminar os detritos e promover a “Revolução Caraíba” e seu “novo
homem técnico bárbaro”.
No entanto, o processo de “devorar o outro” não era tão original e sui generis
quanto parecia, sobre tudo considerando o processo histórico multicultural no
Brasil, onde a percepção da alteridade é tão comum quanto profunda a sua raíz
e complexa a sua negociação. As práticas de antropofagia na América Portuguesa –
e posteriormente no Brasil – eram de natureza ritualística e podem ser agrupadas
em práticas bélicas-sociológicas. Nas crónicas do século XVI, os prisioneiros não
eram comidos de imediato. Eram mantidos vivos, bem tratados e alimentados
até a festa ritual, quando o carrasco ganhava o direito de se adicionar um nome
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e uma incisão na pele para todos verem (e reconhecerem) a sua bravura. Através
desses rituais adquirir-se-iam as qualidades do inimigo. (CASTRO, 2002)
Muitos autores já compararam sociedades multiculturais com saladeiras
(salad bowls) ou caldeirões fervilhantes (melting pots)2, onde “refeições” culturais
podem ser “preparadas” e “temperadas”, adicionando cor, emoção, pungência,
dentre outras formas de “condimento”, para “digerir” (ou devorar) culturalmente
o outro, seja cru ou cozido (Lévi-Strauss dixit). (FUCHS, 1990; JACOBY, 2004;
McDONALD, 2007; MEIEN, 2007; KOLB, 2009)
Contudo, antes de dar início ao processo antropofágico de assimilação
metabolizante, precisamos olhar e reconhecer/escolher o outro, lidar com o outro,
e assim, fazer do outro uma parte de nós; não como mera negociação, mas como
forma cultural tendenciosa de processar tanto o outro quanto nós mesmos.
Considerando que o processo de colonização acontecido no Brasil tencionou
garantir o bem-estar da metrópole, concordamos com Bell Hooks (1992, p. 21,
tradução nossa) quando diz:
A mercantilização da Alteridade foi bem sucedida porque é oferecida como
uma nova delícia, mais intensa, mais satisfatória que as maneiras normais de
fazer e sentir. Na cultura mercantil, a etnia vira condimento, tempero que
pode animar o prato sem graça da cultura branca dominante.3

Podemos considerar que, em um país multicultural como o Brasil, o Mani
festo Antropófago previu práticas artísticas como caminhos possíveis para metabolizar os discursos culturais – estrangeiros ou nativos – dominantes, fazendo-os
parte da construção histórica da identidade. Com relação à Bahia, segundo pesquisa recente, os cânones relativos à(s) música(s) propostos por Mello em 1908
podem ser considerados – independente das carências declaradas pelo seu autor
–, os mais honestamente articulados e multifacetados, tendo sido alvo de duas

2

Segundo Jacoby (2004) a expressão melting pot foi cunhada por Israel Zangwill em 1908.

3

Texto original: “The commodification of Otherness has been so successful, because it is
offered as a new delight, more intense, more satisfying than normal ways of doing and
feeling. Within commodity culture, ethnicity becomes spice, seasoning that can liven
up the dull dish that is mainstream white culture.”.
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edições posteriores. (BENETTI, 2015)4 Assim, junto aos trabalhos de Manuel
Querino (1851-1923) já destacavam o caráter multiétnico e multicultural do
cânone a ser construído na Bahia. Os esforços historiográfico-musicais subsequentes no Brasil podem ser considerados como antropofágicas tentativas canonizantes – parciais, incompletas, e seriamente problemáticas – nas quais a Bahia
perdeu o seu lugar no processo histórico musical em prol do domínio do Sudeste
– notadamente Rio de Janeiro, São Paulo e, recentemente, Minas Gerais –, promovidos ao status de cânone musical representativo do Brasil, no meio ao qual
a Bahia não passava, até recentemente, de meras anedotas inconsequentes e quase
tangenciais na musicografia brasileira.
Assim, este trabalho se propõe discutir os cânones na historiografia musical
relativos à Bahia – e sua relação com aqueles oriundos das metrópoles – apresentando
e discutindo os processos históricos relativos à(s) música(s) e seus níveis de negociação das diversas alteridades que, desde Eusebio de Matos e Guerra (pelo menos),
prepararam durante séculos as mudanças promovidas por Koellreutter e Widmer.

Cânones historiográfico-musicais relativos à Bahia
Segundo já expomos em trabalho anterior (SOTUYO BLANCO, 2016)5, a história da música não apenas resulta do acúmulo, análise e interpretação do passado relativo à música em/de determinado território, como também traz consigo
o desafio de administrar a sua herança cultural musical (tradicional e artística)
e o patrimônio conexo, manifesto em registros documentais e/ou na tradição
oral. Parafraseando Bohlman, é a partir do patrimônio contido nessa herança que
a musicologia procura estabelecer os seus cânones. (BERGERON; BOHLMAN,
1992, p. 201) No Brasil – e ainda suspeitamos, no restante da América Latina
4

5

Essa tese de doutoramento, visando uma quarta edição (desta vez, crítica) da obra de
Mello (finalmente publicada pela EDUFBA em 2019), expõe e discute o universo ideológico e conceitual por trás da riqueza de fontes documentais e testemunhais utilizadas
por Mello para atingir o seu objetivo canonizante.
	O texto foi originalmente apresentado durante o I Simpósio Internacional para
a Pedagogia da História da Música, realizado na Universidade de São Paulo (USP) em
Ribeirão Preto - São Paulo, durante agosto de 2010.
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– estamos longe de termos um inventário completo e muito menos uma partilha
justa. Consequentemente, os cânones que a musicografia propõe são ainda falhos,
arbitrários e gravemente incompletos. Em tempos de resgate de identidades culturais não devemos desconsiderar o peso que o cânone exerce sobre elas.
Para o caso específico do Brasil, vários pesquisadores estudaram os vetores
que definem a identidade nacional e regional. Para Maria Emilia Prado (1998)
– acompanhando o pensamento de Manoel Bonfim em América Latina. Males
de Origem (1903) – afirma que “a pluralidade cultural era [e ainda é] um dos
factores mais importantes na constituição da identidade brasileira que acabou
por ser efectivada em virtude da colonização portuguesa ter possibilitado essa
miscigenação racial”.
Dentre as manifestações identitárias de alcance nacional do Brasil, contam-se apenas: a) a língua ou idioma – porém não seu uso semântico; b) o cenário
espacial geopolítico – ainda que com ressalvas, segundo as regiões; e c) o seu
caráter plural, diverso e multifacetado. Mesmo com numerosas pesquisas sobre
manifestações culturais específicas – advindas de estudos históricos, sociológicos, antropológicos, musicológicos e/ou etnomusicológicos –, ainda não dispomos de estudos transversais relativos à identidade cultural musical (local,
estadual, regional, nacional) como para articular um discurso musicológico integrado e representativo da pluralidade cultural brasileira. Neste sentido, qualquer
modelo de representação canônica proposto pela(s) musicologia(s) no Brasil
deveria considerar e respeitar as especificidades locais. Para isso, dever-se-ia desenvolver uma eficiente e eficaz musicologia de fragmentos e periferias. (SOTUYO
BLANCO, 2007b)
Luiz Heitor Correia de Azevedo, no seu livro 150 Anos de Música no Brasil
(1800-1950) (1956) fez, talvez, a primeira revisão crítica da musicografia brasileira
então disponível. Ainda, na “Nota Introdutória” identifica categorias que incluem
os livros de conhecidos vultos como Mello, Cernicchiaro e Almeida, passando pelos
dicionários de música – Coelho Machado, Newton, Silva, Sinzig e Mariz –, obras de
divulgação e revistas especializadas, finalizando com as críticas e crônicas publicadas
em jornais. Chama a atenção o destaque conferido à produção bibliográfica sobre
música popular, no qual avalia os trabalhos de Andrade, Almeida, Gallet, Vale, Lira,
Itiberé, Carvalho e Person de Mattos, dentre outros. Luiz Heitor destaca o trabalho
de Vasco Mariz sobre Villa-Lobos junto a seu Dicionário Bio-bibliográfico Musical

— 62 —

De Eusébio de Matos ao Grupo de Compositores da Bahia

|

(Brasileiro e Internacional)6 “primeiro de seu gênero, pois as obras [anteriores] limitavam-se aos termos técnicos, sem inclusão de parte biográfica”. (AZEVEDO,
1956, p. 381) No entanto, o cânone imanente em dicionários e enciclopédias musicais, segundo avaliação realizada por Manuel Veiga, ainda apresenta muitas falhas
sérias junto às omissões identificáveis nos seus mais recentes sucessores, como no
Dicionário Cravo Albin de Música Popular Brasileira e a Enciclopédia Brasileira de
Música, dentre outros. (VEIGA, 2006) O panorama em tempos de Luiz Heitor,
mesmo com os altos e baixos por ele reconhecidos e devidamente apontados, parecia
promissor à então “nascente musicologia brasileira”.
Contudo, menos de 25 anos depois, Antonio Alexandre Bispo (1999, p. 105)
apresentava um panorama diferente e menos esperançoso. Fazendo uma avaliação
praticamente da mesma musicografia revisada por Luiz Heitor, sentenciava:
Muito do que se publicou a respeito da História da Música no Brasil foi escrito
com base em outros livros ou a partir de hipóteses pouco fundamentadas.
Além do mais, as dimensões do país impedem que os seus estudiosos tenham
uma visão realmente geral. Assim, o que se tem é, normalmente, mais uma
História da Música de alguns poucos centros e das capitais, sobretudo do Rio
de Janeiro e São Paulo.

Seguidamente, Bispo (1999, p.106) destaca a concepção ideológica que os
autores transmitiram:
Assim, o livro de Cernicchiaro se denomina ‘História da Música no Brasil’,
enquanto que o de Renato Almeida traz o título de ‘História da Música
Brasileira’. À primeira vista, essa diferença parece ser insignificante. Na verdade, porém, indica a existência de conceitos diversos da historiografia
musical, do seu escopo e dos seus métodos. A primeira parte do pressuposto de que a música é um fenômeno cultural da humanidade, por assim
dizer universal e que, no caso, é considerada num determinado país, ou seja,
no Brasil. A segunda, parte do princípio que há uma música brasileira em si
e que é a sua história que deve ser escrita. [...] É uma historiografia que está
a serviço de um ideal político, da formação de uma consciência nacional ou

6

Vasco Mariz publicou o Dicionário Bio-bibliográfico Musical (Brasileiro e Internacional),
em 1948, prefaciado por Renato Almeida e, no ano seguinte (1949) o livro Heitor VillaLobos, compositor brasileiro, com prefácio de Luiz Heitor.
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nacionalista, sentida necessária na sua época e é, portanto, também um produto de um determinado período da nossa história.

Por sua vez, Gerard Béhague (2000) concordava com Bispo, ao afirmar
que:
Para Guilherme de Mello, a história da música no Brasil não passa de influências: [...]. Mas os elementos fundamentais sobre os quais se exercem tais
influências não são elucidados. [...] Por outro lado, Para Renato Almeida
a ‘Sinfonia da Terra’ do Brasil se forma a partir de elementos naturais em que
se constrói o próprio fundamento musical nacional. [...] No entanto esse feliz
idealismo, ele só considera a verdadeira ‘História da música brasileira’ como
fazendo parte da tradição erudita, tratando o que ele rubrica como ‘música
popular’ fora de coordenadas históricas. [...] E assim em diante até a década de
1990, numa visão privilegiadíssima dessa história musical, confirmada pelos
trabalhos de Luiz Heitor, Vasco Mariz, Bruno Kiefer, e tantos outros mais.

Mesmo ausente nas críticas de Luiz Heitor e de Bispo, a isonomia com
que Béhague equaliza a História da Música no Brasil de Vasco Mariz, com os trabalhos de Luiz Heitor e Bruno Kiefer, chama a atenção; sobretudo em virtude de
ser a única merecedora de prêmios e seis edições.7 Devemos reconhecer que os
nossos textos de História da Música, essas sínteses canonizantes não mais correspondem à realidade que a pesquisa expõe, exigindo um olhar mais crítico do valor
e conteúdo da nossa herança musical. Não podemos continuar recebendo de um
só autor os cânones transmitidos nas histórias das músicas. Afinal, como disse
Béhague (2000):
É de estranhar a falta de ressonância das lições de Mário de Andrade [...]. Para
ele, música ‘brasileira’ é toda música nacional com ou sem ‘caráter étnico’,
desde a música sacra do Padre José Maurício, as sinfonias e poemas sinfônicos acadêmicos do fim do século XIX, até as peças de teatro de revista da
Chiquinha Gonzaga e os tangos para piano de Ernesto Nazareth. Essa visão
7

	O trabalho de Mariz não apenas mereceu o Prêmio José Veríssimo da Academia
Brasileira de Letras em 1983 – o que garantiu a sua 2ª edição – quanto também o Grande
Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) no ano 2000, estimulando assim (direta ou indiretamente) a sua 6ª e última edição, criticada fortemente por
nós pela falta de crítica séria na revisão e atualização.
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global é precisamente o que preconizou mais tarde o grande escritor cubano
Alejo Carpentier, ao caracterizar a música latino-americana nos seguintes
termos: ‘a música latino-americana deve ser aceita em bloco, tal e como ela é,
admitindo-se que suas expressões mais originais podem da mesma forma sair
das ruas como vir das academias...’

O cânone da Academia Brasileira de Música
Reflexo do anterior, a Academia Brasileira de Música (ABM), fundada em 1945
por Villa-Lobos, seguiu o modelo da Académie Française. Estabelecia um cânone
de 50 membros, sendo 40 compositores e 10 musicólogos cuja maioria de 30
devia residir no Rio de Janeiro e os outros 20 no restante do território nacional.
(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1945) Segundo Tacuchian (2014), a ABM “pretendia
reunir os nomes mais ilustres de nossa música em prol da cultura e da educação
musical do país. [...] Dois anos depois da fundação, o Decreto Federal nº 23.160
de 6 de junho de 1947 considerou a Academia um órgão técnico-consultivo do
governo federal”. Assinaram a Ata de fundação da ABM personalidades residentes
em Rio de Janeiro e São Paulo. Da Bahia, apenas Sá Pereira e Renato Almeida,
então residentes no Rio de Janeiro. Curiosamente – ou deveríamos dizer, tendenciosamente? –, segundo informa Edino Krieger (2005), o recurso da procuração
para representar votantes eventualmente ausentes, foi utilizado apenas com os
membros residentes em São Paulo.
Na escolha dos seus patronos, a ABM estabeleceu um cânone cuja distribuição percentual geográfica não reflete uma mera ocorrência populacional quantitativa relativa à música – na qual apenas 9 dos 27 estados estão representados
–, mas, implicitamente, um julgamento de valor sobre a relevância dos diversos
estados e regiões do Brasil na nossa história da cultura musical, um cânone que
diz quem merece ser lembrado e imortalizado e quem não (Tabela 1).
O atual cânone de patronos, constituído por 40 cadeiras, resultou de duas
mudanças estatutárias que reduziram o número enquanto ampliaram os tipos
de acadêmicos. Se originalmente a ABM contava com 50 cadeiras distribuídas
em 2 tipos de membros – compositores e musicólogos – as gestões de Mignone
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(1980?-1985) e Tacuchian (1993-1997), enquanto ampliaram os tipos aceitos
– incluído compositores, musicólogos, intérpretes e educadores musicais –, reduziram (eliminando em alguns casos) a representação de determinadas regiões
e estados8. No caso da Bahia, a eliminação – sem redistribuição entre as demais
cadeiras – de Eusébio de Matos (1629-1692), Damião Barbosa de Araújo (17781856) e José Pereira Rebouças (1789-1843) (TACUCHIAN, 2014) reduziu a 5%
a representação baiana nas 40 cadeiras, empobrecendo a imagem e relevância histórica que da Bahia podia se interpretar a partir do seu cânone.
Embora outros representantes da Bahia tivessem sido membros da ABM,
tais como Renato Almeida, Antonio Leal de Sá Pereira, Silvio Deolindo Fróes,
Lindembergue Cardoso e Ernst Widmer, o percentual original de 10% de membros baianos (5 patronos nas 50 cadeiras originais) só foi reconquistado em 2014
com a eleição de Paulo Costa Lima como o mais novo membro baiano da ABM,
se unindo assim aos nomes de Ilza Nogueira, Manuel Veiga e Jamary Oliveira.9
As personalidades baianas participantes da ABM – desde os Patronos, os
Membros fundadores e outros ocupantes subsequentes – parecem ganhar relevância para a história da música na Bahia (e no Brasil). Relevância que parece
transcender o musical, tencionando alcançar o nível do sociocultural quando contextualizados historicamente. Tais tentativas de devorar às avessas o valor musical
da Bahia nos diversos contextos em que ela se articula, só podem ser equacionadas (e eventualmente equilibradas) nos resultados das pesquisas musicológicas
(no sentido mais amplo do termo). Resultados estes que questionam, ampliam,
reduzem, corroboram ou negam, nos diversos vieses possíveis – históricos, sociológicos, antropológicos, culturais – aquelas tentativas metropolitanas.10
8

Como no caso da eliminação de João F. Souza Coutinho, único representante de Santa
Catarina.

	O recente falecimento de Jamary Oliveira em 29 de março de 2020 resultou na nova
redução do percentual de representação da Bahia e do Nordeste na ABM.

9

10

Em tempos mais recentes, o estabelecimento em 2010 da Academia de Ciências da
Bahia parece representar a visão “canônica” que, de dentro para fora, o âmbito institucional acadêmico (científico e tecnológico) baiano tem sobre as artes na Bahia em geral,
dando um mero 6,5% de representação – ocupando apenas 6 das 92 cadeiras atualmente
instaladas com representantes das “Ciências da vida” (23 membros = 25%), “Ciências
exatas, agrarias e da terra” (40 membros = 43,5%), “Filosofia e Ciências humanas” (11
membros = 12%) e “Ciências sociais aplicadas” (12 membros = 13%). Esse baixíssimo
percentual – se comparado ao impacto que a cultura baiana tem não apenas na indústria e no comercio local e regional, mas no imaginário e no âmago da nossa identidade
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Tabela 1: Lista dos patronos da ABM e percentuais de distribuição geográfica
Compositor
Alberto Nepomuceno
Domingos da Rocha Mussurunga
Guilherme de Mello
Thomáz Cantuária
Luiz Alvares Pinto
Euclides Fonseca
Emerico Lobo de Mesquita
Francisco Valle
José Maria Xavier
Domingos Caldas Barbosa
José Maurício Nunes Garcia
Francisco Manoel da Silva
D. Pedro I
Cândido Ignácio da Silva
José Amat
Henrique Alves de Mesquita
Alfredo E. Taunay
Arthur Napoleão
Manoel Joaquim de Macedo
Antônio Callado
Leopoldo Miguez
Henrique Oswald
Ernesto Nazareth
Francisco Braga
Barrozo Netto
Glauco Velasquez
Luciano Gallet
Vincenzo Cernicchiaro
Sigismund Neukomm
Alexandre Levy
Elias Alvares Lobo
Carlos Gomes
João Gomes de Araújo
José de Anchieta
Homero Sá Barreto
Mario de Andrade
José Cândido da Gama Malcher
Meneleu Campos
Brasílio Itiberê da Cunha
José de Araújo Vianna

Estado (%)
Ceará (2,5 %)

Região (%)

Bahia (5%)
Nordeste (15 %)
Pernambuco (7,5 %)

Minas Gerais (7,5 %)

Rio de Janeiro (50%)
Sudeste (75 %)

São Paulo (17,5 %)

Pará (5 %)

Norte (5 %)

Paraná (2,5 %)
Rio Grande do Sul (2,5 %)

Sul (5 %)

Fonte: elaborada pelo autor.

cultural –, apenas inclui representantes de Música, Artes Visuais e Letras. (ACADEMIA
DE CIÊNCIAS DA BAHIA, 2018)
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Cânones acadêmicos na Bahia
Em termos históricos, o primeiro registro de fronteira canônica na Bahia dos
tempos da América Portuguesa, passível de interpretações diversas, foi a Academia
Brasílica dos Esquecidos, fundada em 23 de abril de 1724, com o propósito de
reunir informações locais para ser acrescidas à História de Portugal, a ser redigida
pela Academia Real de História Portuguesa.
A autodenominação de esquecidos provavelmente provém do fato de que
nenhum letrado colonial fora chamado para compor os quadros da Academia
de História Portuguesa. Os acadêmicos se consideravam abandonados pela
metrópole, consideravam que seus talentos intelectuais deveriam receber
uma maior atenção da Corte, como [...] recitado pelo acadêmico José da
Cunha Cardoso durante o primeiro outeiro: Neste felicíssimo ocidente
nasceu o Sol para a Bahia: agora lhe amanheceu, porque agora se verá a Bahia
convertida em Atenas: agora sairão à luz os que o nosso descuido cobria com
as sombras do esquecimento, que por isso tão entendidos, como modestos
se apropriaram o titulo dos Esquecidos. (PEDROSA, 2003, p. 22)

Equalizando-se com Atenas, arquétipo de cânone sociocultural em ocidente, a elite letrada na Bahia declarava o seu posicionamento diante da metrópole: os cânones devem ser construídos participativamente, como na ágora ateniense, mesmo com práticas antropofágico-culturais entre lembrados e esquecidos.
Não é à toa que, das suas cinzas surgiria, um quarto de século depois, a Academia
Brasílica dos Renascidos, fundada por José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho
de Melo, encarregado pelo Marqués de Pombal de construir uma História da
América Portuguesa baseada em proposta científica iluminista com valor documental, diferentemente do realizado pela Academia dos Esquecidos, e que
também teve a intenção de arregimentar o maior número de eruditos para
combater a presença dos jesuítas no Brasil. Assim, a partir desse projeto,
o ensino jesuítico e sua colaboração para a nascente cultura brasileira, foi retirada, ou melhor, arrancada do Brasil, dando lugar à vinda de uma nova concepção artística à colônia, baseada na corrente iluminista. (SILVA, 2011, p. 2)
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Segundo Pessoti (2008, [p. 52-53]) “Mascarenhas era homem de confiança
de Pombal, e pelas atribuições a ele conferidas, identificamos as tentativas metropolitanas de estender as malhas de subordinação colonial”. O controle exercido
na colônia pelo poder metropolitano perpassava a esfera político-econômica, se
manifestando em aspectos da vida cotidiana. O perigo que representava para
a metrópole a livre circulação de ideias obrigava a Coroa a adotar práticas exclusivistas – e consequentemente excludentes – também no relativo à produção intelectual. Os escritos não poderiam ser impressos na colônia, devendo sua editoração e publicação ser realizada em Portugal sob estrito controle ideológico.
Testemunho coevo da presença de Mascarenhas na Bahia é a Cantata
Acadêmica “Heroe, egregio, douto, peregrino”, também conhecida como “Recitativo
e Ária para José Mascarenhas”, a mais antiga peça profana de música vocal com
texto em português já encontrada na Bahia, inquestionavelmente integrada no
cânone historiográfico musical do Brasil. Foi composta em 1759 sem indicação
autoral no manuscrito, embora eventualmente atribuída ao padre Caetano de
Mello de Jesus, mestre de capela da Catedral de Salvador à época. Seu texto saúda
em retórica barroca o magistrado português ao tempo em que deplora as dificuldades pelas quais passara na colônia brasileira. Mascarenhas, então em Salvador,
havia caído doente e a música, apresentada na Academia em 2 de julho daquele
ano, comemorava sua recuperação. Canônica por antonomásia – incluída a sua
data, cuja significação seria construída só a partir do século XIX –, seu estilo
deriva da escola operística napolitana, então em grande voga no espaço luso-brasileiro, usando muito bem a técnica de ilustração musical do texto na perspectiva
da teoria dos afetos. Talvez por ter permanecido como manuscrito esta obra tenha
sobrevivido aos embates da censura pombalina. Sobretudo se considerarmos
a prisão de Mascarenhas em Santa Catarina, acusado pelo Vice-Rei de colaborar
com os franceses e de negligenciar sua investida contra os jesuítas.

Cânones educacionais na Bahia
A transmissão e permanência de práticas musicais na história do Brasil apresentam fases com estruturação dos seus conteúdos e articulação diversa nos contextos institucionais canônicos. De inicio, dos jesuítas na América Portuguesa se

— 69 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

destacou o trabalho catequético musical do Padre Nóbrega. (CASTAGNA, 1994)
Posteriormente, dentre os diversos escritos produzidos no Nordeste11, na tentativa de estabelecer um cânone teórico musical, se destacou na Bahia a “Escola de
Canto de Órgão” de Caetano de Mello de Jesus, em dois volumes – um em 1759
e outro em 1760. Segundo Portas (2006, p. 564-565, grifos do autor),
destaca-se no panorama da tratadística luso-brasileira e ibérica do período
colonial, pela sua notável extensão e envergadura, pela amplitude e riqueza
do conteúdo, denotando uma pretensão enciclopédica de abrangência e de
aprofundamento das matérias, bem como pela qualidade intrínseca e gráfica
dos numerosos diagramas e esquemas musicais apresentados ao longo do
texto. É ainda de destacar a elegância do seu estilo em prosa barroca e a erudição evidenciada pelo autor nos vários domínios do conhecimento que,
partindo da base pedagógica do trivium e quadrivium, abarca virtualmente
o conhecimento filosófico e humanístico disponível na época para um consumado Mestre de Capela catedralícia.

Seguindo um método escolástico boeciano pré-iluminista, o trabalho
de Caetano de Mello “se inscreve na continuidade da tradição dos tratados de
teoria musical portugueses e espanhóis dos séculos XVI e XVII, pese embora
a introdução em algumas matérias de Canto de Órgão de soluções práticas mais
modernas e consentâneas com a evolução da linguagem musical do século XVIII”.
(PORTAS, 2006, p. 565) Assim, “devorando” os tratados de Talésio, Nunes da
Silva, Cerone, Llorente, Nassare, Zarlino, Kircher e Berardi, o autor construiu
uma proposta de cânone teórico e instrucional que, talvez pela situação geral na
colônia, a metrópole não publicou. A resposta canonizante da metrópole veio
com uma série de publicações escritas pelo profícuo Francisco Ignacio Solano.12
11

Segundo Binder e Castagna (1998) a produção nordestina brasileira inclui os escritos de
Luis Alvares Pinto – Arte de solfejar – Recife, 1761; e Muzico e Moderno Systema para
Solfejar sem Confuzão – Recife, 1776 –; junto ao manuscrito anônimo “Modo de dividir
a canaria do órgão”, localizado em Salvador que, segundo Barros e Jank (2007), é um
fragmento do Compendio de Música de Frei Domingos de S. J. Varella (Porto, 1806). Isso
sem contar outros textos anteriores do próprio Caetano de Mello e de João de Lima
atualmente extraviados.

12

Serie iniciada com Nova instrucção musical ou theorica pratica da musica rythmica
(Lisboa, 1764). Além da Nova Instrucção... Solano (Coimbra, c. 1720-Lisboa, 1800)
também publicou o Novo tratado de musica metrica, e rythmica (Lisboa, 1779), o Exame
instructivo sobre a musica multiforme, metrica e rythmica (Lisboa, 1790), a Nova arte,
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Se por um lado a não publicação de Mello de Jesus pode ser entendida no
marco de controle do desenvolvimento de pensamento teórico autóctone fora do
cânone oficial português, por outro, as práticas de transmissão musicais vinham
se desenvolvendo de formas diversas. A expulsão dos Jesuítas pelo Alvará Régio de
28 de junho de 1759 reduziu os espaços dedicados à formação musical na capital
da colônia.13 Fora o estudo com mestres de capela e nos conventos das ordens religiosas, no final do século XVIII a manutenção do status quo – e os cânones deles
decorrentes – dependia dos centros de formação metropolitanos, notadamente do
Seminário da Sé Patriarcal de Lisboa, cujos discípulos vinham exercer no Brasil,
como no caso de Theodoro Cyro de Souza (1761-?), mestre de capela da Sé de
Salvador desde 1781 (SOTUYO BLANCO, 2012). Essa restrição na formação
local iria se alastrar até o século XIX, contribuindo para isso não apenas a perda
do status de capital da colônia em 1776, mas também a redução do número de
músicos de destaque em virtude da passagem do príncipe regente D. Joao que os
levou para o Rio de Janeiro. (SOTUYO BLANCO, 2005; 2007a) Embora, em
1811, dentre outros locais, o ensino de música já acontecia na Casa Pia de Órfãos
de São José – atual Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim – (MATTA,
1996 ; MENDES, 2012), não foi senão ate 1817 que o Conde dos Arcos, tentando elevar o nível cultural baiano, em virtude do estado de decadência que se
encontrava a arte musical, recorreu a D. João VI quem, no ano seguinte, criou
uma cadeira pública de música na Bahia através de carta régia.
Hei por bem criar nessa cidade uma cadeira de musica, com o ordenado de
400$000, pagos pelo rendimento do subsidio litterario. E attendendo á intelligencia e mais partes que concorrem na pessoa de José Joaquim de Souza
Negrão, hei, outrossim, por bem, fazer-lhe mercê de o nomear para professor da referida cadeira. O que me pareceu participar-vos para que assim
o tenhaes entendido e façaes executar. Escripta no Palacio da Real Fazenda de
Santa Cruz, em 3 de março de 1818. Rei – Para o Conde da Palma. (QUERINO,
1909, p. 158-159)

e breve compendio de musica para lição dos principiantes (Lisboa, 1768), a Dissertação
sobre o caracter, qualidades, e antiguidades da musica (Lisboa, 1780), e Vindicias do
tono (Lisboa, 1793).
13

As aulas de música do Colégio dos Jesuítas atendiam, desde o século XVI, à população
indígena cristianizada. (PERRONE; CRUZ, 1997)
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Souza Negrão ocupou o cargo até 1832 quando faleceu, sendo sucedido
por Mussurunga.14 Assim, uma visão panorâmica das linhas de força que determinaram os diversos cânones educacionais relativos à música na Bahia permitirá
expor a complexidade da sua articulação transversal.
Na primeira metade do século XIX, fora as iniciativas de instrução musical
oficial em Salvador, como o foram a Cadeira de Música e a Academia de Música –
de 1830 a 1836, onde lecionaram Barbosa de Araújo e Mussurunga, dentre outros
–, o que melhor se adaptou às necessidades e limitados recursos, seria o Método
Lancasteriano. Mesmo estabelecido para o ensino de primeiras letras por D.
Pedro I em 1827, a sua eficácia ainda é discutida. (ALMEIDA, 1989; NISKIER,
1989; NEVES, 2006) Embora Mussurunga prenunciasse a necessidade de um
Conservatório de Música na Bahia,15 tal ideia só vingaria na República, durante
a Belle Époque brasileira.
No âmbito das bandas filarmônicas na Bahia, o método lancasteriano permitiu multiplicar essas instituições musicais que mantinham núcleos de ensino
para preparar os seus músicos. Porém, se britânico era o modelo metodológico
da instrução musical nas bandas, os conteúdos mostravam forte influência francesa, com grande circulação de textos produzidos por autores como Fétis e Catel.
(MENDES; SOTUYO BLANCO, 2007)
Na fase seguinte desse processo, no contexto da Belle Époque brasileira16,
foi criado o Conservatório de Música da Bahia, dirigido desde 1898 por Silvio
Deolindo Fróes. A concordância institucional e metodológica com a visão oficial francesa de ensino musical refletiu o zeitgeist dominante, junto à formação

14

	O concurso com o objetivo de selecionar novo professor teve como candidatos João
Honorato Francisco Régis, José dos Santos Barreto, Capistrano Leite e Domingos da
Rocha Mussurunga. (QUERINO, 1909)

15

Na sua “Memoria sobre a creação de um Conservatorio de Musica na Capital da Bahia”
de 1846, Mussurunga propunha metodologia sistemática para o ensino musical, definindo um curso completo em oito anos e organizado em três classes (teclados, sopros
e cordas) com disciplinas oferecidas gradativamente (segundo o ano cursado pelo
aluno), incluindo provas de ingresso (gramática e português) e mecanismos de prosseguimento – via atestado de proficiência em francês, italiano, aritmética e álgebra, ou
sendo examinados nessas disciplinas. (PERRONE; CRUZ, 1997)

16

Ver: Stori e Andrade Filho (2009)

— 72 —

De Eusébio de Matos ao Grupo de Compositores da Bahia

|

musical canonicamente afrancesada de Fróes.17 O Conservatório não possuía
nem banda nem orquestra, se ocupando apenas da formação técnica dos músicos,
modelo que continuou quando desanexado da Escola de Belas Artes em 1917
e transformado em Instituto de Música da Bahia (IMB) em 1918, ainda dirigido
por Fróes. Fora do âmbito das bandas, o ensino oficial de música na Bahia ficou
dissociado dos conjuntos instrumentais estáveis, separando assim instituições de
ensino musical e de performance até meados do século XX.
Durante a primeira metade do século XX o gosto musical em Salvador
foi ampliado com concertos de câmara e sinfônicos que iam multiplicando-se.
Porém, as apresentações não constituíam conjuntos estáveis de porte. Se numerosos eram os concertos de câmara, escassos foram os sinfônicos, rara vez completando um programa. Dos 11 concertos com orquestra divulgados pelo Diário
de Noticias entre 1900 e 1920, houve um único concerto totalmente para
orquestra no Teatro de São João em 9 de maio de 1905 executando obras de
autores como Mello, Gomes, Miguez, Aragão e Silva, com Wanda Domschke
como solista. (AROXA; SOTUYO BLANCO, 2008) Tal situação mudaria com
o surgimento de duas instituições de ensino musical, uma dirigida por Zulmira
Silvany e a outra por Pedro Irineu Jatobá, ex-professores do IMB, dele afastados
por divergências com a gestão de Fróes. Enquanto Silvany criou o seu Curso de
Música (1930), Jatobá estabeleceu a Escola Normal de Música (ENM) em 1934,
incluindo Canto Orfeônico e – pela primeira vez na Bahia – um Curso Infantil de
Música. (MENDES; SOTUYO BLANCO, 2008)
Tanto Silvany – com suas Aulas Públicas, realizadas até 1958 –, quanto
Jatobá – através da Sociedade de Concertos da ENM – dinamizavam o meio cultural baiano, confirmando a carência de conjuntos estáveis de porte em Salvador
em âmbito institucional. A separação entre instituições de ensino e conjuntos
instrumentais se manteve até 1944, com a fundação da Orquestra Sinfônica da
17

No relatório de 1898 à Assembleia Legislativa, o então Governador da Bahia, Luiz
Vianna, anunciou a criação do Conservatório de Música no âmbito da Escola de Belas
Artes, confirmando a influência francesa dos profissionais nela envolvidos. “Fundou-se
ultimamente na Escóla de Bellas-Artes o Conservatório de Musica, e deve dentro em
pouco aqui chegar um professor para o ensino da esculptura, contractado em Paris por
intermedio de nosso ministro” (Mensagem apresentada á Assembléia Geral Legislativa
pelo Exm. Sr. Dr. Luiz Vianna Governador da Bahia em 14 de Abril de 1898. Bahia: Typ. do
Correio de Noticias, 1898, p. 13).
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Bahia (OSBA), idealizada e regida pelo Padre Luis Gonzaga Mariz. (SOTUYO
BLANCO, 2009) Assim, quando em 1º de junho de 1946, o Conselho
Universitário da Universidade da Bahia, presidido por Pedro Calmon, referiu
dois pedidos de incorporação de instituições de ensino musical, uma assinada
por Fróes – em nome do IMB e a outra por Jatobá – em representação da ENM
– (BRITTO, 2009), nenhum deles foi aceito pelo Conselho, criando em 1954 os
Seminários Livres de Música, sob a direção de H. J. Koellreutter. (PERRONE,
2008) Contando com uma Orquestra Sinfônica (a atual OSUFBA) à disposição,
determinava-se o estabelecimento de um conjunto instrumental no seio de uma
instituição de ensino musical, respondendo, mais uma vez, ao cânone ideológico
então dominante.
Tanto pela direção “ideológica” que Koellreutter impôs aos Seminários
quanto a que posteriormente Widmer iria imprimir à Escola de Música e Artes
Cênicas da UFBA, chegou-se a um modelo germânico de ensino superior “abrasileirado”. A quebra com o passado e presente nacionalista brasileiro (alla Mario de
Andrade) que Koellreutter promoveu no Brasil continuou nos Seminários Livres
da UFBA. Lembra Manuel Veiga (2004, p. 13-14) que:
A possibilidade de suporte financeiro e organizacional de uma universidade
federal, então rica, e a vontade de um Magnífico Reitor de notável espírito
renascentista, Professor Dr. Edgar Santos, [...] dariam ao mentor do movimento Música Viva condições difíceis de serem duplicadas, quer no Rio de
Janeiro e em Teresópolis, quer na Escola Livre de Música em São Paulo.

Nesse espaço artístico-acadêmico, Koellreutter se apoiou no aparente sentido e função social das vanguardas internacionais, se aproveitando do desconhecimento local e impondo de uma vez à Bahia uma aparente atualização estética
musical e ideológica que só ganhou identidade, coerência e projeção exterior na
gestão de Ernst Widmer, completando assim dito processo canonizante do ensino
de música na Bahia, cuja última etapa – do século XIX ao XX – representa graficamente a Figura 1.
As mudanças posteriores no ensino de música acontecidas na Bahia (e no
Brasil), fundamentalmente durante as décadas de 1970 e 1980 – todas tingidas pela
ditadura militar que dominava o Brasil – ainda serão matéria de trabalho futuro.
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Figura 1: Esquema da relação institucional entre ensino e performance na Bahia

Fonte: elaborado pelo autor (2009).

Cânones de produção e consumo
Considerando os diversos cânones históricos aqui discutidos, no intuito de
observar aqueles relativos à produção e consumo musicais na Bahia, seguindo
a linha proposta neste texto, tentaremos estabelecer os eixos pelos quais ditos processos possam ser observados em grande escala.
Dentre os espaços de produção e consumo historicamente reconhecíveis na
Bahia podemos identificar gradativas metabolizações entre eles. Assim, da Igreja,
do Teatro e dos espaços privados, ao Largo, pelas ruas e coretos, até chegar às
instituições e outros espaços públicos ou privados, os processos antropofágicos
marcaram indelevelmente o cânone musical baiano.
A partir da documentação disponível pode-se dizer que, enquanto os espaços
eclesiásticos ostentaram maior relevância na produção musical da Bahia – mesmo
reconhecendo a existência dos espaços privados (acadêmicos ou domésticos) – até
finais do século XVIII, a ampliação gradativa da influencia do teatro como espaço
de produção e consumo musicais, acabou por deflagrar um processo que, por
contaminação ou excessivo tempero, ao mesmo tempo em que atendia ao gosto
popular pela música de ópera no século XIX, acabou minando a Igreja enquanto
espaço de valor sociocultural musical. Numa sociedade cada vez mais laica e ávida
de novidades, a pratica musical religiosa ia a descompasso do l’air du temps.
As consequências detectáveis desse processo a inicio do século XX – sobretudo a partir das mudanças propostas pelo Motu Próprio Tra le solicitudine
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assinado por Pio X em 1903 – levaram não apenas ao descarte da maior parte do
repertório então em uso na vida religiosa musical – junto ao desaparecimento de
diversas orquestras e corais com atuação regular em espaços eclesiásticos –, mas
também a promoverem as bandas – conhecidas na Bahia como bandas filarmônicas – ao papel de protagonistas socioculturais na preservação dos repertórios
expurgados, agora metabolizados e apresentados em novos espaços de produção
e consumo como ruas e coretos, sob nova roupagem instrumental.
Dentre os gêneros musicais documentados na Bahia, as cantatas (acadêmicas ou não), junto ao repertório eclesiástico e a produção dramático-musical
permaneceram no cânone sociocultural até finais do século XIX. Por sua vez,
o repertório de música de salão, originalmente integrado por cantatas e contradanças do século XVIII, foi-se ampliando com modinhas, lundus, quadrilhas,
assim como outras danças, canções e peças instrumentais diversas, que alimentaram o crescente consumo local nos saraus e salões do século XIX. Enquanto isso,
a música de novenas e os hinos sacros permeava a sociedade religiosa – em conflito até o Concilio Vaticano II –, tendo tido uma sobrevivência surpreendente
e testemunhado a renovação de velhas tradições – vinculadas ao repertorio de
bandas – dobrados e marchas – a meados do século XX.

Considerações finais
Tendo observado atentamente diversos processos históricos em que a cultura
musical na Bahia certamente experimentou a construção antropofágica dos seus
cânones musicais e relativos à música, tomamos consciência da carga cultural
transversal que o termo cânone tem ganho até aqui. Dos diversos cânones historiográfico-musicais relativos à Bahia cabíveis, sejam definidos por práticas, repertórios, espaços de produção, circulação e/ou consumo/recepção musical, dentre
outros possíveis, são os biográficos que, em grande parte, determinam o seu conteúdo e formulação pois, nenhum dos anteriores aconteceria sem indivíduos participantes a eles vinculados, de uma ou outra forma.
Assim, cientes do peso historiográfico das individualidades, porém
ficando atentos a não repetir modelos historiográficos de cunho monumental,
relacionamos na Tabela 2 uma lista muito preliminar de informações relativas
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a indivíduos relevantes à cultura musical na Bahia que, no nosso entendimento,
merecem constar no nosso cânone musical, a despeito das metrópoles e seus pretensos impulsos nacionais, e que farão parte de um futuro – e já bastante avançado – Dicionário de Músicos relativos à Bahia, realizado pelo Núcleo de Estudos
Musicológicos (NEMUS) da UFBA.
Contudo, ainda faltaria discutir e avaliar os cânones eventualmente emergentes das restantes manifestações musicais e relativas à música oriundas dos
demais espaços – religiosos e profanos, públicos e privados – não incluídos nesta
primeira abordagem sobre a música na Bahia. Assumindo o caráter necessariamente incompleto deste trabalho, fica aqui a nossa singela contribuição, como
chamado de atenção em prol do fortalecimento da identidade e autoestima cultural de nosso estado, cujo perfil canônico – com farta base documental histórica –, ainda precisaria da colaboração e contribuição de outros diversos pesquisadores especialistas nas diversas tradições musicais identificáveis na Bahia, em suas
diversas configurações políticas territoriais, desde as capitanias hereditárias até
o presente, para podermos assim completar o(s) mapa(s) histórico e cultural da
Bahia no concerto do(s) cânone(s) do Brasil.
Tabela 2: Relação preliminar de nomes relevantes ao cânone histórico musical da Bahia
Autor

Motivo

Euzébio de Matos/Eusébio da Soledade
(1629-1692)

Compositor, músico e orador religioso mais importante do
séc. XVII na Bahia

Antonio da Cunha Brochado / Antonio de
Nossa Senhora do Carmo (1689-1747)

Compositor baiano mais antigo com documentação
musical (em cantochão) localizada em uso no Brasil

Caetano de Mello de Jesus
(meados séc. XVIII)

Mestre de Capela da Sé de Salvador. Autor do 1º tratado
teórico musical produzido na América Portuguesa

Theodoro Cyro de Sousa (1761-?)

Mestre de Capela da Sé de Salvador. Recepção da sua obra
em Sergipe e Alagoas em versão para banda

Alexandre Gonçalves da Fonseca
(17??-18??)

Mestre de Capela da Sé de Salvador. Mestre de Damião
Barbosa de Araújo

Joaquim de Souza Negrão (17??-1832)

1º lente da Cadeira de Música e compositor de renome

Damião Barbosa de Araújo (1778-1856)

Compositor mais importante da Bahia na 1ª metade do séc.
XIX. Família também musical

José Pereira Rebouças (1789-1843)

Compositor de renome no recôncavo baiano na 1ª metade
do séc. XIX. Família também musical

Domingos da Rocha Mussurunga
(1807-1856)

Compositor e pedagogo de renome. Autor do Compêndio
Musical
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Autor

Motivo

João Manoel Dantas (1814-1875)

Compositor da 1ª obra programática localizada no Brasil
e da mais popular novena, ainda em uso na Basílica do
Bonfim

Miguel dos Anjos Torres (1837-1902)

Compositor e editor de destacada atuação na Bahia

Germano Ernesto de Souza Limeira
(1839-1887)

Relevante docente no Liceu de Artes e Ofícios e regente da
orquestra do Teatro São João

Xisto Bahia (1841-1894)

Compositor, musicista e dramaturgo mais relevante do
cenário popular e teatral

Manoel Tranquillino Bastos (1850-1935)

Compositor de banda muito relevante no recôncavo
baiano. Família também musical

José Barreto Aviz (1852-1896)

Musicista e docente de renome. Autor de Compêndio de
Música e de Curso de Solfejo

Silvio Deolindo Fróes (1864-1949)

Compositor, organista e pedagogo de renome

Guilherme de Mello (1867-1932)

Compositor relevante e autor da 1ª história da música no
Brasil.

Heráclio Paraguassú Guerreiro (1877-1950)

Compositor de música de banda com renome no recôncavo baiano. Família também musical

Innocencio Paraguassú (fl. 1930)

Profícuo autor de valsas e quadrilhas

João Antonio Wanderley (1879-1927)

Autor do hino cívico mais famoso e popular da Bahia.
Regente da banda da Polícia Militar que hoje leva o seu
nome. Família também musical

Remigio Domenech (18??-19??)

Autor do hino religioso mais famoso e popular da Bahia

Georgina de Mello Lima Erismann
(1893-1940)

Compositora de renome em Feira de Santana

Pedro Irinéu Jatobá (1895-1948)

Compositor, musicista, pedagogo e fundador da ENM

Luiz Gonzaga Mariz (18??-1954?)

Compositor e regente da 1ª orquestra estável na Bahia

Zulmira Silvany (1882-1962)

Compositora, regente e pedagoga de renome

Idalba “Babi” Leite de Oliveira (1908-1993)

Pianista e compositora de renome

José de Assis Valente (1911-1958)

Compositor pioneiro na música popular

Eduardo Vieira de Mello (1914-2005)

Regente e compositor de renome em Maragogipe

Dorival Caymmi (1914-2008)

O mais profícuo compositor baiano de canções. Família
também musical

Ernst Widmer (1927-1990)

Grupo de Compositores da Bahia e destacada produção
pedagógica, teórica e musical

Fonte: elaborado pelo autor.
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Reflexão e refração: uma releitura
semiótica de Ernst Widmer
e Lindembergue Cardoso
Cleisson Melo (Son Melo)

Introdução
Lindembergue Cardoso e Ernst Widmer são dois dos principais compositores de
um dos mais expressivos movimentos de criação musical contemporânea no Brasil
que aconteceu na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS –
UFBA) entre os anos de 1960 e 1970: o Grupo de Compositores da Bahia (GCB).
Fundado em 1966, este é, sem dúvida, um dos movimentos mais expressivos e significativos da música contemporânea brasileira. Como reflexo do ensino
de composição desenvolvido por Ernst Widmer, o grupo também pode ser lembrado pela quantidade e qualidade da produção, pela originalidade e pelo envolvimento e influência na cultura e educação musical baiana, refletido nos fortes laços
entre a originalidade (o novo) e a tradição.
Em meio a tantas estéticas musicais baseadas nas vanguardas europeias
ou a partir de valores nacionalistas, o GCB tinha como principal premissa estar
contra todo e qualquer princípio declarado, preocupados em difundir, fomentar
e divulgar a composição contemporânea, respeitando as tradições musicais de distintas etnias existentes na Bahia.
Com base em textos e material sobre estes dois compositores – incluindo
seus próprios escritos –, pretendo estabelecer conexões entre o paradoxo em
música segundo Widmer (1988) e o processo composicional de acordo com
Lindembergue Cardoso. É factível notar que os aspectos do novo versus tradição
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se comportam de maneiras opostas entre estes compositores, especialmente em
suas estratégias para seus discursos musicais.
Assim, o presente trabalho pretende, através de um viés analítico com base
na semiótica existencial, fazer uma superposição de algumas abordagens como
o processo composicional lindenberguiano, segundo teorização de Paulo Lima
(2011), e o conceito de paradoxo em música (WIDMER, 1988), no sentido de
estabelecer uma nova perspectiva a respeito destes compositores.
Como a semiótica existencial apresenta um grande dinamismo e uma visão
filosófica das relações de significação, aplicada à análise musical é possível uma
gama de superposições e interseções de abordagens. Como uma possível interface,
o modelo proposto pela semiótica existencial pode ser capaz de promover meios
para uma releitura de algumas obras, observando aspectos multiculturais dos seus
discursos, bem como da narrativa e significação. Portanto, com base numa visão
semiótica, procuro estabelecer pontos de reflexão e refração entre os compositores,
tendo como base algumas de suas obras, indicando possibilidades para futuras
análises com base na semiótica como intermeio para um possível modelo analítico.

Vias para semiótica existencial e significação musical
É cada vez mais relevante os debates e abordagens sobre a significação em música
e cada vez mais frequentes nas últimas décadas. As discussões estão cada vez mais
intensas no entorno da expressão e compreensão por meio da música. A significação, não somente pelo ato de significar ou atribuir significado a determinados
fenômenos, passa a figurar nas abordagens sobre psicologia da música e mecanismos de construção do significado e das emoções, filosofia da música, estética,
dentre tantos outros, mais especialmente em teorias que têm como base a semiótica em suas várias instâncias.
Kramer suscita em seu livro Musical Meaning: toward a critical history
(2002) algumas questões sobre qual tipo de significado a música pode ter, situando
este problema na vanguarda do pensamento recente sobre música. As respostas ou
os caminhos que derivam destas questões podem inspirar debates muitas acalorados ou até mesmo ásperos. Não é minha intenção, mas apenas mostrar como
um campo ainda considerado hermenêutico pode contribuir para estas e outras
discussões.
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Se pensarmos que as pesquisas sobre a teoria das tópicas continua tomando
grandes proporções no meio acadêmico internacional, é pertinente levantar
debates e reflexões sobre a representação, expressão, narrativa, linguagem musical
e assim por diante. Talvez se pensarmos como uma forma de antropologia da e na
significação musical, ficam mais claros os caminhos que pretendo percorrer neste
texto. É aí que entra a semiótica propriamente dita.
Não pretendo repetir ou ficar num lugar comum, mas talvez o faça, porém
de maneira alheia às abordagens convencionais, tentando dar um toque pessoal
e uma visão por um viés diferente, mesmo que acabe chegando em um ponto ou
assunto já conhecido. Este “refazer” coloca esta abordagem no patamar de refletir
e refratar; no sentido de pensar sobre, ponderar, reflexionar, e também de refratar,
refranger, “refletir” de volta – reflexionar versus refratar. Isso é uma espécie de
similaridade versus contrário.
Por outro lado, a semiótica tem seguido por caminhos por vezes bastante
distintos. Sua capacidade de abordagens ou possibilidades permite a abertura de
um leque de opções e superposições, como uma interface que pode interconectar
perspectivas. Neste sentido, vejo a semiótica existencial como uma teoria bastante
flexível, dinâmica e com diversas possibilidades de superposição.
A Semiótica Existencial (SE) vem sendo desenvolvida pelo musicólogo
e semioticista Eero Tarasti desde o final dos anos de 1990 e início dos anos 2000.
Com cerca de 20 anos, esta teoria tem causado certa controvérsia ou pensamentos
como: filosófica demais ou até mesmo utópica em algum sentido. Porém, ao
desenvolver um pensamento novo ou uma nova abordagem, é comum, num primeiro instante, defrontar entraves e barreiras. Assim, fazendo eco ao pensamento
tarastiano, há muito que se pensar, especialmente quando pseudos-semioticistas/
semiólogos musicais demandam palavras acusando a semiótica de imperialismo
linguístico, usando o termo semiótica, mas sem conseguir definir seu entendimento por esta.
Não vou fazer um tratado sobre a SE, mas sim uma apresentação dos principais pontos de interesse para este trabalho, deixando claro as possibilidades
e eixos para uma análise musical. Para isso, primeiramente devemos considerar
que a SE desenvolve-se das teorias de Lévi-Strauss e da escola francesa, perpassando pela filosofia franco-germânica.
“A semiótica está em fluxo”. (TARASTI, 2012b, p. 71) Estudar o signo em
movimento e em fluxo promove fundamentos para entender o signo de dentro,
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ou seja, a partir dele mesmo, como os signos se tornam signos. Este é um dos
principais pontos da SE. Ao contrário do que possa parecer, a visão clássica da
semiótica permanece válida, porém dentro dos limites de uma nova e mais abrangente teoria que visa lidar com as transformações e o pensamento da atualidade,
como uma filosofia do nosso tempo, o que envolve de alguma maneira os desafios
da presente era.
De forma bastante resumida, podemos dizer que a SE lida com o “eu” e “o
outro (sociedade)” e promove uma releitura da teoria do ser, segundo Hegel (1977)
e Heidegger (2001) – nova perspectiva do sujeito e subjetividade ampliando as
possibilidades de sua aplicação.
Não há o retorno ao existencialismo, mas uma noção nova em torno
da transcendência, Dasein, modalidades, valores, Moi e Soi e assim por diante.
Assim, o principal foco está em como o signo se torna signo, ou melhor como
os pré-signos (virtuais, entidades etc.) se tornam signos atuantes (actualizados)
e posteriormente em pós-signos. Estes pré-signos são valores axiológicos, ideias
mais concretas que podem ser transcritas (actualizadas) e posteriormente sendo
recebidos (ou percebidos) por uma comunidade ou sujeito(s) exercendo um real
impacto sobre estes destinatários (pós-signos).
Este esquema teórico está baseado em duas categorias de natureza ontológica: Dasein e Transcendência. Este primeiro, em poucas palavras é simplesmente o mundo a nossa volta, e nós, como sujeitos, vivemos rodeados por outros
sujeitos/indivíduos e objetos, com os quais tentamos entrar em acordo/negociar.
O segundo, mas não menos importante, a transcendência, é algo ausente, mas
presente de alguma forma; o qual podemos pensar e/ou discutir sobre.
Prefiro manter o termo Dasein em alemão (original) para não perder seu
sentido ao traduzir. Este quer dizer ser/estar-aí. Seu significado é bastante sutil.
Na visão de Tarasti o ser, aqui no Dasein, não está sozinho. Não é apenas o meu
ser, minha existência, mas abrange outros indivíduos e objetos. Jacques Fontanille,
filósofo francês, um dos mais expressivos da escola de Paris, com base numa abordagem moderna das categorias hegelianas na disposição e distinção entre Moi (M;
eu) e Soi (S; a sociedade), podemos dizer que o “si mesmo” (Soi) funciona como
a memória do corpo (Moi) – dá forma aos traços de tensão e necessidades do corpóreo (Moi).
Sendo mais direto isso quer dizer que o ser-em-e-para-si de Hegel (1977)
se torna ser-em-e-para-mim. Assim, o encontro com o outro (aqui presente),
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o “você” se traduz em ser-em-e-para-você. Isso permite a abrangência dentro
de um cunho social de valores abstratos e virtuais dos signos que ainda não se
concretizaram.
Pensando pela perspectiva de Sartre (1997), o indivíduo se torna observador de si mesmo, mudando sua atenção para ser-para-si, colocando em voga
a relação de contraposição entre em-si e para-si; o ser do fenômeno versus o ser
da existência. Segundo Heidegger (2001), a essência do Dasein é suas existência,
reforçando assim sua capacidade de ser. Sartre, então, seguindo seus passos, afirma
que “a existência precede e condiciona a essência, estabelecendo que somente pelo
fato de ter consciência dos motivos que solicitam minha ação, tais motivos já
constituem objetos transcendentes para minha consciência”. (SARTRE, 1997,
p. 543)
Indo direto ao ponto, após diversas fases e em superposição das modalidades ao quadrado semiótico de Greimas, o ponto chave da SE é o Modelo Zemic.
Epistemologicamente falando, ele representa a junção de diversos elementos (ou
ingredientes) para formar a estrutura representativa da mente humana. Seu dinamismo consiste no movimento e na tensão entre os quatro modos do ser (ser-em-e-para-si e ser-em-e-para-mim) que, diferentemente do modelo greimasiano, está
representado pela letra Z. Seguindo esta ordem temos o Moi em oposição ao Soi:
Figura 1: Moi versus Soi – modalidades segundo quadrado semiótico de Greimas

Fonte: adaptado de Tarasti (2012a, p. 328).
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Em contrapartida, o Modelo Z se apresenta envolvendo quatro pontos, M1
a M4 e S1 a S4, segundo a descrição apresentada pela Figura 2.
Figura 2: Modelo Z

Fonte: adaptado de Tarasti (2012a, p. 329)

Como modelo representativo da mente humana, os diferentes aspectos
entre Moi e Soi estão dispostos encarando o sujeito como parte de um organismo.
Os lados individual e comunitário, em termos de identidade e individualidade,
o “mim” aparece como um leque de sensações, o “eu” como observado pelos
outros, socialmente determinado; aspectos sociais e existenciais do sujeito. Assim,
seguindo as modalidades básicas (querer, saber, poder, dever – ver (Figura 1 ),
a intenção de Tarasti (2012a) é, de forma específica, segundo os passos de Kant,
Hegel, Fontanille, Sartre, dentre outros, apresentar as categorias do ser segundo
a Figura a seguir.
Figura 3: Modelo Z – categorias do ser por Tarasti

Fonte: adaptado de Tarasti (2012a, p. 329).
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Podemos observar que este serve como uma resposta a determinados questionamentos a respeito de estudos multimodais, crítica e análise do discurso,
musicologia cultural, estudos de cultura e música como semiótica social, dentre
outros. Como está representado, também notamos que aspectos do Moi estão –
para mais e/ou para menos – em parte presentes no Soi e vice-versa. Há sempre
elementos ou parte do Moi no Soi, bem como do Soi no Moi.
Tarasti (2012a) faz uma ponte com o pensamento de Tia DeNora (2004,
p. 16-17) quando ela afirma que:
a música não é meramente significativa, ou meio comunicativo. Faz muito
mais do que transmitir significação através de meios não verbais. No nível da
vida cotidiana, a música tem poder. A música pode influenciar a forma como
as pessoas compõem seus corpos, como se comportam, como experimentam
a passagem do tempo, sobre os outros e sobre as situações.

Isso ressalta que não há poder sem significação. Nada nos move se não
o sentimos, ou tenham algum significado para nós. “Signo são forças sociais”.
(TARASTI, 2018a, p. 3) Isso não exclui de maneira nenhuma os signos musicais, muito pelo contrário. Podemos notar isso na articulação do Modelo Z
apresentado.
Parece haver um esforço, uma articulação baseada neste sentido. Notamos
uma confluência de forças opostas que, aparentes ou não, se comportam como
forças complementares e ao mesmo tempo distintas. Isso ficará mais claro na
medida que for desenvolvendo o texto e ideias.
A sociedade está em nós, caso contrário esta não pode exercer nenhum
poder sobre nós (TARASTI, 2018a). É aí que fica claro, no Modelo Z, que há
aspectos do Soi no Moi e recriprocamente do Moi no Soi. Desta forma, M1 é o
corpo, M2 experiência, S2 comportamento/conduta e S1 tempo.
O movimento pode acontecer em dois sentidos: partindo do Moi ou do
Soi. Isso gera, de acordo com a afirmação ou negação por parte do sujeito, níveis
de essência, segundo Hegel. Isso implica em semelhança/diferença, movimento
do material no sentido do imaterial, transcendência – trans-ascendência/trans-descendência –, e princípios dialógicos. Podemos perceber que há movimento
em sentidos contrários no modelo, que é parte integrante do Modelo Z e da existência deste como universos presentes nos indivíduos. Devemos ter em mente
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o principal movimento deste modelo – desenvolvimento do corpóreo a uma consciência, uma personalidade mais estável –, assim que o Moi encontra o Soi (em
seu mundo social), valores e ideias, mesmo que abstratos, emergem no intuito de
se concretizarem no sentido prático.
Podemos dimensionar que os aportes e ontológicas da análise musical
reúnem diversos caminhos e possibilidades, na maior parte das vezes com base
no poder explicativo dos sistemas analíticos, o que tende a ofuscar a dimensão da
estética fundamental do processo em si; o fazer, mesmo que este seja desconstruir
para reconstruir, ou melhor, des-construir para re-construir, fazendo alusão ao
termo re-presentar1 (re-presentation).
Ouvir música envolve dentre outras coisas pensar música, ou pensar
sobre música. Isso coloca a música no patamar da memória, onde podemos evocá-la. Pensar e repensar música caracteriza um ciclo que se retroalimenta, não
descartando o continuar a ouvir música mesmo quando esta não está presente
(memória). Essa busca (ou construção) de respostas arquiteta as mais diversas
explicações usando múltiplos critérios, passando por processos de pertencimentos
e apropriação, ressaltando mais uma vez o re-construir; seja como pensamento
analítico (dimensões analógicas) ou como processo. Nisso tudo está uma procura por diálogos – e a construção de alguns destes – entre dimensões e valores
envolvidos.
O que pretendo é abrir possibilidades e discussões de perspectiva analítica
no entendimento de obras como mundos ou universos instalados. Entendo que
a semiótica pode ser um meio bastante permeável em vários sentidos, permitindo
usá-la como intermeio para uma revisão da re-construção do real e do não real,
evidenciando a necessidade de escolhas que definem os caminhos processuais do
compor.

1

Um referimento ao re-presentar (nachzuwirken – continuar a ter efeito), no sentido de
interconectar a semiótica com o fazer composicional.
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Lindembergue Cardoso e Ernst Widmer: reflexões e teorias
Lindembergue Cardoso nasceu em Livramento de Nossa Senhora em 30 de junho
de 1939. Foi compositor, regente, instrumentista e educador. Seu amplo contato
com a música popular como saxofonista, inicialmente em sua cidade natal em
festas religiosas e eventos cívicos como músico de filarmônica, lhe deu o sustento
e background para arranjos. Ganhou vários prémios e troféus e teve seu reconhecimento através de encomendas, homenagens e títulos. Dono de uma obra expressiva em quantidade e qualidade, principalmente, conta com as mais diversas combinações instrumentais. Também deixou trabalhos e anotações sobre o ensino do
compor. Dentre estes, algumas de suas anotações serviram para o entendimento
de seu pensamento quanto ao ensino da composição musical na Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Estas notas figuram como planejamento, proposta de
colocar o aluno de composição diante de um campo de escolhas: “Compor o que,
como o que, para que, e por que?”. Isso foi determinado pelo próprio Cardoso
como sendo “em outras palavras: meter a mão na massa”. (LIMA, 2011)
Ao mesmo tempo podemos entender o desafio do pensamento composicional e seu ensino. Para isso, segundo Paulo Lima (2011) quatro campos estão
ligados aos quatro pontos destacados. Compor “o que” nos coloca no campo do
fazer, o processo criativo, do que poderia ser composição, o fazer sentido. “Com
o que” é o campo do material composicional, os caminhos da composição, da
mesma forma a direção dos materiais, ou seja, o campo dos “como”. “Para que”
nos coloca no campo das dimensões, do uso dos materiais e objetos composicionais. “Por que?” ao mesmo tempo que é o campo das indefinições é também
o campo das respostas e questionamentos.
Se pensarmos de forma pragmática, tratando esta abordagem de Cardoso
como processo que é, fica perceptível este como modalização do processo composicional, possibilitando intersecciona-lo com o Modelo Z. Além de possível, pode
ser bastante significativo, principalmente pela sua universalidade com relação
à modalização do compor e suas possibilidades analíticas sobre as estratégias
e processos de um compositor e/ou obras, especialmente no que tange produções
e compositores brasileiros através da experiência cultural. Temos então o modelo
observado na Figura 4.
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Figura 4: Modelo Z e processo composicional

Fonte: adaptado de Tarasti (2012a, p. 329).

É possível observar um primeiro passo na demonstração/identificação de
atitudes e processos. Modalizar o processo composicional, além de nos dar caminhos – e ferramentas como veremos mais adiante –, pode nos levar a entender
a produção de valores; signos produzidos como significado e comunicação. É
através da ajuda das modalidades que os valores vêm a se concretizarem, ou seja,
é através das modalidades que valores se tornam signos.
Segundo a SE, os valores são transcendentais e não se tornam concretos
sem a interação ou ação do sujeito. Eles são produzidos ou existem independentes
da necessidade da crença de alguém.
[…] a ideia de que valores podem ser ideias transcendentais ao lado de outros
valores que existem fora do Dasein. No entanto, em alguns casos e em determinadas circunstâncias, eles começam a exercer sua influência no Dasein,
quando algum sujeito vivendo nele – individual ou coletivo – sente este valor
como seu. (TARASTI, 2012a, p. 321)

É possível ao sujeito perceber estes valores como signos. Por isso que
a modalização é uma etapa indispensável para a compatibilização dos valores
e signos. No contexto musical, o movimento de “transformação” de valores em
signos por meio do processo/atitude composicional deve seguir o pensamento
de que “uma ideia abstrata é condensada e cristaliza-se no final em um signo”.
(TARASTI, 2012a, p. 320)
O querer, então, é querer conectar um dado valor a uma determinada ação.
Saber é saber que um valor existe, sem isso não se pode sequer querer concretizá-lo. Poder é estar apto a conectar esse dado valor a essa determinada ação. Dever
significa a interiorização dos valores.
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O processo composicional, segundo Lindembergue Cardoso, pode não ser
exatamente uma produção de valores à primeira vista, mas o fato é que o processo
composicional em si está envolto em escolhas nas mais diversas etapas do processo.
Podemos, então, pensar num processo de apropriação, que passa pelo processo
de reinvenção. Essa apropriação pode ser de valores, símbolos, representações;
elementos culturais, folclóricos, eruditos, e assim por diante; o uso de materiais
que, ao final, se cristalizam como parte da estética ou identidade do compositor,
por exemplo. Ou seja, ele se apropria destes códigos de modo que estes aparecem,
mesmo que abstratamente, como originalmente seus.
Este processo passa por diferentes pontos, indo além e estabelecendo relações com o desenho dramático da obra, orquestração, texturas, etc. Isso mantém
uma relação direta com desmontar para montar um algo “novo/original”; transformação, apropriação. Isso também tem uma relação direta com as diversas
representatividades e realidades de uma comunidade, local ou pátria; o Brasil, por
exemplo. Assim, com base no discurso, a produção de valores passa pelas representações da realidade social, considerando que “o indivíduo não está isolado do
seu ambiente social”. (MACDONEL, 2011, p. 3)
Já Ernst Widmer, compositor suíço-brasileiro, nascido em 25 de abril de
1927 na cidade de Aarau, foi compositor, regente, pianista, professor e idealizador – juntamente com mais nove alunos e professores da Escola de Música da
Universidade Federal da Bahia – do Grupo de Compositores da Bahia anteriormente citado.
Além de obras musicais de grande peso artístico, Widmer deixou textos de
grande valor para a pedagogia do compor. Há uma boa quantidade de textos seus
dissertando a respeito do paradoxo com base em duas distintas leis desenvolvidas
por ele no decorrer de sua vida.
Widmer em sua obra As Quatro Estações do Sonho (1981), no anexo ao texto
musical, já salientava o paradoxal. Isso tem a ver com seus textos a respeito da prática e da pedagogia do compor – o fazer composicional. Widmer usou suas duas
leis para este intento: organicidade e relativização. Estes conceitos são capazes de
abarcar e absorver uma enorme gama de conteúdos, porém, ficaremos no âmbito
do discurso do compor presente nestas leis, bem como dos aspectos paradoxais
por definição do compositor. Não pretendo fazer uma revisão ou definir o que
é paradoxo em música, isso seria uma tarefa infindável. Portanto, tomo como
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base as discussões já realizadas por alguns pesquisadores e coloco no patamar do
entendimento através da semiótica.
No texto “Esboço de um auto retrato sob diferentes pontos de vista” de
autoria do compositor, segundo Ilza Nogueira (2008), é possível notar uma diversidade de aspectos multiculturais no seu discurso musical. Tanto a influência brasileira como a europeia estão presentes como traços técnicos e ideológicos, “interpretada sob o prisma da projeção autobiográfica e da ‘fantasia de realização do
desejo’”. (NOGUEIRA, 2008, p. 15) Isso diz muito sobre o processo de transição
realizado por Widmer da Europa à Bahia e também revela que a origem de seu
estilo musical acompanha sua trajetória pessoal; muito do seu ecletismo, influências, do seu fazer (compor), está diretamente vinculados a esta travessia.
Ir do centro à periferia permitiu a Widmer conviver com diversas culturas,
tal como a vivência de diversas culturas num mesmo lugar, um estado de miscigenação, o conviver e aceitar, especialmente quando diz que “para encontrarmos
a nossa identidade precisamos livrar-nos de preconceitos, preceitos, correntes, correias e escolas”. (WIDMER, 1985 apud WINTER, 2005, p. 290) Aqui também
há o processo de assimilação e apropriação de uma nova realidade; o compor
como expressão, mas também como lugar de existência.
Para entendermos melhor tudo isso, a organicidade tem “a ver com o ato
criador, que se constitui das seguintes fases: conceber, fazer nascer, deixar brotar,
vingar, vicejar e amadurecer – portanto um processo rigorosamente orgânico do
qual resulta a forma, e o qual também implica em podar, criticar ininterruptamente”. (WIDMER, 1988 apud LIMA, 2014, p. 25, v. 2) É possível notar a sutileza das definições e fases, bem como a natureza da dimensão orgânica inerente ao
material e ao processo em si. Ou seja, a reflexão do compor ou a crítica deste. Já
a relativização:
[…] se baseia na relativização das coisas, dos pontos de vista. Desde a descoberta de Einstein precisamos repensar. Devemos admitir que não se trata mais
de dualismos como ‘ou isto ou aquilo’ como ainda Cecília Meireles diz [para
nós e] para as crianças, e sim da realidade paradoxal, do ‘isto e aquilo’. inclusividade em lugar de exclusividade. (WIDMER, 1988 apud LIMA, 2014, p. 26)

Apesar dos aspectos paradoxais e distintos entre as duas leis, é na relativização que reside os aspectos inclusivos desta realidade paradoxal. Isso não significa
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que esta seja uma mera crítica às organicidades, muito pelo contrário, essa representação de uma teoria, como ciclo, gira em torno de si mesma. Segundo Lima
(2014), isto é a representação da travessia cultural vivenciada por Widmer. Ao
mesmo tempo podemos pensar o paradoxo em Widmer como a inter-relação
entre organicidade e relativização.
Há uma aproximação com a teoria do antropólogo Gilbert Durand (2002)
sobre as estruturas do imaginário, abordando os estudos da cultura imaginária
e suas inter-relações com o mito, possibilitando trocas dinâmicas de imagens
míticas. Durand usa as estruturas imaginárias separando as imagens em regime
diurno e noturno. O regime diurno é a antítese, ligado à verticalização das imagens: oposição entre ideias ou palavras; isto ou aquilo. No regime noturno há
a horizontalidade das estruturas místicas e simétricas, a harmonização, conjunção, eufemismo; é a junção do isto e aquilo. É possível e pertinente salientar
a proximidade das teorias de Durand (2002) e Widmer (1988), o que nos leva
a uma outra abordagem que pode juntar tudo isso com uma base hermenêutica/
semiótica, mesmo tudo isso não tendo a ver diretamente com símbolos, mas com
comunicação e representação/significação.
Saussure (2006), em sua teoria linguística, apresenta como base a dicotomia entre sintagma e paradigma. Para ele os elementos linguísticos se relacionam
nestes dois domínios: eixo paradigmático e eixo sintagmático. Estes dois eixos
(vertical e horizontal respectivamente) se referem às relações de seleção e combinação entre elementos linguísticos. Para Saussure estas escolhas não ocorrem de
maneira aleatória. É necessário que o enunciador selecione e ordene de maneira
lógica os termos, obedecendo normas ou um padrão definido pelo sistema.
Colocando tudo isso junto e considerando que a semiose acontece verticalmente e horizontalmente, sobrepondo aos eixos paradigmático e sintagmático, o eixo vertical deve fornecer o “cumprimento das ideias da transcendência”
(TARASTI, 2012a, p. 326) – campo das escolhas (“o que”, processo criativo),
e os caminhos composicionais (“com o que”). No eixo horizontal o processo de
comunicação se modaliza – “sintagmatiza” – ao mesmo tempo através da temporalidade, tendo assim a dimensão e uso do objeto composicional (“para que”) e as
indefinições e respostas (“por que?”). Assim, a sucessiva linearidade da escolha de
elementos faz sentido para uma combinação entre os signos.
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Finalmente chegamos num ponto em que é possível visualizar o processo
composicional como uma territorialização do pensamento composicional. Ou
seja, o compor/fazer como lugares, territórios; indo das escolhas às indefinições/
respostas como fenômeno.
O querer compor, a atitude, o querer desenvolver é o ímpeto que movimenta, que faz mover a obra a partir de um ponto, ideias, materiais, e assim por
diante. É a vontade que, de alguma forma, vem de nossas experiências, do que
somos ou ao que pertencemos. Isso como atitude de poder fazer algo com base
nestas experiências nos coloca no campo das realizações; como posso fazer. Porém,
devemos estabelecer parâmetros, filtros culturais, o crivo do que sabemos; o saber
como experiência cultural. Finalmente indo à transformação do produto artístico final, o dever, o símbolo do processo de mistura. Temos, então, o Modelo Z,
como pode ser observado na Figura 5, pode ser observado como:
Figura 5: Modelo Z e as teorias

Fonte: adaptado de Tarasti (2012a, p. 329).

Porém, colocando os princípios da atitude composicional de Widmer
(1988) (suas duas leis), considerando como base a Figura 5, temos a princípio
o seguinte modelo:
Figura 6: Superposição das teorias no Modelo Z

Fonte: adaptado de Tarasti (2012b, p. 329).
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Como já mencionado, a dinâmica do Modelo Z permite a movimentação
em ambos os sentidos, tanto do Moi ao Soi como do Soi ao Moi. Essa diligência
outorga a relativização no sentido da organicidade e vice-versa. Entretanto, de
acordo com a SE e também com as leis de Widmer, a organicidade deveria estar
no M1 e não no M2. Apesar de se encaixar, a organicidade, em algo contexto, não
estará no M2 e sim no M1. Então, como resolver?
Na realidade o incremento de “isso-e-ou-aquilo” em “nisto-e-ou-naquilo”
é um desenvolvimento com base no ser segundo a abordagem da SE. Por outro
lado, considerando que este modelo demonstra o movimento entre Moi(s) e Soi(s),
como já apresentado, o modelo pode ser visto, em congruência com a Figura 7,
pelo seguinte prisma:
Figura 7: Superposição de teorias no Modelo Z (2)

Fonte: adaptado de Tarasti (2012a, p. 329).

Reflexão – refração
Colocando essas reflexões sobre obras dos dois compositores, podemos ter uma
visão afirmativa sobre suas teorias, bem como um novo viés para enxergar uma
possibilidade analítica por um outro eixo.
Widmer teve toda sua formação na Europa, sua origem suíça-germânica
lhe deu, a princípio, ferramentas com base nesta cultura, na qual estava imerso.
Toda sua organicidade e minúcia, mesmo insatisfeito com a estagnação existente

— 99 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

em seus anos de estudos e composições iniciais – é, até então, calcada nas escolas
europeias. Não que somos isentos de tal influência, mas nós, enquanto brasileiros,
estamos imersos numa outra cultura de raízes e relações bem diferentes. Veremos
isso melhor ao abordar Lindembergue Cardoso.
O que leva um compositor como Widmer vindo de Aarau na Suíça
a compor uma pequena peça do seu Ludus Brasiliensis (1967) sob o título de
“Saudade”? Esta coleção de peças para piano, organizado em 162 peças progressivas,
visa “contribuir para a iniciação ao piano, abrir caminhos para a compreensão da
música moderna, despertar o espírito criador do estudante através de improvisações” (WIDMER, 1967, p. 3), dentre outros. Mas por que uma peça com nome
de um sentimento tão característico da alma brasileira? A saudade como traço
cultural brasileiro me permite refletir sobre como Widmer deve ter assimilado (se
apropriado de) elementos socioculturais em seu processo de travessia.
O ‘tornar-se brasileiro’ de Widmer reverbera algo que nós próprios vivenciamos como nativos, ou seja, que todos precisamos, de alguma forma, nessa
sociedade polimorfa, realizar uma travessia daqui para aqui mesmo, sendo
essa possibilidade de simetria um dos motores do relacionamento entre
Widmer e seus alunos (LIMA, 1999, p. 4, grifo do autor)

Esta alegoria da travessia Europa - Bahia pode estar presente na escolha
do título deste exercício em questão. Passados dez anos de sua chegada à Bahia,
Widmer já teria vivenciado e pesquisado muito sobre a cultura e elementos da
comunidade na qual estava inserido. O uso do título “Saudade” evidencia seu
conhecimento/assimilação/apropriação e seu pertencimento a essa comunidade/
realidade. O ímpeto (o querer) de compor uma série de peças com base numa
experiência vivenciada, e o poder compor (“como”) uma peça que transpareça um
sentimento ou a sugestão deste através do título adentra o campo das realizações;
como posso fazer. Passando pelo crivo do saber do compositor – o saber como
experiência cultural, por exemplo –, indo à transformação, entrega do produto
artístico.
O “querer” compor uma série de peças com base em sua experiência e seus
saberes chegou a uma obra final sob o título de “Saudade”. Com apenas 12 compassos, andamento lento (semínima = 63), em compasso quaternário simples,

— 100 —

Reflexão e refração

|

escrito em oitavas e com ligaduras, traz uma carga de nostalgia, com contorno
melódico simples e crescendos, repousando em notas estratégias para os devidos
fins.
Este é apenas um dos caminhos para entender a motivação e a apropriação
que irá assomar no processo de pertencimento como parte de suas leis de organicidade e relativização; paradoxo. Observando pelo viés do Soi (valores, normas),
o S1 pode carregar uma grande manifestação estética. Assim como o cômico,
o trágico, o nostálgico pode estar aqui; o sujeito em disjunção com o objeto, mas
lidando com o sentimento, estando envolto em uma determinada emoção.
Ao olhar para a obra As Quatro Estações do Sonho (1981), por exemplo, fica
evidente as influências europeias e brasileiras, seu ecletismo, e que já traz o paradoxo no seu texto de apresentação da obra.
Jahrestraumzeiten (estações do sonho) ou Jahresumzeiten (estações fora de
época) enfatizam os paradoxos que acompanham o ciclo original de tornar-se,
ser e morrer: assim, a primavera é um novo acordar e tristeza; verão é zênite
e chuva morna; outono, maturidade e ímpeto; inverno, reflexão e suaves
colinas nevadas e ensolaradas; Assim, todas as estações são transições sem
fim, e cada uma está contida em todas as outras: mutações que, observadas
nos trópicos, ganham a dimensão do sonho e, principalmente, apresentam
sua continuidade irreversível de forma translúcida. (WIDMER, 1981 apud
NOGUEIRA, 2008, p. 18, grifo do autor)

A movimentação entre organicidade e relativização já é perceptível neste
texto. Saliento que a travessia em Widmer acontece no sentido da organicidade
em direção à relativização. (LIMA, 2013) Isso demonstra o ímpeto de Widmer
em fundir2 as duas leis de forma linear, onde a superposição/justaposição de técnicas, temas, abordagens de um modo geral, transparece suas atitudes, bem como,
sua identidade.
Então, olhando essa obra – As Quatro Estações do Sonho (1981) – pelo viés
do Soi, teremos um pensamento muito profundo e estruturado seguindo para
a superfície musical, ou seja, é possível investigar a superfície musical (ritmo,
andamento, etc.) a partir das estruturas do plano relativo às ideias composicionais
2

Fundir não no sentido de derreter uma na outra, mas da convivência entre estas em
acordo com as estratégias usadas pelo compositor.
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mais complexas. Claro que isso já é feito e está presente na maioria dos compositores, mas em Widmer poder trazer à tona relações diretas das estruturas paradoxais entre superfície e tecido musical, por exemplo. Talvez seja possível abordar
que o material gerador (bifonia), como modelo orgânico e de desdobramentos
da tradição e do “novo”, o ser isto e aquilo, permeia todos os níveis da obra. Em
outras palavras, é aqui que está toda a qualidade da música que determinará
futuras escolhas nos mais diversos níveis das obras. Seria não somente destacar
as estratégias octatônicas presentes nesta obra como uma ferramenta abrangente
capaz de múltiplas referências, mas também é poder admitir que a ideia geradora
faz desencadear uma série de consequências.
Da mesma forma, poderíamos – em um outro momento – tentar adentrar no universo das tópicas. Em S2, lugar de estímulo, expressão, princípios,
normas, poderíamos pensar uma tópica contemporânea com base em suas duas
leis. Por exemplo, uma tópica interoceptiva com base nas estratégias octatônicas
em diversas de suas obras. Elencar os elementos musicais como uma práxis social
é reconhecer normas e regras, neste caso, convencionais ou não. Pode parecer distante essa possibilidade, mas isto pode colocar as estratégias de desenvolvimento
motivo-temático, neste caso com base na escala octatônica, muito próximas dos
conceitos de Grundgestalt, confirmando uma lógica composicional muito estruturada, conectando estruturas e superfície, reafirmando S1.
Em S3 (M2), a bifonia está diretamente atrelada a outros níveis primários,
como o ritmo, andamento, por exemplo. Aqui os atores primários são evidenciados; temas primários, de abertura, se estendendo às estruturas temáticas. Seria
poder dizer que a bifonia está atrelada a centros tonais, mas não desvinculada das
estruturas rítmicas primárias, promovendo um jogo cromático presente no início
da obra. Em S4 (M1), o paradoxo está nas estruturas rítmicas, nos contrastes
de andamento, dinâmicas, até mesmo nos contrastes de escrita. Gestos rítmicos,
mudanças abruptas, superposição de ritmos, e assim por diante.
Sertania: Sinfonia do Sertão (1982), composta para ser trilha do longa
metragem, em animação, Boi Aruá (1984) do artista plástico Chico Liberato, já
traz consigo aspectos imagéticos como tradução da história de animação. Por se
tratar de um filme que retrata uma ficção mitológica, há um grande potencial
simbólico e imagético no discurso e narrativa desta obra. Somente pelo fato de
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haver uma alocução de intermeio, conectando linguagem oral, imagética, música
e escrita, já desperta um olhar crítico/analítico sobre a narrativa musical.
Nogueira (2017) aponta para as possibilidades simbólicas existentes nas
estratégias composicionais de Widmer nesta obra. Não é surpresa a existência da
coreografia de Lia Robatto, que traduz em movimento, gestos e imagens todo
este discurso e narrativa, e que, de igual forma, carregam grande poder de simbolismo (ou a transfiguração deste). Esta obra pode ser o símbolo ou a representação
do processo de apropriação de Widmer de valores caracteristicamente nordestinos-brasileiros que, segundo ele, impregnam “de aridez, intrepidez e escassez [...]
de tal modo que a sinfonia possa tornar-se o retrato fiel da intrepidez, do rigor,
da essência do universo do sertão”. (WIDMER, 1983 apud NOGUEIRA, 2017
p. 182) Fica claro que essa apropriação está dentro de um sentimento de pertencimento que já envolve o Moi widmeriano. Aqui temos sinais forte de como o Moi
passa a exercer grande força sobre seu Soi, mostrando que a “des-construção” se
deu no sentido organicidade-relativização.
O uso de signos/símbolos desta realidade, criam uma ambientação de
grande representatividade simbólica do universo do sertão. A complexidade de
ideias e significados que pode haver num símbolo/signo, mesmo dependendo de
um conhecimento prévio para uma determinada significação, está amplamente
explorado na dramaticidade e nas articulações tímbricas, expandindo o poder
comunicativo-significativo desta obra.
Ao colocar os eixos sintagmático e paradigmático na composição musical,
aspectos de simultaneidade, superposição e justaposição, bem como a interseção
entre os Sois e Mois, é possível evidenciar as relações entre tópicas e a função
formal, por exemplo. Ou seja, a significação intrínseca advém de relações sintáticas entre elementos musicais, não excluindo elementos da forma musical. Numa
obra como esta, a combinação sígnica ajuda a assegurar a ideia de tópicas através
de um fluxo também interoceptivo, o que dá uma sustentabilidade na relação
objeto sonoro e elementos visuais. Em outras palavras, as relações interoceptivas
e exteroceptivas estabelecem a interação signos tópicas e signos estruturais.
Pensar tópicas (Soi2) como elemento sintagmático na atitude composicional é abrir uma perspectiva no estabelecimento da materialização dessas
atitudes, apontando para os processos composicionais que sustentam a música
de Widmer. Da mesma forma, os traços de comunalidade presentes no Moi1
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– o cuidado rítmico e suas estratégias –, que personificam a cinética, atuam como
um retrato sonoro. A associação com traços de sua personalidade (Moi2), agora
transformada pelo contato social com este universo (sua vinda à Bahia), traz um
alto grau de indicialidade interoceptiva, mas também favorece uma imagem singular relacionada a elementos extramusicais; signos de relação imagética. Então,
as relações Moi versus Soi mais elementos exteroceptivos, colocam em evidência
o ritmo como tópica e também como topoi com grande valoração sígnica.
Se observarmos o que Nogueira (2017) chama de “fluxo sintagmático” 3
como uma síntese de ideias, o valor simbólico interoceptivo ressalta o caráter processual de Widmer poder se “re-apropriar” de símbolos que lhes são próprios, por
assim dizer. Seria o uso de sua real essência como elemento para construção de
realidades; (re)apropriação de elementos que o circundam, e que são parte do seu
ser enquanto indivíduo dentro de uma comunidade/sociedade.
Ampliando então a discussão a respeito do pertencimento no âmbito do
Moi, como ponto de vista da SE, quando um indivíduo é colocado na posição de
observado ele também o é observador. O sentir-se parte de algo maior é reputar
o elo sujeito-objeto, onde o pertencimento de si mesmo está em junção com
o pertencimento a uma sociedade. É o indivíduo que precede o social, mas se
enxerga e se insere como parte deste. Já no caso de Lindembergue Cardoso, este
embate caminha em sentido contrário, uma vez que este sempre esteve imerso nas
culturas da Bahia. A organicidade, no caso dele, funciona com o meio para este
desmonte, ou seja, o desafio de instituir a diferença com base nestes códigos da
“tradição composicional” europeia. A apropriação aqui é outra. Os códigos de vanguarda contribuem para o desmonte da homogeneização, direcionando o ouvinte
por caminhos nossos, sem contenções, colocando a dramaticidade como parte
desta meticulosidade, onde elementos do tecido musical passam a representantes de seu discurso e narrativa musical, isto é, o desenho dramático, apoiado
por elementos musicais, criam espaços e ambientes sonoros de forte semântica
baiana-brasileira.
Lindembergue pôde durante sua infância, em sua cidade natal, ter contato
direto com manifestações folclóricas, religiosas, culturais, e assim por diante. Isso
3

“A combinação de elementos sígnicos formando sintagmas musicais”. (NOGUEIRA,
2017, p. 185)
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é a base do seu Moi. Diferentemente de Widmer, Lindembergue não apresenta
diversos Sois, sua formação tem base nestas experiências ao longo de sua vida;
contato e experimentações com as culturas existentes na Bahia. Sua intimidade
com a cultura popular/folclórica brasileira está presente em todas as suas fases de
sua produção, seja na referência dos títulos (e subtítulos) de suas obras ou mesmo
nas estruturas destas, como no caso da obra Lembrandinha op. 88 (Dobrado Maxixe -Frevo) de 1983.
Todo esse background parece ecoar em suas obras. Seu Moi mostra
uma forte relação entre querer e poder. Não que isso não seja o esperado, mas
Lindembergue estrutura seu desejo com uma forte base no poder. Posso porque
quero, quero porque posso. É uma inter-relação indissociável. O querer como atitude sem excluir sua sensibilidade. Os traços de comunalidade presentes no Moi1
são o retrato sonoro de sua personalidade. Essa intenção pode ser vista como uma
estratégia na construção de um discurso calcado num sotaque brasileiro, pois
quando um compositor adota estratégias com as quais nos identificamos, ele está
nos convidando a fazer parte deste universo, ou melhor, estamos sendo inseridos
no universo sonoro através de valores e signos representantes de uma realidade.
Nos sentimos parte de um todo. Talvez por isso sintamos a obra de determinados
compositores como tão brasileira; uso de signos e significantes presentes no imagético brasileiro.
Por outro lado, Lindembergue faz uso da expressão como sua realidade
(suas experiências), colocando-o no sentido contrário ao de Widmer, mas não
menos significativo. Daí temos no Moi2 os desenvolvimentos de atitudes primárias com base em suas maneira e hábitos pessoais, que irão refletir típicos usos de
ritmos; por exemplo, ritmos de influência afro-brasileira presentes na obra O Voo
do Colibri (1984) Isso pode ser visto como o pertencimento refletido no estilístico
e/ou estética musical. É o uso das expressões dessas realidades que irão fomentar
uma identidade musical com base nos caminhos composicionais e processos de
escolhas (Moi2). É o Moi fomentado pelo ímpeto.
Em O Voo do Colibri (1984), o uso do cravo pode parecer uma obra de
música contemporânea para cordas e cravo. Porém, o cravo, instrumento inicialmente muito explorado no período barroco, traz um contraste não só tímbrico,
mas também na ironia ao colocar o cravo num ambiente tão contemporâneo
como representação do tradicional, e ao mesmo tempo como elemento novo

— 105 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

e contrastante a este ambiente. Uma espécie de barroco contemporâneo? É mais
que isso, são contrastes e superposições com atmosferas distintas sem perder de
vista o desenho dramático representativo de sua contemporaneidade brasileira.
O timbre chama a atenção como um elemento significativo nesta obra,
seja entre as cordas e o cravo, ou pelos gestos com base em modulações tímbricas.
De uma forma sucinta, este trecho – ver Figura 8 – apresenta uma interseção
dos aspectos que estou abordando. Elementos que vão do Moi1 à Soi1 estão em
uso numa interdependência para uma modulação tímbrica sequencial. Este gesto
é composto por blocos timbrísticos. Como um todo, a aglomeração entre o cravo
e as cordas pode ser encarada como uma massa sonora bastante movimentada.
Mas os contrastes utilizados permitem que sejam ouvidos blocos tímbricos distintos de forma sequencial.
Figura 8: O Voo do Colibri (1984), comp. 09-20

Fonte: transcrição do autor.
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É possível perceber este trecho como um símbolo da oposição e convívio
entre a tradição e o novo, bem como de atitude heterodoxa, não só no uso de diferentes sistemas, mas também na manipulação do objeto composicional.
Olhando pelo viés do Soi2, o objeto sonoro com base na estruturação tímbrica e textural, como representação de uma sonoridade marcante e expressiva,
está alicerçado na superposição de camadas gestuais com mudanças de timbre
e textura, representando um marcador estrutural que dá unidade ao discurso. Da
mesma forma, o Soi1 – lugar das definições das tramas, intenções geradas pelos
objetivos – o sujeito em disjunção com o objeto traz à tona o uso do material
composicional no âmbito da estética (ou de uma estética). Os valores semânticos comunicativos e significativos atuam como agente indexador dentro da
construção do discurso. Isso pode ser visto nas camadas e blocos tímbricos-texturais. Isso passa a figurar dentro de uma estética, caracterizando uma estratégia
de exploração do timbre-textura como resultado sonoro de determinados planos.
O ímpeto de querer, não exclui o não querer. Essa conjunção na interrupção do fluxo ou, neste caso, na sequencialidade vista, coloca uma sonoridade
com base em elementos de certa simplicidade, se isolados, mas que estão fundamentando a expressão do Moi através do Soi, promovendo a construção de narrativas com base nos coloridos timbrísticos e texturais. São possibilidades para uma
análise mais aprofundada a respeito do timbre e textura nesta e em outras obras.
A confluência do sertanejo-baiano-brasileiro e dos ensinamentos adquiridos com Widmer, trouxeram um repertório de estéticas híbridas – tradição versus
novo. Neste sentido, Ilza Nogueira (2012, p. 16) aponta, em especial ao comentar
a obra Rapsódia Baiana (1982), que “a textura contemporânea das cordas interage
com uma citação literal da melodia de Dorival Caymmi Saudade de Itapoã (1948),
configurando, portanto, um contexto híbrido, ambíguo, entre o ‘objeto musical’
telúrico, identificável, e a ambientação estranha do ‘objeto sonoro’ que lhe serve
de acompanhamento”.
Esta interação entre tradição e novidade, também vista em Widmer, está
presente como uma tendência eclética que permeia o Grupo de Compositores
da Bahia. Este ecletismo pode ser visto também na obra A Festa da Canabrava
(CARDOSO, 1991a), estreada em 1966, produção que carrega um simbolismo muito grande, vez que retrata uma festa homônima, experiência vivida
por Lindembergue nos anos de 1950. A estrutura obedece a um critério programático com base na representação desta festa. Nota-se o uso do agente criador
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com agente do compor, onde a linguagem se mistura com o discurso, montando
a representatividade e atitudes que fundem organicidade e relativização (inclusividade). Ao mesmo tempo em que Lindembergue usa ritmos (síncopes, principalmente) de influência popular, uma estrutura de notas com base em séries com
certa simetria e séries dodecafônicas, mostra como o compositor vai do Moi1 ao
Soi1 tanto horizontal como verticalmente (sintagma e paradigma); tratamento
orquestral, rítmico e textural distintos para distintas séries. Isso enfatiza a articulação de gestos e de blocos como estratégias criativas em prol de uma conduta
composicional consciente. Alguns desse procedimentos podem ser analisados pelo
viés das práticas composicionais advindas do armazém de recursos como leque de
opções; semiótica e as dimensões do compor – o processo composicional segundo
o próprio compositor, como já visto.
Oniçá Orê (CARDOSO, 1991b),4 é um símbolo da representatividade do
Moi lindemberguiano, sua personalidade e identidade. É possível notar a construção de estruturas com uma relação interoceptiva, onde o signo tem uma representação interna com base em outros signos. O ritmo inicial, aparentemente simples, pode não caracterizar grande importância no tecido musical, porém, este
representa fragmentos de um ritmo mais complexo que só se desenvolverá no
meio da obra. Assim, esta obra – inicialmente construída com ritmos sem grande
complexidade, um tanto fragmentados, repetidos – está sob uma estrutura vertical que busca uma sonoridade com base em clusters em confronto com material
modal por vezes com implicações tonais.
Essa ideia de manter uma relação direta entre as estruturas rítmicas e estruturas horizontais (melodias, etc.) sem desvincular a verticalidade demonstra uma
interação direta entre os Moi1 e Moi2. O querer e o poder apresentados inicialmente como elementos de uma ideia maior. Ou seja, é possível olhar a obra a partir
de uma dimensão macro para identificar pequenas células (elementos micros) que
irão constituir um organismo mais efetivo. Mesmo não sendo uma novidade, de
um modo geral, é possível estabelecer relações internas (interoceptivas) como
signos a partir de signos. Assim, os ritmos iniciais, além de células ou motivos
preparatórios (ou o desenvolvimento gradativo), são estruturas representativas,
4

Oniça Orê foi inicialmente composta em 1975 para coro misto a capella. Em 1981 o compositor apresenta uma versão para coro feminino e orquestra.
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demonstrando a linearidade do discurso de Lindembergue e estratégias narrativas.
É “o que” concatenado com o “como” a serviço do “para que” que irá resultar no
“por que?”.
A entrada do berimbau no compasso 107 representa o fechamento da
articulação rítmica que vem sendo desenvolvida até então, além de valorizar
(também em termos simbólicos) o canto Oniçá Orê entoado pelo coro feminino.
Ao colocar toda a energia cinética vinda dos compassos anteriores num padrão
rítmico simples diante das possibilidades deste instrumento, cria-se um afunilamento energético que concentra um direcionamento para algo maior que virá
a acontecer. Isso transforma este gesto em agente indexador. Além de tudo isso,
o simbolismo cultural no uso de instrumentos típicos do candomblé, cria uma
ambientação – virtual, como entidade significativa – musical com características
culturais muito fortes. Está claro que o propósito é evidenciar elementos afro-brasileiros e seus componentes culturais. Ao mesmo tempo, ficam evidentes as estruturas rítmicas afro-brasileiras, havendo, no final, uma superposição com a representação do tango nas cordas com atabaques com ritmos de candomblé. Como
esta obra é dedicada ao amigo e artista plástico argentino-baiano Caribé, que
tinha uma forte ligação com o candomblé, ficam explícitas as intenções representativas/comunicativas de Lindembergue; articulações do saber advindas do querer
e poder, seguindo para o dever.

Epílogo
Ainda há muito a ser analisado e escrito a respeito destes compositores, dadas
as dimensões de suas obras. Contudo, o método aqui proposto, além de contemplar o processual sem atribuir normatizações ou especificações formais, evidencia a qualidade afirmando procedimentos, mesmo na ausência de formas
institucionalizadas.
Por um lado, a Semiótica Existencial (SE) pode espantar inicialmente pela
sua flexibilidade e fluidez. Por outro, possibilita a superposição de abordagens
permitindo um arcabouço teórico capaz de ampliar os horizontes nas pesquisas
analíticas, atendendo também à música no contexto contemporâneo e moderno.
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A perspectiva de agregar abordagens, seja como método ou modelo, ativando e sendo ativadas pela SE, irão compor pequenos aglomerados (ou pseudo
universos/dimensões) que servirão de ponto de apoio para uma análise hermenêutica, mas, da mesmo forma, elencando procedimentos, atitudes, tópicas, gestos,
séries, timbre, texturas, e assim por diante.
O modelo proposto por Tarasti tem uma base e um contexto filosófico.
Não devemos enxergar isso com falta de credibilidade, muito pelo contrário, isso
abre novas perspectivas para o pensamento contemporâneo e os problemas nele
contidos. Portanto, minha proposta é trazer este arquétipo para uma realidade
mais brasileira, na tentativa de estabelecer um “modelo” capaz de lidar com nossa
realidade – musical ou não –, trazendo esta e outras abordagens para o nosso contexto, o que não impossibilita enxergar obras de outros compositores – incluindo
os estrangeiros – por meio do resultado (output) deste método proposto.
Refletir e refratar buscou abordar pontos de aproximação e afastamentos
entre os compositores. Não que este afastamento seja ir por caminhos tão distintos, mas apenas por opções que caminham em sentidos opostos, não excluindo
formas parecidas com resultados diferentes. A reflexão sobre estes dois compositores se dá sob este prisma. Ela está na forma, nos procedimentos e nos processos.
A SE dá uma visão panorâmica, colocando suas atitudes em igual dimensão;
pensar os compositores e suas obras a partir de seus próprios conceitos. Em outras
palavras, as reverberações e ecos existentes entre os dois compositores aqui abordados, mesmo com Mois distintos (claro), se aproximam em determinados pontos
dos Sois, valores que se tornam signos.
Refratar como refranger mostra estes dois compositores em sentidos
opostos para um mesmo objetivo. O processo de apropriação e pertencimento (a
travessia) acontece por caminhos estreitos, porém em sentidos divergentes. Não
quero dizer que estão em posições contrárias, mas sim que seus processos se deram
por ângulos inversos. Os lugares podem aparentar disparidades, no entanto estão
aduzidos num mesmo fio condutor que pode levar e trazer da mesma forma.
A Semiótica Existencial, vista pelo prisma aqui abordado, reflete e refrata
como eixos confluentes, aplicada a um contexto cultural (ou um determinado
traço cultural), pode ser uma via bastante fértil em desvendar traços do pensamento composicional a respeito de determinados compositores. Talvez, numa próxima etapa a identificação de mais atitudes e elementos estéticos permita adentrar
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no desafio de entender melhor algumas obras, bem como ampliar os horizontes
teóricos que viabilizem uma rede de conexões analíticas. Pensar a representação,
e toda sua simbologia e/ou imagética, é também pensar a música e sua capacidade
de evocar ambientes – virtuais ou não – além de figurações rítmicas ou melódicas,
estabelecendo a construção – e/ou instalação – de realidades próprias.
Segundo o filósofo Bakhtin (2006), em suas abordagens sobre signo – em
especial o ideológico –, quando um signo reflete “X” refrata “Y”. Entendo as
capacidades sígnicas aqui apontadas, fica claro que os possíveis pontos de atração
e retratação entre Widmer e Lindembergue Cardoso, funcionam como reflexo
e refração. O que pode ser reflexo em um, pode ser refratado no outro. Isso é capaz
de ser a representação do refletir e refratar uma realidade, seja ela composicional
ou social, pois estes se fundem em vários pontos. Assim, esta discussão torna possível perceber como os aspectos aqui levantados refletem e refratam esta realidade
no Dasein. Se pensarmos que cada obra pode ser um Modelo Z em transformação
no Dasein, então, através da ação do sujeito (compositor), esta realidade heterogênea também pode refletir e refratar outras realidades.
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“É de acordo com a música”:
descentralizando o ritmo através
da análise melódica do samba do
Recôncavo Baiano1
Michael Iyanaga

Introdução
O povo negro e suas músicas, tanto no continente africano como na diáspora,
têm sido vistos como ritmicamente privilegiados e/ou distintos há séculos, sobretudo na visão branca-europeia. Como lembra o musicólogo ganense Kofi Agawu
(2016, p. 155), “[o]s primeiros viajantes europeus à África, membros de sociedades letradas e expedições científicas, missionários, antropólogos, nacionalistas
africanos e etnomusicólogos têm tecido, todos eles, observações sobre as forças
e peculiaridades das formas rítmicas africanas”. O antropólogo estadunidense
Richard Waterman (1948, p. 24),2 por exemplo, abriu seu famoso artigo sobre
o “ritmo quente” (hot rhythm) com a seguinte observação: “Os que tiveram
1

Este texto é versão ampliada do trabalho, “Não é só ritmo na diáspora africana: repensando a musicalidade do samba no Recôncavo Baiano”, apresentado no Simpósio
“Música, sonido, danza y movimento em América Latina y el Caribe”, da International
Council for Traditional Music Study Group in Latin America and the Caribbean
(ICTMLatCar), em Salto - Uruguay, em maio de 2018. Recebi vários comentários e sugestões que me ajudaram a fazer este capítulo que, espero, se faz mais claro e melhor elaborado. Sou especialmente grato à Profª Drª Katharina Döring, que leu uma versão anterior do trabalho e me deu importantes ideias sobre a abordagem.

2

É curioso que a tese de doutorado do Waterman (1943) tinha outro foco analítico: os
padrões melódicos da música negra no Trinidad, numa aplicação da metodologia
desenvolvida pelo musicólogo polonês Mieczyslaw Kolinski. (IYANAGA, 2015) Ainda,
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a oportunidade de ouvir a música negra na África ou no Novo Mundo têm
sido quase unânimes em concordarem que o seu aspecto mais impressionante
é seu ritmo”. Cerca de uma década depois, seu aluno, o célebre etnomusicólogo
Alan Merriam (1959, p. 13), reitera a mesma ideia: “Provavelmente a característica excepcional da música africana é a sua ênfase sobre ritmo assim como sobre
o conceito percussivo da performance musical”.
Não se faz necessário inventariar os inúmeros exemplos em que o ritmo
africano e afro-diaspórico é tratado como especial ou mesmo incompreensível,
tarefa já realizada com excelência por Agawu (2003). Convém afirmar que o elo
supostamente natural entre as músicas negras e seus vários níveis rítmicos está
profundamente enraizado no senso comum. “Os africanos”, no dizer do etnomusicólogo estadunidense John Chernoff (1979, p. 27), “são famosos pelo seu
batucar”. Esta noção tem sido usada tanto para atacar a música negra, atribuindo-lhe uma pobreza e falta de sofisticação,3 como também para exaltá-la, como
foi no caso da apropriação do discurso citado acima pelos agentes francófonos da
négritude. (MUNRO, 2010)
Mas sabe-se que a música é muito mais que só ritmo, tanto a música negra
como qualquer outra do mundo. Ainda, pensar que haveria como clivar o ritmo
dos demais aspectos musicais já é problemático. Ritmo faz parte de um complexo
musical que inclui melodia, timbre, dinâmicas, forma, estrutura, movimento etc.
Mas é fundamental lembrar que essas são apenas categorias advindas da musicologia tradicional ocidental. Por exemplo, o musicólogo nigeriano Meki Nzewi
(1997) apresenta um argumento de que o conceito africano de ritmo, o “megarritmo”, que inclui filosofia, prática e intenção, teria dimensões de profundidade,
amplitude e psicologia. No entanto, há uma pergunta básica que orienta este trabalho: o que acontece quando o ritmo – principalmente nesta visão mais eurocêntrica – é privilegiado acima de tantos outros aspectos musicais?

o seu aluno, Alan Merriam (1951), também produziu uma tese sobre a música do candomblé baiano cujo interesse principal eram as estruturas melódicas.
3

Como enfatiza o pesquisador Spirito Santo, em sua postagem “Notas sobre música africana urbana no Rio de Janeiro”, disponível em seu blog, “a preconceituosa musicologia
convencional [...] sempre viu a música produzida por africanos e seus descendentes
como sendo primitiva e ruidosa”. (NOTAS..., 2018)
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Para responder a esta pergunta, apresento um estudo de caso: o samba do
Recôncavo Baiano.4 Análises minuciosas sobre a musicalidade do samba na Bahia
tendem a focar mais o ritmo – e mais especificamente as bases rítmicas, a microrritmia e o entrelaçamento polirrítimico dos instrumentos – do que seus outros
aspectos. (GERISCHER, 2006; GRAEFF, 2014, 2015) Mesmo em artigo sobre
mudanças nos “tons-de-machete” do samba, por exemplo, os etnomusicólogos
brasileiros Tiago de Oliveira Pinto e Nina Graeff (2012) enfatizam a influência
dos ritmos africanos no toque da viola e a sua execução “acústico-mocional”.
Apesar da riqueza de sua análise sobre a complexidade do sentido de “tom” no
contexto do samba baiano, prevalece ainda o foco no ritmo, no movimento e na
organização temporal. O enfoque central do ritmo partiria, supõe-se, de um pressuposto sobre a importância deste. Afinal, Graeff (2015, p. 61), em publicação
posterior, afirma que “[o] ritmo pode ser considerado o aspecto mais complexo
e marcante do samba”.
O dossiê sobre o samba de roda, Samba de roda do Recôncavo Baiano, serve
como exemplo ainda melhor desta ênfase rítmica desproporcional que é tão característico dos estudos sobre o samba baiano. No capítulo “Descrição técnica: estilo,
gênero, escolas, influências”, o dossiê traz, entre seus vários sub-tópicos, uma abordagem sobre “O ritmo” e outra, “Melodia e harmonia”. Se, por um lado, o ritmo
é tratado em 1025 palavras, por outro, a discussão sobre a melodia e a harmonia
(aglomeradas) contém apenas 187 palavras. (SANDRONI; SANT’ANNA, 2006)
Ou seja, o tratamento de dois aspectos da musicalidade do samba – a melodia
e a harmonia – ainda é quase seis vezes mais breve que o de um só: o ritmo. Mas
o dossiê não seria singularmente problemático. Muito ao contrário, ele é apenas
sintomático de uma tendência geral de ver e ouvir no samba principalmente o seu
ritmo – as batidas, as polirritmias, a organização temporal, a sua ligação com
o corpo – enquanto aspecto definidor do samba. A questão, a meu ver, não seria
a atenção para ritmo, mas sim a forma privilegiada de tratar dele e a incompletude de tal olhar limitado.

	O samba na Bahia é aquele que é chamado genericamente, na literatura, de “samba
de roda”. Mas o termo genérico no Recôncavo é apenas “samba”, enquanto “samba
de roda” tende a carregar um sentido mais específico de referir-se a grupos de samba
e a performances mais “profissionais”.

4
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Neste capítulo apresento uma análise melódica do canto do samba do
Recôncavo Baiano, no intuito de descentralizar o ritmo como aspecto primordial
do samba. Também procuro ressaltar algumas questões que passam despercebidas
quando as batidas e polirritmias são tratadas com certo privilégio analítico. Devo
enfatizar, no entanto, que a ideia de descentralizar o ritmo não seria uma tentativa
de marginalizá-lo, ou relegá-lo a posição analítica inferior. Assim, este trabalho
é um primeiro passo para começar a pensar no que perdemos quando esquecemos
que o ritmo faz apenas parte de um todo do samba que inclui, como bem resume
a etnomusicóloga Katharina Döring (2016, p. 125), “ritmo, melodia, harmonia,
timbre, dinâmica e interpretação”. Analiso aqui algumas tendências melódicas –
de altura e ritmo – do samba enquanto gênero musical. Trata-se de uma tentativa de desfocar um pouco o ritmo e também demonstrar alguns aspectos pouco
notados no samba, e assim pensar nas músicas afro-americanas. Além disso, porém,
o meu objetivo mais específico é o de entender as bases e fórmulas que guiam – ou
mesmo regem – o canto do samba, no intuito de ilustrar as estruturas composicionais. Espero apontar alguns insights sobre o samba como gênero e performance,
e assim, destacar o que um enfoque demasiadamente único pode ofuscar.
Antes de avançar-me ao assunto, gostaria de oferecer um breve comentário sobre o meu uso de notação musical. Tem sido costume, entre autores
e autoras que estudam as músicas africanas e afro-brasileiras, criar, procurar e/
ou usar formas não-ocidentais para a representação dos ritmos. (AGAWU, 2003;
GRAEFF, 2015; KUBIK, 1979; OLIVEIRA PINTO, 2004; PARÉS, 2007;
VATIN, 2005; entre inúmeros outros estudos).5 Porém, nas páginas que seguem,
uso aquele velho pentagrama com as notas musicais do sistema notacional ocidental. Isso não é por desconhecer os inúmeros problemas deste sistema, ou
mesmo da transcrição de forma geral. (MARIAN-BALASA, 2005) Ao contrário,
eu recorro a este recurso justamente por reconhecer que nenhum sistema representacional é sem defeitos e que a transcrição serve apenas como meio para um
fim específico. E para meu objetivo, o pentagrama é bastante útil. Claro que
estou trabalhando com alturas e ritmos que, no pentagrama, não serão nem quase
exatos. Mas minha meta não é exatidão; é apresentar um esboço descritivo do

5

Um estilo de notação que parece ser cada vez mais comum no Brasil, por exemplo, é um
sistema desenvolvido primeiro no contexto africano pelo etnomusicólogo austríaco
Gerhard Kubik (1972), que utiliza “X” e “.” para indicar, respectivamente, sons e silêncios.
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samba. Portanto, o sistema ocidental continua sendo, pelo menos no momento,
o formato mais conciso e eficaz para os meus objetivos. Ou seja, seguindo a lógica
de Agawu (2003), vejo neste sistema tão amplamente conhecido uma ferramenta
útil e pragmática.

O samba, o contexto e as variações padronizadas
A variedade de estilos de samba na Bahia é, quiçá, infinita. Nas palavras de Döring
(2016, p. 49, grifo do autor), “O samba na Bahia geralmente é conhecido como
samba de roda, que configura como uma espécie de guarda-chuva para uma infinidade de estilos musicais diferenciados nos usos e funções socioculturais e nas regiões
geográficas deste Estado”. Mesmo assim, a grande maioria dos gêneros de samba
tem em comum um conjunto de aspectos musicais, poéticos e performáticos: certas
articulações rítmicas e tímbricas características; o canto responsorial com estruturas
poéticas específicas e padrões melódicas e harmônicas; o uso das palmas e de certos
instrumentos musicais, a exemplo, o pandeiro, o prato-e-faca, a viola, o cavaquinho
e tambores de vários tipos; a performance em uma roda (ou quase roda) composta
pelos participantes, no meio da qual uma pessoa (ou mais) movimenta o corpo
num conjunto de gestos coreográficos bastante singulares; o uso de um vocabulário
diferenciado para o universo do samba6; e, pelo menos no Recôncavo Baiano, uma
relação estreita entre o samba e a alegria. (IYANAGA, 2013, 2019)
O samba também se caracteriza por sua performance espontânea. Quase
que por definição não se canta, toca ou dança um samba nunca de forma igual. Ou
seja, cada performance de uma mesma música – isto é, aquilo que seria, no dizer
local, o mesmo “samba” ou “cantiga” – pode ser diferente nas alturas cantadas, na
instrumentação, nas harmonias, nas polirritmias, nas partes vocais etc. Porém, não
seria uma espontaneidade aleatória. Ao contrário, o improviso se baseia num universo vasto de fórmulas, o que o etnomusicólogo Thomas Turino (2009) generaliza como “variações padronizadas” (formulaic variations). No samba, então, por ser
um gênero musical participativo, as peças individuais (isto é, cada samba) seriam

6

Por exemplo, “sambador” (homem) e “sambadeira” (mulher); “puxar”, “tirar”, “gritar”,
“versar” etc. para referir sobre o canto do samba; e ainda, “puxar”, “tirar”, “bater” etc.
para indicar o tocar de um instrumento.

— 119 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

“modelos flexíveis associados a coleções de fórmulas em vez de itens fixos, facilmente
reproduzíveis”. (TURINO, 2009, p. 104, grifo do autor) Portanto, a análise melódica das composições do samba baiano é também a análise das variações padronizadas, uma vez que estas variações fazem parte íntegra da estrutura da música
(enquanto composição). Afinal, a base estrutural de cada samba é feita de variações
possíveis, e cada participante dentro da performance realizará esta base de forma
individual, ressaltando uma destas múltiplas possibilidades.
Assim, a análise não poderia abordar uma só versão de um samba como
representativo daquele samba. Ao contrário, teria de contemplar várias versões
de um mesmo, pois, a sua estrutura só poderia sobressair por entre as variações.
Para ter uma visão abrangente do samba, então, foi necessária uma amostra ampla
e profunda. Isto é, no meu levantamento procurei trazer não só vários sambas
diferentes (para ter uma visão genérica), como também várias versões de um
mesmo samba. Ainda, limitei o levantamento para um só contexto: a reza. No
Recôncavo Baiano, a reza é uma tradição devocional em que as pessoas reúnem
familiares, vizinhas, vizinhos, amigas e amigos para comemorarem um santo
de devoção. Os mais comumente celebrados incluem São Roque, São Cosme
e Damião, São Crispim e Crispiniano, Santo Antônio, Santa Bárbara e Nossa
Senhora da Conceição, além de outros. Para a reza, os convidados e convidadas
congregam dentro de uma casa para cantarem uma liturgia de orações e benditos –
chamada de “novena” – para depois sambarem em nome do santo (Figura 1).
Figura 1: Samba durante uma reza de Santo Antônio, na cidade de Cachoeira.
A sambadeira é Beatriz da Conceição (Bibi)

Fotógrafo: Michael Iyanaga (2011).
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A roda que se abre em frente ao altar representa o auge da alegria que se
acumulou ao longo da reza. Os participantes, com sorrisos, palmas, vozes e, às
vezes, instrumentos musicais, entoam um samba atrás do outro, cantando sobre
os feitos e características dos santos. Os sambas dos santos são bastante curtos –
apenas algumas estrofes – e repetitivos, tendo uma estrutura que puxa a sua própria repetição sem fim pré-estabelecido. Ou seja, as estrofes de um samba podem
ser repetidas apenas uma vez ou várias, fazendo com que o samba (como composição) não tenha uma duração fixa. A performance funciona da seguinte forma:
alguém começa a cantar um samba que ela ou ele quer cantar e a congregação
acompanha, repetindo as estrofes até que outra pessoa puxe outro samba, e assim
continua até o ânimo diminuir e os participantes resolverem parar.
Não há nada fixo. Tanto o momento do samba pode acabar logo, como
também pode durar por mais de meia-hora. Ainda, os sambas que os participantes vão cantar, e a ordem em que vão cantá-los, é decisão feita espontaneamente, sem aviso, nem discussão ou ensaio. Porém, também não são apresentadas
novas composições; os sambas dos santos são da “tradição popular” e amplamente
conhecidos em todo o Recôncavo. É, portanto, um repertório ideal para a minha
análise. Afinal, para encontrar as estruturas e fórmulas-guia do samba, são necessárias diversas versões de um mesmo samba, qual se define principalmente pela
letra, além de uma amostra ampla e variada. Além disso, a natureza aleatória,
espontânea e amadora deste momento de samba devocional evidencia a maneira
pela qual, na hora da performance, as pessoas realizam e reproduzem as fórmulas
melódicas e rítmicas.
Os 36 sambas que analisei para este trabalho vêm de seis rezas diferentes
(três de São Cosme e três de São Roque), que foram realizadas em regiões diferentes do Recôncavo: o KM 25 (distrito de Santo Amaro), Cachoeira, São Félix,
Muritiba e a Fazenda Pilar (zona rural de São Félix). Eu participei de todas as
seis rezas (além de inúmeras outras), realizando registros visuais e em áudio,
durante mais de uma década de pesquisas etnográficas no Recôncavo. São estas
gravações que serviram como base de minha análise. Em meu levantamento são
contempladas várias performances de um mesmo samba cantado em rezas diferentes, assim como múltiplas versões desse cantado pela mesma congregação e/ou
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pessoa.7 Tal metodologia fornece a chance de perceber diferenças e semelhanças
que acabam por revelar certas estruturas melódicas e rítmicas.
O número de sambas coletados não é extraordinário. Sabe-se que existe
uma quantidade imensa de sambas dos santos no Recôncavo. Não obstante, meus
dados mostram algumas tendências que creio ser significativas. Isso se deve ao
fato de que o número de sambas cantados na reza é cada vez menor. Se, por um
lado, “[n]ão existe um número definido de sambas para a ocasião” (MARQUES,
2003, p. 90), por outro, nota-se que é raro que a congregação cante mais de um
punhado de sambas. Assim, a amostra de três dúzias de sambas, bem mais do que
o número cantado durante qualquer reza, acaba por ser muito mais que representativo da variedade do evento em si. Além disso, vale mencionar, por ser tipicamente os mesmos sambas que são cantados nas rezas, a amostra serve como
recorte transversal de todo o repertório. No mínimo, acredito que estes dados
podem contribuir para futuras comparações e análises.

Tendências melódicas: alturas, frases e contornos
Neste primeiro olhar sobre os sons melódicos – as alturas e os fraseamentos –
apresento alguns aspectos sonoros que incluem detalhes sobre as escalas, os graus,
os intervalos sequenciais, os contornos frasais etc. Ou seja, são as observações
comuns à tarefa musicológica para o estudo das melodias de qualquer gênero
musical. E por ter um interesse principal na caracterização do gênero, a minha
investigação será sempre voltada para tendências gerais que, espero, revelarão
informações importantes sobre as possíveis estruturas composicionais que podem
aparecer por entre as infinitas variações e divergências.
Da minha amostra, pode-se perceber que as escalas dos sambas tendem
a ser a diatônica maior não temperada (83,33%), com alguns puxados mais para
o modo mixolídio (16,67%). Mas se eu medisse com mais exatidão – usando
7

É preciso notar que a ideia de um mesmo samba é algo bastante complexo. Em geral,
são as letras e não os tratamentos melódicos que vão definir a semelhança entre um
samba e outro. Assim, dois sambas de letras distintas cujas melodias são idênticas
seriam entendidos como sambas diferentes. Ao mesmo tempo, dois sambas com melodias divergentes seriam o mesmo contanto que as letras sejam semanticamente iguais.
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cents, por exemplo –, possivelmente eu descobriria que o sétimo grau está menos
bem definido. Assim, tal observação parece reforçar a afirmação do dossiê Samba
de roda do Recôncavo Baiano sobre a escala do samba, em que teria uma oscilação
“entre a sétima maior e a menor e, frequentemente, numa posição intermediária”.
(SANDRONI; SANT’ANNA, 2006, p. 51) O movimento melódico tende a ser
por intervalos de graus conjuntos e próximos, predominando os intervalos de
segundas (56,81%) e terças (28,86%). Raramente o âmbito dos sambas passa
de uma oitava, tendendo a ser de uma oitava, uma sétima (menor) ou uma sexta
(maior ou menor). Todas as melodias começam, com apenas uma exceção, no
quinto (63,89%), primeiro (19,44%) ou terceiro (13,89%) grau e terminam –
também com somente uma exceção – nos mesmos graus, embora com ocorrência
quase que invertida: primeiro (44,44%), terceiro (38,89%) e quinto (13,89%).
Ora, é importante notar que embora quase 2/3 dos sambas comecem no quinto
grau, em 60,87% dos casos, a melodia dá um salto imediato ao primeiro grau,
que acaba por ser, em 66,67% dos casos, o som mais agudo da melodia. E nos
casos em que não há este salto imediato, a subida de uma quarta tende a acontecer
em graus conjuntos.
As melodias demonstram uma tendência a um contorno descendente.
De fato, 75% das melodias analisadas têm mais intervalos descendentes do que
ascendentes. E ao comparar a primeira nota com a última, percebe-se que em
69,44% dos casos a última nota é mais grave, tendendo a ser um intervalo de
uma terça (68%), mas podendo também chegar a uma quarta (16%) ou quinta
(16%). Ainda, quando as melodias foram analisadas sem incluir os ditos “intervalos mortos” – isto é, os intervalos entre as frases –, o número de intervalos
descendentes chega a ser mais de 90%. Ou seja, os intervalos que separam as
frases tendem a ser ascendentes enquanto as frases em si são descendentes.
Consequentemente, o contorno geral das melodias pode ser pensado como uma
série de declives.
Estas observações sobre as tendências dos contornos melódicos do samba
parecem apontar, de forma significativa, para a África. Sabe-se que quase sempre
a afirmação sobre a ascendência musical africana do samba advém – além, claro,
do social, histórico e racial – de um olhar rítmico, seja a batida ou o movimento
corporal. No entanto, estabelecer som mais agudo de uma melodia logo no início
(ou quase no início) e descer numa série de declives também remete aos padrões
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de muitas músicas de várias partes do continente africano. O musicólogo nigeriano Laz E. N. Ekwueme (1980, p. 101), por exemplo, observa, em sua análise de
uma música igbo, que “[e]m cada uma das quatro frases o ponto mais agudo aparece no início [...] Cada frase, portanto, segue um contorno melódico de começar
agudo e descer”. Generalizando a observação de Ekwueme, nota Agawu (2016,
p. 202) que “[l]iteralmente milhares de canções em vários repertórios tradicionais
[africanos] estabelecem este contorno”. É importante lembrar, entretanto, que
“o som mais agudo pode não ocorrer literalmente no início mas próximo a ele,
enquanto o mais grave pode aparecer na proximidade do final em vez de literalmente no final”. (AGAWU, 2016) A mesma coisa poderia ser dita sobre o samba
baiano, cujo contorno descendente não se dá de forma literal, do mais agudo ao
mais grave, mas sim de maneira mais sutil tal qual é apontada por Agawu. Assim,
pode-se afirmar que a maioria dos sambas que se ouve nas rezas, de fato, tende
a demonstrar frases com contornos descendentes.
Para ilustrar algumas das tendências melódicas apresentadas acima, transcrevo “Abalé”, que é um samba de São Cosme e Damião (Figura 2). É um samba
cuja forma é bem curta – cabe em quatro compassos – mas que poderia ser, e geralmente é repetido várias vezes. Este samba demonstra de maneira contundente
como as estatísticas apresentadas acima podem ser expressas em dada performance.
Vê-se a melodia como ela foi cantada em uma de suas repetições, que tem uma voz
principal e, nos últimos dois compassos, uma segunda voz que harmoniza com
terças abaixo da melodia. Os intervalos sequenciais são pequenos, nunca passando
de uma terça maior. A primeira voz começa no quinto grau (Fá) e ascende rapidamente ao primeiro grau (Si bemol) que, cabe notar, será o som mais agudo da
melodia. Assim, embora o som mais agudo não apareça como literalmente a primeira nota da melodia, é introduzido próximo ao início da melodia. E, como
acontece frequentemente, o som mais grave se apresenta no final da melodia.
Figura 2: Uma estrofe de “Abalé” que foi cantada em 2008, na Vila Pilar (São Félix). Esta melodia e texto
são repetidos várias vezes, com algumas pequenas variações. Aqui são indicadas as três frases da cantiga

Fonte: elaborado pelo autor.
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Na Figura 2, também são enumeradas as três frases da melodia. Percebe-se,
em primeiro lugar, que os contornos de cada frase não são literalmente descendentes. Contudo, cada frase ainda demonstra um caráter descendente devido
às ênfases melódicas. Isto é, as alturas das principais acentuações – em que as
durações das notas são mais longas – fazem parte de sequências descendentes.
Neste sentido, a repetição de uma altura, como o Lá na segunda frase, por
exemplo, apenas acentua a subsequente descida para o Fá. Já os intervalos entre
as frases invertem esta tendência, acentuando mais as ascensões. Entre a primeira
e a segunda frase, por exemplo, há uma nítida subida interválica de uma segunda.
Já da segunda para a terceira frase é um pouco diferente. A terceira frase começa
na mesma altura (Fá) em que a segunda termina, mas logo depois sobe à nota Sol,
o som mais agudo da frase, enfatizando-o com uma colcheia, e assim preparando
a sua descida prolongada. Por fim, vale notar que esta tendência descendente
é destacada também no fato que os sons mais agudos de cada frase – Si bemol, Lá,
Sol, respectivamente – marcam os declives que caracterizam a melodia.
Mas este exemplo não é só representativo das tendências abstratas mencionadas acima. Também representa um dos importantes problemas analíticos em
relação ao samba. Isto é, ao incluir a segunda voz, que apareceu – assim como
poderia não ter aparecido – de forma espontânea na hora da performance, como
afirmar que a última nota é o terceiro grau ou o primeiro grau? Ainda, o movimento do antepenúltimo compasso ao penúltimo é de uma quarta ou de uma
segunda? E o âmbito, qual é? É de uma sexta menor ou de uma oitava? Ou seja,
como é que se pode descobrir a estrutura de uma composição que não é fixa?
Como entender uma composição em que todas essas duas (ou mais) opções são
igualmente corretas?
Procurei evitar a tentação de isolar o que teria sido a “melodia principal”,
uma vez que isso seria uma decisão analítica que pressupunha que houvesse, de
fato, uma melodia principal. Não que tal suposição fosse tão absurda, pois as
pessoas muitas vezes reconhecem a segunda voz como, de fato, a segunda voz.
Mas a segunda voz, no dizer local, nem sempre se trata de uma parte supérflua ou
opcional. Em conversa com Döring (2016, p. 161), por exemplo, Mestre Nelito
explicou que “[n]o samba chula tem que ter a primeira e segunda voz”. Será,
então, que a segunda voz, que “canta uma terça de diferença” (DÖRING, 2016,
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p. 98),8 seria apenas um acompanhamento? Ou seja, se “tem que ter” a segunda
voz, não faria também parte da estrutura composicional? Se por um lado, o samba
chula apenas faz parte da tradição do samba devocional sem se resumir nele, por
outro, cantar em terças é prática comum a todos os tipos de samba baiano. Não
poderíamos, portanto, generalizar a ideia?
Assim, as duas vozes de “Abalé” talvez não se explicassem como uma
melodia acompanhada por uma segunda voz, mas sim, duas partes de uma única
melodia. Isto é, embora harmonizar com intervalos de terças possa acontecer de
forma espontânea e inconsistente, a sua especificidade e previsibilidade fazem
questionar não só as supostas hierarquias e/ou interdependências das linhas melódicas, mas também até que ponto cada melodia não seria realizável de forma
independente, sem descaracterizar o samba. Em vez de ser uma sequência fixa de
alturas e durações, então, a melodia de um samba se caracterizaria por uma gama
mais ou menos aberta de alturas e ênfases.
Para entender como estas variações podem ser mais estruturais do que
superestruturais, apresento uma comparação de dois tratamentos de um mesmo
samba. Na Figura 3, são transcritas duas versões do samba de São Cosme
e Damião “Brinca na Lua”. A primeira, de 2010, vem do KM 25 (distrito de
Santo Amaro), a segunda foi cantada em São Félix, em 2011. A última foi transposta ao mesmo tom da primeira no intuito de facilitar a comparação. Não discutirei aqui as diferenças textuais, que são interessantes, mas não significativas para
a análise. Também não abordarei as diferenças na articulação rítmica, assunto discutido abaixo.

8

Vale notar que as terças, pelo menos antigamente, eram frequentemente neutras. É
possível que em muitos lugares ainda se canta terças neutras, mas isso pode depender
muito da pessoa. Como explica Döring (2016, p. 99), “A forma como os cantadores
usam e misturam o mixo-lídio e as sétimas e terças neutras e oscilantes entre maiores
e menores, em combinação com os sotaques, sutilezas e ‘deslizes’ rítmicos, formavam
o repertório específico da arte da vocalização e entonação de cada sambador e gritador
de chula do tempo antigo”.
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Figura 3: Duas versões de ‘Brinca na Lua’, uma do KM 25 e a outra de São Félix. A versão do KM 25 já
estava no tom de Fá (como está aqui), mas transpus a versão de São Félix para facilitar a leitura

Fonte: elaborado pelo autor.

Quero focar, no momento, a questão das divergências nas alturas. Vê-se
que ambas as versões começam no quinto grau (Dó). Porém já na segunda sílaba,
a melodia de São Félix desce uma terça (Lá) enquanto a do KM 25 permanece
em Dó, sendo a diferença de uma terça. A mesma diferença interválica aparece
também no final deste compasso, assim como em quase todos os outros. Nem
sempre a diferença é de uma terça, aparecendo exemplos de quintas, quartas e,
mais raramente, segundas. No entanto, deve-se notar que estes intervalos podem
ser reelaborados (ou reimaginados) como intervalos de terças. Por exemplo,
o intervalo de uma quinta equivale dois intervalos de terças, o qual fica claro no
último compasso, em que uma segunda voz cantou o Ré – terça abaixo do Fá,
e terça acima do Si bemol. Já o intervalo de uma quarta poderia ser entendido
como o quinto grau de uma tríade na segunda inversão. Vistas assim, as variações
ou divergências podem, muitas vezes, ser entendidas como graus de uma mesma
tríade.
Não obstante as grandes diferenças melódicas entre as duas performances,
ainda é possível observar muitas correspondências significativas. Assim, apesar de
alturas diferentes em vários momentos da melodia, as alturas das principais acentuações são quase sempre iguais ou então são diferentes pelos mesmos intervalos
harmônicos: uma terça ou uma quinta. Ou seja, as diferenças significativas – por
serem em momentos enfáticos – parecem ser sistemáticas de acordo com a harmonia implícita e as tendências interválicas já mencionadas – de movimentos
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em graus conjuntos e próximos. Tudo isso nos dá pistas para um entendimento
melhor sobre o samba enquanto composição musical. Ou seja, como é que um
mesmo samba poderia ser cantado de forma tão diferente em alguns aspectos,
mas tão parecida em outros? A resposta tem a ver com a flexibilidade melódica do
samba enquanto composição.
As melodias dos sambas não parecem ser compostas de alturas fixas, mas
sim de ênfases-alvo. Estes alvos se constituiriam em alturas flexíveis, regradas principalmente pela harmonia. As opções disponíveis, então, seriam definidas pela
tríade. Assim, cada alvo precisaria ser alcançado – dentro de um ritmo também
flexível –, mas a voz teria um pouco mais de liberdade em relação aos rumos
melódicos que segue de um alvo ao outro. Repito, os alvos não seriam alturas
fixas; são gamas de alturas predeterminadas pelas tríades que seriam, por sua vez,
aspectos fixos da composição. Deste modo, o indivíduo decide, quando chegar ao
alvo, qual altura vai cantar. Isso não quer dizer, claro, que quando a segunda voz
aparece espontaneamente – seja para complementar, completar ou acompanhar
a melodia uníssona, como foi nos casos de “Abalé” e “Brinca na Lua” (a versão
do KM 25) – ela poderia elaborar a melodia de forma totalmente desvinculada
da outra voz. Afinal, as vozes devem andar juntas de acordo com os padrões já
existentes. Mas as improvisações feitas na hora – pela primeira ou segunda voz
– através de intervalos harmônicos ou ornamentações, são feitas de acordo com
as harmonias-alvo da composição. A melodia, portanto, parece consistir não em
alturas exatas, mas sim, em alturas-alvo que aparecem em momentos enfáticos
e são estes que caracterizariam a melodia do samba.
Porém, as alturas de um alvo ao outro não seriam exatamente “livres”.
Além de não fugir muito à harmonia ou às características padronizadas de
sucessão interválica, a melodia também parece aderir ao seu contorno descendente. Por exemplo, na redução arrítmica das frases (Figura 4), nota-se que os
contornos de cada frase nas duas versões são descendentes. Isso faz entender que
apesar das diferenças nas alturas em momentos específicos da melodia, a estrutura mantém sua orientação descendente. Nas duas versões, tanto as melodias
(inteiras), como cada uma de suas quatro frases, têm contornos descendentes relativamente parecidos. Ainda, embora os âmbitos das frases sejam diferentes, percebe-se que nunca é menor que uma terça menor nem maior que uma quinta justa.
E sempre o último som é o mais grave. Ou seja, quando um indivíduo escolhe
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cantar o grau mais grave da (implícita) tríade, de forma que obedece ao contorno
e ao movimento interválico da melodia, o próximo grau-alvo também seria um
dos mais graves da tríade. Esta tendência descendente também levanta uma outra
pergunta interessante: será que não é com base nesta preferência por contornos
descendentes que as pessoas tendem a favorecer as terças abaixo quando cantam
os intervalos harmônicos?
Figura 4: Comparação das frases isoladas de ‘Brinca na Lua’ em redução arrítmica
para destacar o movimento melódico

Fonte: elaborado pelo autor.

Para resumir, as melodias dos sambas nas rezas do Recôncavo têm um
contorno descendente, qual acontece em forma de uma cadeia de declives, de
uma frase para outra. As melodias começam e terminam no primeiro, terceiro ou
quinto grau da escala diatônica. Ora, e isso é a parte que creio ser a mais importante, devido à complexidade composicional do samba, em que a estrutura não
é totalmente fixa, todos os graus das tríades podem acabar sendo estruturalmente
iguais. Deste modo, parece ser mais eficaz caracterizar as melodias por seus contornos, sua estrutura frasal e suas possíveis gamas harmônicas-alvo do que tantos
outros aspectos da melodia que variam muito mais na performance e, portanto,
seriam menos importantes em termos de estrutura, tais como o âmbito, a sucessão
interválica da melodia ou a repetição de certas alturas. Em vez de sequências de
alturas fixas, as melodias do samba baiano talvez sejam mais bem imaginadas
como redes fluidas de direcionamentos, fraseados e harmonias-alvo.

Tendências melódicas: o ritmo
É evidente que o que caracteriza uma melodia vai muito além das alturas, pois,
depende também da articulação destas alturas no tempo. Isto é, uma melodia
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também tem ritmo. Embora o ritmo do samba tenha sido foco de muitas análises,
como já mencionei, falo aqui da articulação rítmica da melodia, não das marcações básicas nem das polirritmias – mesmo que também possam acontecer, eventualmente, polirritmias vocais entre as partes. Aqui quero discutir as qualidades
rítmicas da melodia em si, e especialmente o modo como isso se relaciona à base
rítmica do samba baiano, de forma geral.
É importante ressaltar que não existe um só padrão rítmico do samba, mas
vários. No contexto da reza domiciliar, por exemplo, existem pelo menos três
ritmos diferentes. Todos os três são reconhecidos pelos participantes pelo mesmo
nome, “samba”, sem nenhuma designação para distinguir entre eles. Assim, para
os propósitos de análise proponho identificá-los como samba 1 (S1), samba 2
(S2) e samba 3 (S3). Os ritmos se distinguem pelas marcações básicas, pelo entrelaçamento das polirritmias, pelo suingue das partes e – qual o meu enfoque aqui
– pelas articulações rítmicas das melodias. Apresento, na Figura 5, a melodia e sua
batida de acompanhamento comum – feita nas palmas ou mesmo em algum
idiofone – de cada tipo de samba: S1 (5a), S2 (5b) e S3 (5c).9 Os sambas mais
comuns nas rezas são os de S1 e S2, enquanto os de S3 são executados quase que
exclusivamente quando se faz presente uma entidade ancestral conhecida como
“caboclo”, “encantado”, “anjo de guarda” etc. (ver IYANAGA; LORDELO, no
prelo) As palmas são bastante distintas em cada um dos tipos de samba. Se lembrarmos que o repertório é totalmente espontâneo e improvisado na hora, vale
perguntar como as pessoas sabem qual o ritmo correto a ser batido nas palmas.

9

Estes exemplos não são transcrições genéricas. Ao contrário, são transcrições de performances específicas. Os ritmos das palmas transcritos também são destas performances.
Porém, devo apontar que eu escolhi o ritmo mais comum e/ou mais característico
dentre os ritmos que ou apareceram no momento, ou que poderiam aparecer numa
dada performance. Às vezes, por exemplo, as palmas do S2 e S3 são simplificadas, marcando apenas os tempos fortes (1 e 2) nos dois compassos do ciclo.
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5a)

5b)

5c)

Fonte: elaborado pelo autor.
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Há alguns anos atrás, sentado em um banquinho ao lado de Dona (ou
Tia) Gai, uma rezadeira de Cachoeira, eu aprendi que as pessoas sabem o ritmo
das palmas pelo canto. Dona Gai estava cantando uma série de sambas diferentes
quando de repente parou, chamando a atenção ao ritmo que ela marcava com
a mão: “Ô a palma, como é. Já é diferente, né?” Eu, sem entender muito bem onde
queria chegar, respondi confuso: “É diferente”. Ela esperou por uns instantes antes
de lançar o grande insight: “É de acordo com a música”. Ela depois voltou a cantar,
mas eu interrompi, “[É] do canto que vai tirando [o ritmo]?” Dona Leninha, sua
irmã, opinou: “Pela música”. Concordando, Dona Gai completou a frase de sua
irmã, “É, que você vai batendo palmas, você vê o jeito!”.10
Traduzindo um pouco estas palavras iluminadoras: o canto revela o ritmo
do samba. Mas se de fato é o canto que “anuncia” o padrão rítmico do samba, isso
só é possível porque o canto de cada classe de samba (S1, S2, S3) obedece a algum
tipo de regularidade rítmica própria. Ou seja, o canto que é feito de forma espontânea, com uma grande flexibilidade individual, ainda deve seguir alguns padrões
rítmicos que caracterizariam o samba. E todos os sambas de um dado tipo – todos
os S1, por exemplo – deveriam seguir estes mesmos padrões. Na Figura 5 percebemos que S2 é bastante diferente do S1 e do S3 principalmente na ocorrência de
contrametricidade – isto é, as frases e os acentos no off-beat. Percebe-se que no S1
todos os acentos da melodia enfatizam o contratempo, qual não acontece no S2,
e acontece bem menos também no S3. Além disso, vê-se a maior incidência de
semicolcheias no S1, qual sugere um suingue diferenciado do S2. O S3, por sua
vez, parece misturar acentos cométricos com os contramétricos.
Ora, constatar que o canto de cada classe de samba segue regras distintas
que fazem com que as pessoas possam reconhecer o ritmo é só um primeiro passo.
Afinal, ainda não foram identificadas essas regras. Dito de outra maneira, o que
há no canto que indicaria o ritmo? Percebemos que o S2 é bem diferente do S1
e do S3. No S2, há pouca variação rítmica. De fato, todos os sambas desse tipo
têm melodias articuladas principalmente em semínimas e colcheias, acentuando
sempre os tempos fortes. Mesmo as eventuais semicolcheias contramétricas, assim
como aparece no primeiro compasso demostrado em 5b da Figura 5, apenas
10

Entrevista cedida a Michael Iyanaga por Dona Leninha e Dona Gai realizada na sua casa
em Cachoeira (BA), no dia 10 de fevereiro no ano de 2012.
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exercem a função de enfatizar os tempos fortes. Já os sambas S1 e S3 são muito
mais complexos em termos de possíveis variações, pois, o canto demonstra mais
liberdade quanto à marcação métrica, podendo, ainda, estender ou antecipar as
frases com mais flexibilidade. Porém, isso não pode ser aleatório uma vez que os
padrões têm que ser sistematizados – mesmo de forma implícita – para ser útil aos
participantes que vão acompanhar o samba. Mas qual o sistema organizacional?
Como primeiro passo, podemos recorrer ao que muitos estudiosos e estudiosas já
têm apontado em relação à organização rítmica das músicas de matriz africana:
a “linha-guia”.
A linha-guia – tradução do termo inglês time-line,11 cunhado pelo musicólogo ganense J. H. Kwabena Nketia (1963) – é conceito-chave para compreender
a organização rítmica de muitas músicas afro-americanas e africanas (principalmente as subsaarianas). Como explica o etnomusicólogo brasileiro Carlos
Sandroni (2012, p. 27): “‘linhas-guias’ representadas por palmas, ou por instrumentos de percussão de timbre agudo e penetrante [...] funcionam como uma
espécie de metrônomo, um orientador sonoro que possibilita a coordenação geral
em meio a polirritmias de estonteante complexidade”.
Importante observar que devido a esta função orientadora, “a assimetria
é um de seus elementos constitutivos”. (OLIVEIRA PINTO, 2004, p. 95) Por
isso, a linha-guia “esculpe frases distintas no tempo”, estabelecendo “um ciclo,
um feel principal da subdivisão, as marcações principais e uma dinâmica específica ou sensação de desenvoltura ao longo do ciclo métrico”. (GERSTIN, 2017,
p. 17-18) Ainda, como nota Agawu (2016, p. 173), as linhas-guias são fáceis de
lembrar e reproduzir “porque são curtos e bem definidos e aparecem em muitas
das músicas que [as pessoas] ouvem com regularidade”.
Quais são as linhas-guias dos sambas baianos? Afinal, se todos esses sambas
– S1, S2 e S3 – são ritmicamente distintos, deveriam ter linhas-guias também
distintas. Segundo afirmam inúmeros autores e autoras, as linhas-guias do samba
baiano são mantidas principalmente pelas palmas, mas também pelas tabuinhas
11

No português também se vê este conceito traduzido por “linha rítmica” ou “ciclo rítmico”, ou mesmo sem tradução, sendo usado em inglês (time-line). Vale notar que
esta liberdade terminológica acontece também no inglês, podendo time-line (escrito
também time line ou timeline) ser chamado também de bell pattern, bell rhythm, guideline, time keeper, topos, phrasing referent, clave etc. (AGAWU, 2006; GERSTIN, 2017)
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e outros instrumentos de percussão de timbres estridentes. (GRAEFF, 2015;
NOBRE, 2012; SANDRONI; SANT’ANNA, 2006 dentre outros). As palmas
do S3 parecem, de fato, desenhar bem uma linha-guia. Afinal, seu ritmo marca
um ciclo assimétrico que mescla a cometricidade e a contrametricidade que
parecem caracterizar o canto. Ainda, este ritmo é bastante conhecido no contexto
do candomblé de caboclo como o toque de “Congo”. (CHADA, 2008) Já o caso
do S2 é, a meu ver, mais ambíguo, pois, apesar de ser possível que o ritmo nas
palmas transcrito na em 5b da Figura 5 seja uma espécie de linha-guia, também
pode ser que os sambas S2 nem tenham linha-guia. Se de fato este tipo de samba
é, como já me foi dito, “quase uma marcha” (IYANAGA, 2010, p. 132), vale
perguntar se a base rítmica não teria uma matriz europeia. Neste caso, o conceito
de linha-guia talvez nem caiba. Uma análise mais apurada das possíveis polirritmias, qual poderia dar importantes frutos para além das minhas suposições, é um
pouco difícil pois o acompanhamento é quase sempre feito só nas palmas, sem
nenhum outro instrumento que pudesse oferecer uma contra-marcação polirrítmica. Deixo, então, o assunto para futuras investigações. Quero voltar a minha
atenção agora ao S1.
Será que o padrão rítmico batido nas palmas seria, de fato, a linha-guia do
S1? Na literatura relevante, este ritmo é apontado como o único do samba baiano.
E o que é que é dito sobre a sua linha-guia? Algumas fontes evitam a pergunta,
apontando aos ritmos que aparecem nas várias partes para enfatizar a polirritmia.
Outras fontes, tais como o dossiê sobre o samba de roda acima referido, afirmam
que “a linha-guia mais presente é aquela talvez mais comum na música tradicional
brasileira: o famoso 3-3-2, ou colcheia pontuada, colcheia pontuada, colcheia”.
(SANDRONI; SANT’ANNA, 2006, p. 50)12 É um pouco curioso, diga-se de
passagem, que – como se pode ver nesta citação do dossiê – muitos estudos fazem
alusão à existência de mais de uma linha-guia.13 Porém, não está claro se estão
12
13

Ver também: Döring (2004, p. 79-81).
Por exemplo, Nobre (2012, p. 36, grifos do autor), por um lado, menciona que há “uma
complementaridade” entre “os padrões de toques de violas” e “as time lines estabelecidas pelas palmas e tabuinhas”, mas, por outro, sugere que existiria “a time line das
palmas e a time line da viola”. Do mesmo modo, embora de forma mais sutil, Graeff
(2015, p. 76) na figura 23 apresenta quatro ritmos diferentes, explicando que seriam
“Linhas-rítmicas comuns no samba de roda”. Porém, em momento posterior, a autora

— 134 —

“É de acordo com a música”

|

sugerindo que haveria vários tipos de sambas (cada um com linha-guia diferente)
ou se querem dizer que haveria múltiplas linhas-guias em um só samba, constatação que confundiria, portanto, um padrão rítmico com a linha-guia.
Seja como for, seria então este ritmo, o 3-3-2, a linha-guia do S1? Por um
lado, este ritmo claramente demonstra algumas das características mais marcantes
das linhas-guias: curto, repetitivo e suingado – isto é, a sua contrametricidade
parece oferecer o suingue do samba. Por outro lado, entretanto, não tem a assimetria que é essencial para que as linhas-guias consigam orientar o conjunto. Afinal,
o ciclo do samba não é de 8 pulsos elementares – isto é, 8 semicolcheias –, mas
sim de 16 (GRAEFF, 2015), fazendo com que o 3-3-2 precise repetir-se para completar o ciclo (como é feito em 5a da Figura 5). Mas se uma das funções da linha-guia é a de orientar a música e a dança (GERSTIN, 2017), o 3-3-2 não parece
cumprir este papel, uma vez que o primeiro e o segundo compassos acabam por
ser ritmicamente iguais, criando, assim, uma linha-guia simétrica. Neste ponto,
vale mencionar outro ritmo que eventualmente aparece na batida das palmas ou
em outros instrumentos de timbres agudos (Figura 6). Este, que tem a pausa na
primeira semicolcheia, parece satisfazer o requisito da assimetria. Será que a linha-guia não seria esta? Ou será que as palmas não marcariam, de fato, a linha-guia?
Figura 6: Palmas 2 - S1

Fonte: elaborado pelo autor.

Não sou, é óbvio, a primeira pessoa a notar este problema. Döring (2004,
p. 83), por exemplo, já observou que “[a] fórmula curta de oito pulsos batida com
as palmas [...] pode ser combinada com outras de 16 pulsos que geralmente são
tocadas em instrumentos de timbre agudo”. Isso sugere que, de fato, as palmas
seriam apenas um acompanhamento que não marcasse a linha-guia. Já Nina
Graeff (2015, p. 109-110) questiona a linha-guia de forma mais explicita: “[a]o
que tudo indica, não são nem as palmas, nem o agogô, as tabuinhas, o canto ou
a viola que assumem, sozinhos, a função de guia temporal, e sim uma única linha-rítmica, a típica do samba”. Ela explica que a linha-guia aparece nas entrelinhas
insiste que “[n]o Recôncavo Baiano, uma mesma linha-rítmica [...] representa o ‘núcleo
estrutural’ [...] de todo o repertório do samba da região”. (GRAEFF, 2015, p. 113)
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– assim como a “silhueta” do etnomusicólogo Hewitt Pantaleoni – que pode “soar
clara ou latente [...] através de diversos instrumentos e com variados pontos de
ligação com os beats”. (GRAEFF, (2015, p. 110, grifos do autor)
Mas o que acontece quando não há nenhum instrumento senão as palmas
e a voz? Será que a linha-guia some? Acredito que não. Embora possa ser, de
fato, mais discreta do que, por exemplo, um agogô que toque um ritmo em ostinato estrito, a linha-guia ainda deve ser perceptível e percebida com relativa facilidade pelos praticantes, uma vez que precisam não só distinguir o S1 do S2 ou
do S3, mas também localizar o início do ciclo rítmico para improvisarem o canto,
baterem as palmas ou entrarem com instrumentos musicais. A linha-guia, neste
caso, talvez precise ser pensada mais pelo que Agawu (2006) chama de uma “perspectiva cultural”, a qual enfatiza o qualitativo, em vez da “perspectiva estrutural”,
que é interessada em padrões isoláveis e quantitativos. Ou seja, no samba baiano,
os praticantes podem perceber ou mesmo sentir a linha-guia através de hábitos
inconscientes (de escuta ou de movimentos corporais) sem que consigam ouvi-la
nitidamente em forma de um padrão isolado.
Onde podemos começar a perceber a linha-guia do samba baiano? Se lembrarmos as observações de Sandroni (2001, 2012) em relação às mudanças rítmicas (ao “paradigma do Estácio”) do samba carioca nas décadas de 1920 e 1930,
encontramos uma pista interessante. Segundo explica o etnomusicólogo, “propus-me a verificar se as melodias dos bambas do Estácio poderiam ensinar-me
sobre padrões rítmicos de acompanhamento subjacentes, ou seja, se a partir
de tais melodias eu poderia reconstituir uma ‘clave’ inexistente nos registros”.
(SANDRONI, 2001, p. 55) Com isso, ele descobriu que “o ritmo contido na articulação silábica sugere o da batucada [do Estácio]”. (SANDRONI, 2012, p. 204)
Da mesma forma, será que as regularidades observáveis nas melodias dos sambas
S1 não nos ajudariam a perceber uma possível linha-guia?
Na investigação que segue não apresento uma linha-guia definitiva do S1.
Afinal, além de uma amostra um pouco limitada para qualquer afirmação conclusiva, não há nenhuma referência “isolada” externa que possa ser usada para fins de
comprovação. Não obstante, creio que esta análise traz uma melhor compreensão
da estrutura rítmica do samba (enquanto composição). Dos quase 30 sambas
(S1) que analisei, não há nenhuma linha-guia que seja claramente indicada pela
articulação silábica da melodia. Isto é, havia sempre uma ou outra exceção nas
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articulações. Contudo, ainda pude verificar certas importantes tendências rítmicas. Ao analisar cada repetição do ciclo de 16 pulsos de cada samba (lembrando
que uma semicolcheia equivale a um pulso), descobri que há certas ênfases que
são muito mais recorrentes que outras. Se contarmos os pulsos que aparecem
enfatizados mais de 60% das vezes, por exemplo, vemos a preferência pelo 2º, 5º,
7º, 9º, 13º, 15º e 16º (Figura 7, linha a). Mas podemos também expandir a contagem para incluir os acentos que ocorrem no mínimo 40% das vezes (Figura
7, linha b) ou até 30% das vezes (Figura 7, linha c). Será que estas representam
várias subdivisões de uma mesma linha-guia?14
Figura 7: Possíveis linhas-guias do samba baiano a partir da análise das articulações rítmicas das melodias

Fonte: elaborado pelo autor.

Como chegar a uma resposta satisfatória? Poderíamos começar por ver a sua
adequação à melodia dos sambas. Deste modo, apresento, na Figura 8, a melodia
de “Tá jogando bola”, um samba de São Cosme, junto com o ritmo da Figura 7,
linha b. Fora a pequena diferença na última semicolcheia dos primeiro e terceiro
compassos, é possível ver uma quase perfeita correspondência entre esta possível
linha-guia e a melodia. Nem todos os sambas se alinham tão bem quanto neste
exemplo, mas não precisariam. Como lembra Sandroni em relação ao paradigma
do Estácio no samba carioca, “o que importa para a caracterização do paradigma
não é a presença de todas as articulações, mas que as que existem ‘caiam’ sempre
nas posições previstas por ele”. (SANDRONI, 2012, p. 208) Compreendendo
esta constatação de forma mais livre, pode-se sugerir que seriam os momentos de
principal ênfase melódica que precisariam cair nas articulações da linha-guia.

14

Não deixa de ser interessante que esta Figura 7 linhas b e c, parecem ter semelhança
à linha-guia do samba carioca, embora com menor ocorrência de contrametricidade.
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Figura 8: A transcrição de ‘Tá jogando bola’, de uma reza de São Cosme em Muritiba (2011),
junto com a linha-guia da Figura 7b

Fonte: elaborado pelo autor.

Em vez de tentar gerar uma linha-guia a partir da melodia – tarefa cujo
resultado nunca será satisfatório, pois não há nenhuma referência externa disponível para comparação –, prefiro focar em algumas semelhanças entre todas
as versões da Figura 7, e sua adequação às características de uma linha-guia.
Primeiramente, todas são claramente assimétricas, aspecto fundamental da linha-guia. Além disso, todas têm dois lados distintos – um mais ritmicamente suspenso com ênfases contramétricas, e outro mais ritmicamente estável, que enfatizaria a marcação do tempo – que interagem de forma responsorial. (AGAWU,
2016; GERSTIN, 2017) Nessa assimetria percebe-se que nenhuma das versões
enfatiza “1”, qual seria o primeiro pulso do ciclo. De fato, uma ênfase no primeiro pulso ocorre em muito poucos sambas,15 e quando acontece, na metade das
vezes é seguido pelo segundo pulso, fazendo com que o primeiro pulso acabe funcionando como uma antecipação ou mesmo uma espécie de anacruse ao contratempo. Assim, o contratempo (o segundo pulso) se torna referência principal do
ciclo. E esta referência é ressaltada ainda mais pela ausência constante do terceiro
pulso (mais de 90% das vezes).
No intuito de mostrar como a estrutura da linha-guia pode orientar uma
performance, apresento duas versões de um mesmo samba de São Roque, “Diz
que São Roque é velho”, cantadas por pessoas diferentes durante a mesma reza
de São Roque. Na Figura 9, vê-se uma primeira linha, que representa o canto de
15

No total, são 19,5% dos sambas. Porém este número acaba por ser pouco representativo devido ao fato de um dos sambas, “Ô Cosme, cadê Damião”, duas performances
do qual foram incluídas, representar quase a metade das ocorrências de ênfase neste
pulso.

— 138 —

“É de acordo com a música”

|

um conjunto de sambadores, e uma segunda linha, que representa a voz de uma
rezadeira, Dona Maria. Abaixo as partes vocais está a linha-guia da Figura 7, linha
b. Primeiro, percebe-se que embora os ritmos melódicos das linhas vocais não
sejam iguais, ambos correspondem, quase perfeitamente, às batidas da linha-guia.
Ademais, a linha-guia não só orienta o ritmo da melodia como também parece
orientar a maioria das divergências rítmicas entre as melodias. Ou seja, há sete
momentos em que os ritmos das duas versões da melodia são diferentes (sinalizados com retângulos vermelhos). Em quatro destes sete casos (nos compassos 2,
4, 5, 7), as divergências correspondem à linha-guia, onde Dona Maria (a segunda
linha) parece acrescentar sílabas não de forma arbitrária, mas quase sempre de
acordo com o ritmo da linha-guia.
Figura 9: Dois tratamentos melódicos de ‘Diz que São Roque é velho’, da mesma reza
de São Roque em 2008 na zona rural de São Félix, junto à linha-guia da Figura 7b.

Fonte: elabrado pelo autor.

No entanto, como explicar os momentos em que algum tratamento melódico – ou mesmo ambos (sinalizados com retângulos verdes) – fogem à linha-guia? Em parte, isso pode ser explicado pela questão da ênfase melódica. Ou seja,
não seriam nos momentos mais enfáticos da melodia que ocorrem as divergências
entre o canto e a linha-guia. Talvez a única exceção seja a divergência no segundo
compasso, no qual a ênfase cai no 12º pulso do ciclo. Mas este acento, por sua
vez, aparece na Figura 7, linha c, qual sugere outra leitura, com uma subdivisão
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a mais, da mesma linha-guia. Além disso, as divergências que acontecem nos
quarto, quinto, sexto e oitavo compassos parecem agir como anacruse para acentuar ainda mais os acentos que seguem.
Para resumir, na estrutura composicional do samba, o ritmo da melodia,
assim como vimos em relação às alturas, é flexível; não é fixo. Mas isso não quer
dizer, evidentemente, que seja aleatório, pois, é a articulação rítmica do canto que
indica às pessoas qual o ritmo do samba. É desta forma que as pessoas podem
perceber não só o tipo de samba que será (seja S1, S2 ou S3), mas também a marcação e orientação do canto, toque e dança.16 Assim, as variações rítmicas serão
feitas espontaneamente, tendendo a ser de acordo com a linha-guia. Isso não quer
dizer, evidentemente, que não houvesse outras possíveis variações, como já vimos,
mas as variações mais comuns seriam as baseadas na linha-guia. E de fato, foi justamente através da análise das variações rítmicas das melodias que pude começar
a descobrir a linha-guia do samba baiano. A lição, quiçá, mais interessante é que
foi através da melodia que pude chegar a um insight sobre o ritmo, o qual ressalta
o quanto que perdemos quando enfatizamos demasiadamente o ritmo enquanto
algo isolável do contexto.
Antes de encerrar, quero voltar às palmas. Se elas, de fato, não evidenciam
a linha-guia do samba, por que são tão importantes? Afinal, são elas o primeiro
som a aparecer em qualquer roda de samba (após a voz), havendo ou não outros
instrumentos. Primeiro, vale lembrar que o valor das palmas não é específico
à Bahia. Sobre o contexto africano, por exemplo, Agawu (2016, p. 90) explica
que “[o]s padrões das palmas são muitas vezes parte da música, sem ser camadas
externas, supérfluas; são definidores da estrutura e não a superestrutura”. Neste
contexto, dentre as várias funções rítmicas das palmas, elas “podem desempenhar uma função metronômica simples por reforçar a marcação geral”. (AGAWU,
2016, p. 90) Será que as palmas no samba baiano não funcionariam assim? Isto
é, por cair sempre no primeiro tempo do compasso (1º e 9º pulsos), as palmas
reforçam a marcação geral, mas, ao mesmo tempo, as palmas também preservam
algumas das características definidoras da linha-guia discutida acima. Por exemplo,
se comparar o 3-3-2 à Figura 7c, percebe-se que todos os acentos das palmas
16

Vale notar que a depender da melodia e da experiência individual de cada pessoa,
a linha-guia implícita será mais ou menos óbvia.
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são representados. A preferência pelo 3-3-2, que é fácil de aprender e reproduzir,
talvez se dê pelo fato de sintetizar a marcação básica junto à linha-guia. Mas as
palmas não são só ritmo; também produzem um timbre bastante específico, um
timbre muito característico do samba baiano. Deste modo, a função seria mais
que rítmica, seria o que Nzewi (1974, p. 24)17 chama de “melo-rítmica”, “uma
organização rítmica que é melodicamente concebida e melodicamente nascida”.
Ou seja, o valor das palmas é melódico e está na maneira tímbrica em que marca
o ritmo.

Reflexões finais
O samba baiano é bastante complexo. Ao contrário de muitos estudos cujo foco
é o “ritmo” do samba – sendo este estudado através da viola, da percussão ou do
conjunto como um todo –, quis enfatizar o lugar central da melodia cantada. O
canto, sem dúvida, é um dos aspectos mais centrais ao samba baiano. Ora, é claro
que o canto é muito mais intricado que as notas grafáveis no pentagrama, uma
vez que este – como espécie daquilo que a musicóloga Martha Ulhôa chama de
“prosódia musical” – contempla, no mínimo, “entonação, acento, melodia, ritmo
e práticas interpretativas específicas”. (ULHÔA, 1999, p. 49) Por questões de
espaço, deixei de abordar outros aspectos fundamentais ao canto, a exemplo sua
poesia, seu timbre, sua alegria etc. (DÖRING, 2016)
O samba baiano se caracteriza pela improvisação, tanto no toque como
no canto. Toda vez que se canta um samba, vai ser diferente. Tudo pode ser diferente: as alturas, as articulações rítmicas, os arranjos vocais, os intervalos harmônicos, a repetição do ciclo etc. Mas nada disso é aleatório. O samba é composto
de variações padronizadas que são efetuadas espontaneamente na hora da performance. Assim, aquilo que marca uma composição de samba não é uma melodia
– alturas e ritmos – fixa. Na verdade, é a poesia (algo não abordado aqui) que
mais define o samba. Mas ainda constâncias melódicas podem ser identificadas;
a melodia de um samba se constitui em alturas-alvo (definidas pelas harmonias
17

Isso é apesar de o musicólogo nigeriano Meki Nzemi (1974, p. 27) classificar as palmas
como um “instrumento de metrônomo”.
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implícitas), contornos frasais e articulações orientadas pelas linhas-guias. Falar
sobre a “improvisação” no samba, então, é também falar da estrutura composicional do samba, pois, as duas andam juntas, uma vez que o samba (enquanto
composição) só existe na sua realização espontânea.
Quando deixamos de centralizar o ritmo aprendemos sobre o resto. Ou
melhor, começamos a perceber o quanto que o ritmo é apenas aspecto de um
todo muito mais complexo e interligado. Ao descentralizarmos o ritmo, enxergamos com mais clareza o quão difícil é falar do samba em toda a sua complexidade, a começar pelas estruturas composicionais e fórmulas melódicas e rítmicas.
Aprendemos, ou talvez lembremos, que não seria o ritmo que caracteriza o samba.
A sua caracterização – assim como todas as músicas do mundo (?) – depende de
um todo musical. Dito isso, há quem perceba a ironia de que, neste trabalho onde
critico o enfoque demasiado sobre o ritmo, também dedico mais tempo à discussão do ritmo melódico do que à questão das alturas das melodias, ou de qualquer outro aspecto musical. Posso defender a minha atenção desproporcionada
afirmando que a aparente ênfase se deve ao fato de existir tanta literatura sobre
o ritmo, havendo, portanto, mais com o que dialogar. Ou talvez seja quem eu
imaginava ser o meu público leitor. Afinal, eu demorei muito sobre as linhas-guia,
mas não dei a mínima de atenção a uma discussão sobre a harmonia tonal ou os
graus escalares. Mas também pode ser que eu mesmo tenha-me interessado mais
pela questão rítmica, e assim, acabei por cair na mesma armadilha que tantos
e tantas outros, privilegiando o ritmo mais do que os outros aspectos musicais.
Seja como for, quero enfatizar que o meu olhar nunca foi o de esquecer
o ritmo, mas sim, de descentralizá-lo. Porém, é justamente porque todos os
aspectos do samba (ou qualquer gênero musical) são interligados que um pode-nos levar de volta a outro. E foi isso que aconteceu aqui: a melodia nos levou
de volta à questão do ritmo. Além disso, devo dizer que a minha análise, uma
de mil maneiras de abordar o samba, não deve ser levada como uma sugestão de
abordagem sobre o samba. Eu utilizei principalmente ferramentas, termos e conceitos da musicologia ocidental (tais como o pentagrama, a altura, o contorno,
a semicolcheia etc.) pois a mim foi importante no que eu queria mostrar sobre
as estruturas através das quais as melodias se organizam. Mas há mil outras possíveis abordagens, certamente outras melhores que contemplem aspectos musicais
– p.ex., a alegria, o sentimento, o suor (sim, musicais e não extra-musicais!) – que
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precisarão de ferramentas bem diferentes das empregadas aqui. Mas a minha análise só contemplou uma pequena parte de um todo complexíssimo.
Por fim, é importante reconhecer que talvez eu nunca pudesse ter entendido a importância do canto se Dona Gai e Dona Leninha – ou Dona Maria, ou
Dona Coleta e/ou tantas outras especialistas – não me falassem. Também o meu
contato pessoal com o samba domiciliar das rezas mudou a minha perspectiva
sobre o que seria, ou poderia ser, o samba no Recôncavo Baiano. Ou seja, as
pessoas que praticam o samba já conhecem bem – mesmo que de forma implícita – os padrões e as estruturas sonoras. Além disso, elas já bem sabem quais os
aspectos mais importantes à sua tradição. A minha análise, então, é uma espécie
de tradução, uma tentativa de trazer um pedaço do seu conhecimento para um
outro contexto, num outro linguajar. Trata-se, no entanto, apenas de uma versão
mais incompleta do conhecimento complexo das pessoas do Recôncavo. Este trabalho, então, é uma maneira de tentar explicar aquilo que Dona Gai me resumiu
em seis palavras: “É de acordo com a música”.18
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Xisto Bahia, vida e obra musical: um
esforço de contextualização
Luciano Caroso

Introdução
Xisto de Paula Bahia, ator, cantor e compositor que floresceu e obteve destaque
no cenário nacional na segunda metade do século XIX, é figura farta e recorrentemente mencionada na literatura geral quando se trata de música brasileira. Tal
literatura denota que Xisto foi um importante agente na construção da identidade do que posteriormente se entendeu como Música Popular Brasileira (MPB),
tendo papel relevante na evolução da canção nacional, principalmente pela sua
contribuição através dos gêneros lundu e modinha. 1
As informações sobre a vida e a obra musical de Xisto Bahia, constantes na
referida literatura são, em grande medida, advindas de relatos em textos de cronistas de época, além de haverem circulado e se disseminado pela oralidade,
não sendo, por conseguinte, fruto de pesquisa documental. Embora estejamos
falando de uma extensa bibliografia, na qual se pode ter notícias das cidades por
onde andou, das companhias que integrou, de alguns espetáculos nos quais atuou
1

Da literatura que trata de Xisto Bahia, entre muitos outros, podem ser mencionados
exemplos advindos da historiografia da música brasileira: Guilherme de Mello em sua A
musica no Brasil desde os tempos coloniaes até o primeiro decenio da republica (1908);
Vincenzo Cernicchiaro e sua Storia della musica nel Brasile, dai tempi coloniali sino ai
nostri giorni (1549-1925) (1926); Renato Almeida em História da música brasileira (1942);
Ary Vasconcelos no seu Panorama da música popular brasileira (1964); Vicente Salles
com A música e o tempo no Grão-Pará (1980); José Ramos Tinhorão em Pequena história
da música popular: da modinha à lambada (1991); e Ricardo Cravo Albin em O Livro
de Ouro da MPB: a história de nossa música popular de sua origem até hoje (2004).
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e de alguns eventos marcantes de sua vida profissional, há, ainda, muitas lacunas
a serem preenchidas. Ademais, tais informações foram, ao longo dos séculos XX
e XXI, replicadas e transformadas – através de muitos erros de transcrição e interpretação – em obras mais recentes, o que exige um trabalho de revisão crítica.
Por ser Xisto Bahia homem de teatro, personalidade relevante neste
cenário entre as décadas de 1870 a 1890, há muita informação sobre ele em jornais e periódicos desta época: incontáveis chamadas para espetáculos dos quais
participou, críticas e comentários sobre suas performances como ator e cantor nas
revistas, operetas e peças cômicas nas quais atuava, anúncios de venda de partituras de músicas de sua autoria, menções, na condição de passageiro em embarcações de transporte marítimo, às muitas viagens que fez pelo país, em estados
como Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo, como ator agregado a companhias de teatro que rodavam
o Brasil em apresentações, etc.
Como é notório, a Biblioteca Nacional é, desde a sua fundação em 1810,
depositária do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil, incluindo um
sem-número de jornais e periódicos de todos os estados brasileiros, publicados
desde o século XVIII até os dias atuais. Atualmente, já se encontram digitalizadas mais de 2,5 milhões de folhas destes jornais, disponíveis para consulta em
sua Hemeroteca Digital, através da Internet. Com isto, abre-se a possibilidade
de ampliação das informações ora publicadas na historiografia da música brasileira sobre a personalidade artística e a produção musical de Xisto Bahia, bem
como de confronto e consolidação das novas informações encontradas com as já
existentes, onde erros podem ser corrigidos, omissões sanadas, e, principalmente,
novas constatações e interpretações podem ser feitas, o que este texto tentará realizar, em caráter preliminar e não conclusivo.
A produção musical conhecida de Xisto, embora reduzida, é avaliada como
de qualidade e relevância. Uma parte destas músicas, porém, é somente atribuída
ou associada a ele, por não haver, na maioria destes casos, informações suficientes
que determinem a convicção definitiva de sua autoria. É possível, ainda, que
outras tantas músicas tenham se perdido por não existirem registros das mesmas,
tendo sido propagadas unicamente pela oralidade.
Tais questões em aberto, relacionadas à autoria e ao tratamento bibliográfico dado às informações gerais da obra atribuída a Xisto Bahia, apontam para
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a necessidade de um estudo mais acurado deste cancioneiro, que possa subsidiar
a posterior elaboração de um ainda inexistente catálogo sistemático. Portanto,
dentro das limitações de disponibilidade de dados, este trabalho também procurará compilar informações essenciais acerca de cada música que lhe foi atribuída,
com o objetivo de suportar a posterior elaboração do referido catálogo, propiciando, assim, ao público interessado, abordagens mais embasadas deste repertório.

Notas biográficas
Xisto de Paula Bahia teria nascido em Salvador, Bahia, a 5 de setembro de 18412,
caçula de uma prole de seis irmãos.3 Desde cedo mostra inclinação para a música
e o teatro, fazendo apresentações como cantor e ator, não tendo, porém, estudado formalmente nem uma coisa, nem outra. Com o falecimento do pai, teve
que, aos 17 anos, trabalhar para ajudar no sustento da família. Assim, entra para
a companhia lírica do Teatro São João como corista (BAHIA, 1895; SOUZA,
1954, p. 31-32) e, logo em seguida, transfere-se para a companhia de teatro de seu
cunhado, Antônio da Silva Araújo, com a qual excursionou por várias cidades da
província baiana.
Em 1862, já tendo adquirido alguma experiência e prestígio, é contratado
pela companhia do ator Couto Rocha (BAHIA, 1895)4 e inicia uma turnê de cerca
de dez anos por províncias do Norte como Pará, Maranhão, Pernambuco e Ceará,
2

Esta é a data de nascimento que aparece na maioria da bibliografia consultada. (Ver:
BAHIA, 1895; BOCCANERA JUNIOR, 1923, p. 281; SOUZA, 1954, p. 29; VASCONCELOS,
1977, p. 274, entre outros). Há, porém, quem date o nascimento de Xisto a 6 de agosto
de 1841. (Ver: BASTOS, 1898, p. 289; JACOB, 2005, p. 4; MARCONDES, 1998, p. 58).

3

É preciso observar que uma parte significativa das informações biográficas de Xisto,
constantes na bibliografia disponível, parece se basear no ensaio publicado no Diário
da Bahia de 15 de maio de 1895, por seu sobrinho Torquato Bahia, cerca de seis meses
após a sua morte, e nos escritos de Souza (1954). Este, por sua vez, tendo partido do
conteúdo de Torquato Bahia, contribuiu com uma quantidade significativa de informações novas. As notícias biográficas aqui fornecidas partem destes dois textos, mas serão
somadas e confrontadas, sempre que possível, a dados recolhidos de jornais de época
e de várias outras fontes que contenham informações não baseadas nestes autores.

4

Souza (1954, p.32) diz ter sido o ano de 1864 o da contratação de Xisto pela companhia
de Couto Rocha.
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com eventuais retornos a Salvador.5 Em 1865, no Maranhão, trabalhando com
a companhia de teatro de Vicente Pontes de Oliveira, Xisto conhece a atriz portuguesa Maria Victorina de Lacerda, com quem se une em casamento em 1867 no
Pará,6 tendo com ela quatro filhos: Augusto, Maria Augusta, Thereza e Manuela.
Nesses lugares por onde passou durante a turnê, Xisto foi ganhando progressivamente popularidade, obtendo cada vez mais sucesso, que teria lhe subido
à cabeça. No Ceará, em 1866 (SOUZA, 1954, p. 33), ele teria sido duramente
criticado por ter, por vezes, entrado em cena sem ter sequer lido as falas das suas
personagens.7 Xisto toma como lição esse revés e, ajudado pelo crítico e teatrólogo maranhense Joaquim Serra e pelo ator Joaquim Augusto, dedica-se ao estudo
e ao aprimoramento de sua técnica, voltando a ter sucesso e a receber críticas elogiosas por onde, neste período, se apresentou.
Ao retornar a Salvador, em 1872 (BAHIA, 1895), obtém significativo
êxito com a montagem de “Duas páginas de um livro”, comédia abolicionista

5

No Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Bahia para o anno de 1863, Xisto
figura como “vogal” (membro) da Sociedade de Regeneração Dramática do Theatro São
José. (MASSON, 1863, p. 308-309)

6

No jornal O Paiz (1892, p. 2), há uma nota sobre a comemoração dos 25 anos de união do
casal.

7

Este fato é repetido em muitos textos consultados e que trataram de sua biografia. Até
o momento esta pesquisa não encontrou em jornais do Ceará do período ou em outras
fontes, críticas de espetáculos ou menções a tal fato. Sabe-se, porém, que Xisto era
dado a improvisações, pela sua natureza criativa e pelo caráter do teatro de costumes,
onde a improvisação era uma característica desejável.
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e republicana8 de autoria própria, já publicada no Maranhão no mesmo ano
e apresentada no norte do país. (BLAKE, 1902, p. 407)9
Em seguida, a partir de 1874, passa uma temporada em Recife, onde continua a apresentar com êxito “Duas páginas de um livro”, além de outras peças
como “O paralytico”.10 Chega ao Rio de Janeiro em 1875 para sua estreia na Corte,
no Teatro São Pedro de Alcântara, pela Companhia de Vicente Pinto de Oliveira
(Figura 1).11 Volta a Recife e continua uma agenda variada de apresentações.

	O caráter abolicionista e republicano de “Duas páginas de um livro” é afirmado por
muitos, entre os quais Souza (1954, p. 33) e Luiz Américo Lisboa Júnior (2004, p. 3). Este
caráter, inclusive, estava na personalidade do próprio Xisto, segundo vários autores.
Torquato Bahia (1895), por exemplo, afirma que Xisto “logrou morrer vendo realizados
em sua pátria dois de seus sonhos de democrata ardente, que era por índole e por convicção: a Abolição dos Escravos e a República”. Afonso Schmidt (1981, p. 118) o chama
de “humorista da Abolição”, sugerindo, segundo José Ramos Tinhorão (2000, p. 376),
que o ator teria se especializado em personagens que refletiam caricaturas de fazendeiros e coronéis escravocratas, para melhor ridicularizar suas posições político-ideológicas. Rangel de Sampaio (1876, p. 2), ao escrever um perfil de Xisto com este ainda em
vida, afirma que o mesmo “não se julgou dispensado de pensar nos interesses públicos,
também foi soldado ativo da democracia”, e o compara a Jacques-Marie Boutet de
Monvel, ator e dramaturgo francês que floresceu na segunda metade do século XVIII
e que ficou conhecido como ativo comediante da comédia de costumes francesa, que
desde o século XVI já cumpria, entre outros, o papel de crítica social, e que, no caso de
Boutet de Monvel (voltando à segunda metade do século XVIII), está inserida no contexto dos ideais da Revolução Francesa.

8

	O Centro de Documentação e Informação Cultural Sobre a Bahia da Fundação
Clemente Mariani, sediado em Salvador, abrigava um exemplar restaurado desta obra,
segundo Armindo Bião (2009, p. 228). Em 2013 o acervo de livros desta Fundação foi
transferido para a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e atualmente tal exemplar encontra-se disponível no Acervo de Memória e Documentação Clemente Mariani
desta universidade, localizado na cidade de Cachoeira, Bahia.

9

10

11

Há chamadas para estes dois espetáculos, além de outros, encenados por Xisto, em
periódicos pernambucanos dos anos de 1874 e 1875, como A Província e Diário
de Pernambuco. Particularmente, a peça “Duas páginas de um livro” teve muitas récitas
e críticas favoráveis, como na “Carta a Xisto de Paula Bahia”, escrita por Demétrio d’Albuquerque e publicada no Diário de Pernambuco (1874, p. 8).
	O Jornal do Commercio (1875a, p. 6) anuncia, em 23 de janeiro, a chegada da Companhia
baiana ao Rio de Janeiro e faz uma chamada para estreia de espetáculo onde figuram
como protagonistas Xisto e a atriz Manuela Lucci. Cinco dias depois, o mesmo jornal
traz o nome deste espetáculo (“A Mendiga”), anunciando sua estreia para 30 de janeiro
do mesmo ano. (JORNAL DO COMMERCIO, 1875b, p. 6) Souza (1954, p. 34) afirma que
a estreia de Xisto teria ocorrido no “Teatro Ginásio”.
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Segue sendo celebrado pela crítica nos jornais locais.12 Por conseguinte, a companhia segue para o Pará, onde Xisto já gozava de significativo prestígio. Serão anos
de muitas récitas e êxitos em terras paraenses.13 Numa sexta-feira, 15 de fevereiro
de 1878, Xisto integra, com destaque, o grupo de atores e atrizes que compõem
o espetáculo “As duas órfãs”, na noite de inauguração do Teatro da Paz, em Belém,
para um público de 1100 pessoas.14 O espetáculo permaneceu em cartaz até, pelo
menos, dezembro de 1878, tendo apresentado 126 récitas no período. (SALLES,
1980, p. 287)
Figura 1: Chamada para o primeiro espetáculo de Xisto Bahia no Rio de Janeiro

Fonte: Jornal do Commercio (1875a, p. 6).

12

Entre várias outras menções, serve de exemplo o perfil de Xisto Bahia escrito por Rangel
Sampaio em tom laudatório, publicado em partes no jornal A Província, em Recife, entre
1 e 8 de agosto de 1876.

13

	O Jornal O Liberal do Pará (1876, p. 2) anuncia, com destaque para a participação de Xisto
Bahia, o espetáculo “O Paralytico”, no teatro Providência. O mesmo jornal, quase dois
anos depois, noticia o drama em 3 atos “Trabalho e Honra”, com Xisto no papel principal,
além de entreato onde seria executada a polca “Estrela do Norte”, dedicada ao ator
por Libânio Colás. (O LIBERAL DO PARÁ, 1878b, p. 3) Onze dias depois é publicada no
mesmo periódico, critica extremamente elogiosa sobre sua atuação no referido drama,
onde Xisto é chamado de “um dos mais notáveis artistas brasileiros”. (O LIBERAL DO
PARÁ, 1878c, p. 1)

14

	O mesmo O Liberal do Pará (1878a, p. 2) anuncia a récita de inauguração.
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Depois de passar por Salvador entre 1879 e 1880,15 Xisto segue novamente
para o Rio de Janeiro onde, a partir de então, estabelece-se de forma mais prolongada. Já é um artista maduro e passa a ser respeitado e aplaudido na Corte. Em
1880 é elogiado pelo Imperador D. Pedro II, por sua performance na peça “Os
perigos do Coronel”. (MAGALHÃES JÚNIOR, 1956, p. 404) É neste período
que estreia, na capital do Império, a comédia musical de costumes “Uma Véspera
de Reis”, com texto de Arthur de Azevedo e música de Francisco Libânio Colás.
Bermudes, um fazendeiro tabaréu, foi a personagem conferida a Xisto e certamente a que mais marcou sua carreira, dado o significativo sucesso que fez nas
incontáveis récitas que este espetáculo teve, por duas décadas, em várias cidades
brasileiras, o que lhe valeu muitas críticas positivas e elogios à sua performance
como ator, nos jornais da época.16 Esteve, entre 1881 e 1884 compondo o elenco
de várias outras peças como a comédia “O Mandarim”, também de Arthur
Azevedo (TINHORÃO, 1972, p. 55), “Como se fazia um deputado” e “O carnaval no Rio de Janeiro”, ambas de Joaquim José da França Júnior.17 Também

15

Notícias das apresentações de Xisto no período podem ser encontradas no periódico
soteropolitano O Monitor (1879a, p. 1; 1879b, p. 1; 1879c, p. 2; 1879d, p. 3; 1879e, p. 2; por
citar algumas).

16

Sacramento Blake (1902, p. 407) informa que a comédia “Uma Véspera de Reis” foi
encenada pela primeira vez em Salvador, no Teatro São João, em 15 de julho de 1875. O
Diário de Belém anunciou várias récitas do espetáculo, por vezes denominado “Uma
noite de Reis na Bahia” (1876c, p. 3; 1876d, p. 2), na capital do Pará, no Teatro Providência,
além de outros (1876a, p. 3; 1876b, p. 1; 1876e, p. 3; 1876f, p. 2; 1876g, p. 1), durante o ano
de 1876. Salles (1980, p. 281) confirma a data e local de estreia, adicionando que, durante
os anos que seguiram até sua chegada à Corte, em 1881, o espetáculo excursionou pelo
Brasil, sendo “sucesso absoluto”. Sobre o sucesso de “Uma Véspera de Reis” e de Xisto,
especificamente no Rio de Janeiro: nos periódicos da época constam incontáveis chamadas para récitas do espetáculo entre os anos de 1881 e 1893, com Xisto no elenco,
e eram comuns adjetivos como “inexcedível”, “brilhante”, “magnífico”, ao se referirem
a ele e à sua interpretação de Bermudes. No carioca Gazeta de Notícias (1882, p. 2), se lê:
“Xisto Bahia, um ator que tem tanto talento como modéstia, faz hoje o seu benefício no
Recreio Dramático. Escolheu ele para sua festa o drama de seu colega Vasques – A honra
de um taverneiro, e a festejada comédia – Uma véspera de reis, em que tem um papel
inimitável, tal é a verdade com que representa”. Já no também carioca O Paiz (1899, p. 2),
está escrito que Xisto, com a personagem Bermudes, “fez assombrosa criação artística,
que nenhum mais conseguiu alcança-lo”.

17

Como mencionado na crítica aos respectivos espetáculos publicada no Jornal do
Commercio (1882a, p. 1).
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teve atuações constantes entre 1881 e 1883 em São Paulo, atuando pela companhia do ator e empresário português Furtado Coelho.18
Figura 2: Gravura com busto de Xisto Bahia: desenho de M. J. Garnier

Fonte: Freire ([1913], p. 72).

Xisto retorna para Belém em 1884 e fica por lá por cerca de dois anos, com
passagens por São Luís, Manaus, Recife, Fortaleza, entre outras cidades. Nestes
locais toma parte de vários espetáculos, entre eles a opereta em 3 atos “A filha do
capitão-mor”, cujo texto é de sua autoria19 e faz também uma série de apresentações, na capital do Maranhão, com o “grupo cômico-dramático” que ora dirige.20

18

Como se pode conferir no Correio Paulistano (1881a, p.4; 1881b, p. 4; 1881c, p. 4; 1881d,
p. 4; 1883a, p. 3; 1883b, p. 3) do período (1882, p. 1).

19

É o que informa Binocoloni Júnior, autor de uma extensa e elogiosa crítica ao espetáculo e à atuação de Xisto, publicada no Diário de Belém (1885, p. 2-3). Logo no início do
texto, Binocoloni nos revela que no período da estreia do espetáculo havia um mistério
sobre quem teria escrito o texto e que, em conversas de bastidores, tomou conhecimento de que este era da lavra do próprio Xisto.

20

Como atestam várias edições de 1885 do maranhense Pacotilha (1885a, p. 3; 1885b, p. 3;
1885c, p. 1).
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Em 1887 Xisto reaparece no Rio de Janeiro, retomando o papel
de Bermudes em “Uma véspera de Reis”,21 que continuou em cartaz no Rio
enquanto esteve no Norte, sendo substituído por outros atores.22
Os anos seguintes foram de muita atividade profissional para Xisto. Porém,
a instabilidade financeira e as prioridades mercantis do mundo do teatro, que,
na sua perspectiva, visavam o lucro em detrimento da qualidade, o inclinavam
a olhar o seu contexto de trabalho com desalento. Incomodáva-lhe a manipulação
da imprensa, mais comprometida com os “contratadores”, do que com a excelência dos espetáculos, e as incertezas quanto aos seus ganhos e ao sustento de sua
família, o que lhe fazia aceitar papéis que não lhe agradavam. Estava, também,
desiludido com os caminhos que o teatro cômico havia tomado, principalmente com a banalização da opereta, que, naquele momento, entendia como um
“engodo, o mistifório ao sabor do público que adora de preferência tudo quanto
corrompe e decai. Um gênero de arte fácil e sem regras”. Assim se manifestou em
carta enviada ao seu amigo, o ator Tomaz Antônio Espiúca, que havia se afastado
do teatro para estudos, desaconselhando-o, fortemente, a voltar à ribalta.23
Neste mesmo ano de 1887, Xisto Bahia é convidado para dirigir o Teatro
Lucinda, no Rio de Janeiro. Ocorre a montagem, então, neste teatro, da revista
cômico-fantástica “O Mercúrio”, de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, onde
Xisto fazia o “capadócio”, um papel com o qual fez significativo sucesso e ao
qual eram associadas modinhas que cantava. Seguiu atuando em muitos espetáculos. Entre eles: as revistas cômicas “O Homem” (1888), também de Azevedo
e Sampaio, e “A República”, (1890), dos irmãos Arthur e Aluísio Azevedo, onde

21

	O carioca O Programma-Avisador (1887a, p. 3), anuncia, em janeiro, a “reaparição do distinto ator Xisto Bahia” no Teatro Sant’Anna. Em junho do mesmo ano, o mesmo periódico noticia récita de “Uma véspera de Reis”, já com Xisto no elenco. (O PROGRAMMAAVISADOR, 1887b, p. 3)

22

Como foi o caso do ator João Touro estreiando no papel de Bermudes em montagem
de “Uma véspera de Reis” no teatro Philomena Borges. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1884,
p. 4)

23

Souza (1954, p. 45–48) transcreve carta que Xisto enviou a Espiúca, tomando como fonte
a que consta na página 108 do Anuário da Casa dos Artistas de 1942.
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Xisto, como sempre, além de atuar, fazia números musicais, cantando modinhas
e lundus. (TINHORÃO, 1972, p. 57–60)24
Em 1891 Xisto despede-se do teatro,25 tal a sua desilusão com a profissão.
Conseguiu, assim, com o então Presidente do Estado do Rio de Janeiro, Francisco
Portela, um modesto emprego de escrevente na penitenciária de Niterói. Não
demorará muito neste posto, contudo, já que é demitido com a deposição
de Portela em 1892. (SOUZA, 1954, p. 49)26 Assim, em fevereiro deste ano
Xisto retorna aos palcos com a apresentação de “Uma véspera de Reis” no Teatro
Apollo27 e segue durante o ano atuando em outros espetáculos.
Em abril de 1893 é publicado o texto de O capadócio, “cena cômica brasileira” escrita por Xisto. (CAROSO, 2006b, p. 4-5) Meses depois estreia a revista
cômica Abacaxi, de Moreira Sampaio e Vicente Reis, onde Xisto, mais uma vez,
se encarregava de quadros musicais. (TINHORÃO, 1972, p. 61)
Neste mesmo ano de 1893 segundo Souza (1954, p. 49),28 é contratado
pelo empresário português Sousa Bastos e incorporado à sua companhia. Segundo
o próprio Sousa Bastos, Xisto desempenhou “com muito louvor o protagonista da
opereta cômica de Offenbach, A filha do Tambor-mor, o inglês da D. Juanita e o
Madarim da Flor de Chá”. (BASTOS, 1898, p. 289) Convida-o, também, para

24

	Xisto continuou viajando e atuando em outras cidades. O Diário de Notícias (1888, p. 1),
noticia sua atuação na opereta “As bodas de Serafina” em São Paulo. Segundo Tinhorão
(1991, p. 26), a Gazeta de Piracicaba publica, em 1888, que Xisto foi “ruidosamente aplaudido pela plateia” ao cantar “as modinhas do capadócio” em apresentação na cidade.

25

Segundo o periódico carioca Novidades (1891, p. 1) “Xisto Bahia pela última vez aparecerá em cena deixando o público sentido de sua falta em tantos papéis em que o aplaudido ator é inexcedível e que talvez sejam difíceis de preencher”.

26

Ao que parece, Xisto não conseguirá ficar muito tempo longe dos palcos. O Diário
de Notícias (1891, p. 2), anuncia que o “dr. Mello Moraes” (Alexandre José Mello
de Morais Filho?), diretor da penitenciária do Estado do Rio, ofereceu um jantar para
pessoas ilustres da sociedade, entre eles Sylvio Romero. Num ponto da notícia diz-se
que “em um dos compartimentos das repartições anexas à penitenciária foi armado um
palco onde o ator Xisto Bahia e sua senhora exibiram comédias e cenas cômicas”.

27

28

	O Diário de Notícias (1892, p. 1), noticia a retomada, por Xisto, de seu espetáculo
e personagem mais famosos, com o anúncio de várias récitas neste mês, em edições
subsequentes.
A referência temporal é de Souza (1954, p. 50).
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uma temporada de apresentações em Lisboa, mas a excursão foi frustrada pela
Revolta da Armada, ocorrida em setembro daquele ano. (SOUZA, 1954, p. 50)
Em abril de 1894 interrompeu a peça “A filha de Maria Angú” por estar
gravemente doente.29 Em 11 de julho deste mesmo ano retornou aos palcos
no papel do Vigário da Freguesia na opereta-paródia de Arthur Azevedo “AbelHelena”, que deve ter sido sua última participação em peças de teatro.30 Algum
tempo depois, gravemente enfermo, viajou a Caxambu, Minas Gerais, por conselho médico. Faleceu em 30 de outubro na mesma cidade.31

O músico
Como visto, a farta gama de informações sobre o ator Xisto Bahia, contida numa
numerosa bibliografia, ainda mais aliada ao imenso universo de periódicos brasileiros do século XIX, que publicaram inúmeras notícias de récitas e críticas
de espetáculos, viagens que fazia pelo Brasil, etc, garantem aos interessados uma
razoável percepção de seus caminhos profissionais e de fatos relevantes de sua vida
pessoal e artística. Exemplos são a já mencionada carta enviada ao seu amigo ator
Tomaz Antônio Espiúca ou o relato feito por Arthur Azevedo, por ocasião de sua
morte, originalmente publicada nO Paiz (1894d, p. 1) e transcrita por Bião (2009,
p. 223-225), sobre como teria surgido o texto e música de “Uma véspera de Reis”
e o papel de Xisto nessa criação.
29

	O Diário de Notícias (1894, p. 1) dá notícia da “moléstia” de Xisto e da interrupção do
espetáculo. O Paiz (1894b, p. 2) publica pequena e vaga nota: “Infelizmente não temos
boas notícias do estado de saúde de estimado ator Xisto Bahia”.

30

O Paiz (1894a, p. 8) anuncia o espetáculo e algumas edições subsequentes do mesmo
periódico dão conta da realização de outras récitas.

31

Como no caso da data de nascimento de Xisto Bahia, autores também divergem ao fornecer a sua data de morte. A maioria assume 30 de outubro de 1894 como a correta mas
outros afirmam ter sido 29 de outubro do mesmo ano, como é o caso de Salles (1980,
p. 295) e José Galante de Sousa (1960, p. 95). Jornais da época, que publicaram convites
para missas de 7º dia do falecimento de Xisto, as marcaram para o sexto dia após a sua
morte, como manda a tradição católica. (O PAIZ, 1894c, p. 6) A própria Maria Victorina,
esposa de Xisto, mandou rezar a missa de um ano de sua morte em 30 de outubro
de 1895 (O PAIZ, 1895, p. 6). Não há, por conseguinte, porque sustentar a tese da morte
no dia 29 de outubro.
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Quanto ao músico Xisto, embora as informações que caracterizam essa
faceta do ator tenham predominantemente vindo da oralidade, parece inegável
que tenha sido efetivamente forjado na tradição seresteira, trovadoresca, boêmia.32 Assim, o termo “cantor”, utilizado no início deste texto para caracterizá-lo,
não designará exatamente uma profissão, especialmente no Brasil do século XIX
e ainda mais no contexto do que se pode entender hoje como “música popular”.
No caso de perfis como o de Xisto, inclusive, tal designação está mais ligada
à supramencionada tradição. É neste sentido que, não raro, é tido como tal na
bibliografia. Guilherme de Mello (1908, p. 241), por exemplo, refere-se a ele
como um “aprimorado trovador que arrebatava auditórios, cantando modinhas
próprias ou alheias, interpretando e cantando, como artista que era, engraçadíssimos lundus aos repinicados do violão”. Torquato Bahia (1895) escreve que seu
tio era “capaz de passar a noite cantando ao luar”. Obviamente, como já ficou
claro, Xisto atuou em incontáveis musicais (operetas, revistas, mágicas etc.),
muito comuns no contexto da comédia de costumes da época. Nestes, interpretava papéis com falas e partes cantadas. Aliás, uma parte considerável de sua fama
se deve, exatamente, às modinhas e lundus cantados por ele nos espetáculos, ora
incluídos em cenas e quadros dos mesmos, ora em seus entreatos, sem desconsiderar, obviamente, suas tão exaltadas qualidades como ator cômico. Quanto ao
seu registro vocal, os relatos biográficos frequentemente o descrevem como “barítono”. (SOUZA, 1954, p. 31; TINHORÃO, 1991, p. 24; ALBIN, 2004, p. 34)
Há também muitas menções ao fato de que cantava acompanhado ao
violão, tanto naqueles que se dedicaram a biografá-lo, quanto nos jornais da
época, nas notícias de espetáculos, onde eram bastante comuns chamadas do tipo:
“O ator Xisto Bahia cantará ao violão modinhas brasileiras” ou “Xisto Bahia cantará acompanhado ao violão deliciosos lundus”. A associação deste instrumento
com os gêneros modinha e lundu, no Brasil, é mais do que conhecida e decantada e não necessita, aqui, ser justificada. É característica fundamental na tradição
32

Souza (1954, p. 10) descreve um cenário boêmio nas primeiras décadas do século XIX na
Bahia: “Poetas e compositores deixavam-se enlear pelo encantamento dos seresteiros,
de cujas aventuras de amor se faziam coparticipes, pelo seu estro e sua inspiração, tornando-se a Bahia primaz no reino da boemia e das serenatas”. Paulo Jatobá (1952, p. 498)
afirma que “[...] foi na base da boemia que surgiu o músico Xisto Bahia. [...], eminentemente, um trovador, com todas as características da figura da Idade Média”.
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boêmia e seresteira da qual já se tratou neste texto. Francisco Guimarães (1933,
p. 91) se refere a Xisto como “exímio ao violão”. Affonso Ruy de Souza (1954,
p. 30) usa o mesmo adjetivo, afirmando que, desde cedo, mesmo na condição
de amador, já era um “exímio tocador de violão”. Tinhorão (1991, p. 24) o caracteriza como “ator, cantor e violonista”.
Em 25 de maio de 1970 o jornal O Dia do Rio de Janeiro publicou uma da
série de reportagens especiais sobre Catulo da Paixão Cearense (1863-1946) intitulada “Catullo, o gênio da seresta”, de Carlos Maul. Nesta edição, Maul transcreveu notas que Catulo começou a rabiscar em 1912 sobre, nas palavras de Maul
(1970): “seresteiros seus amigos, compositores populares, figuras eminentes com
quem convivia, enfim, memórias de gente que amava o violão”. Sobre Xisto Bahia,
Catulo, que foi seu contemporâneo e morou também no Rio de Janeiro, escreveu:
Que falta faz esse excelente ator ao teatro sertanista. Quem o substituirá?
Ninguém, até hoje. Vê-lo no palco, abraçado ao violão, imitando o caipira ou
o capadócio, era uma delícia. Xisto cantava e 'dizia' com uma graça inimitável. Aliás, espadaúdo, moreno, sutil nos gestos, com a máscara que lhe obedecia maravilhosamente aos sentimentos da alma, Xisto, quando aparecia, os
espectadores caiam numa gargalhada honesta e espontânea. Feria com amor
as cordas de seu pinho e cantava adoravelmente as nossas modinhas e os nossos
faceiros e buliçosos lundus. (MAUL, 1970, grifos nossos)33

Este é um raro exemplo de um contemporâneo de Xisto que registrou em
texto que este tocava violão. Francisco Guimarães (ca. 1880-1946), da citação feita
há pouco, era muito criança quando Xisto começou a se apresentar e fazer sucesso
no Rio mas, em tese, pode também tê-lo visto tocar e, certamente, conviveu com
pessoas que poderiam ter testemunhado, não só a condição de Xisto como executante do violão, mas também a importância dessa sua característica na composição de seu perfil de artista, como deixam transparecer as palavras de Catulo.
No caso dos jornais de época, as expressões “cantar ao violão” ou “cantar
acompanhado ao violão” não garantem, necessariamente, que o cantor seja,
33

A citação de Maul e o texto de Catulo sobre Xisto podem ser conferidos na Hemeroteca
Digital do Centro de Folclore e Cultura Popular, respectivamente em: http://acervosdigitais.cnfcp.gov.br/Recortes%20de%20Jornais/2746 e http://acervosdigitais.cnfcp.gov.br/
Recortes%20de%20Jornais/2747.
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simultaneamente, o instrumentista. Curiosamente, neste contexto, a única notícia,
com o ator ainda em vida, que prometia que Xisto efetivamente iria tocar um instrumento, encontrada, até o momento, pela pesquisa que embasou a escrita deste
texto, em periódicos, mais precisamente, no Jornal do Commercio (1882c, p. 8),
informava que “o ator Bahia [...] tocará ao piano e cantará diversos lundus brasileiros”. Não há, na bibliografia consultada, outra referência a Xisto, mesmo que
supostamente, ter estudado ou tocado piano. Ainda que seja intrigante que, no
meio de tantas críticas e relatos sobre suas participações em espetáculos e eventos
sociais publicados nos jornais da época, não tenha surgido até aqui, nesta natureza
de fonte, uma única menção assertiva de que este tenha tocado violão em alguma
récita ou sarau, é sensato que se pense que tivesse um bom domínio sobre o instrumento, por conta do contexto musical em que se formatou, pela íntima associação que o violão, na nossa cultura musical, tem com a modinha e o lundu e por
ser Xisto, também, um compositor. Obviamente, como vimos, há várias menções
ao Xisto “violonista” nas crônicas ao seu respeito, posteriores ao seu tempo. Já
a sua relação com o piano, como sugere a notícia supramencionada, precisa ser
melhor investigada, dada a natureza insólita e solitária da informação.

O compositor e sua obra
É comum na literatura que trata de Xisto como compositor, a ênfase na qualidade
de sua obra e no seu talento musical. Há também a constatação de que esta qualidade e talento, associados à “brasilidade” de suas composições, bem como a de
seus tipos no teatro e do seu estilo ao interpretá-los, conferiram ao compositor
(e ao ator) a importância histórica que lhe é dada, hoje, para a música e o teatro
brasileiros. Assim, parece não haver controvérsias acerca de sua excelência como
compositor. Guilherme de Mello, por exemplo, faz uma análise de quatro páginas,
entusiasmada e extremamente elogiosa, da modinha “Quiz debalde” (1908, p. 241244), afirmando que esta “há de atravessar o perpassar dos tempos” (1908, p. 242),
que “a arte, o estro, o sentimentalismo musical ingênito do povo brasileiro, personificaram-se em Xisto” (1908, p. 244) ao compor tal modinha e que “não haverá
de certo no mundo artista nenhum que se desdenhe assiná-[la]” (1908, p. 242).
Mello também elogia seus lundus e escreve que, com “o lundu do Pescador”, Xisto
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“deixa um atestado do seu gênio folgazão e de suas aptidões trobadorescas” (1908,
p. 244). Por sua vez, Souza (1954, p. 35) afirma que Xisto tornou-se “notável”
como compositor de modinhas e lundus, superando Laurindo Rabelo na criação
de peças destes.34 Albin (2004, p. 38) acredita que Xisto legou à música brasileira
verdadeiros clássicos e afirma que “sua produção [...] é de excelente qualidade”.
A obra de Xisto – ou, melhor dizendo, atribuída ou associada a ele – precisa ser vista, hoje, não como a de um compositor que se portou como tal, ao seu
tempo, mas como um cânone que se instituiu a partir de uma tradição oral, do
papel funcional que a música deveria cumprir no contexto social e histórico do ator
e músico. Este entendimento pode parecer óbvio, a princípio, mas é fundamental
para que se estabeleça as reais dimensões desta “obra”. As aspas aqui são necessárias porque muitas das peças deste repertório não poderão ter sua composição
efetivamente comprovada. Inserido num contexto onde música era hegemonicamente transmitida de forma oral, Xisto vivia a cantar, como lembra Mello (1908),
“modinhas próprias ou alheias” e continuamente a improvisar, parodiar, reciclar,
a incluir novas quadras e suprimir outras, nas músicas que cantava. Estas músicas,
quando “alheias”, inclusive, já poderiam estar apropriadas pela tradição oral e o
papel de Xisto foi o de, simplesmente, impulsionar, levar avante tal tradição. Não
é à toa que há vários casos de modinhas e lundus que lhe são atribuídos por alguns
autores, cancioneiros e partituras e que, em outras fontes, encontram-se atribuídas
a outros autores. Este assunto será pormenorizado mais adiante.
Em outras palavras, para se debruçar sobre a obra e a “obra” de Xisto será
necessário expandir e flexibilizar o conceito de autoria. Se não, pode-se cometer
equívocos de interpretação e enxergar “plágios” onde o que houve, na verdade,
foram, muitas vezes, imbricados processos de transmissão e recepção musicais.35
34

Sobre Laurindo Rabelo, o “poeta lagartixa”, Souza (1954, p. 35) sugere uma rivalidade
que haveria existido entre este e Xisto: “Era fatal o entrechoque dos dois grandes
talentos boêmios; criou-se partido. O público sentenciava. E enquanto Laurindo
escrevia versos maliciosos e satíricos, Xisto fazia-os jocosos e irônicos, ilustrados com
vinhetas musicais que chegaram até nós”. Essa suposta rivalidade, porém, não existiu,
em termos presenciais, pelo menos. Como ressalta Uliana Ferlim (2004, p. 4), Laurindo
morreu em 1864 e Xisto chegou pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1875.

35

É o que acontece, por exemplo, com José Ramos Tinhorão, em As Origens da Canção
Urbana (1997, p. 179): o autor afirma que Xisto se apropriou de uma quadra publicada
no periódico setecentista Almocreve de Petas, quando compôs o famoso lundu “Isto
é Bom”. Na verdade, tal quadra foi utilizada num conjunto de três gravações feitas no
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Levantamento do cancioneiro atribuído
e/ou associado a Xisto Bahia
O trabalho de levantamento feito pela pesquisa desenvolvida para produção deste
texto chegou ao número de 21 músicas, lundus e modinhas na sua grande parte,
além de alguns outros poucos gêneros. Algumas, como o famoso lundu “Isto
é Bom” e a modinha “Quis Debalde”, também muito conhecida e mencionada,
são recorrentemente reconhecidos como de sua autoria por uma vasta tradição
bibliográfica e oral. Outras como os lundus “A Mulata” e “Lundu do Pescador”,
são músicas que, mesmo não contando com partituras autógrafas (ou outra via
comprobatória), têm textos atribuídos a autores conhecidos e com comprovada
ligação com Xisto. Assim, se não há como comprovar terem sido compostas por
ele, não há também indícios relevantes que levem a outros autores, a não ser que
estas tenham sido recolhidas, em alguma medida, da tradição oral. Já músicas
como “Minha Dor”, “Minh’Alma Incendi” e “Chover, Ventar”, menos mencionadas na bibliografia e em outas fontes consultadas, por vezes sem indicação
de gênero, sugerem a necessidade de esforços de pesquisa bibliográfica e documental que possam melhor caracterizá-las.
O mencionado levantamento teve de enfrentar a questão da “multiplicação de músicas”. Erros de transcrição de um autor para outro produziram situações como no exemplo de “A Mulata”: Guilherme de Mello (1908, p. 244) lista
o título acompanhado dos primeiros versos: “A mulata (Eu sou mulata vaidosa,
linda, faceira, mimosa)”. Em Cernicchiaro (1926, p. 56) surgem três músicas: “A
mulata”, “Eu sou mulata vaidosa, linda e faceira” e “Mimosa”. Já Renato Almeida
(1942, p. 67) consolida uma versão um tanto diferente: “A Mulata”, “Eu sou
Mulata vaidosa” e “Mimosa”. Quando chegamos Vicente Salles (1980, p. 295), “A
Mulata” já aparece transmutada em quatro supostas músicas distintas: “A mulata”,
“Eu sou mulata vaidosa”, “linda faceira” e “Mimosa”.
início da indústria fonográfica no Brasil (que data do início do século XX), as quais
Tinhorão toma como base para justificar tal apropriação. Aplicar o conceito de “composição” para o que aconteceu com o “Isto é bom” é impróprio. O que efetivamente
houve foi uma grande disseminação por via da transmissão oral, o que é facilmente
constatado em muitas outras gravações e registros gráficos existentes e que não contemplam a quadra em questão. (CAROSO, 2006a)
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Variações de título também são comuns, o que acaba por produzir, igualmente, a referida multiplicação de músicas. Por exemplo, a Enciclopédia da
Música Brasileira, lista “O homem” e “O pescador” como músicas diferentes
(MARCONDES, 1998, p. 59) e que, na verdade, são designações variantes do
mesmo “Lundu do Pescador”. Vicente Salles (1980, p. 295) segue o mesmo
caminho ao listar “Isto é Bom” e “Iaiá você quer morrer”, na verdade títulos
variantes do mesmo lundu.
A designação de gêneros também é um imbróglio a ser desembaraçado na
bibliografia. Uma mesma música pode ser rotulada por um autor como “lundu”,
por outro como “modinha” e por um terceiro como “maxixe”. Num dado
momento histórico, o termo “modinha” acaba ampliando seus significados e se
tornando quase um sinônimo para termos genéricos como “cantiga” ou “canção”.
Do mesmo jeito, pela própria evolução histórica do gênero lundu, que acabará
por “desembocar” no maxixe, a mesma música pode ser considerada por autores
diferentes como uma coisa ou outra.
A grande maioria das músicas abaixo relacionadas são lundus ou modinhas, e tais gêneros têm características musicais que os distinguem entre si, sem
maiores dificuldades. Assim, optou-se, então, neste trabalho, por rotular o que
venha ser modinha ou lundu a partir do que as informações históricas, a tradição
musical e os registros em partitura e fonográficos apontam, evitando a utilização
do termo “maxixe” que, mesmo já sendo referido para designar a dança desde
1880 (SANDRONI, 2001, p. 62), só veio a se configurar mais frequente para
designar o gênero musical a partir do início do século XX.36
Há, muitas vezes, versões diferentes de textos para a mesma música, ou
inclusão/supressão de quadras, ou ainda melodias diferentes para o mesmo texto.
Não será propósito deste trabalho aprofundar-se nestas questões, limitando-se,
o mesmo, a mencionar aspectos relacionados quando estes forem relevantes para
questões de atribuições de autoria ou de processos de transmissão.

36

	Lembremos que Xisto Bahia morreu em 1894.
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Músicas com registros fonográficos, texto musical e menção
significativa na bibliografia
Isto é Bom
Outra denominação: “Iaiá37 você quer morrer?”
Gênero: Lundu
Música: Xisto Bahia
Versos: Xisto Bahia
Atribuições: Mello (1908, p. 244); Cernicchiaro (1926, p. 56); Guimarães
(1933, p. 91-93); Almeida (1942, p. 67); Souza (1954, p. 17); Salles (1980,
p. 295); Kieffer (1996, p. 46-47); Marcondes (2000, p. 59); Albin (2004, p. 38);
Severiano (2013, p. 52).
Registros selecionados:
São Paulo: Eugéne Hollender. Partitura. [ca. 1900].38
Intérprete: Bahiano. Rio de Janeiro: Zon-O-Phone. [entre 1902 e 1904]. Disco
78 RPM.39
Intérprete: Eduardo das Neves. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1907 e 1912].
Disco 78 RPM.40
Intérprete: Anticália. In: ANTICÁLIA. Modinha e Lundu. Direção Musical:
Manuel Veiga. Salvador: [s. n.]. 1984. LP.41
Certamente a música mais conhecida das atribuídas a Xisto, o lundu “Isto
é Bom” é cercado de uma extensa tradição, conta com dezenas de gravações

37

“Yayá” e “Jajá” também são alternativas de grafia encontradas. Há dois fonogramas gravados por Vanja Orico intitulados “Iaiá vancê qué morrê” na base de dados do Instituto
Moreira Salles (IMS) – conferir em http://acervo.ims.com.br. São, também, versões do
“Isto é bom”.

38

Disponível em: http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=MIS_001.

39

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=2486 e em https://
youtu.be/Pn08p-sNf9o.

40

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=18989 e em https://
youtu.be/3iU06Z6bToE.

41

Disponível em: http://pqpbach.sul21.com.br/2017/07/03/modinha-e-lundu-bahia-musical
-sec-xviii-e-xix-conjunto-anticalia-acervo-pqpbach/.
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e registros gráficos e, naturalmente, passou por um processo complexo de disseminação através da transmissão oral. (CAROSO, 2006a) É também muito lembrado no senso comum por ter sido “a primeira música gravada no Brasil”. Porém,
não se pôde, até o momento, comprovar tal suposição. O que efetivamente se sabe
é que houve cerca de 200 gravações feitas na primeira leva produzida pela Casa
Edison. A afirmação, insistentemente repetida, deve-se ao fato de que, no catálogo
publicado dando notícia das gravações, o “Isto é Bom”, interpretado pelo cantor
Manuel Pedro dos Santos, o “Bahiano”, e lançado pela marca Zon-O-Phone, aparece com a numeração 10.001, primeira música da lista. (FRANCESCHI, 2003,
p. 94-98)
Um interessante relato sobre uma execução do “Isto é Bom” pelo cantor
Eduardo das Neves (1874-1914), o “Palhaço”, muito popular do período das
primeiras gravações da Casa Edison, pode ser encontrado no livro Na Roda
de Samba (1933), do já mencionado jornalista e cronista Francisco Guimarães,
o “Vagalume”. Detalhe a ser realçado é que tal evento teria contado com a presença do próprio Xisto Bahia:
Eduardo foi o primeiro que pisou no palco para cantar, ao violão, no Theatro
Apollo, num grande festival de um outro gênio que se chamou Xisto Bahia.
Mulato de qualidade! Foi o sucesso da noite! Nem o beneficiado, nem
o saudoso ator França, que eram exímios no violão, sobrepujaram-no. [...] E,
sem vacilações, sem dar tempo a que o velho Xisto saísse de cena, o então
palhaço, ferindo as cordas do piano, que vulgo chamava o seu violão, cantou
uma modinha (sic) da lavra do próprio Xisto e que sempre foi um dos grandes
sucessos de querido ator: A renda da tua saia / Vale bem cinco mil réis / Arrasta
a saia mulata / Te dou mais cinco e são dez / Isto é bom, isto é bom, isto é bom
/ Que dói! [...] (GUIMARÃES, 1933, p. 91-93)

Quis Debalde
Outras denominações: “Ainda e sempre”; “Quis debalde varrer-te da memória”
Gênero: Modinha
Música: Xisto Bahia
Versos: Plínio de Lima
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Atribuições: Bahia (1895); Mello (1908, p. 241); Mendes (1911, p. 313);
Almeida (1942, p. 67); Souza, (1954, p. 17); Salles (1980); Tinhorão (1991);
Marcondes (2000); Severiano (2013)
Registros selecionados:
Salvador: Lojas Leão. [ca.1900]. Partitura. Impressora: Lith. de M. J. d’Araújo.42
Intérprete: Mário Pinheiro. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1907 e 1912]. Disco
76 RPM.43
VIANNA, Fructuoso de Lima. Quiz Debalde. [s. l.]: [s. n]. [s. d]. Harmonização
e arranjo para canto e piano. Disponível no setor de Música e Arquivo Sonoro da
Biblioteca Nacional.44
Intérprete: Anticália. In: ANTICÁLIA. Modinha e Lundu. Salvador: [s. n.]. 1984.
LP. Direção Musical: Manuel Veiga.45
“Quis Debalde” é, sem engano, a modinha mais famosa de Xisto. Catulo,
por exemplo, no texto já transcrito neste trabalho, afirma, em outro momento:
“Foi autor de várias modinhas, entre elas a mais popularizada ‘Quis debalde varrer-te da memória’, cuja melodia era de sua lavra”. (MAUL, 1970)
Se no Brasil da segunda metade do século XIX existiam modinhas que
eram associadas a classes populares e eventos de gosto duvidoso, pelo menos para
a elite, outras peças do mesmo gênero poderiam gozar de prestígio nesta mesma
classe social. É o caso de “Quis Debalde”, cujos versos são de Plínio de Lima
(1845-1873), poeta baiano, contemporâneo e amigo de Castro Alves, que se
foi precocemente aos 27 anos. Xisto musicou os versos de Plínio. A já mencionada hiperbólica e excessivamente elogiosa análise de Guilherme de Mello, por
exemplo, sugere, numa perspectiva de época, a excelência desta modinha. Foi,
bem antes do início da fonografia no Brasil, impressa em várias edições (Figura
3) e aplaudida recorrentemente nos saraus e espetáculos, o que denota que a sua
42

Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/BibDigENM3/2154 e http://www.nemus.
ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=BAN_004.

43

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=18230.

44

Consulta de informações em: http://acervo.bn.br/sophia_web.

45

Disponível em: http://pqpbach.sul21.com.br/2017/07/03/modinha-e-lundu-bahia-musical
-sec-xviii-e-xix-conjunto-anticalia-acervo-pqpbach/.
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penetração e sucesso, já no último quarto do século XIX, eram efetivos46. Sendo
popular, desde então, “Quis Debalde” entra o século XX mantendo tal popularidade, tanto que está entre as primeiras gravações feitas pela Casa Edison, e chega
até os nossos dias. Afinal, Guilherme de Mello (1908) provou estar correto
quando previu que esta modinha atravessaria “o perpassar dos tempos”.
Figura 3: Propaganda de venda da partitura de ‘Quis Debalde’, aqui com a designação de ‘Ainda e Sempre’

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio (1882b, p. 5).

A Mulata
Outras denominações: “Mulata Vaidosa”; “Mulata Bahiana”47
Gênero: Lundu
Música: Xisto Bahia
Versos: Alexandre de Mello Moraes Filho
Atribuições: Moraes Filho (1901, p. 113); Mello (1908, p. 244); Mendes (1911,
p. 184); Almeida (1942, p. 67); Souza (1954, p. 17); Salles (1980, p. 295);
Tinhorão (1991, p. 22); Marcondes (2000, p. 59); Severiano (2013, p. 52).
Registros selecionados:
Rio de Janeiro: Vieira Machado & Cia. [<1900]. Partitura.48
46

47

48

Era comum jornais publicarem anúncios de venda da modinha “Quis debalde” (às vezes
com a designação de “Ainda e Sempre”) como no Jornal do Commercio (1882c, p. 5). O
Liberal do Pará (1880, p. 1) traz notícias de apresentação da modinha “Ainda e sempre”,
em entreato no Theatro da Paz, sendo “bisada e aplaudida com calor”.
A capa da partitura de “Preta Mina”, publicada em Paris, no ano de 1913, editada por
Trajano Vaz, relaciona um “Repertorio de Modinhas Brazileiras”, que seria uma lista
de outras músicas vendidas pelo mesmo editor. Nesta, há um “maxixe” por nome
“Mulata Bahiana”, com texto (“verso”) creditado “Mello Moraes”.
Disponível em: http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=MIS_002.

— 169 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

Intérprete: Mário Pinheiro. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1908 e 1912]. Disco
78 RPM.49
Intérprete: Clara Petraglia. In: PETRAGLIA, Clara. Canções do Brasil. [s.l.]:
Sinter. 1958. LP.50
Intérprete: Nara Leão. In: Cantares Brasileiros 1: A Modinha. [s.l.]: Companhia
Internacional De Seguros. 1977. LP.51
Intérprete: Anticália. In: ANTICÁLIA. Modinha e Lundu. Salvador: [s. n.]. 1984.
LP. Direção Musical: Manuel Veiga.52
Peças do repertório atribuído a Xisto poderão ser confundidas, muitas
vezes, com as músicas que interpretava nos espetáculos, não raro compostas para
estes, não necessariamente pelo ator. É razoável se pensar que, a partir da ênfase
no improviso que operetas, revistas, peças cômicas da comédia de costumes da
época tinham, também pudesse haver a eventual inclusão de músicas do cancioneiro tradicional, que dialogassem com histórias e personagens destas peças.
“Mulata” é um termo recorrente no período para se referir à mulher mestiça,
filha de branco com negra ou vice-versa. No cancioneiro, este termo, junto com
assemelhados como “morena”, “crioula”, “cabocla”, foi comumente utilizado em
canções que não raro exaltavam a beleza e o “exotismo” destas características étnicas,53 num momento em que um consenso abolicionista já havia se concretizado
no Brasil, principalmente no seio da classe artística, embora o machismo e o preconceito de cor também pautassem a narrativa destas canções e o comportamento
da sociedade.
No caso de teatro brasileiro do final do século XIX, há vários exemplos
de “personagens-tipo” “mulata” (TAVEIRA, 2006), o que denota a popularidade que este tipo tinha nesse contexto. Até o momento esta pesquisa não pôde
49

50
51

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=2241 e https://youtu.
be/f7Qk_81J4a4.
Disponível em: https://youtu.be/pwoR0aGiICU.
Disponível em: https://youtu.be/dxXJmL_d6ts?t=47m48s.

52

Disponível em: http://pqpbach.sul21.com.br/2017/07/03/modinha-e-lundu-bahia-musical
-sec-xviii-e-xix-conjunto-anticalia-acervo-pqpbach/.

53

Conferir vários exemplos em Serenatas e Saraus, v. 3, de Alexandre de Mello Moraes
Filho (1901).
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confirmar que “A Mulata” de Xisto e Mello Moraes Filho tenha sido composta
especificamente para um determinado espetáculo. É provável, contudo, que tenha
feito parte do repertório de alguns destes espetáculos no período.
Uma outra questão a se ressaltar no caso de “A Mulata” é que seu texto
(“Eu sou mulata vaidosa / Linda, faceira, mimosa / Linda, faceira, mimosa/
Quais outras brancas não são/ etc.”) foi escrito na perspectiva da própria mulata,
o que leva à dedução de que seria cantada por atrizes, provavelmente brancas,
tanto nos teatros, quanto nos “teatrinhos” e nos ditos “cafés-teatro” e “cafés-cantantes”, comuns nas ruas do Rio de Janeiro à época. Mais irônico, ainda, é que
as primeiras gravações conhecidas desta tenham sido feitas por homens (Mário
Pinheiro, Cadete e Bahiano).
Lundu do pescador
Outras denominações: “O homem”; “O pescador”; “Pescaria”54
Gênero: Lundu
Música: Xisto Bahia
Versos: Arthur Azevedo
Atribuições: Mello (1908, p. 244); Souza (1954, p. 17); Marcondes, (1998,
p. 59); Severiano (2013, p. 52).
Registros selecionados:
Rio de Janeiro: Narciso & Arthur Napoleão. [<1900]. Partitura.55
Intérprete: Eduardo das Neves. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1907 e 1912].
Disco 78 RPM.56
Intérprete: Maria Martha. In: Cantares Brasileiros II: A Valsa brasileira. [s. l.]:
Companhia Internacional De Seguros. 1978. LP.57

54

A já mencionada capa da partitura de Preta Mina, publicada em Paris, 1913, editada por
Trajano Vaz, também relaciona um “maxixe” por nome “Pescaria”, com texto (“verso”)
creditado a Xisto Bahia.

55

Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/mas577704/mas577704.
pdf.

56

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=19051.

57

Disponível em: https://youtu.be/K2rTa8XGab0.

— 171 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

O “Lundu do Pescador” está, com certeza, associado à revista “O Homem”,
de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, que estreou no Teatro Lucinda a 3
de janeiro de 1888, segundo Tinhorão (1972, p. 57). Há, pelo menos, três
edições da partitura da música, todas com provável data de publicação entre
o final do século XIX e início do XX, e que fazem tal associação: uma edição
de Buschmann & Guimarães, coletada no Acervo de Almirante do Museu da
Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, outra de Henrique L. Levy, colhida no
Arquivo Mário de Andrade do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade
de São Paulo (USP) e uma terceira de Narciso & Arthur Napoleão, encontrada
no Acervo de Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional58.
O Diário de Notícias do Rio de Janeiro (1887c, p. 1) publicou uma nota
que relacionava os “32 números de música” que faziam parte do espetáculo “O
Homem”. Entre estes números, são listados: “coplas do pescador (grifo nosso)
tiradas de um magnífico lundu da Bahia”, “diversos lundus à discrição do ator
Bahia” e “Chula, Xisto Bahia”. Os “lundus” e a “chula” são provavelmente menções genéricas de intervenções musicais de Xisto, o que, como já vimos, era muito
usual nos papéis que desempenhava nestes espetáculos. Quanto às coplas do
pescador, pode-se cogitar que seriam uma versão do “Lundu do pescador”, com
versos retirados do tal magnífico lundu da Bahia, o que aponta para uma possível
origem no cancioneiro tradicional, ou seja: Xisto poderia ter recolhido o lundu na
Bahia, mostrado a Arthur de Azevedo e este teria feito uma adaptação dos versos
para o espetáculo. Por enquanto, somente uma hipótese.
Na verdade, a atribuição de autoria do “Lundu do pescador” apresenta
algumas controvérsias, a tirar pelas informações constantes nas partituras às
quais se teve acesso: em Buschmann & Guimarães está escrito: “Música de Costa
Júnior”59 e “Lundu cantado pelo distinto ator Xisto Bahia”. Não há menção a um
possível autor dos versos. Já em Narciso & Arthur Napoleão e Henrique L. Levy
(que parecem ter usado a mesma chapa de impressão) aparece a informação “por
Xisto Bahia”. Na capa da edição de Narciso & Arthur Napoleão está escrito: “composto e executado por Xisto Bahia”. Novamente não há menção a uma possível
58

Esta última, já relacionada nos “Registros Selecionados” acima.

59

Costa Júnior aparece na mencionada nota do Diário de Notícias (1887c, p. 1) como responsável pelas “coplas de Magdá”.
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autoria do texto. A capa da partitura de “Preta Mina”, que será tratada em seguida,
publicada em Paris, 1913, editada por Trajano Vaz, relaciona um “Repertorio
de Modinhas Brazileiras”, que seria uma lista de outras músicas vendidas pelo
mesmo editor. Nesta, há um “maxixe” por nome “Pescaria”, com texto (verso)
creditado “Xisto Bahia”. Seria o “Lundu do pescador”?
Embora, a partir dos exemplos acima, um imbróglio pareça se estabelecer,
há uma farta gama de atribuições do texto a Arthur de Azevedo na literatura.
Contudo, de acordo com o que se conseguiu apurar até o momento, outras possibilidades estão postas, tanto para a música quanto para o texto.
A Preta Mina
Outra denominação: “A Preta”
Gênero: Lundu
Música: Xisto Bahia
Versos: Xisto Bahia
Atribuições: Moraes Filho (1901, p. 81); Mello (1908, p. 244); Bahia, Xisto
(1913); Cernicchiaro (1926, p. 56); Almeida (1942, p. 67); Souza (1954, p. 17);
Vasconcelos (1977, p. 247); Mariz (1977, p. 42); Marcondes (1998, p. 59);
Severiano (2013, p. 52).
Registros selecionados:
Rio de Janeiro: Manoel Antonio Gomes Guimarães. [<1900]. Partitura.60
Paris: Trajano Vaz. 1913. Partitura.61
Intérprete: Luiz de Oliveira. Rio de Janeiro: Victor. 1912. Disco 78 RPM.62
Intérprete: Banda da Casa Edison. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1907 e 1913].
Disco 78 RPM.63
A expressão “Preto(a) Mina” era usual no Brasil, desde, pelo menos,
o século XVIII, para designar escravos(as) oriundos(as) da costa do golfo do
60

Disponível em: http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=MIS_003.

61

Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k875125k/f1.image.

62

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=2489 e https://youtu.
be/CZTElVrFGGM.

63

Disponível em: https://youtu.be/iSvP3kHFDCA.
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Benin, desde o rio Volta até o delta do rio Níger, região conhecida como Costa
da Mina – nome depois modificado para Elmina. Com a popularização do uso
do termo e em função de uma série de fatores que, no Brasil, aglutinaram escravos(as) africanos(as) com origens, etnias, religiões, culturas diversas e distintas,
o termo “Preta Mina” se generalizou, passando a designar pretas, escravas ou
forras, de origens variadas. (GRAHAM, 2012) Nos usos da expressão nos jornais novecentistas, é comum a associação deste termo com o fato de ser a mulher
negra vendedora de frutas e alimentos, cozinheira ou quituteira64, o que também
parece estar ligado a um estilo de indumentária, sendo o “pano da costa” algo que
efetivamente pode caracterizar uma Preta Mina.
“A Preta Mina”, fartamente atribuída a Xisto Bahia, parece ter se tornado popular no último quarto do século XIX, a tirar pelas gravações do início
da Casa Edison e pelos cancioneiros populares publicados no período que, por
vezes, a incluíram, como no caso do Serenatas e Saraus: collecção de autos populares,
lundús, recitativos, modinhas, duetos, serenatas, barcarolas e outras producções brazileiras antigas e modernas (1901) de Mello Moraes Filho (1901, p. 81).
A origem da composição de “A Preta Mina” é algo difícil de se vislumbrar,
por enquanto. O fato de ter havido peças das quais Xisto participou e nas quais
havia uma personagem com a alcunha de “Preta Mina”, como no anúncio de sua
“reaparição” no Rio de Janeiro, publicado na edição de 27 de janeiro, do periódico
O Programma-Avisador (1887a), com a apresentação de quadros teatrais, encenados no Theatro Sant’Anna, efetivamente não é suficiente para associar a(s) personagem(ns) à música. Pode-se, porém, conjecturar que, num momento qualquer,
Xisto tenha feito algum tipo de utilização de um tema já, naquela altura, caído na
oralidade, ou composto, ele próprio, para utilização em uma determinada peça,
o que é hoje conhecido como “A Preta Mina”.
Há um outro nome ao qual alguns atribuem a composição de “A Preta
Mina”. É o cançonetista, compositor e ator amador carioca Ernesto de Souza
(1864-1928)65. Souza cumpria um papel semelhante ao de Xisto, enquanto
64

São frequentes nos jornais anúncios de escravas Pretas Mina que fugiram, ou de aluguel ou venda destas, onde não raro são realçadas suas qualidades de cozinheiras
e quituteiras.

65

Por exemplo, a partitura de Manoel Antonio Gomes Guimarães listada nos “Registros
Selecionados” de “A Preta Mina”. Vasco Mariz (1977, p. 177) também segue a mesma
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compositor de repertório para as revistas, operetas, peças cômicas, etc. Há, inclusive, um documento recolhido por Humberto Franceschi, constante entre os
arquivos digitais do livro A Casa Edison e seu Tempo (2003), que é um “registro
de direitos autorais” que certifica a recepção pela Biblioteca Nacional de uma partitura “para canto e piano” da “cançoneta” “A Preta Mina”, cujo “autor” é “Ernesto
de Souza”. Tal registro foi feito em 11 de dezembro de 1900. A data e toda a tradição que associam “A Preta Mina” a Xisto Bahia, porém, são indícios de que tal
registro não garante a Ernesto de Souza a efetiva composição da música.
Tirana
Outras denominações: “Tyranna”; “Maria”; “Minha Maria é Bonita”
Gênero: Lundu? /Tirana? / Modinha?
Música: Xisto Bahia?
Versos: Castro Alves
Atribuições: Mello (1908, p. 244); Cernicchiaro (1926, p. 56); Almeida (1942,
p. 67); Salles (1980, p. 295); Marcondes (1998, p. 59).
Registros selecionados:
Intérprete: Nara Leão. In: Cantares Brasileiros 1: A Modinha. [s.l.]: Companhia
Internacional De Seguros. 1977. LP.66
Intérprete: Anticália. In: ANTICÁLIA. Modinha e Lundu. Salvador: [s. n.]. 1984.
LP. Direção Musical: Manuel Veiga.67
Os versos do conhecido poema “Tirana” de Castro Alves foram utilizados
algumas vezes para composição de canções. Há versões mais recentes, mas duas
são mais recorrentes e estão inseridas na tradição oral desde, pelo menos, algum
momento do século XIX: uma tirana68, também designada de “modinha” e um

linha de atribuição.
66

Disponível em: https://youtu.be/dxXJmL_d6ts?t=17m40s.

67

Disponível em: http://pqpbach.sul21.com.br/2017/07/03/
modinha-e-lundu-bahia-musical-sec-xviii-e-xix-conjunto-anticalia-acervo-pqpbach/.

68

	Originalmente era termo utilizado para designar uma dança de origem ibérica, que, na
Bahia, acaba por também nominar canção de amor em andamento lento. (MARCONDES,
1998, p. 774)
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lundu, as duas sempre consideradas, nas fontes consultadas, como melodia
de composição anônima.69.
As atribuições feitas a Xisto são insuficientes para relacioná-las a uma destas
duas versões, porque, em todas as fontes acima referidas, não passam de uma simples menção ao título. Embora haja, obviamente, a possibilidade de a “Tirana”
associada a Xisto não ter se baseado no poema de Castro Alves, as supramencionadas versões foram consideradas aqui por serem, em alguma medida, do mesmo
contexto histórico do ator, sendo, inclusive, peças do cancioneiro tradicional
de locais onde viveu: a tirana, na Bahia, o lundu, no Rio de Janeiro.
O Camaleão
Gênero: Lundu
Música: Tradição oral? / Xisto Bahia?
Versos: Tradição oral?
Atribuição: (SEVERIANO 2013, p. 52)
Registros selecionados:
Intérprete: Maria Martha. In: Cantares Brasileiros II: a Valsa, a Quadrilha e o
Lundu. Rio de Janeiro: Companhia Internacional De Seguros. 1978. LP.70
Intérprete: Carlos Eduardo do Nascimento. In: Serenatas e Saraus. [s. l.]: Funalfa
Edições. 2004. CD. Produtor: José Silas Xavier.71
O lundu “O Camaleão” fez parte do repertório musical da revista “O
Carioca”, de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, que estreou a 31 de dezembro
de 1886, no Rio de Janeiro (TINHORÃO, 1972, p. 56) e obteve grande sucesso
de público durante o ano de 188772. O periódico fluminense Diário de Notícias
69

É desta forma que os discos Cantares Brasileiros e Modinha e Lundu, relacionados no
“Registros Selecionados”, apresentam suas versões de “Tirana”. É assim também que está
no encarte do CD Andréa Daltro interpreta Castro Alves, 1997. Conferir em: http://www.
sonare.com.br/Veiga/cdca/veiga_cdca.htm, acesso em: 09 set. 2018.

70

Disponível em: https://youtu.be/QVjLWfQ0D8U?t=77m0s.

71

Excerto do áudio acessível em: http://www.discosdobrasil.com.br/discosdobrasil/consulta/detalhe.php?Id_Disco=DI04771

72

Na edição de 23 de janeiro de 1887 do periódico fluminense A Gazeta de Notícias,
p. 2, está escrito: “De todas as revistas que até agora têm subido à cena nesta capital,
Mandarim, Bilontra e Cocota, nenhuma produziu receitas tão elevadas como O Carioca,
que, em 18 récitas, conta uma média de um conto, setecentos e tantos mil réis [...], o que
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(1887c, p. 4), em sua edição de 8 de fevereiro anuncia a inclusão de “novo ato
dividido em 2 quadros, intitulado ‘A Princeza Flor do Norte’”, no espetáculo “O
Carioca”, com “novas coplas do afamado lundu do Camaleão, pelo ator Bahia”.
As informações sugerem que tenha sido coletado da tradição oral, como
está no Diário de Notícias (1887a, p. 1) de 27 de janeiro, que o classifica como
“cantiga popular do norte”, mesma expressão que também é utilizada pela partitura de “O Camaleão”, editada por Narciso e Arthur Napoleão, publicada no
final do século XIX, possivelmente no mesmo período em que o espetáculo estava
em cartaz. Esta partitura acrescenta o seguinte: “intercalada na revista ‘O Carioca’,
com introdução de Xisto Bahia”.
É importante observar que registros fonográficos recentes – como nos dois
recomendados em “Registros selecionados” – atribuem a autoria de “O Camaleão”
a Xisto Bahia.
As Duas Flores
Gênero: Modinha
Música: Xisto Bahia
Versos: Castro Alves
Atribuições: Mello (1908, p. 244); Salles (1980, p. 295); Veiga ([200-]);
Marcondes, (1998, p. 59).
Registros selecionados:
Intérprete: Andréa Daltro. In: Andréa Daltro interpreta o cancioneiro de Castro
Alves. Salvador: Academia de Letras da Bahia. 1997. CD.73
In: PEDREIRA, Esther. Lundus e Modinhas Antigas do Século XIX. Salvador / Rio
de Janeiro: Fundação Cultural do Estado da Bahia / Tempo Brasileiro, 1981.
p. 16-17.
A base desta modinha é o poema “A duas flores”, de Castro Alves. Assim
consta o título deste poema em Obra Completa. (ALVES, 1997, p. 156) Notar
equivale a dizer que até agora essa peça tem o bilheteiro arrecadado de 31:000$000”.
Este valor, convertido para os dias atuais, seria pouco mais de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), utilizando o conversor disponível em: https://acervo.estadao.com.br.
73

Disponível em: http://www.sonare.com.br/Veiga/cdca/veiga_cdca.htm.
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a pequena diferença para como a música é mencionada na bibliografia: “As duas
flores”.
Pode-se encontrar texto musicado por outros autores, como, por exemplo,
no caso de Fabiano Lozano, como consta em partitura depositada na Sessão
de Música da Biblioteca Nacional74.
Como já mencionado no “Registros selecionados”, Esther Pedreira (1981,
p. 16-17), transcreve em seu Lundus e Modinhas antigas do Século XIX, a versão da
melodia que Manuel Veiga ([200-]) atribui a Xisto Bahia75.
Gosto de ti porque gosto
Gênero: Lundu
Música: Xisto Bahia? / Sátiro Bilhar?
Versos: Paula Brito? / Catulo da Paixão Cearense?
Atribuição: Base de Dados do Acervo do Instituto Moreira Sales (IMS)76
Registros selecionados:
Intérprete: Cadete. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1907 e 1912]. Disco 76
RPM.77
Intérprete: Mário Pinheiro. Rio de Janeiro: Odeon. [Entre 1908 e 1912]. Disco
78 RPM.78
“Gosto de ti porque gosto” é um lundu que já tinha certa popularidade
na segunda metade do século XIX. Tanto que, entre as gravações dos primeiros
anos da Casa Edison, figuram pelo menos duas desta música, feitas por Cadete
e Mário Pinheiro, exatamente as relacionadas acima, nos “Registros selecionados”.
Há variações entre uma e outra gravação, mas trata-se da mesma música.

74

Ver: http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html, buscando por [“duas flores” Lozano].

75

Ver em: http://www.manuka.com.br/artigos/veiga/sarau.htm, o programa do “Sarau
de Modinhas Brasileiras” mencionado por Veiga ([200-]).

76

Para acessar a ficha da música com a atribuição a Xisto Bahia, ver o link: http://acervo.ims.
com.br/index.asp?codigo_sophia=18935.

77

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=18935.

78

Disponível em: http://acervo.ims.com.br/index.asp?codigo_sophia=2229.
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Embora a única atribuição de “Gosto de ti porque gosto” a Xisto Bahia
esteja na base de dados do IMS, este lundu foi aqui considerado porque as atribuições nesta base de dados são feitas tendo como referência o texto dos rótulos
dos discos, ou seja: o nome de Xisto foi impresso como compositor no rótulo
da gravação de Cadete. Já a de Mário Pinheiro traz como compositores Catulo
da Paixão Cearense e Sátiro Bilhar. Bilhar (1860-1926), violonista e compositor
pioneiro do choro no contexto carioca, aparece com certa frequência como autor
desta música na bibliografia, como, por exemplo, em Gonçalves Pinto (1936,
p. 53) e Nery (2007, p. 32). Mas há quem traga informação diferente. É o caso
Tinhorão (1991, p. 21-22), que nos informa: “Daquele tempo é o ‘Gosto de ti
porque gosto’, que Sátiro Bilhar cantava no tempo de Catulo dizendo-se o autor.
Os versos, não há a menor dúvida, são de Paula Brito, e a música parece que foi
composta pelo Cunha dos Passarinhos, compositor muito querido morador no
Beco do Cotovelo”.
Depreende-se que, como é comum na tradição oral, o “compositor”
de uma determinada música pode ser entendido como aquele a cantava, interpretava, aquele que era seu agente divulgador. No caso de “Gosto de ti porque gosto”,
Xisto, ao que parece, era um desses agentes.
Há, também, um fado conhecido como “Gosto de ti porque gosto”, que
parece ser bem conhecido em Portugal, como é fácil constatar pela quantidade
de vídeos encontrados no Youtube. Algumas semelhanças na letra e na melodia
com a música atribuída a Xisto, para além do título, sugerem conexões e processos de transmissão comuns entre o lundu aqui tratado e este fado popular nas
tascas portuguesas.

Músicas com texto musical e menor menção na bibliografia
Das músicas a seguir, a pesquisa realizada para escrita deste texto encontrou pelo
menos um registro em partitura, manuscrito ou impresso, sem, contudo, localizar
gravações. São também obras menos mencionadas na bibliografia, mesmo que
sejam atribuídas ou associadas por vários autores a Xisto Bahia.
·· “Perdoa-me, sê clemente”, modinha frequentemente citada como
de Xisto (BAHIA, 1895; MELLO, 1908, p. 244; SOUZA, 1954,
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p. 17; MARCONDES, 1998, p. 59; SEVERIANO, 2013, p. 52),
com texto também usualmente creditado a Joaquim Serra (18381888), jornalista e teatrólogo maranhense, consta no Cantor
de Modinhas Brazileiras com a seguinte informação: “poesia e música
de Raymundo Caetano (do Maranhão)”. (CANTOR, 1895, p. 301)
Xisto trabalhou recorrentemente no Maranhão e pode ter composto
ou mantido contato com esta modinha por lá. Existe manuscrito
recolhido na Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
·· “Sempre ella” é atribuída a Xisto por Guilherme de Mello (1908,
p. 244). Affonso Ruy de Souza (1954, p. 18) diz que tal modinha
é de Francisco Magalhães Cardoso, seresteiro baiano e contemporâneo de Xisto, rotulando-a com o nome de “Se foi no doce scismar”.
A coleção Guilherme de Mello, no acervo da Biblioteca Alberto
Nepomuceno, da Escola de Música da UFRJ, guarda uma versão da
partitura manuscrita, onde está escrito “por Xisto Bahia”.79
·· “Que sorte, que sina”, modinha que Manuel Veiga ([200-]) e Siqueira
(1979, p. 333) afirmam ter sido “cantada por Xisto Bahia”, também
foi coletada com variações por Mário de Andrade, como registra
Oneyda Alvarenga (1948, p. 47-48). Por sua vez, Siqueira (1979,
p. 333-335) transcreve uma versão desta modinha que ele mesmo
harmonizou.
·· “Que valem flores?” é atribuída ou associada a Xisto por alguns autores,
como, por exemplo: (MELLO, 1908, p. 244; MARCONDES, 1998,
p. 59; SEVERIANO, 2013, p. 52; VEIGA, 1996). Siqueira transcreve a melodia desta modinha e afirma em nota que Mello Moraes
Filho (1979, p. 279) divulgou a poesia como sendo de Xisto.
Outras possíveis músicas

Os títulos relacionados a seguir constam na bibliografia consultada. São músicas
pouco mencionadas, no geral, e esta pesquisa não encontrou, de nenhuma delas,
79

Para visualizar a uma cópia digital, ver: http://docvirt.com/docreader.net/BibDigEN
M3/2104.
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até aqui, partitura ou texto que pudessem alçá-las a um outro patamar que não
o de simples títulos de obras cujo autor dizem ser Xisto Bahia ou lhe associam
de alguma forma. O Quadro 1, além dos títulos das músicas, fornece as fontes
de atribuição ou associação e faz alguns comentários para cada título.
Quadro 1: Outras possíveis músicas atribuídas e/ou associadas a Xisto Bahia
Obra

Atribuição/Associação

Comentários

“A Luz dos olhos teus”

(BAHIA, 1895; MARCONDES,
1998, p. 59; SEVERIANO, 2013,
p. 52)

Uma “modinha”, segundo Marcondes
(1998).

“Borboleta”

(BAHIA, 1913)

“Maxixe” disponível para venda,
relacionado em partitura de “Preta Mina”.
Está escrito “verso de Xisto Bahia”.

(BAHIA, 1895; MARCONDES,
1998)

No periódico pernambucano O Liberal
(1870, p. 3), consta que no intervalo
entre as comédias “A Bengala” e “Paulo
e Virgínia” “será executada pela orchestra
UMA WALSA, composição musical do
beneficiado [que na noite era Xisto Bahia]
e oferecida ao generoso público dessa
capital, e cuja walsa se intitula o canto da
sururina”. Marcondes a relaciona como
um “lundu”.

(MARIZ, 1977, p. 177)

Mariz diz ser “cantiga folclórica” que
fazia parte do espetáculo “Uma véspera
de Reis” e que teria sido “fornecida por
Xisto Bahia”.

“Minh’Alma Incendi”

(BAHIA, 1895)

É possível que seja um verso do texto
de uma outra música já relacionada
neste trabalho. Até o momento não
se conseguiu comprovar ou refutar tal
hipótese.

“Minha dor”

(MELLO, 1908, p. 244;
MARCONDES, 1998, p. 59;
SEVERIANO, 2013, p. 52)

Marcondes a relaciona como uma
“modinha”.

“Mulher”

(BAHIA, 1913)

Outro “maxixe” disponível para venda,
relacionado em partitura de “Preta Mina”.
Está escrito “verso de Xisto Bahia”.

“O mulato”

(MELLO, 1908, p. 244; SALLES,
1980, p. 295; MARCONDES,
1998, p. 59; SEVERIANO , 2013,
p. 52)

Mello é o autor mais antigo que menciona
“O mulato”, além de “A mulata”. Pode ter
cometido um engano que foi reproduzido
pelos autores posteriores.

“Canto da Sururina”

“Chover, Ventar”

Fonte: elaborado pelo autor.
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Palavras finais
Foi pretensão deste trabalho reunir, num texto reflexivo e embasado na bibliografia disponível, além de fontes acessíveis como bibliotecas e hemerotecas
digitais, bases de dados, acervos discográficos e arquivos documentais, a maior
quantidade possível de informações contextualizadoras que permitam um entendimento satisfatório do compositor e sua obra.
Tanto no caso das notas biográficas, quanto do levantamento do cancioneiro atribuído a Xisto Bahia, foi feita, dentro dos limites de acesso às fontes,
a mais acuradamente possível coleta de informações, com posterior checagem
destas em todo universo consultado, na busca de repetições, erros e contradições.
Há o entendimento, porém, que este é um trabalho em andamento. Além
da muita extensa bibliografia a respeito de Xisto, existe uma interminável quantidade de informações sobre este nos jornais da época, acervos e bancos de dados,
que ainda não pode ser verificada em sua totalidade. Mesmo assim, acredita-se
que o resultado deste texto traz contribuições substantivas na revisão das informações sobre a vida e a obra de Xisto Bahia.
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Uma imprensa clandestina na Bahia
colonial: a oficina calcográfica
e xilográfica de José Libório de Sousa
(1810-1815)
Pablo Magalhães

Introdução
A história da introdução da imprensa na Capitania da Bahia é, em linhas gerais,
conhecida desde a publicação do importante livro de Renato Berbert de Castro.
A primeira imprensa da Bahia e suas publicações: tipografia de Manuel Antônio da
Silva Serva, 1811-1819, publicado em 1968. É notório que o negociante português Manoel Antonio da Silva Serva (c. 1761-1819) estabeleceu uma oficina de
impressão tipográfica na Bahia, inaugurada em maio de 1811. Aquela tipografia
permaneceu ativa, sob a administração dos descendentes do empresário, até 1861,
quando era administrada pelo seu neto, Manoel Teixeira de Carvalho Serva, na
vila de Nazaré. Assim, é possível dizer que existe uma história da introdução da
imprensa na Bahia, mas pouco se escreveu sobre as suas décadas subsequentes,
bem como sobre a relação da família Serva com os poderes estabelecidos e os episódios políticos ocorridos entre os últimos anos do período colonial e as primeiras
décadas do Império. Ainda persistem muitas questões historiográficas e bibliográficas relacionadas à tipografia de Serva. O presente estudo, não obstante, destitui
Manoel Antonio da Silva Serva do pioneirismo das artes gráficas na Bahia.
Documentos encontrados no Arquivo Público do Estado da Bahia permitem revisar grande parte do que a historiografia registra acerca da introdução
da imprensa e das artes gráficas na capitania da Bahia. Não foi Manoel Antonio
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da Silva Serva o introdutor da primeira imprensa na Bahia. Ele foi, de fato, o pioneiro da tipografia. Antes de 1811, porém, de acordo com o manuscrito encontrado, já existia uma imprensa calcográfica e xilográfica na referida capitania,
sobre a qual nada se conhece. Serva mobilizaria, aliás, desde 1810, o Tribunal
da Relação da Bahia e as autoridades coloniais no Rio de Janeiro para confiscar
a oficina e punir seus proprietários. Essa oficina calcográfica, de propriedade de
José Libório de Sousa, imprimia clandestinamente cartas de baralho e o conjunto
de elementos que as acompanhavam, como as suas capas. Antes de avançar na
questão da existência de uma oficina clandestina, é necessário entender a circulação das cartas de baralho e a repressão aos prelos na América portuguesa.
A história das cartas de baralho em Portugal tem sido revelada graças, principalmente, às investigações de editora e pesquisadora Fernanda Frazão. Neste
país, no ano de 1769, o Marquês de Pombal fundou a Real Fábrica de Cartas
de Jogar, anexa à Impressão Régia, para a qual passou o monopólio da produção
de baralhos. Foram tais os lucros gerados pelo negócio das cartas de jogar que,
durante décadas, sustentaria a impressão de livros e de papéis dos diversos ministérios. (FRAZÃO, 2010a; 2010b; MONIZ, 1998)
O Alvará Régio de 8 de agosto de 1770 concedeu privilégios, faculdades
e isenções às pessoas ocupadas na Fábrica das Cartas de Jogar da Bahia. Há uma
imensa lacuna de informações a partir disso, mas em 1796 aparece a figura de
João Gonçalves Francisco, natural de Guimarães, Arcebispado de Braga, que possuía1 “confiando nos privilegios de que góra na qualid.e de Estanqueiro das Cartas
de Jogar, por nomeação confirmada pelo Gov.or daquella Capitania, q’ o autorizão
com apozentadoria activa, e passiva, o que tudo consta dos Docum.tos”2
Teriam sido fabricadas cartas de jogar na Bahia? Não há certeza sobre isso.
A documentação disponível registra que João Gonçalves Francisco envolveu-se
em disputas com um escrivão da Junta da Real Fazenda, Francisco Gomes de
Souza, por conta de um botequim que pretendia colocar em uma loja da casa em
que vivia, no largo do Palácio, debaixo do edifício do Tribunal da Relação. Não
1

Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Catálogo Eduardo Castro de Almeida. Doc.18739
Instrumento em publica forma passado a Requerimento de João Gonçalves Francisco
com os theores de huma Petição e seo despacho, hum Alvará e Carta de Previlegios
concedidos a Fabrica das Cartas de Jogar. 12 de janeiro de 1796.

2

Arquivo Histórico Ultramarino, Eduardo Castro de Almeida. Doc. 18738.
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conseguindo resolver o certame no local, seguiu para Lisboa, “sem meios para
alimentar-se na viagem, e dezamparado a sua caza, mulher, filhos e mais família”.3
Não parece que possuísse recursos para fabricar cartas e em 1798 ainda estava
resolvendo questões referentes ao seu botequim no Reino. Se João Gonçalves
Francisco não fabricava as cartas, entretanto, as recebia de Felipe Manoel de
Almeida, de quem só foi possível apurar ser “Tenente-Coronel [...], negociante
desta praça, matriculado na Junta Geral do Comércio dos Reinos de Portugal
e seus domínios”. (DOCUMENTOS..., 1948, p. 142) De acordo com um atestado por ele emitido:
Attesto que nomeando a João Gonçalves Francisco, para servir de Estanqueiro
das Cartas de jogar nesta Cidade, de cuja Fabrica fui Administrador, em
todo o tempo que exerceo o dito emprego, sempre cumprio com os seus
deveres, dando me inteira conta, e satisfação do preço das refferidas Cartas,
que recebia para vendage publica, e por me ser esta pedida a mandei passar
por mim somente assignada. Bahia tres d’Agosto de mil sette centos noventa
e seis = Felipe Manoel d’Almeida. 4

Assim, não há registros de que cartas de baralho, livros, gravuras ou papéis
avulsos tenham sido impressos na Bahia setecentista. O historiador Serafim Leite,
pesquisador da Companhia de Jesus no Brasil, não encontrou qualquer documento que assegurasse o uso da imprensa na Bahia pelos jesuítas. Já foi afirmado
que Alexandre de Gusmão abrira uma estampa da natividade “com boa maneira”,
mas isso está equivocado. A natividade foi aberta pelo flamengo Richard Collin,
na Antuérpia, e encartada nos exemplares da primeira edição da Escola de Bethlem
(1678). É conhecido que os jesuítas do Colégio da Bahia, para imprimir seus
trabalhos, recorreram à segunda oficina de António Isidoro da Fonseca, estabelecida no Rio de Janeiro em 1747. Possivelmente, por isso, autores oitocentistas
afirmavam que Antonio Isidoro da Fonseca era “patrocinado pelos jesuítas”5 ou
que “era protegido pelos jesuítas” (DIARIO DO MARANHÃO, 1878, p. 1-2).
3

Arquivo Histórico Ultramarino, Eduardo Castro de Almeida. Doc. 18743

4

Arquivo Histórico Ultramarino, Eduardo Castro de Almeida. Doc. 16939

5

Correio Mercantil, (1839, p. 2-3), que reproduz o “Discurso recitado no acto de estatuir-se o Instituto Histórico e Geographico Brasileiro”.
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É uma hipótese plausível, apesar de carecer de comprovação, na medida em que
duas teses de autores inacianos foram produzidas nos seus prelos fluminenses.
Uma delas, intitulada “Dissertationes Theologicas”, foi defendida na Bahia pelo
cachoeirano Valetim Mendes e impressa no Rio de Janeiro.6 De todo modo, o fato
de jesuítas do Colégio da Bahia imprimirem uma tese na oficina fluminense de
Isidoro da Fonseca demonstra que aqueles religiosos não possuíam equipamentos
tipográficos próprios na América portuguesa.
Entre maio e julho de 1747, a oficina fluminense de Isidoro da Fonseca
deixou o Conselho Ultramarino e a monarquia portuguesa em alerta, levando-os a reportar a questão aos governos da Bahia, Pernambuco e, obviamente, do
Rio de Janeiro, decretando, por Ordem Régia, o seu sequestro. (BARROS, 2012)
Da Bahia, respondeu o Conde das Galveas, a 16 de outubro de 1747, declarando
não haver qualquer tipo de impressão nos domínios sob sua administração:
Não consta que nesta Cidade, nem nos limites deste Governo hajão officiaes
de imprença, que imprimão livros, obras, papeis avulços, e quando me venha
a noticia o uzo dellas, as mandarey sequestrar, e Remetelas para esse Reyno
na forma que V. Mag.e me determina nesta Ordem, a qual mandey intimar
aos Ouvidores, e Ministros desta Capitania para que da sua parte a executem,
e a fação rezistrar nas suas Ouvidorias. Deos g.de a M.to alta, e Poderoza pessoa
de V. Mag.de como desejamos, e havemos mister. B[ahi].a ẽ Outr.o 16 de 1747. 7

De acordo com o historiador Juarez Bahia, “o regime de Portugal, por
todo o período da colônia, asfixiou a manifestação do pensamento por meio
da palavra impressa, sendo responsável pelo atraso do Brasil na montagem de
6

Dissertationes Theologicas de merito justi ad quaest. d. thomae ii4. i. 2. præside R. P. ac
Sap. Magistro Valentino Mendes Societatis Jesu Primario Sacræ Theologiæ Professore,
discutiendas offert Franciscus da Sylveira ejusdem societatis suo 2. theologiæ anno in
Aula Theologica Collegii Bahiensis die hujus mensis, ac vespertinis scholarum horis:
Approbante R. P. ac Sap. Magistro Emmanuele de Sequeira Sstudiorum Generalium
Rectore. quæstio gratiosa ex theotocologia deprompta: utrum bma. virgo deipara nobis
promeruerit omnes gratias excitantes, adjuvantes, ac dona omnia supernaturalia justificationem subsequentia?Affirmative. Ver: Leme (2010).

7

Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Catálogo Eduardo Castro de Almeida. Caixa 91,
Doc.7402. Carta do Vice-Rei e Capitão-general do Brasil, conde de Galveas, André de
Melo e Castro ao rei [D. João V] comunicando não haver na cidade da Bahia oficiais de
imprensa que imprimam livros, obras ou papéis avulsos. Bahia, 16 de Outubro de 1747.
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prelos e tipografias”. (BAHIA, 1972, p. 13) Em linha de pensamento oposta, José
Marques de Melo afirma que “não existiu uma legislação expressamente restritiva
à instalação de tipografias no Brasil”, constituindo-se a proibição da tipografia de
António Isidoro da Fonseca em uma ação “isolada de confisco [de] oficina montada sem autorização dos governantes metropolitanos”. (MELO, 1973, p. 97-98)
Para Laurence Hallewell, complementando a leitura de Melo e citando
a capitania do Rio de Janeiro, que contaria apenas “1250 fregueses em potencial”,
a razão do atraso no estabelecimento da imprensa não é decorrente do seu controle
pelas autoridades portuguesas, mas consequência da própria dinâmica interna
da sociedade colonial, que não possuía mercado consumidor capaz de absorver
a produção livresca. (HALLEWELL, 2005, p. 89) Na capitania da Bahia, mais de
sessenta anos após a iniciativa de Isidoro da Fonseca, entre 1811 e 1819, Manoel
Antonio da Silva Serva precisou organizar uma rede de livreiros para distribuir
a produção de sua tipografia nas principais cidades portuguesas. (MAGALHÃES,
2016) Deve-se considerar, contudo, que se a sociedade colonial entre 1747 e 1820
ainda era incapaz de consumir toda a tiragem de um livro ou folheto impresso na
América portuguesa, o mesmo não se dava com as cartas de jogar.
O episódio de apreensão da oficina de António Isidoro da Fonseca não
foi uma ação isolada. Ainda na metade do século XVIII, depois da aventura editorial de António Isidoro da Fonseca, podem ser encontradas duas ordens régias
de 1755, para os bispos de Mariana8 e do Pará,9 proibindo de que eclesiásticos
fabricassem ou auxiliassem terceiros no fabrico de cartas de jogar clandestinas. Se
as autoridades não restringiram a imprensa na América portuguesa pela legislação,
restringiram-na agindo contínua e ostensivamente contra cada tentativa local
de estabelecimento da palavra impressa. Isso foi mais efetivo, eficiente e danoso
do que uma carta de lei, que não raro, muitas vezes tornava-se letra morta quando
8

Arquivo Histórico Ultramarino, Minas Gerais. Caixa 67, Doc. 59. Carta de D. fr. Manuel da
Cruz, bispo de Mariana, informando ao secretário de Estado ter proibido aos eclesiásticos da sua Diocese que falsificassem cartas de jogar ou que para isso contribuíssem.
Mariana, 5 de maio de 1755.

9

Arquivo Histórico Ultramarino, Pará. Caixa 38, Documento 3607. Ofício do Bispo do Pará
(D. fr. Miguel de Bulhões e Sousa), para Diogo de Mendonça Corte Real (Secretário de
Estado da Marinha e Ultramar) remetendo a devassa relativa às suspeitas que existiam
sobre alguns eclesiásticos quanto ao fabrico de cartas de jogar falsas. Belém, 14 de
agosto de 1755.
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estendida à colônia. O uso da imprensa era tão estreitamente observado pelas
autoridades que não houve necessidade de uma lei específica contra seu estabelecimento, visto que havia uma profunda e contínua vigilância para impedir que ela
fosse utilizada em toda a América portuguesa.
Ademais, a demanda colonial por cartas de jogar e por variedades (não
quantidade) de livros, inclusive proibidos, não pode ser ignorada. Sem oficinas de
impressão locais, as necessidades dos habitantes da colônia os impeliam ao contrabando de toda sorte de impressos. Na Bahia, em 1744, continuava-se a contrabandear cartas estrangeiras, como demonstra a apreensão de um grande carregamento que estava destinado àquela capitania, mas que fora interceptada no
porto de São Luís, no Maranhão. A embarcação Nossa Senhora da Concordia, de
que era capitão Domingos Ribeiro, “hindo de viagem para a cidade da Bahia fora
arribada ao districto dessa cidade de S. Luiz [...] e que achando-se o dito caixão
de cartas que hia carregado a titulo de papel, se fizera exâme, e se achara serem as
ditas cartas falças.”10
Até o presente, não apareceu registro confiável de que houvesse na Bahia
setecentista qualquer impressão tipográfica, litográfica, calcográfica ou xilográfica.
De acordo com Manoel Raymundo Querino, somente em 1835, já no tempo
da Regência (1831-1840), que Bento Rufino Capinam abriu gravuras litográficas em Salvador. Carlos Rizzini presumiu que a técnica da xilografia teria sido
usada na fabricação de cartas de baralho na América portuguesa, considerando
ainda que “provavelmente as chapas vinham do Reino”. (RIZZINI, 1945, p. 319)
No Rio de Janeiro, há notícias de fabricação de cartas falsas no início do século
XIX. A 2 de fevereiro de 1802, D. Rodrigo de Souza Coutinho recomendava
ao Vice-Rei que castigasse “os réus de falsificação das cartas de jogar feita na
cidade do Rio de Janeiro”.11 Recomendou, depois, ao governador da Bahia que
vigiasse o contrabando de cartas na Bahia, mas não indicava que ali as fabricassem.
10

Arquivo Histórico Ultramarino, Maranhão. Caixa 28, Doc. 2886. Carta do governador do
Estado do Maranhão e Pará, João de Abreu de Castelo Branco, ao Rei D. João V, em resposta à provisão relativa a um caixão com cartas de jogar que se encontra na Alfândega
de São Luís. Pará, 2 de dezembro de 1744.

11

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Seção de Manuscritos, Coleção Rio de Janeiro,
II-35,05,033. Aviso régio a [Francisco da Cunha Meneses], vice-rei do Brasil, para que
sejam castigados os réus de falsificação de cartas de jogar. Lisboa, 23 de fevereiro de
1802. http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1428337/
mss1428337.pdf
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Durante o governo de D. João VI, por decreto de 31 de Outubro de 1811, a Real
Fábrica de Cartas de Jogar foi anexada à Impressão Régia do Rio de Janeiro. Foi
Alfredo do Vale Cabral quem observou o fato de que, também no Brasil, foram as
cartas de jogar que mantiveram a saúde financeira da Impressão Régia. (CABRAL,
1881) Na América portuguesa, vendiam-se mais cartas de baralho do que livros e,
em uma sociedade cuja imensa maioria era iletrada, os impressores clandestinos
perceberam que esse era um crescente mercado consumidor.

A apreensão de uma oficina de impressão na Bahia
Da capitania da Bahia havia a notícia de que existira uma clandestina oficina
de impressão de cartas de jogar no início do período joanino. Alfredo do Vale
Cabral, que teve acesso aos arquivos da Imprensa Nacional, antes de um incêndio
a consumir em 1887, afirmou que “Na Bahia fez-se apprehensão de uma fabrica
clandestina, sequestrando-se para a Real Fazenda todos os utensilios que nella se
achavam”. No seu precioso Annaes da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro de 1808
a 1822 (1881), Vale Cabral deixou uma pista sobre as origens dessa imprensa
apreendida, transcrevendo trechos de um manuscrito atualmente desaparecido.
Segundo ele, em Julho de 1815, a Junta da Real Fazenda reclamou com urgência
pelos objetos apreendidos “por haver entre estes alguns de muito préstimo, mandados vir de paizes extrangeiros pelo dono da dita fabrica [...] evitando-se por este
modo o sobrecarregar com uma inútil despeza a Real Fazenda”. (CABRAL, 1881,
p. 26) Isso era, até o presente, tudo o que se conhecia sobre a referida oficina.
Marcelo e Cybelle de Ipanema, em breve artigo sobre as cartas de jogar
no Brasil, publicado no Jornal do Commercio em maio de 1968, reclamam que
“Desta forma, sem remeter a documentos, sumaria [Vale Cabral] a apreensão de
uma fábrica clandestina de cartas de jogar na Bahia, antes de 1815”. (IPANEMA;
IPANEMA, 1968, p. 6) O casal de investigadores da história da imprensa no Brasil,
contudo, não avançou com novas informações sobre o que Vale Cabral, em 1881,
já havia registrado acerca da apreensão da imprensa na Bahia. Presumiram que
No Brasil no período colonial, segundo a documentação por nós examinada
até agora, apesar de abalizada opinião em contrário, não existiu, devidamente
licenciada, uma fábrica de jogar [...] — e os indícios são de molde a quase

— 197 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

nos convencer — que em nossa terra devam ter sido produzidos clandestinamente alguns baralhos rústicos que supririam a voracidade dos jogadores,
quando não encontravam no contrabando os naipes estrangeiros de melhor
qualidade. (IPANEMA; IPANEMA, 1968, p. 6)

Oliveira Bello chegou a publicar, em livro de 1908, alguns clichês xilográficos de cartas de baralho da Impressão Régia do Rio de Janeiro, mas, de acordo
com ele, posteriores a 1811. (BELLO, 1908) Borba de Moraes, que nada acrescentou sobre a impressão de cartas de jogar na América portuguesa, observou que
“Falsificar cartas de jogar era crime, mas negócio rendoso e tentador. A repressão
era severa. É provável que, para dificultar a falsificação, as gravuras (xilogravuras)
viessem de Portugal”. (MORAES, 1979, p. 116) Moraes finalizou suas considerações sobre o tema asseverando, corretamente, que “bem pouco se sabe sobre
a arte da gravura no brasil colonial. Há muita pesquisa a fazer-se nesse particular”.
(MORAES, 1979, p. 116)
Lilia Moritz Schwarcz (2002, p. 250) apenas reproduziu o que já fora
posto por Carlos Rizzini em 1946, observando que “as primeiras prensas para
reproduzir as figuras dessas cartas, abertas em chapas de madeira, chegaram ao
Brasil provavelmente vindas de Lisboa”. Como se demonstrará adiante, essa
afirmação é incorreta, pois as impressões clandestinas estavam mais sofisticadas,
usando chapas de metal abertas em buril. A historiadora continua afirmando
que “o negócio era lucrativo, mas sem a licença do governo era considerado crime
e prontamente reprimido”. (SCHWARCZ, 2002, p. 250) Ainda de acordo com
a referida historiadora, “os falsificadores, porém, não desistiam e, para a estampa
das cartas, desenvolveram os primeiros tórculos e as primeiras xilogravuras preparadas no Brasil”. (SCHWARCZ, 2002, p. 250) Deve-se sublinhar, ainda, o excelente estudo de Francis Melvin Lee sobre a arte da gravura no Brasil, mas que se
concentrou no Rio de Janeiro, não estendendo suas pesquisas para a capitania da
Bahia antes da Tipografia de Serva. (LEE, 2014)
Tudo sobre a impressão de gravuras na América portuguesa foi posto,
desde que Alfredo do Vale Cabral publicou seu estudo em 1881, sem fundamentos documentais, apenas reproduzindo aquilo que estava registrado pelo
eminente historiador soteropolitano, radicado na Corte imperial. Apenas Cybelle
e Marcelo de Ipanema, como de praxe, tiveram maiores cuidados em buscar, no
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Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, manuscritos que abalizassem seus estudos.
Diante disso, foi necessário buscar, nos arquivos de Salvador, maiores informações
sobre a existência de uma oficina de impressão clandestina, bem como acerca dos
sujeitos que a estabeleceram.
Foram as Cartas Régias, conservadas no Arquivo Público do Estado, que
ofereceram, não obstante, as melhores informações sobre a existência da oficina
de impressão na Bahia, surpreendentemente com a descrição dos equipamentos
dela. A correspondência entre D. Fernando José de Portugal e Castro, o Marquês
de Aguiar, e D. Marcos de Noronha e Brito, o oitavo Conde dos Arcos, mediada
com diversas súplicas de Manoel Antonio da Silva Serva foi a primeira pista para
investigar a existência de uma imprensa clandestina. Foi por meio desses manuscritos que aparece a disputa
entre partes Author Manoel Antonio da Silva Serva Administrador Geral da
dita Real Fabrica de Cartas de jogar desta Cidade da Bahia, e sua Capitania
e Reos, o Capitam Jozé Ferreira da Silva Feio e Jozé Liborio, processados no
Juizo dos Feitos da Corôa e Fazenda, e são os próprios de que a petiçam retro
fas menção e revendo sobre o pedido deles consta que fazendo o Author
notificar aos Reos, se oppuzera o primeiro o Capitão Jozé Ferreira da Silva Feio,
com Embargos, e quanto ao segundo Joze Liborio foi julgada a Noteficaçam
por sentença.12

Manoel Antonio da Silva Serva não conseguiu resolver a questão na Bahia.
Em fins de 1810, com os ministros do Tribunal da Relação da Bahia gozando
férias, o negociante português viajou de Salvador para o Rio de Janeiro, em busca
de instâncias jurídicas superiores e aliados políticos com grande influência. Antes,
porém, solicitou que as chapas usadas nas impressões fossem apreendidas:
Ex.mo Senhor
Diz Manoel Antonio da Silva Serva Administrador Geral da Junta Economica
da Real Fabrica de Cartas de jogar, que elle suplicante se acha de partida para
a Corte, cidade do Rio de Janeiro, e como pela Certidão junta mostra alcançar
a sentença à favor da Real Fazenda contra os Réos Jozé Liborio de Souza
e Jozé Ferreira da Silva Feyo, das quaes apelando os ditos Reos para a Relação

12

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 112, Doc. 175-B.

— 199 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

desta Cidade, se achão continuando no laboratorio do Contrabando das
mesmas Cartas; e como por serem ferias se não pode decidir pró, ou contra
antes da partida do supplicante, requer este a V. Excelencia para se mandar,
que os supplicados ponhão em depózito as Chapas com que fabricão, como tão
bem todas a Cartas que tiverem feitas té a Real decizão, pois do contrario segue
se prejuizo grande à Real Fazenda, de S. Alteza Real, em Nome de quem, tem
o supplicante a honra de socorrer: per tanto
P[ede]. a V. Excelencia seja servido assim o Mandar.
[Na margem]: Remett.da ao Dez.or Juiz dos Feitos da Coroa p.a differir ao sup.e
como parecer da Just.a. B.a 8 de Janer.o 1811. [Rúbrica] 13

Berbert de Castro contou quatro viagens de Silva Serva ao Rio de Janeiro,
mas ignorou esta realizada entre fins de 1810 e início de 1811. Por meio dela,
o empreendedor buscaria as licenças necessárias para estabelecer sua tipografia
na Bahia, o que foi alcançado por meio da Carta Régia de 5 de fevereiro de 1811.
Mas essa não era única missão de Serva na Corte fluminense. Ele precisava assegurar que a concorrência à sua oficina de impressão seria aniquilada na Cidade da
Bahia e solicitou cópias das sentenças para apresenta-las na Corte:
Diz Manoel Antonio da Silva Serva Administrador Geral das Cartas de jogar
desta Capitania, que se lhe faz precizo que o Escrivão [Joaquim] Tavares [de
Macedo Silva] revendo os Autos das Cauzas q’ traz conta os RR Jozé Liborio de
Souza, e Joze Ferreira da Silva Feyo, à respeito das Cartas de jogar, lhe passe p.r
certidão o theor das duas sentenças q’ o sup.e obteve à seu favor e como ele
o não pode fazer sem despacho. [Rúbrica]
P. a V.S sirva se mandar lhe passar a pedida Certidão em modo que faça fé.
E. R. M.ce14

Apesar de não ter sido possível localizar o processo completo, em razão
da petição supra, as sentenças foram preservadas. Junto a elas, foi anexada uma
cópia da nomeação de Manoel Antonio da Silva Serva como administrador das

13

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 112, Doc.
175-D. Petição de Manoel Antonio da Silva Serva. Bahia, 8 de Janeiro de 1811. (Grifos
nossos).

14

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial /Provincial. Cartas Régias. v. 112, Doc.
175-C. Petição de Manoel Antonio da Silva Serva.
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cartas, passada em Lisboa, a 18 de Março de 1810, na qual estava declarado seu
direito exclusivo de “vender e destribuir aos seus Administradores Subalternos,
e Estanqueiros da dita Administraçam todas e quaisquer qualidades de Cartas
de Jogar que receber na dita Real Fabrica, e nella forem manufacturadas”. Serva,
de acordo com a sua nomeação, teria também o dever de “denunciar as Justiças
e quem competir, quaisquer pessoas que transgredirem as Reaes Ordens”. Por
isso, a denúncia feita por Serva só pode ser compreendida no contexto de que
o comércio nos domínios de Portugal não era apenas de natureza econômica,
mas, antes, uma relação de poder pautada na conquista e usufruto de monopólios régios. Munido com as sentenças, portarias e outros documentos, Manoel
Antonio da Silva Serva preparou uma petição, por ele assinada, contra a impressão
clandestina de cartas de jogar:
Diz Manoel Antonio da Silva Serva, morador na cidade da Bahia, que tendo
sido elegido pelo Director Geral e Deputado da Junta Economica, e Litteraria
da Impressão Regia, e Fabrica de Cartas de Jogar em 10 de Março de 1810,
para Administrador da dita Real Fabrica das Cartas de jogar naquella dita
cidade da Bahia, e toda a sua Capitania como mostra pelo documento N.o 1.
E tendo o supp.e mandado por Edictaes fazer publico a todas as pessoas que
traficavão em fazerem Cartas falsas, para venderem, para não continuarem
mais, sendo todas compradas em caza do Supp.e ou verdadeiras e proprias
daquela Regia Junta fabricadas em Lisboa, em tudo mais se abstiverão Joze
Liborio de Souza, e Joze Ferreira da Silva Feio, que publicamente as fazião com
chapas a imitação das verdadeiras, e as vendião ao Povo, pelo que os fez citar
o supp.e perante o Juiz da Coroa, e Fazenda da Bahia com as devidas comunicações, e pedindo vista os supp.es, sendo lhes concedida, allegarão com
o Alv. de 22 de Janeiro de 1808, que permittia a franqueza do commercio do
Brazil, mas comtudo lhe foi Regeitado por aquelle Ministro a sua oppozição
decidindo a favor da Real Junta, como consta da Certidão N.o 2, e cuja sentensa appellarão os supp.os para a Rellação da mesma Cidade, que ainda não
foi decidido, e porque estando o Supp.e de partida para esta Corte requereo
ao Governador e Capitão General a providencia constante do Requerimento
N. 3º; este mandou remetter ao Referido Juiz da Coroa, mas com a rapidez
da partida da Embarcação, se não fizerão justiça [verso] Continuando os ditos
extraviadores no seu contrabando em quanto aquella Appelação não foi decidida Em taes circunstancias, como V. A. R. foi servido estancar o ramo das
Cartas de Jogar, em todo o Estado do Brazil pelo Alv. de 28 de Maio de 1808,
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corroborando os Alvarás de 31 de Julho de 1709, e 6 de Agosto de 1770, confirmados pelo Decreto de 24 de Dezembro de 1802. E como naquella Cidade
da Bahia não há noticia do referido Alv. de 28 de Maio de 1808, e vendo-se
o supp.e embaraçado com pleitos em sua Administração Regia, em que se não
devia dar quartel algum a contrabandistas, que devião ser logo suprendidos,
dou conta a V. A. R. para esta Corte a mais de 6 mezes, de que até o prezente
não teve providencia; e porque se acha de partida para sua caza, necessita de
prompta decizão Relativa aquella Administração: Recorre, e Pede a V. A. R. seja
servido das as devidas providencias necessarias, para aquella Administração,
cessando pleitos, e castigando se aos extraviadores, e outrosim declarar-lhe se
deve o Supp.e continuar naquelle estanco, para que foi legalmente nomeado
em quanto V. A. R. não mandar o contrario.
Manoel Antonio da Silva Serva E. R. M.ce 15

É interessante observar que Serva afirmou haver seis meses que protestava
contra a existência da oficina de impressão na Bahia. Isso coloca a existência da
oficina de José Libório de Sousa, seguramente, no primeiro semestre de 1810,
mas é possível que já estivesse em funcionamento desde 1809. Ela foi estabelecida,
muito possivelmente, posteriormente a 1808. Naquele ano que foi iniciado o desmantelamento do estatuto colonial, revogando-se o Alvará que proibida indústrias no Brasil, decretado por D. Maria I em 1785, e substituindo-o pelo Alvará
de 1 º de abril de 1808, que permitia o livre estabelecimento de manufaturas
e indústrias no Brasil. Infelizmente nenhum documento indica onde a oficina
estava localizada e não sabemos nem mesmo se estava em Salvador ou em outro
ponto mais distante e discreto do Recôncavo Baiano.
No fim, as denúncias de Manoel Antonio da Silva Serva surtiram o efeito
por ele desejado. Um mês antes inaugurar sua oficina tipográfica, D. Fernando
José de Portugal, assinando como o primeiro Conde de Aguiar, enviou uma carta
ao Conde dos Arcos com o seguinte teor:
Ill.mo e Ex.mo Sñr
O Principe Regente Nosso Senhor Manda remetter a V. Ex.a o Requerimento
incluso de Manoel Antonio da Silva Serva, Administrador da Real Fabrica das
Cartas de jogar nesta Capitania, em que se queixa do notório contrabando,
15

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 112, Doc. 175-A
[Anexo 2]. Petição de Manoel Antonio da Silva Serva. (Grifos nossos)
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praticado por Joze Liborio de Souza e Joze Ferreira da Silva Feio, no fabrico
e venda das mencionadas Cartas, com grave prejuizo da Real Fazenda, sobre
o que ja representou o Conde de Redondo, Administrador Geral do Real
Erario de Lisboa. E he servido que V. Ex.a dé as mais efficazes providencias,
não só para que as referidas Cartas se não fabriquem nesta Capitania, como
tambem para que sejão vendidas sómente pelas Pessoas legitimamente encarregadas da sua Administração, mandando proceder com o rigor das Leis
contra os transgressores, e fazendo com sejão inviolavelmente guardados os
Privilegios dos Administradores.
Deos Guarde a V. Ex.a Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Abril de 1811.
Conde de Aguiar 16

Manoel Antonio da Silva Serva venceu o certame. Esse foi o fim da produção da oficina de impressão de José Libório de Sousa e de José Ferreira da Silva
Feio, apreendida e colocada em um depósito. Possivelmente, a primeira oficina
de impressão criada na Bahia. Mas, quem são esses personagens completamente
esquecidos pela História? Mais uma vez, os manuscritos do Arquivo Público do
Estado da Bahia permitiram avançar sobre essa questão.

A oficina de José Libório de Sousa
Foi o próprio José Libório de Sousa quem revelou aspectos da sua trajetória, no
âmbito privado.17 De acordo com o testamento escrito e assinado pelo próprio,
lavrado na freguesia do Santíssimo Sacramento de Itaparica em 27 de dezembro
16

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial /Provincial. Cartas Régias. v. 112, Doc.
175-A. Carta do Conde de Linhares ao Conde dos Arcos, de ordem do Príncipe Regente,
remetendo o requerimento de Manoel Antônio da Silva Serva administrador da real
fábrica das cartas de jogar, em que se queixa do notório contrabando praticado por
Jozé Libório de Souza e Jozé Ferreira da Silva Feio no fabrico e venda das mencionadas
cartas, com grave prejuízo da Real Fazenda. Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de abril
de 1811. Agradeço a Marlene da Silva Oliveira, funcionária do setor de microfilmes do
Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), pela gentileza e auxílio. A referida carta do
Conde de Linhares também está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Seção Min.,
Registro de Correspondência do Ministério do Reino com a Capitania da Bahia IJJ923, f.
68-68v. Ver: Ipanema e Ipanema (1977, p. 84-85).

17

Arquivo Público do Estado da Bahia. Judiciário. Inventário. 08/3453/04. Souza, José
Libório. Itaparica (1838-1853), f. 14.
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de 1837, o impressor era natural de Itaparica, filho de José Libório de Souza
e Anna Perpetua Pereira, então já falecidos. Era viúvo de Antonia do Amaral,
natural da cidade de Angola, de quem não teve filhos.
Afirmou, no testamento, que esteve novamente em Angola em 1830 e isso
pode ser confirmado por um registro na Gazeta de Lisboa, em que aparece um
“José Libório de Sousa, Boticario, e Proprietario”, residente em Luanda, “que
doou uma embarcação para o serviço do Real Trem, avaliada em 400$000 réis”.18
Essa doação, além de confirmar que Libório se identificava como boticário, indica
que estava em boa situação financeira. Ainda de acordo com o testamento, ele
voltou para a Bahia “deixando lá bens e regressando de novo em mil oitocentos
e trinta e seis p.a aqla cid.e [de Luanda]”. São, pelo menos, três viagens que ele realizou entre a Bahia e Angola, uma em data incerta, mas posterior à apreensão de
sua oficina de imprensa, quando contraiu matrimônio com Antonia do Amaral,
a segunda entre 1829 e 1830 e a última entre 1835 e 1836.
De Angola trouxe também dois filhos naturais, concebidos após a viuvez:
Joaquim19, filho de Anna de Souza, e Manoel, filho da preta Filipa “q’. commigo
se conserva livre da escravidão, e aqui nesta villa [de Itaparica]”. Essas informações acerca da viagem estão registradas no Diário de Pernambuco: “Dia 6 [de
abril de 1830]. Angolla; 26 dias; B[arco]. Paquete de Pernambuco, M[estre]. Joze
Liborio de Souza, equip. 14, carga 257 escravos dos quaes morrerão 26, a Elias
Coelho Cintra, passageiros Joze Antonio Pereira, Felipa Libolo e 1 filho menor,
e Antonio de Souza.” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1830, p. 1435)
José Libório de Sousa estava, em 1830, a serviço do poderoso traficante
pernambucano Elias Coelho Cintra, que, de acordo com estimativas, transportou
mais de 10 mil africanos escravizados para o Brasil. A terceira viagem de José
Libório de Sousa para Angola teve origem no Rio de Janeiro em 1835. No dia 5 de
outubro de 1835, José Libório de Sousa chegou ao Rio de Janeiro, vindo da Bahia,
18

Gazeta de Lisboa (1830, p. 1195) em 14 de dezembro registra a: “Relação dos Donativos
Voluntarios, com que tem continuado a concorrer para as urgencias do Estado os habitantes da Cidade de Loanda, no Reino de Angola”.

19

Esse filho de José Libório de Sousa deve ter se chamado Joaquim Libório de Sousa,
que foi preso por suspeitas de envolvimento em um “serio conflicto do qual resultou
4 mortes e diversos ferimentos” no distrito de São Miguel das Lages, do termo da
Vila de Nazaré, no dia 7 de setembro de 1869 por ocasião da eleição municipal.
(DOCUMENTOS..., 1869, p. 6)
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após nove dias de viagem no patacho Rapido. (JORNAL DO COMMERCIO,
1835c) A 12 de novembro, a Repartição da Polícia deu os despachos necessários
para a viagem. (JORNAL DO COMMERCIO, 1835a) Em fins de novembro
teve portaria “para que nas Fortalezas do Registo deste Porto se não ponha embaraço algum a José Liborio de Sousa, que desta Corte faz viagem para Benguella
e Angola”. (CORREIO OFFICIAL, 1835, p. 1) A 1 de dezembro zarpou rumo
a Angola no brigue português Vinte e Dous de Setembro, capitaneado por José
Maria de Mello. Na última vez que retornou de Angola para a Bahia, José Libório
de Sousa revela “troce parte de meos bens, ficando como Procurador ali Bastt.e p.r
prestar contas, Joze da S.a Rego”. (JORNAL DO COMMERCIO, 1835b, p. 4)
Teve mais quatro filhos na Bahia, três havidos de Maria do Sacramento,
de nomes Guilherme, José e Anna, e mais um, “q’ p.a salvar a minha consciência
o chamo a herança [...] filho de Rosa, filha de Caetano Miranda”, batizado por
Luís. José Libório de Sousa, então já enfermo, reconheceu os seis “pr meus filhos,
como taes meos unicos herdeiros”.20 Deixou João Gomes Limoeiro como seu
testamenteiro e tutor de seus seis herdeiros. Na falta deste, ficaria encarregado
do testamento e da tutoria Antonio Gomes de Costa e, em terceiro, o vigário
de Itaparica, José Maria do Sacramento Brayner, companheiro de frei Joaquim
do Amor Divino Caneca na Revolução Pernambucana de 1817 e militante na
Guerra de Independência da Bahia (1822-1823). (BARBOSA, 1973) Devia gozar
de prestígio no seu local de nascimento, pois há uma indicação para “Promotor
Publico da Villa de Itaparica, avista da nova Proposta da respectiva Camara, em
razão de ser achar impedido o 1.° nomeado, o Cidadão José Liborio de Souza,
proposto em 2.° lugar”. (ANNAES..., 1929, p. 114) Consta que durante a
Guerra de Independência, Libório de Souza possuía uma cordoaria funcionando
em Itaparica. (TITARA, 1837, p. 179)
De acordo com o inventário, José Libório de Sousa possuía quatro escravos
batizados por nome de João, Rufino, Izabel e Antonio, todos de nação Angola.
Possuía três moradas de casas na ilha de Itaparica, “huma sita na Rua Direita
defronte de S. Lourenço e duas pequenas a frente da Bica”. Também era proprietário de alguns terrenos na ilha. Como filho de uma ilha que está situada
20

Arquivo Público do Estado da Bahia. Judiciário. Inventário. 08/3453/04. Souza, José
Libório. Itaparica (1838-1853).
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defronte ao Recôncavo baiano, o inventariante era proprietário de “Huma lanxa
Bieira de quarenta e sinco palmos de quilha, quize a dezaseis de boca, com dois
ferros bastante ordinarios dois panos em bom uso”. Era com essa lancha que
ele se movimentava entre Itaparica e Salvador e, muito possivelmente, a escola
onde aprendeu a arte da navegação, que utilizaria nas suas viagens entre o Brasil
e Angola.
Declarou, por fim, que a “preta Filipa Libolo may do meo f.o M.el he livre,
porem deixo-lhe o onus de ajudar a criar seo filho”.21 Possuía um escravo, mulato
de nome Joze Ciriaco, que comprou ao alferes Francisco José dos Santos Barreto,
oficial de marceneiro, que fugira em fevereiro daquele ano, mas que constava
achar-se no engenho Nazareth do Visconde de Pirajá. Afirmou ser católico apostólico romano e, já doente, pediu para ser sepultado na Igreja de São Lourenço,
em Itaparica. José Libório de Sousa morreu a 22 de maio de 1838.
O inventário do impressor, aberto naquele mesmo ano, revela que Libório
possuía um imenso conjunto de ferramentas, uma bigorna pequena e dois martelos. Além dela, manteve uma pequena biblioteca com “Quarenta e quatro livros
de serurgia pequenos e grandes”.22A apreensão do seu equipamento de impressão
em 1811 não impediu que José Libório de Sousa conseguisse outra imprensa. No
seu inventário aparece arrolada “Huma prença de fazer Cartas de jogar contudo
tão somente as pessas seguintes duas mezas piquenas quatro ballas de xumbo”.23
Em 1811, buscou-se maior controle sobre a produção clandestina de
cartas no Recôncavo baiano. O Administrador Geral das Cartas de jogar Manoel
Antonio da Silva Serva “faz saber que daqui em diante a ninguem he permitido
vender cartas de jogar senão aos Administradores parciaes autorisados por elle em
virtude das Reaes Ordens, ou que o estiverem pela Real Fabrica de Lisboa”. Em
Salvador as cartas tinham licença para serem vendidas: na Loja da Gazeta; na casa
de Bernardo Joaquim de Macedo (Cuberto de Santa Bárbara); na loja de Antonio
José Martins (Praça nova de São Bento); e na de Joaquim José de Bastos e Almeida
21

Arquivo Público do Estado da Bahia. Judiciário. Inventário. 08/3453/04. Souza, José
Libório. Itaparica (1838-1853).

22

Arquivo Público do Estado da Bahia. Judiciário. Inventário. 08/3453/04. Souza, José
Libório. Itaparica (1838-1853), f. 14.

23

Arquivo Público do Estado da Bahia. Judiciário. Inventário. 08/3453/04. Souza, José
Libório. Itaparica (1838-1853), f. 14.
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(Quitanda de São Bento). Na Vila de Cachoeira, em casa de Manoel José Pereira
Coimbra. Na Vila de Jaguaripe, em casa de Antonio Ferreira Bastos. Na Vila de
Santo Amaro, em casa de Antonio Teixeira de Sousa. E em Maragogipe, na casa
de Ignacio de Loyolla Cavalleiro. “Todas as pessoas que ainda conservarem as
Armas Reaes sobre as suas portas, ou qualquer outra indicação desta venda devem
retirallas para evitar confusões”.24
A apreensão da oficina de José Libório de Sousa não extinguiu com o
comércio de cartas clandestinas. Dois anos depois, em 1813, o próprio Manoel
Antonio da Silva Serva continuou sua ferrenha perseguição aos contrabandistas
e fabricantes de Cartas de baralhos. Ele, contudo, não parece ter certeza se as
cartas clandestinas eram importadas ou fabricadas na Bahia, mas ofereceu prêmios para quem denunciasse a existência de outras oficinas de impressão que porventura existissem na sua jurisdição:
Manoel Antonio da Silva Serva, Administrador Geral das Cartas de jogar desta
Capitania, suspeita haver quem faça cartas falsas; e como pertende cumprir
com os deveres como bom vassalo de S. A. R. , visto estar incumbido deste
ramo da Real Fazenda, por isso declara, que qualquer pessoa que mostrar
aonde se fazem as ditas cartas, se obriga a dar de premio a quantia de 100$ réis
em dinheiro, e qualquer pessoa que mostrar aonde se vendão cartas, sejão
falsas, ou verdadeiras, sem legitima authoridade offerece 50$ réis com as
mesmas condições acima ditas, &c.25

Sem obter resultados, cinco meses depois, o empresário voltou a oferecer
recompensas para quem lhe fornecesse informações sobre fabricação ou contrabando das cartas de jogar, dobrando o valor dos prêmios:
Manoel Antonio da Silva Serva, Administrador Geral da Real Fabrica das
Cartas de jogar nesta Capitania, faz público, que tendo em 5 de fevereiro
deste anno, pelo Supplemento á Gazeta N.11., annunciado o premio de 100$
reis (contra os infractores das Reaes Rendas, fabricantes de Cartas falsas)
a qualquer denunciante que lhe descobrisse onde ellas se fazião, e 50$ reis

24

Idade d’Ouro do Brazil, n. 12, p. 4, sexta-Feira, 21 de Junho de 1811.

25

Supplemento Extraordinario A’ Idade d’Ouro do Brazil, n. 11, Sexta-Feira, 5 de Fevereiro
de 1813, p. 10.
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aonde ellas se vendião sem legitima autoridade: E como até ao presente não
tenha apparecido denunciante algum; e suspeita o dito haja quem as fabrique,
ou receba de fóra por contrabando, e as vende em Prejuizo da Real Fazenda;
novamente anuncia: Que todo, e qualquer denunciante, que lhe designar o lugar,
ou casa aonde se fabriquem Cartas falsas, receberá dele Administrador 200$ reis
de premio, e 100$ reis a quem lhe noticiar quem as recebe de fora por contrabando, e vende sem legitima autoridade: isto o caso de apreensão. Participa
tambem o mesmo, que de hoje em diante se venderão Cartas Portuguezas
a 200 reis o baralho, e Francezas a 140 até segunda ordem da Administração
Regia da Real Fabrica de Lisboa.26

O comércio de cartas contrabandeadas continuou a prosperar e, é claro,
o fazia com vistas grossas das autoridades coloniais. Em ofício datado a 22 de
março de 1817 e dirigido ao conde da Barca, dizia a Junta da Impressão Régia
afirmava que
Apezar de conhecer esta Junta Directora da Real Fabrica das Cartas de Jogar,
o escandaloso contrabando de cartas, que grassava no Brazil e domínios
ultramarinos ; apezar de estar convencida, que as auctoridades encarregadas de o prevenirem e castigarem, pouca ou nenhuma atenção tem prestado aos reiteirados officios que por esta Junta lhe tem sido dirigidos a esse
respeito; estava muito longe de presumir, que devesse levar hoje á presença
de V. Ex.a uma queixa contra um magistrado, tal como o juiz da Alfandega da
cidade da Bahia, que a despeito de tão sabidas e positivas leis está dando despachos a cartas de fabricação extrangeira. como a V. Ex.ª será presente pelo
documento incluso, que a esta Junta fez chegar o administrador da venda das
cartas naquella capitania.

Ainda em 1812, Serva imprimiu na sua própria tipografia os Privilégios
das Cartas de Jogar, do qual, infelizmente, não se conhece nenhum exemplar
para consulta (CASTRO, 1968, p. 99). Cinco anos depois, Manoel Antonio da
Silva Serva perderia o seu contrato com a Real Fábrica das Cartas de Jogar. Por
nomeação de 24 de novembro de 1818, Guilherme Joaquim da Costa se tornou
o novo Administrador Geral do Real Contrato das Cartas de Jogar na Bahia, arrematando o contrato no Rio de Janeiro. O novo administrador publicou um edital
26

Idade d’Ouro do Brazil, n. 51, p. 4, sexta-feira, 25 de Junho de 1813. (Grifos nossos).
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dando três dias para os moradores de Salvador e quinze para os do Recôncavo
entregarem as cartas contrabandeadas, fundamentado no Decreto de 7 de Março
de 1818, na qual o governo declarou “pena de cem mil réis, e 5 annos de degredo
para o Reino de Angola, a todos aquelles que contractarem, venderem, tiverem
em casa, ou jogarem público, e ainda particular com Cartas que não forem deste
Real Contracto”. 27 Uma pena de degredo dessa natureza encontra paridade na
posse de livros proibidos, a exemplo de O Hyssope (Paris, 1802 e Lisboa, 1808).
Somente com a resolução de 9 de dezembro de 1823 se deu por acabado o contrato das Cartas de Jogar e permitiu a entrada franca e livre das cartas estrangeiras.
Cabe aqui uma questão relevante. A oficina de José Libório de Sousa teria
a capacidade técnica de produzir outros materiais, além das cartas de jogar? É
notório, por exemplo, que nos territórios portugueses havia uma demanda significativa por pequenos impressos de natureza devocional, que normalmente traziam
orações e novenas, geralmente acompanhadas de partituras musicais. Na Bahia,
essa demanda pela literatura devocional era tão expressiva que a Tipografia de
Manoel Antonio da Silva Serva produziu, em 1812, um catálogo específico para
oferecer aos leitores coloniais esse tipo de impresso, contando 45 itens, alguns
produzidos em Salvador.28
A questão permanece em aberto, mas José Libório de Sousa estava fabricando seus próprios instrumentos de impressão. Nesse sentido, o mais importante e inédito documento sobre a oficina de impressão apreendida em 1811 está
no volume 117 da coleção de Cartas Régias, custodiadas no Arquivo Público do
Estado da Bahia. Datado de julho de 1815, o manuscrito apresenta, além de uma
ordem do Marquês de Aguiar para incorporá-la à Impressão Régia e Real Fábrica
de Jogar, uma suscita descrição do seu maquinário e utensílios.
Ill.mo e Ex.mo Snr.
Constando na Junta da Directoria da Regia Officina Typographica, Real Fabrica
de Cartas de jogar desta Côrte, ter se feito sequestro, ha annos, em todos os

27

Idade d’Ouro do Brazil, n. 15, p. 5, sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 1819.

28

Catalogo de Livros Que se achão à venda na Loja da Gazeta em S. Barbara na Cidade
da Bahia. O único exemplar desse catálogo, que conta quatro folhas, está na Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin, na Universidade de São Paulo (USP), anexo ao volume
de O Verdadeiro Modo de Confessar-Se Bem. (VICENCIA, 1812)
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Utensilios de huma Fabrica Clandestina de Cartas de jogar, que havia nessa
Cidade, dos quaes se poderá fazer uzo na sobredita Officina. Foi o Principe
Regente Meu Senhor Servido Determinar, que V. Ex.a faça remetter na primeira Embarcação de guerra, que se oferecer, os sobreditos Utensilios, acompanhados da competente Relação, para á vista dela dar-se a respectiva entrada
na mesma Officina.
Deos Guarde V. Ex.a Paço em 22 de Julho de 1815.
Marquez de Aguiar.29

A resposta emitida pelo Conde dos Arcos revela o destino dos itens de
impressão apreendidos, entre os anos de 1811 e 1815. Eles ficaram guardados na
própria tipografia de Manoel Antonio da Silva Serva:
Ill.mo Ex.mo Senhor
Em cumprimento da Portaria de 20 de Agosto mandei aprontar as Cartas
de jogar, a Fabrica e utensilios della sequestrados a Joze Liborio [de Sousa],
e contentes da relação incluza assignada pelo Escrivão respectivo. De tudo
tomou conta o Solicitador da Real Fazenda, o qual me informa que guardara
todos seos moveis na Caza da Imprensa de M.el Antonio da S.a Serva, p.a ali os
entregar a quem for por V.a Ex.ca mandado.
D.s G.e a V.a Ex.ca m.s a.s
Ill.mo e Ex.mo Senhor
Conde dos Arcos30

Em seguida foi colocado em anexo a relação com a descrição dos itens
apreendidos à José Libório de Sousa, em uma lista dos utensílios que pertenceram
à oficina de impressão. É a partir dela que se pode confirmar a sofisticação do
equipamento e a existência de uma significativa produção de cartas de jogar:

29

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 117, Doc. 233Carta do marquês de Aguiar, para o conde dos Arcos, informando que constando na
Junta da Diretoria da Regia Oficina Typografica e Real fabrica das cartas de jogar desta
Corte, ter-se feito sequestro há anos, em todos os utensílios de uma fabrica clandestina de cartas de jogar que havia nessa cidade, dos quais poderá fazer uso nas sobreditas oficinas. O príncipe regente foi servido determinar, que faça remeter na primeira
embarcação de Guerra os sobreditos utensílios, acompanhados da Relação, para dar-se
entrada na mesma oficina. Nota: em anexo os Docs. 233-A e 233-B.

30

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 117, Doc. 233-A.
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Relação da Fabrica, e mais Utensilios de Cartas de Jogar q forão sequestrados
a Jozé Liborio de Souza, e depositados em poder de Jozé Ezequiel Leitão,
e entregues p.r este, como consta do Termo junto aos Autos ao Solicitador da
R.l Faz.da Antonio José da Cruz.
·· Duas chapas de metal branco com caracteres de todas as Cartas de Jogar.
·· Duas d.as de madeira muito antigas com os m.mos caracteres.
·· Huma d.a de d.a com caracteres francezes antigos.
·· Huma d.a de metal branco principiada a abrir q’ demonstra ser p.a pintar
papel p.a as costas das d.as Cartas.
·· Huma d.a de páo p.a pintar papel p.a o d.o fim.
·· Huma d.a de metal branco pequena p.a imprimir as capas dos baralhos.
·· Huma chapa de metal branco p.a imprimir as capas dos meios maços.
·· Tres d.as de páo antigas p.a imprimir as capas dos baralhos.
·· Duas d.as de d.o p.ª capas dos meios maços.
·· Dous Colxões pequenos p.ª imprimir.
·· Dous ferrinhos p.ª aparar as Cartas.
·· Sete Colxões grandes de páo p.ª imprimir.
·· Hua Imprensa grande de páo com seus pertences.
·· Hua d.ª mais pequena com d.os
·· Hum parafuso de ferro com sua rôsca pertencente as d.as Imprensas.
·· Quatro d.os de páo pertencentes as m.mas
·· Tres burnidores cada hum com sua bala.
·· Duas taboas de burnir, e de cortar as cartas.
·· Cinco brochas para pintar.
·· Varias Taboas pequenas p.a deitar o papel de molho.
·· Duzentos e dezeseis baralhos de cartas pintadas, ainda por cortar.
·· Cento e quarenta e seis d.os, pintados de preto, e grudados.
·· Duzentos e sessenta e oito d.os p.r engomar, e singelos, somente com a tinta
preta, e alguns Padrões de papelão, os quais não se achavão declarados na
lista do sequestro.
Ba 30 de Agosto de 1815.31

Pelo que consta acima, se trata de uma oficina de impressão bastante sofisticada, que possuía duas prensas de madeira, uma grande e outra menor. A descrição dos equipamentos confirma que não se trata de uma imprensa tipográfica,
mas xilográfica e calcográfica. Não há registro de caixas com tipos móveis. Um
detalhe é que as duas chapas de madeira são descritas como “muito antigas”, possivelmente já desgastadas por conta das sucessivas impressões sob o tórculo, o que
31

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 117, Doc. 233-B.
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pode indicar que já estavam fabricando as cartas muito antes da apreensão ou que
a chapa fora adquirida já usada.
As impressões de José Libório de Sousa, pelo que se pode inferir a partir
dos seus equipamentos, começou como uma oficina xilográfica na medida em
que existiam as referidas duas chapas de madeiras, com os caracteres de todas as
cartas do baralho. A técnica de xilogravura consiste em utilizar madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a reprodução.
Em seguida, utiliza tinta para pintar a parte em relevo do desenho. Na fase final,
é utilizado um tipo de prensa para exercer pressão e revelar a imagem em papel ou
em outro suporte.
Vale Cabral havia registrado, em 1881, que parte do equipamento usado
na oficina da Bahia foi trazido, clandestinamente, de fora do Brasil. Talvez, por
isso, na descrição ora apresentada conste uma chapa de madeira com “caracteres
franceses antigos”.
O conjunto possuía cinco chapas de “metal branco”, para usos específicos,
mas não foi possível identificar qual o tipo de metal foi utilizado. De acordo com
Orlando da Costa Ferreira, “pelas suas propriedades físicas, o cobre tornou-se
o metal de eleição universal no talho-doce, embora eventualmente se tenha usado
o latão, o zinco, o estanho, o ferro e o aço”. Ainda segundo o mesmo autor, “o
estanho foi o mais raramente utilizado e quase sempre na gravura de música”.
(FERREIRA, 1994, p. 67) O estanho era comercializado na Bahia e, pelas suas
qualidades físicas, de acordo com um texto publicado na Gazeta da Bahia em
1819, era “hum dos metaes mais uteis nas artes pela variedade e multidão de usos
a que se applica; mas infelizmente he metal tão raro que até agora em mui poucos
paizes se tem descoberto”.32
O fato é que foram apreendidas duas grandes chapas de “metal branco”
com todos os caracteres das cartas de baralho. Isso revela o elevado apuro técnico
na fabricação do conjunto de cartas e de outros elementos que as acompanhavam,
como a capas dos baralhos, que também eram impressas na oficina. É importante,
ainda, observar que havia “Huma [chapa] de metal branco principiada a abrir q’
demonstra ser p[ar]a pintar papel p[ar]a as costas das d[it]as Cartas”. 33 Essa afir32

Idade d’Ouro do Brazil, n. 43, p. 1-2, Sexta-Feira, 28 de Maio de 1819.

33

Arquivo Público do Estado da Bahia. Colonial/Provincial. Cartas Régias. v. 117, Doc. 233-B.
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mação indica que uma chapa de metal estava sendo aberta na Bahia, pois estava
“principiada”, mas não concluída.
A técnica de fabricação de cartas foi descrita no Recueil de planches, sur
les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, em 1763 e não era algo tão
simples. (DIDEROT; ALEMBERT, 1763) Era necessário, primeiramente, preparar o papel, composto por um conjunto de três folhas empilhadas, sendo que
a do meio era de cor escura para que não fosse possível perceber, contra a luz,
o desenho impresso na folha de recto. Essas folhas eram coladas com uma mistura de farinha, goma e água, sendo levadas à uma prensa (Fig. 7 em detalhe na
Imagem 1). Após as folhas secarem, eram submetidas à impressão e em cada uma
delas se imprimiam vinte cartas em uma matriz padrão (Fig. 5 em detalhe na
gravura 1). Postas no cartier, recebiam suas respectivas cores através de pintura
estêncil manual, sendo que para cada cor era aplicada uma máscara de metal diferente (Fig. 2 em detalhe na Imagem 1), que cobria a folha impressa, na qual se
passava o pincel com a cor desejada. Para essa fase da produção, a oficina de José
Libório contava com “Cinco brochas para pintar”. Após secar a primeira pintura,
era sobreposta outra máscara e novamente passado o pincel com outra cor. Em
seguida, a folha era brunida (Fig. 3 em detalhe na Imagem 1), refilada (Fig. 4 em
detalhe na Imagem 1) e as cartas separadas em baralhos. Para a fase final, a oficina
da Bahia contava com “Duas taboas de burnir, e de cortar as cartas”, além dos
“Dous ferrinhos p[ar].a aparar as Cartas.”. Por fim, as cartas eram organizadas em
baralhos, (Fig. 6 em detalhe na Imagem 1).
Não era apenas na Bahia que a técnica calcográfica estava sendo experimentada àquela época. Na capitania de Minas Gerais, em 1807, o padre José
Joaquim Viegas de Meneses, que trabalhou com frei José Mariano da Conceição
Veloso na Oficina Tipográfica, Calcográfica e Literária do Arco do Cego (17991801), em Lisboa, imprimiu um poema a partir de chapas de cobre abertas a buril.
Dessas quinze chapas abertas pelo artista marianense, uma trazia o título do livro,
dez chapas estavam gravadas com as vinte oitavas de um poema de Diogo de
Vasconcelos ao natalício do capitão-general Ataíde e Melo, duas chapas traziam
uma carta-dedicatória, a penúltima conteve notas explicativas e na última chapa
constava o mapa do donativo voluntário de 1806. Acompanhava o opúsculo
uma gravura representando o Governador e sua mulher. Esse processo calcográfico consistia em desenhar as letras ou imagens sobre o metal, com buril, passar
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tinta sobre a chapa e limpá-la, para que só reste a tinta depositada nos sulcos.
Enfim, imprime-se sobre papel, mediante pressão do tórculo. A oficina da Bahia
foi, inclusive, estabelecida ainda na mesma década em que a Oficina do Arco do
Cego funcionara em Lisboa.
Imagem 1: Prancha intitulada Cartier, expondo em detalhe
o processo de fabricação das cartas de jogar

Fonte: Diderot e Alembert, (1763, prancha 1).
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Aliás, é possível que outro livro, traduzido pelo padre José Joaquim Viegas
de Meneses (1778-1841) e impresso no Arco do Cego em 1801, tenha orientado
o processo de construção das duas imprensas de madeira na capitania da Bahia.
Apesar de não haver registros de que tenha sido remetido para a Bahia exemplares
do Tratado da gravura a agua forte, e a buril, em maneira negra com o modo de construir as prensas modernas, é notório que o governo da referida capitania foi um dos
principais destinatários de livros impressos no Arco do Cego.
Seria possível, pois, que o dito livro do padre Viegas Meneses também circulasse na segunda maior cidade da América portuguesa e que um bom carpinteiro, seguindo as instruções das pranchas contidas na obra, pudesse construir
uma imprensa capaz de produzir gravuras, partituras ou cartas de jogar. Segundo
o padre mineiro, “São muitas as peças, que compõem hum tórculo ou prensa,
para imprimir as chapas gravadas á buril, ou á agua forte”, mas de maneira didática Viegas Meneses elaborou estampas pelas quais “se mostrão todas as partes
delle; e [...] a explicação das letras, que se assignalão, para intelligencia do discurso”. (BOSSE, 1801, p. 155-157) São 21 pranchas, que os limites desse estudo
não permitem analisar uma por uma. Em linhas gerais, na estampa abaixo denominada Perspectiva da Cruzeta pode-se observar: “I Cylindro superior, á que se
ajusta a cruzeta ou manivela” e “K Cruzeta, que serve de voltar o cylindro”. A
cruzeta é uma das partes essenciais da prensa, onde a força humana é aplicada
para realizar a impressão (Imagem 2).
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Imagem 2: “Perspectiva da Cruzeta”, no Tratado da gravura a agua forte, e a buril (1801)

Fonte: Bosse (1801, estampa 18).

Na segunda imagem, Meneses apresenta o resultado final, com todas as
partes da imprensa montadas. Nela estão dispostos:
L Lugar, em que se deve pôr o Impressor para marginar a sua estampa; M
Meza do tórculo avançada para o lado do Impressor, para nella assentar a sua
chapa; N Chave para apertar os parafusos; O Mecha quadrada do cylindro
superior, que entrana abertura quadrada do meio da cruzeta; P Panno de lã
posto sobre o cylindro superior para ao depois o estender sobre a chapa já
assentada, e coberta de papel. (BOSSE, 1801, p. 155-156.)

Foi esse o modelo que o padre Viegas Meneses construiu em Minas Gerais
para gravar o opúsculo com o poema de Diogo de Vasconcelos e não deve ter sido
diferente das imprensas apreendidas na Bahia, que também possuíam seus parafusos e balas para tinta (Imagem 3)
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Imagem 3: “Representação, e perspectiva anterior do tórculo guarnecido das suas peças,
e prompto para Imprimir”, no Tratado da gravura a agua forte, e a buril (1801)

Fonte: Bosse (1801 p. 164, estampa 19)

Havia na oficina bahiense uma imprensa descrita como “grande”, que
dificilmente passaria despercebida na alfandega e, portanto, não deve ter sido
importada, mas construída localmente. Construir uma impressa de madeira no
início do século XIX exigiria, porém, um carpinteiro experiente. Além de José
Libório de Souza, existe outro personagem mencionado nos documentos: José
Ferreira da Silva Feio. Os manuscritos não revelam qual era o seu papel na oficina,
mas indicam que estava associado a José Libório de Souza. A busca em arquivos
de Salvador apresentou resultados que elucidam a ligação do personagem com
a imprensa. Silva Feio era mestre-carpinteiro e possivelmente o construtor das
duas prensas de madeira. Ele certamente era capaz de fazer a samblagem das partes
do equipamento e pode ter sido, ainda que sem indicação positiva, o escultor das
chapas de madeira apreendidas em 1811. As chapas de impressão podem ser, com
relativa facilidade, contrabandeadas discretamente, mas uma prensa grande de
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madeira não entraria pelas vias oficiais sem alertar as autoridades portuguesas. Ela
deve ter sido construída localmente e a presença do mestre-carpinteiro Silva Feio
nos oferece uma explicação para essa hipótese, ainda isso precise ser confirmado.
Os registros dos trabalhos de carpintaria de José Ferreira da Silva Feio estão
por toda a Cidade da Bahia, demonstrando que seus méritos no ofício eram reconhecidos. Em 30 de junho de 1803, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia pagou
1:256$620 “ao Mestre-Carpinteiro Joze Ferreira da Silva Feyo [...] importe dos
seos jornaes, e mais oficiaes de carapina, que trabalharão na obra dos concertos
e Enfermarias do Hospital desta casa da St. Mizericordia”.34 Marieta Alves, eminente historiadora baiana, afirmou que
os Livros de Exames de Oficiais [no Arquivo Municipal] nos falam com frequência de carpinteiros de ‘móveis e samblagem’, sendo digno de nota e que
em 1810, do examinando Bento de Andrade, disse o examinador José Ferreira
da Silva Feio: podia executar toda a qualidade de obra, tanto de carpintaria
como de marcenaria”. (ALVES, 1967, p. 203)

O fato dele aparecer como examinador de oficiais confirma que possuía
autoridade no seu ofício. Além da carpintaria, José Ferreira da Silva Feio também
fez carreira militar. Por provisão de 5 de fevereiro de 1805, foi nomeado para
o posto de capitão da companhia dos homens pardos do Rio Vermelho, anexa ao
terço das ordenanças da Repartição sul da Cidade da Bahia, de que era capitão-mor José Pires de Carvalho e Albuquerque, “com o qual não vencerá soldo da
Real Fazenda, mas gozará de todas as honras, graças, franquezas, preheminencias,
privilegios, izenções, e liberdades que lhe tocão”.35
Da sua vida familiar também foi possível encontrar algumas informações
relevantes. Ele foi mencionado no testamento de Anna de São Jozé da Trindade
(Salvador, 1823), nascida na Costa da África e transportada para o Brasil, onde
foi escrava de Theodozia Maria da Cruz, até receber carta de alforria. Apesar de

34

Arquivo da Santa Casa de Misericórdia. Receita e Despesa (1802-1803), v. 913, f. 26.

35

Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Catálogo Eduardo Castro de Almeida. Caixa
146, Docs. n. 29345-29346. Carta patente pela qual o Governador Francisco da Cunha
Menezes nomeou José Ferreira da Silva Feio capitão da Companhia dos homens pardos
do Rio Vermelho. Bahia, 30 de agosto de 1805.
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permanecer solteira, Anna da Trindade tivera três filhos já falecidos e duas filhas,
à época, ainda vivas. A mais velha, Joanna Maria de Santa Justa, era casada com
o capitão José Ferreira da Silva Feio. (MILLS; TAYLOR; GRAHAM, 2004,
p. 79-80)
O número de 430 baralhos, em fases distintas de produção, apreendidos
é impressionante, pois é maior do que a tiragem média de livros impressos na
colônia, que ficavam em torno de 200 exemplares. Em 1808, as 23 freguesias
da Cidade da Bahia possuíam 16.147 fogos. Isso significa que em um conjunto
de 37 residências, pelo menos uma deveria possuir cartas de baralho impressas
localmente. Esse cálculo não considera as cartas que por ventura foram comercializadas antes da apreensão.

Considerações finais
A guisa de conclusão, a existência da oficina de José Libório de Sousa é interessante para comprovar que as técnicas de impressão estavam se desenvolvendo na
Bahia colonial, a despeito das instituições e agentes de Portugal. Na verdade, após
verificar os protestos de Manoel Antonio da Silva Serva, as artes gráficas estavam
se desenvolvendo apesar desses agentes ou contra eles. As técnicas de impressão
não se desenvolveram na Bahia a partir de Manoel Antonio da Silva Serva, mas,
ironicamente, contra os interesses dele. Serva, conforme dito acima, pode ser confirmado como o pioneiro da tipografia na Bahia, mas não das artes gráficas, visto
que já havia brasílicos imprimindo gravuras antes dele.
A questão presente aqui não se limita a indicar o pioneirismo de determinado sujeito histórico, mas em demonstrar, por meio de documentação coeva,
que as primitivas iniciativas de impressão calcográficas, xilográficas ou tipográficas, projetadas na América portuguesa, foram continuamente reprimidas, pelas
vias institucionais da política, por autoridades portuguesas, mesmo sem existir
uma legislação específica para isso. As censuras às iniciativas de impressão no
Brasil colonial, tanto no episódio de Isidoro da Fonseca quanto no de José Libório
de Sousa, foram exclusivamente de natureza política, prescindindo do aparato
judiciário. Isso merece ser mais bem estudado pelos historiadores do livro e da
imprensa no Brasil e em Portugal.

— 219 —

|

MUSICOLOGIAS SEM FRONTEIRAS

É importante ressaltar, também, a necessidade em continuar as pesquisas acerca das tentativas de estabelecer precárias ou improvisadas oficinas de
impressão na América portuguesa. Os pesquisadores devem atentar para a possibilidade da existência dessas efêmeras e obscuras experiências de impressão anteriores ao período joanino no Brasil, na medida em que elas podem ter produzido
partituras musicais, folhas devocionais ou de orações, gravuras, cartas de jogar ou
outros materiais, podendo jazer, ainda não identificados, em acervos públicos ou
particulares.
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As santas virgens e mártires do teto
da sala do Capítulo no Mosteiro
da Ordem Primeira de São Francisco
em Salvador - Bahia
Wellington Mendes da Silva Filho

Introdução
O presente texto aborda uma parte do rico acervo iconográfico e simbólico
mariano que ornamenta a sala do Capítulo da Ordem Primeira de São Francisco
em Salvador - Bahia. Este recinto era destinado às reuniões administrativas da
Ordem franciscana, tendo sido erigido sob o patrocínio do esmoler Jorge Ferreira
entre os anos de 1639 e 1642 para ser uma capela consagrada a Nossa Senhora da
Saúde. Uma possível margem de tempo da realização das obras situa-se entre os
anos de 1735 e 1741, anos estimados de chegada e partida dos supostos autores
das pinturas: o pintor português Antônio Simões Ribeiro e o monge beneditino
francês Frei Estêvão do Loreto Joassar. O primeiro testemunho das obras da sala
do Capítulo se encontra no Novo Orbe Seráfico Brasileiro, de Frei Antônio de
Santa Maria Jaboatão (1858), publicado em Portugal, 1761. Para além dos painéis das paredes, que ilustram a Ladainha Lauretana, a mais antiga e ainda em
uso Litania à Virgem Maria, seu teto, cuja pintura é atribuída a Antônio Simões
Ribeiro (Lisboa, 1716 circa. – Salvador, †1755), apresenta em seu centro o monograma da Ave Maria – A.M., orbitado pelos ícones de 32 Santas Virgens e Mártires
mais as figuras de 6 anjos músicos. Representando, segundo o cronista Frei Pedro
Sinzig (1932), um transcendente e inebriante cântico em louvor à Virgem Maria.
O professor Luís de Moura Sobral (2009) reafirma a impressão de Frei Sinzig,
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aludindo à forte impressão causada pela profusão de iconografia musical ali presente; numa representação que, embora pictórica, nos evocaria a presença de
musicais louvores à Virgem Santíssima. Este trabalho, portanto, vem destacar
estes 32 ícones femininos, até então somente observáveis in situ. Este conjunto
iconográfico, de forte representatividade musical no papel de um coro celestial
em louvor da Virgem Maria e em paralelo às suas tradições hagiográficas, também
constituiria uma releitura e uma continuidade do mito grego das Musas, conforme a concepção de Hesíodo, pela qual as Musas seriam entidades canoras em
torno dos deuses Olímpicos.
As Musas (Moῦσαι) são filhas de Mnemósine e de Zeus e são nove irmãs fruto
de nove noites de amor. Outras tradições dão-nas como filhas de Harmonia,
ou então de Urano e Geia (o Céu e a Terra). Todas estas genealogias são evidentemente simbólicas e ligam-se, de forma mais ou menos direta, a concepções filosóficas sobre o primado da Música no Universo. De fato, as Musas
não são somente as Cantoras divinas, cujos coros e hinos alegram Zeus
e todos os deuses; presidem também o Pensamento em todas as suas formas:
eloquência, persuasão, sabedoria, história, matemáticas, astronomia. Hesíodo
louva-lhes os benefícios: são elas que acompanham os reis e lhes ditam palavras persuasivas, que lhes são necessárias para sanar querelas e restabelecer
a paz entre os homens. Concedem-lhes ainda o dom da bondade, que os
torna queridos de seus súditos. E, diz ainda Hesíodo, basta que um cantor,
isto é um servo das Musas, celebre os feitos dos homens do passado ou os
deuses, para que quem tem preocupações ou desgostos os esqueça imediatamente. O canto mais antigo das Musas é o que elas entoaram depois da
vitória dos Olímpicos contra os Titãs. Para celebrar o surgimento de uma nova
ordem. [...] Na época clássica, impô-se o número nove e é geralmente admitida a seguinte lista: Calíope, a primeira de todas em dignidade; Clio, Polímnia,
Euterpe, Terpsícore, Érato, Melpômene, Tália e Urânia. Foi pouco a pouco que
cada uma delas recebeu uma função determinada, aliás variável consoante
os autores. Geralmente, porém atribui-se a Calíope a poesia; a Clio a história; a Polímnia a pantomima; a Euterpe, a flauta; Terpsícore a poesia ligeira
e a dança; a Érato, a lírica coral; a Melpômene a tragédia; a Tália a comédia;
a Urânia a astronomia. (GRIMAL, 1996, p. 319 - 320)

O forro da sala do Capítulo, que para Frei Sinzig seria “um único hino
interminável, harmonioso, inebriante [cuja contemplação seria] como um transporte para o céu” (SINZIG, 1932, p. 275), tem no seu centro as iniciais da
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saudação do anjo Gabriel – Ave Maria, coroadas e encimadas por uma pequena
cruz. Este centro redondo é emoldurado por uma estrela de oito pontas, segundo
Sinzig, mais uma alusão à Virgem Santíssima, também chamada de “Estrela do
Mar”. (SINZIG, 1932, p. 274)
Semelhantes a essa estrela, há mais seis estrelas octagonais em volta do
conjunto central, cada qual emoldurando um anjo-músico (Figura 1). Povoando
o resto do teto, em octágonos menores, estão os ícones das Santas Virgens
e Virgens Mártires, com os símbolos das suas respectivas atribuições.
Os 32 painéis oitavados representam outras tantas virgens mártires. As obras
são de bela execução e de excelente efeito geral, contando algumas delas,
como se disse, entre as melhores pinturas brasileiras da época. As santas, com
um ramo de palmeira nas mãos, ostentam diademas e colares de pérolas e,
mais raramente, um atributo que permite a respectiva identificação. Sinzig
(1932) propõe a seguinte lista: Rosalia, Petronila, Doroteia, Libária, Quitéria,
Tecla, Martinha, Marta, Emerenciana, Lucrécia, Columba, Eulália, Córdula,
Inês, Íria, Bibiana, Úrsula, Liberata, Margarida, Bárbara, Flávia, Prisca, Catarina,
Cecília, Joana, Justina, Eufrásia, Cândida, Apolônia, Luzia, Paula e Veneranda.
(SOBRAL, 2009, p. 289)
Figura 1: Disposição dos anjos músicos em torno do monograma mariano

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014). Diagramado pelo autor deste texto.
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A ideia de divindades femininas canoras não era, em absoluto, uma novidade. Trata-se de mais uma transferência de elementos do mundo chamado pagão
para a tradição cristã. Encontramos em Hesíodo a alusão às Musas canoras no alto
do Monte Helicon:
Elas dançam com pés ligeiros e entoam ardorosos cantos [...]. ‘Um dia, quando
Hesíodo pastoreava suas ovelhas ao pé do divino Helicon, foram elas que
lhe ensinaram um belo canto’ [...]. Vamos então! Comecemos pelas Musas
que com seus cantos alegram o espírito generoso de seu pai, Zeus, no alto
do Olimpo, quando cantam em seus hinos, com voz harmoniosa, o presente,
o futuro e o passado (HESÍODO, 2011, p. 25-27).

No décimo livro de sua República, Platão atribui qualidades canoras
também às temíveis Parcas, urdidoras dos destinos, a fazer coro com as Sereias:
“cada uma em seu trono, eram filhas da Necessidade, as Parcas, vestidas de branco,
com grinaldas na cabeça – Láquesis, Cloto e Átropos – as quais cantavam ao
som da melodia das Sereias, Láquesis, o passado, Cloto, o presente, e Átropos,
o futuro”. (PLATÃO, p. 316) A transposição de elementos de uma mitologia
para outra ao longo dos tempos não é em absoluto uma prática rara de se observar.
Encontramos, no teto da sala do Capítulo, o emprego dos ícones das Santas
Virgens e Mártires em papel similar às Musas da tradição grega com relação ao
elemento musical, embora não lhes sejam atribuídas atuações mais amplas e profundas como no caso das Musas gregas. Ainda assim as santas participam, neste
contexto particularíssimo, da representação de um conjunto iconográfico e simbólico no qual a presença da música é flagrante e indissociável do sentido que
permeia a ornamentação da sala, como um microcosmo mariano.
Esta participação das santas do panteão cristão se harmonizaria com
o papel das Musas, conforme o que nos aponta o professor Jaa Torrano e seu
estudo sobre a Teogonia de Hesíodo (2014) acerca do “canto numinoso”, ou seja,
divino ou sagrado. “Fecundada por Zeus Pai, que no panteão hesiódico encarna
a Justiça e a Soberania supremas, a Memória gera e dá à luz as Palavras Cantadas,
que na língua de Hesíodo se dizem Musas”. (HESÍODO, 2014, p. 16) Tal qualidade hierática do canto, que conforme nos aponta Torrano, se acharia já nas palavras do Aedo, também se encontra no Verbo da criação enunciado na abertura do
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Evangelho de João.1 No centro do espaço celeste configurado pela ornamentação
do teto, encontramos a saudação angélica Ave Maria, à maneira de um Verbo
criativo naquele universo mariano particular. Em torno dele orbita um Cosmos
mariano, que vibra em louvores musicais, numa subjacente alusão ao conceito de
Música das Esferas – também encontrada da tradição grega. Alusão esta que neste
espaço se pinta fortemente através do coro das santas, confluindo para a ladainha
representada nos painéis das paredes, elemento este também complementar no
sentido da presença musical. No seguinte texto de Jaa Torrano, que cita Hesíodo
(2014, p. 27), encontramos uma relação que consideramos pertinente à nossa
analogia das santas cantoras com as Musas:
A voz das Musas é esplendor, júbilo e expansão da Presença nomeada. O
grande espírito de Zeus Pai se compraz no interior do Olimpo com os hinos
que se hineiam. O grande espírito de Zeus é a grande percepção (mégan nóon)
da totalidade desse canto que, impondo-se além de toda interrupção e dos
limites temporais, coincide com o Ser, “ao dizer o presente, o futuro e o passado” (v. 38). O canto se expande, jubiloso e esplêndido, na interioridade do
Olimpo (entós Olympou, v. 37) e faz com que a Casa da Divindade seja júbilo
e esplendor (gélai... dómata patrós, v. 40). Voz infatigável, suave, lirial, e imperecível espalha-se aí onde tem a sua residência a Divindade e é a voz mesma esta
residência, porque por esta voz é que se revela a glória divina, e a própria voz
se revela glória divina.

Ora, poderíamos com propriedade adaptar o sentido que Torrano nos
expõe com relação ao canto das Musas na Casa Divina dos Olímpicos ao contexto
da sala mariana. O coro de santas, por sua vez, é esplendor, júbilo e expansão
da Presença nomeada e da saudação angélica Ave Maria, que ‘ressoa’ no zênite
daquele complexo de símbolos e louvores. O canto que se expande, jubiloso
e esplêndido, na interioridade daquela Casa da Virgem Maria e faz com que a sua
casa seja júbilo e esplendor. Voz também infatigável, suave, lirial, e imperecível
que também se espelha aí onde tem a sua residência a Divindade e que “é a voz
1

“No Princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam”. (BÍBLIA, João, 1,1-5)
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mesma esta residência, porque por esta voz é que se revela a glória divina, e a própria voz se revela glória divina”. (HESÍODO, 2014, p. 28) Como ainda aponta
Torrano, naquelas vozes se encontraria nada mais que “a múltipla presença do
Divino”. (HESÍODO, 2014, p. 28)
Ainda entre as figuras das santas e acima do monograma da Ave Maria
está a representação de Santa Cecília com o seu tradicional órgão, como a participar do concerto celeste junto aos anjos que tocam cordofones e as outras santas,
que, segundo Sinzig, fariam um coro de louvores à Mãe de Deus (SINZIG, 1932,
p. 274); reforçando ainda mais o sentido musical daquela ornamentação e do
papel canoro das santas.
O pesquisador e professor Luís de Moura Sobral corrobora e reforça
a impressão de Frei Sinzig (1932), aludindo à impressão musical desencadeada
pela profusão de iconografia musical naquele espaço mariano, incrustrado no
complexo franciscano: “Fazendo, fundamentalmente, apelo às invocações das
litanias ou ladainhas, a decoração da sala é um hino à Virgem Maria, Regina
Angelorum (Rainha dos Anjos), Regina Martyrum (Rainha dos Mártires) e a Regina
Virginum (Rainha das Virgens), os principais temas representados”. (SOBRAL,
2009, p. 289, grifos do autor)
Ladeando o altar dedicado a Nossa Senhora da Saúde que se encontra na
sala, estão representados anjos em dois painéis que ilustram uma Anunciação
apócrifa, que como bem observou Sobral, em seus gestos de apontarem para
o alto, nos dirigem o olhar para o teto em sua alegórica ilustração de um espaço
celestial mariano, também nos remetem à presença ali de um complexo ornamental “astroteosófico”, palavra que denota a ação de “ver nas estrelas e constelações um reflexo das potências divinas”, conforme nos explica Sebastián López
(1985), tratando dessa espécie de manifestação iconográfica-cosmogônica. Esse
mesmo autor nos informa que as representações da imagem celeste remontam
a uma concepção “ptolomaico-escolástica” da estruturação do universo explicada
pela cosmologia aristotélica e pela superposição de esferas celestes; tal representação do cosmos foi a mesma na Baixa Idade Média e no Renascimento, chegando ao século XVII como mais uma tradição da cultura ocidental. Não poderíamos asseverar se o esquema do teto da sala do Capítulo teria sido elaborado
pelo pintor dos ícones e tal elucubração nos lançaria em suposições infrutíferas,
também diante da escassez de registros documentais sobre a autoria da idealização
das obras; podemos, no entanto, aventar que a escolha pelo esquema de uma
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cosmografia mariana para o teto da sala poderia ser o reflexo da tradição apontada por Sebastián López (1985), abordando a “cristanização” das representações
celestes no período barroco, pela qual personagens do mundo bíblico-cristão
serão entronizados nos astros (assim como na antiguidade clássica ocorreu com os
deuses olímpicos), nos informa:
Mais uma vez, o barroco considerará o papel dos deuses celestes que, desde
a Antiguidade, dão nomes às estrelas e constelações, e a quem tentará cristianizar, como vemos no atlas de Julius Schiller Coelum stellatum christianum
(1627). Resumidas aqui, estão as tentativas feitas desde os tempos paleocristãos pelos “astroteosofistas”, que desejaram transformar as constelações de
Cefeus, Cassiopeia e Perseu em Adão, Eva e Logos, respectivamente; em um
manuscrito do século IX em Saint Gall, se pode ver a conversão de Câncer em
Abraão, Áries em Jó, Leão em Daniel, etc.2 (SEBASTIÁN LÓPEZ, 1985, p. 17-18)

Vemos na Figura 2, o frontispício da obra referida por Santiago Sebastián
López.
Figura 2: Frontispício do atlas de Julius Schiller Coelum stellatum christianum (1627)

Fonte: imagem cedida pela Linda Hall Library of Science, Engineering and Technology, (2013).

Trazemos estas informações buscando explicar as origens das ideias, ou
códigos culturais, que teriam norteado a escolha na ornamentação do teto da
sala do Capítulo. Não poderíamos afirmar que o projeto do forro da sala intentasse as proporções cósmicas da uranografia cristanizada de Julius Schiller (15801627); o que podemos supor a partir da observação do teto é que houve a ideia
de se criar um microcosmo mariano para aquele recinto, onde a Virgem Maria
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se encontra glorificada e evocada no centro da representação do plano etéreo, na
extrema transcendência do monograma da saudação do anjo Gabriel: A.M. – Ave
Maria. Este zênite se encontra orbitado por seis corpos sidéreos, as estrelas nas
quais figuram os seis anjos músicos, mais o coro de Santas Virgens e Mártires.
A criação, enfim, de um particular, porém apoteótico espaço celestial no qual
o louvor mariano e a Virgem Maria representariam o centro e o eixo daquele
restrito, porém sagrado e harmonioso universo. Onde se encontra exaltada pelos
encômios a ela dirigidos: nos céus, pelos cânticos das santas, acompanhadas
pela camerística orquestra de anjos - que contariam, poderíamos imaginar, com
Santa Cecília e seu órgão ao contínuo. Mais a exaltação terrestre, na presença
da Ladainha Lauretana, representada nos painéis das paredes, dentre os quais,
o representativo concerto celeste-terrenal do painel Causa nostrae laetitiae - sobre
o qual discorremos em profundidade em nossa tese de doutoramento acerca da
iconografia musical que ornamenta a sala do Capítulo franciscano em Salvador.
A ideia de uma música celestial é tão antiga quanto a cosmovisão astroteosófica:
Para alguns pensadores gregos a música estava também intimamente ligada
à astronomia. Com efeito, Cláudio Ptolomeu (século II d.C.), o mais sistemático dos teóricos antigos da música, foi também o mais importante astrônomo
da antiguidade. Pensava-se que as leis matemáticas estavam na base tanto do
sistema dos intervalos musicais como do sistema dos corpos celestes e acreditava-se que certos modos e até certas notas correspondiam a um ou outro planeta. Tais conotações e extensões misteriosas da música eram comuns a todos
os povos orientais. Platão deu a essa ideia uma forma poética no belo mito
da ‘música das esferas’, a música produzida pela revolução dos planetas, mas
que os homens não conseguiam ouvir; tal concepção foi evocada por diversos
autores que escreveram sobre música ao longo de toda a Idade Média e mais
tarde, entre outros, por Shakespeare e Milton. (GROUT; PALISCA, 2007, p. 20)

Encontramos, a partir de Platão, alusões recorrentes à “Música das Esferas”
ao longo da história. No século I a.c., o filósofo, orador, político e advogado romano
Marco Túlio Cícero a ela se refere no sexto capítulo de sua obra De Re Publica,
que consiste no texto chamado Somnium Scipionis – O Sonho de Cipião: “Que
seria este som tão intenso, contudo tão doce, que me invade os ouvidos? É o som,
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respondeu-me, que oriundo de distintos intervalos - todavia dispostos em racionais
proporções, nasce do impulso e do movimento dos orbes; do equilíbrio dos timbres
agudos e graves opera-se um harmônico concerto”.3 (CICERONIS, 2001)
A estrutura de polígonos que emoldura a iconografia do teto é similar à de
outras áreas do conjunto arquitetônico franciscano, como o teto da capela-mor,
apresentando estrelas de oito pontas e octágonos. Poderíamos supor que tenham
sido projetadas pelo mesmo mestre (marceneiro ou entalhador), cujo nome, infelizmente, também não chegou a nós. (FLEXOR, 2009) Luís de Moura Sobral (2009),
nos indica que essa elaboração dos caixotões que encobrem o teto (artesoado)
e comportam as pinturas, corresponde aos padrões do arquiteto italiano renascentista Sebastiano Serlio (1475-1554); composta essencialmente por uma malha geométrica, construída a partir da repetição de um modelo básico. Teria sido, segundo
o professor Sobral, inspirados no mesmo fólio que teria inspirado os autores do
forro da nave do antigo Colégio dos Jesuítas de Salvador, também anônimos.
Expomos abaixo uma esquematização das pinturas do teto (Figura 3). As
numerações se referem às santas e as letras aos anjos músicos, todos em volta do
monograma central, cujo sentido se remete ao altar, ou seja, este se encontraria
na parte inferior do esquema, tendo em oposição, acima do mesmo, a porta principal da sala:

3

Text original: “Quid hic? inquam, ‘quis est, qui complet aures, tantus et tam dulcis
sonus?’ ‘Hic est,’ inquit, ‘ille, qui intervallis disiunctus imparibus, sed tamen pro rata
parte distinctis, impulsu et motu ipsorum orbium efficitur et acuta cum gravibus temperans varios aequabiliter concentus efficit [...]”
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Figura 3: Esquematização do teto da sala do Capítulo

Fonte: Sobral (2009, p. 287).

Conforme esta distribuição, temos, respectivamente:
Quadro 2: Correspondência de distribuição
1) Santa Eufrázia

9) Santa Catharina

17) Santa Córdula

25) Santa Columba

2) Santa Cândida

10) Santa Cecília

18) Santa Inês

26) Santa Eulália

3) Santa Apolônia

11) Santa Joanna

19) Santa Íria

27) Santa Rozália

4) Santa Luzia

12) Santa Justina

20) Santa Bibiana

28) Santa Petronila

5) Santa Paula

13) Santa Úrsula

21) Santa Martinha

29) Santa Dorothea

6) Santa Veneranda

14) Santa Liberata

22) Santa Marta

30) Santa Libária

7) Santa Flávia

15) Santa Margarida

23)Santa Emerenciana

31) Santa Quitéria

8) Santa Prisca

16) Santa Bárbara

24) Santa Lucrécia

32) Santa Tecla

Fonte: elaborado pelo autor.

As letras correspondem, respectivamente:
Quadro 2: Correspondência de letras
a) Anjo músico com harpa

c) Anjo músico com violino tenor

e) Anjo músico com cistre

b) Anjo músico com guitarra

d) Anjo músico com violino

f) Anjo músico com colascione

Fonte: elaborado pelo autor.

Consideramos que a possível razão para a escolha da temática da ornamentação do forro, com relação à entronização do monograma de Ave Maria coroado
entre a música dos anjos e as santas, no centro do microcosmo representado no teto
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da sala do Capítulo, mereceria um olhar mais analítico e histórico. Primeiramente,
considerando as tendências estéticas vigentes naquele período: “O barroco esteve
estreitamente vinculado ao espírito religioso de sociedade da Bahia setecentista,
por isso o repertório de símbolos por ele utilizado mostra uma grande quantidade
de elementos característicos da manifestação da fé cristã, como exemplo pode-se
fazer referências aos anjos”. (SOUZA, 2003, p. 31)
Em seguida, considerando que este repertório de símbolos do qual nos
informa Souza (2003) não está desvinculado de processos históricos e filosóficos,
procuraremos o melhor possível estabelecer tais correspondências, buscando
pontuar tais as articulações pertinentes à iconografia focada por nossa pesquisa.
Julgamos que tal escolha ornamental e devocional poderia conter implicações
profundas, embora tácitas, que remontariam a tradições arraigadas, estribadas por
um ideário cristão construído por religiosos e pelo imaginário popular ao longo
de séculos; e que estas implicações trariam em sua trama fios musicais, como
podemos depreender a partir da iconografia musical analisada em nosso estudo.
Assim, principiando nossas discussões sobre isso, procuramos buscar na mariologia da patrística – filosofia dos primeiros sete séculos da igreja cristã e na escolástica tomista (na obra de Tomás de Aquino) o papel da Virgem Maria entronizada
como “Rainha dos Anjos”.
Passamos então a apresentar, nas seguintes figuras de número 4 a 35, as
Santas Virgens e Santas Virgens e Mártires do teto da sala do Capítulo, todas atribuidas a Antônio Simões Ribeiro (1735 circa), na ordem na qual ali se dispõem,
conforme a enumeração acima disposta na Figura 3.
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Figura 5: Santa Cândida

Figura 4: Santa Eufrázia

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 6: Santa Apolônia

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 7: Santa Luzia

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 9: Santa Veneranda

Figura 8: Santa Paula

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014)
Figura 11: Santa Prisca

Figura 10: Santa Flávia

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 13: Santa Cecília

Figura 12: Santa Catharina

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
Figura 15: Santa Justina

Figura 14: Santa Joanna

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 17: Santa Liberata

Figura 16: Santa Úrsula

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 18: Santa Margarida

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 19: Santa Bárbara

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 21: Santa Ignês

Figura 20: Santa Córdula

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 22: Santa Íria

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 23: Santa Bibiana

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 25: Santa Martha

Figura 24: Santa Martinha

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 26: Santa Emerenciana

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Figura 27: Santa Lucrécia

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 29: Santa Eulália

Figura 28: Santa Columba

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
Figura 30: Santa Rozália

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 31: Santa Petronilla

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
Figura 32: Santa Dorothea

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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Figura 33: Santa Libária

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
Figura 35: Santa Tecla

Figura 34: Santa Quitéria

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).

Fotógrafo: Sergio Benutti (2014).
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As imagens, incluindo todas as Santas Virgens e Mártires presentes no teto
da Sala do Capítulo, permaneciam até então inéditas de forma a podermos contempla-las uma a uma em suas particularidades e detalhes. Elas trazem cada qual
referências simbólicas presentes em suas hagiografias. Como um exemplo geral,
temos as palmas simbolizantes da glória no martírio. Em paralelo a isso, temos
características próprias à tradição hagiográfica de cada uma delas, a exemplo
de Santa Luzia (Figura 7) com os olhos em destaque, referentemente a detalhes
do seu martírio e na qualidade de padroeira dos que sofrem de males oculares;
e Santa Cecília com o órgão, de acordo com a sua tradição de padroeira da música
e dos músicos (Figura 13). Uma detalhada análise iconográfica conforme as
respectivas hagiografias merecerão trabalhos mais extensos e futuros, de caráter
menos restrito à observação iconográfica musical. Neste sentido, embora somente
a Santa Cecília traga a direta e evidente evocação à arte da música, temos na qualidade de conjunto dos ícones – e evocando a pertinente observação do citado
Sinzig acerca de um “coro de louvores à Mãe de Deus”, um inegável sentido
iconográfico musical. Tal coro se encontra associado aos seis anjos músicos que
o permeiam e orbitam o monograma de saudação Ave Maria. Este firmamento
musical ilustrado no teto da sala encontra seu eco na Ladainha Lauretana, que nas
paredes da sala se acha ilustrada nos painéis e referências musicais neles contidas.
Evidencia-se nesta composição um denso e poderoso sentido laudatório à Virgem
Maria na forma de presença musical. Presença esta explicitada por tal conjunto de
elementos que se fundem nas sugestões imagéticas e simbólicas.
Não temos infelizmente a sorte de saber quem teria idealizado aquela
composição encomiástica mariana da sala do Capítulo franciscano em Salvador,
todavia, podemos através do nível simbólico que ali se encontra, perceber a grande
erudição e senso artístico de tais idealizadores, para os quais, por felicidade, houve
talento à altura para realizar. Guardadas certas proporções procuramos neste texto
apontar uma analogia entre o papel das santas cristãs em seu coro em torno da
evocação da Virgem Maria, com suas míticas antecessoras as Musas gregas, em
seu papel de cantoras divinas em torno das divindades olímpicas. É certo que às
Musas, como vimos acima, foram atribuídos os papeis de presidir as artes, filhas
da memória que são, geratrizes da inspiração e das artes; contudo, as santas cristãs,
também cumpriram na tradição cristã as funções de inspirar as artes, as condutas
e fortalecer o credo; no papel de divindades paralelas às figuras de maior vulto
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nessa mitologia ainda em voga como religião, através dos seus respectivos enredos
hagiográficos e dos seus sacrifícios de virgindade e martírio.
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O tempero das
Bachianas Brasileiras n° 5
Amarilis de Rebuá

Introdução
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) dedicou as Bachianas Brasileiras nº 5
a Mindinha, sua segunda mulher.1 Composta em 1938, incluía originalmente
a “Ária (Cantilena)” para soprano e conjunto de violoncelos. Foi reduzida para
canto e piano, tendo também uma versão para canto e violão que sobreviveu em
registro manuscrito autógrafo. A segunda parte, “Dança (Martelo)”, que completa a obra, só foi composta em 1945, também para soprano e conjunto de violoncelos. Ambas canções exigem uma grande versatilidade vocal, domínio rítmico
e ouvido apurado por parte da cantora. Tendo em vista alguns problemas das
edições disponíveis, proponho neste texto uma edição crítica da Cantilena, tencionando auxiliar a comunidade em diversas questões que analiso e discuto como
fundamento para as escolhas realizadas, segundo expostas no aparato crítico.

1

Arminda Neves de Almeida (1912-1985), violinista formada pelo Instituto Nacional de
Música – atual Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) –,
começou o seu relacionamento com Villa-Lobos em 1936, quando ele, por carta desde
Europa, rompe definitivamente o casamento com a pianista Lucília Guimarães.
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Problemas de gravação ou de dicção?
O primeiro registro fonográfico da “Cantilena”
A peça para canto mais conhecida e cantada de Heitor Villa-Lobos é, sem dúvida,
a “Ária (Cantilena)” das Bachianas Brasileiras nº 5. Esta ária tem sido gravada em
diversos tipos de registros, por diversos maestros brasileiros e estrangeiros. VillaLobos realizou duas gravações: uma com Bidú Sayão e outra com Victoria de Los
Angeles.
Composta em 1938, a primeira audição da “Cantilena” foi interpretada por
Ruth Valadares Corrêa, quem também participou do registro fonográfico “acompanhada do Octeto Brasil regido pelo próprio Villa-Lobos, numa gravação histórica que ocupa os dois lados do disco 78 RPM Nº 104 – Odeon […] pertencente
ao Instituto Moreira Salles (IMS)”.2 (RICARDINHO, 2018) Tendo sido originalmente escrita como vocalise – isto é, sem texto poético –, coube à Valadares
Corrêa escrever um texto para a seção central do primeiro movimento.3
Ao ouvir o referido registro fonográfico, percebi que o texto poético cantado não parece ser o mesmo que o incluído nas partituras disponíveis. Embora
existam ruídos inerentes ao tipo de registro sonoro utilizado à época, não consideramos que tenha sido essa a dificuldade na compreensão da poesia. A transcrição do que o referido registro sonoro permite entender poderia incluir apenas
o seguinte:
Tarde, o terror [...] ...ente,
[...] ...ar,
[....] ...ente,
[...] calma [...] ...ente,
[...] ...e [...] ...o
E [...]
[...] mar [...] ...erto,
[...] a noite [...]
2

Disponível em: https://www.boamusicaricardinho.com/villalobos_83.html. Links: Início
(Lado A) mms://streaming.ims.com.br:8000/SophiA/O23451.mp3 e Término (Lado B)
mms://streaming.ims.com.br:8000/SophiA/O23451.mp3

3

Segundo Colarusso (2013) “Se a ‘Ária’, em sua parte central, contém um texto pouco
relevante de Ruth Valadares Corrêa (cantora responsável pela estréia mundial desta
seção), na segunda parte temos uma poesia de um grande nome da literatura brasileira:
Manuel Bandeira (1886-1968)”.
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[...] tarde [...] ...menta
Tarde [...]
[...] mar.

Mesmo considerando as limitações técnicas de gravação na época, parece-me que a dificuldade na compreensão do texto cantado se deva mais a problemas oriundos da dicção e pronúncia do texto em português, problema que
também se constata em versões gravadas nas décadas seguintes. A “bôa pronúncia
da língua nacional no canto erudito” (NORMAS..., 1937) era uma preocupação relevante nos círculos artísticos e intelectuais no Brasil desde a década de
1930. Os estudos em prol do estabelecimento de normas ou diretrizes tencionando resolver essa questão tiveram início nas reuniões do Primeiro Congresso
da Língua Nacional Cantada, organizado por Mario de Andrade em 1937, sem
aparente sucesso. O estudo e discussão dessas normas teve continuidade apenas
a partir de 2003, com o grupo de trabalho A Língua Portuguesa no Repertório
Vocal Erudito Brasileiro durante o XIV Congresso da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), com participação maciça de
cantores e professores de canto e dicção, na cidade de Porto Alegre, sendo consolidada e publicada em 2007, definindo assim as normas para o português brasileiro
cantado. (KAYAMA et al., 2007) Tendo em vista a dificuldade da pronúncia correta da poesia da “Cantilena”, resolvi transcrevê-la utilizando o Alfabeto Fonético
Internacional mais conhecido pela sigla IPA, advinda do inglês International
Phonetic Alphabet, em concordância com as normas acima referidas.

Transcrição fonética das Bachianas Brasileiras nº 5
A “Cantilena” possui 11 versos, com a repetição dos dois primeiros no final. Este
poema é de difícil execução e se apresenta como um lamento recitado em cromatismos descendentes, descrevendo um final de tarde em tons rosados e o início da
noite que se aproxima com a lua cintilante. O problema é que as cantoras querem
cantar esta música, mas nem todas têm condições vocais ou técnicas para isso.
Quando se canta a segunda parte da “Cantilena”, contrastando com o vocalize
inicial, as palavras precisam ser muito bem pronunciadas. Nesse sentido, como
cantora, sugiro que a voz permaneça com um timbre claro para que a poesia possa
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ser compreendida. Algumas técnicas de canto utilizam a abertura interna da boca
com parte da projeção sonora. Por consequência, alteram a formação natural
das vogais e consoantes, prejudicando sua pronúncia e compreensão de qualquer
texto cantado em português.
Nesta transcrição fonética, busquei inserir as elisões contidas nos versos
e nessa melodia, indicadas pelo símbolo [ˬ] entre as palavras, que por consequência, também foram emendadas na transcrição no Quadro 1. Embora sejam
poucas as palavras passíveis de compreensão na audição do primeiro registro
sonoro, pode-se perceber que o texto da poesia impressa que se canta atualmente
é diferente daquele cantado em sua primeira gravação. Este texto é muito difícil
de cantar.
Quadro 1: Transcrição fonética de acordo com as normas do Alfabeto Fonético Internacional

Ária “Cantilena”

Dança “Martelo”

Tarde, uma nuvem rósea lenta e transparente,
[ʹtar.ʤɪ ʹʊ.mɐ ʹnʊ.vẽ:ɪ ʹrɔ.zɪ:ɐ ʹlẽ:ɪ.tɐ i trãs.paʹrẽ:ɪ.ʧɪ,]

Irerê, meu passarinho do Sertão do Cariri,
[I.ɾe′ɾe me:ʊ pa.sɐ′ɾɪ.ɲʊ dʊ seɾ′tɐ~:ʊ dʊ cɐ.ɾi′ɾi]

Sobreˬoˬespaço sonhadora e bela!
[ʹso.bɾɪ:ʊ:isʹpa.sʊ so.ɲɐʹdo.ɾɐ ɪ ʹbɛ.lɐ!]

Irerê, meu companheiro, cadê viola?
[I.ɾe′ɾe me:ʊ cõ.pɐ.ɲe:ɪ.ɾʊ, kɐ′de vi′ɔ.lɐ?]

Surge noˬinfinitoˬa lua docemente,
[ʹsuɾ.ʒi nu: ĩ:ɪ.fiʹni.tʊ:ɐ ʹlu.ɐ do.siʹmẽ:ɪ.ʧɪ,]

Cadê meu bem? Cadê Maria?
[kaʹde ʹme:ʊ ʹbẽ:ɪ? Kaʹde Maʹɾi.ɐ?]

Enfeitando a tarde qual meiga donzela
[ẽ:ɪ.feiʹtã.dʊ:ɐ ʹtaɾ.ʤɪ ʹkwa:ʊ ʹmei.ɡɐ dõʹzɛ.lɐ]

Ai triste sorteˬa do violeiro cantadô! Ah!
[ʹa:ɪ ʹtɾis.ʧɪ ʹsɔɾ.ʧɪ:ɐ ʹdʊ vјoʹle:ɪ.ɾʊ kɐ~.tɐʹdo! ʹa!]

Que se aprestaˬeˬa linda sonhadoramente,
[ʹkɪ sɪ:ɐʹpɾɛs.tɐ:ɪ:a ʹlĩ:ɪ.dɐ so.ɲɐ.do.ɾɐʹmẽ:ɪ.ʧɪ,]

Sem a violaˬem que cantavaˬo seu amô! Ah
[ʹsẽ:ɪ a vjʹɔ.lɐ:ẽ:ɪ.kɪ kɐ~ʹta.va:ʊ ʹse:ʊ aʹmo! ʹa!]

Em anseios d’alma para ficar bela.
[ʹẽ:ɪ ãʹse:i:ʊs ʹda:ʊ.mɐ ʹpa.ɾɐ fiʹkaɾ ʹbɛ.lɐ.]

Seu assobioˬé tua flauta deˬirerê:
[ʹse:ʊ a.soʹbj:ʊʹɛ ʹtu.ɐ ʹfla:ʊ.tɐ ʤɪ:i.ɾeʹɾe:]

Grita ao céu e a terra, todaˬa Natureza!
[ʹɡɾi.tɐ ʹa:ʊ ʹsɛ:ʊ i a ʹtɛ.rɐ, ʹto.dɐ:a na.tuʹɾe.zɐ!]

Que tua flauta do Sertão quandoˬassobia, Ah!
[ʹkɪ ʹtu.ɐ ʹfla:ʊ.tɐ ʹdʊ seɾʹtɐ~:ʊ ʹkwɐ~.dʊ:ɐ:soʹbi:ɐ]

Calaˬa passarada aos seus tristes queixumes,
[ʹka.lɐ:a pa.sɐʹɾa.dɐ ʹa:ʊs se:ʊs ʹtɾis.ʧɪs ke:iʹʃu.mɪs,]

A gente sofre sem querê! Ah!
[a ʹʒẽ:ɪ.ʧɪ ʹsɔ.fɾɪ ʹsẽ:ɪ keʹɾe! ʹa!]

E reflete o mar todaˬa sua riqueza...
[ʹɪ rɛʹflɛ.ʧɪ u ʹmaɾ ʹto.dɐ:a ʹsu.ɐ riʹke.zɐ...]

Teu canto chega lá do fundo do Sertão, ah!
[ʹte:ʊ ʹkɐ~.tʊ ʹʃe.gɐ ʹla dʊ ʹfũ.dʊ dʊ seɾʹtɐ~:ʊ, ʹa!]

Suaveˬa luz da lua desperta agora
[suʹa.vɪ:ɐ ʹlus dɐ ʹlu.ɐ ʤɪsʹpɛɾ.tɐ aʹɡɔ.ɾɐ]

Comoˬuma4 brisaˬamolecendoˬo coração, ah!
[ʹkoʹmʊ.mɐ ʹbɾi.zɐ.mo.leʹsẽ.dʊ.ko.ɾaʹsɐ~:ʊ, ʹa!]

A cruel saudade que ri e chora!
[a kɾuʹɛ:ʊ as:ʊʹda.ʤɪ kɪ ʹri ɪ ʹʃɔ.ɾɐ!]

Irerê, Solta teu canto! Canta mais! Praˬalembrá o Cariri!
[i.ɾeʹɾe, ʹsɔʊ.tɐ ʹte:ʊ ʹkɐ~.tʊ! ʹkɐ~.tɐ ʹmaɪs! pɾa lẽʹbɾa ʊ ka.ɾiʹɾi!]

Tarde, uma nuvem rósea lenta e transparente,
[ʹtar.ʤɪ ʹʊ.mɐ ʹnʊ.vẽ:ɪ ʹrɔ.zɪ:ɐ ʹlẽ:ɪ.tɐ i trãs.paʹrẽ:ɪ.ʧɪ,]

Canta, cambaxirra! Canta juriti!
[ʹkɐ~.tɐ, kɐ~.baʹʃi.rɐ! ʹkɐ~.tɐ ʒu.ɾiʹʧi!]
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Canta Irerê! Canta, canta sofrê
[ʹkɐ~.tɐ i.ɾeʹɾe! ʹkɐ~.tɐ, ʹkɐ~.tɐ soʹfɾe]
Patativa! Bem-te-vi! Mariaˬacorda queˬé dia
[pa.taʹʧi.vɐ! bẽ:ɪ.tɪʹvi! maʹɾi:ɐʹkɔɾ.dɐ kɪʹɛ ʹdi:ɐ]
Cantem todos vocês Passarinhos do sertão!
[ʹkɐ~.tẽ:ɪ ʹto.dʊs voʹse:ɪs pa.saʹɾi.ɲʊs dʊ seɾʹtɐ~:ʊ!]
Bem-te-vi! Eh! Sabiá!
[bẽ:ɪ.tɪʹvi! ʹe! sa.biʹa!
La! liá! liá! liá! Eh! Sabiá da mata cantadô!
[ʹla! liʹa! liʹa! liʹa! ʹe! sa.biʹa da ʹma.tɐ kɐ~.taʹdo!]
Liá! liá! liá! liá! Eh! Sabiá da mata sofredô!
[liʹa! liʹa! liʹa! liʹa! ʹe! sa.biʹa da ʹma.tɐ so.fɾeʹdo!]
O vosso canto vem do fundo do sertão
[ʊ ʹvɔ.sʊ kɐ~.tʊ ʹvẽ:ɪ dʊ ʹfũ.dʊ dʊ seɾʹtɐ~:ʊ]
Comoˬuma brisaˬamolecendoˬo coração.
[ʹkoʹmʊ.mɐ ʹbɾi.zɐ.mo.leʹsẽ.dʊ.ko.ɾaʹsɐ~:ʊ.]

Fonte: elaborado pela autora.

Depoimento como intérprete
Sendo uma das obras mais executadas de Villa-Lobos, as Bachianas Brasileiras nº 5
são analisadas ou comentadas por vários musicólogos, teóricos e amadores, porém,
dificilmente uma intérprete cantora comentaria determinadas particularidades ou
sensações que ocorrem no momento da performance.
Como intérprete, por diversas vezes executei esta obra na íntegra ou parcialmente. A primeira vez que a cantei foi em Brasília, em 1983, sob direção do
maestro Emílio de César no Teatro Nacional Claudio Santoro. Numa segunda-feira, por volta do meio-dia, o maestro Emílio me telefonou perguntando se eu
tinha a partitura das Bachianas Brasileiras nº 5 e se a cantava. Afirmei que a tinha,
mas que só havia cantado a “Cantilena”. Ele já me conhecia como profissional,
pois havia cantado, sob sua direção, tanto o papel de Despina na ópera Cosi fan
Tutti de Mozart, quanto o de Ceci em Il Guarany de Carlos Gomes. Assim sendo,
me explicou que naquela temporada estava fazendo o ciclo das nove Bachianas,
4

Na partitura para orquestra está escrito “Como ũa brisa” ao invés de “Como uma brisa”
de acordo com o último verso. Na redução impressa para canto e piano está escrito
da mesma forma, porém, na poesia impressa no final do “Martelo”, este equívoco está
corrigido.
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sendo uma por mês, porém a cantora havia adoecido e não poderia cantar. Então,
me perguntou se aceitaria cantar no lugar dela. Ao responder que sim, veio
a surpresa: “Bom! O primeiro ensaio com orquestra será hoje às 17 horas e amanhã
o ensaio geral. O concerto será na quarta-feira às 21 horas no Teatro Nacional.” Me
lembrei que iria tocar em um casamento na Catedral de Brasília, onde era organista, e que a cerimônia terminaria às 21 horas. E a resposta foi: “Não tem importância. Eu espero você chegar para começar o concerto!” Não consegui almoçar, nem
poderia, pois comecei a ler a partitura do “Martelo”, procurando resolver as dificuldades técnicas e musicais. Conforme combinado, fiz o ensaio no mesmo dia
com a orquestra de violoncelos sem problemas.
Nesse ensaio tive acesso à partitura de orquestra pela primeira vez. Foi
naquele momento que o maestro me indicou uma diferença importante que
existe na redução para canto e piano no final da Ária. (REBUÁ, 2015) A nota
final da soprano consiste de uma mínima que inicia no terceiro tempo do compasso (Figura 1). No entanto, conforme as versões da partitura para canto e violão
(Figura 2) e para canto e orquestra (Figura 3), além da redução realizada por Burle
Marx (VILLA-LOBOS, [19--]), essa última nota aparece como uma mínima
pontuada no segundo tempo do compasso, o que indicaria, de inicio, não só
a preferência do compositor pela última opção – da minima pontuada atacada no
segundo tempo –, quanto a sua permanência nas versões posteriores – ainda em
vida do compositor – aqui comparadas, exceto na edição da Irmãos Vitale, realizada após a morte do compositor.
Figura 1: Final constante na redução impressa pela Vitale (1978)

Fonte: Villa-Lobos (1978, p. 8).
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Figura 2: Final do manuscrito autógrafo da versão para canto e violão

Fonte: Villa-Lobos (1938, p. 5).

Figura 3: Final da partitura para orquestra

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 11).

Como eu era muito jovem na área da performance de canto, encarei este
concerto como mais uma apresentação. No entanto, ao terminar percebi, pela
presença maciça da mídia na Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional lotado, o que
realmente havia acontecido: eu havia substituído, de última hora, a cantora Maria
Lúcia Godoy, famosa pela interpretação desta Bachiana. Foi assim o início de
minha carreira como cantora lírica.
O que nunca contei a ninguém até o presente momento, foi como analisei e estudei esta obra, e qual foi a sensação e preocupação natural no momento
da execução com a orquestra de violoncelos. Pela redução para canto e piano
impressa, comentada anteriormente, não é possível perceber, nos ensaios com
o piano, as partes da orquestra na sua tessitura real, para assim ter uma efetiva
compreensão da relação da voz com o acompanhamento na “Cantilena” e no
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“Martelo”. Apenas durante o ensaio com a orquestra foi que percebi a real dificuldade. Na redução da Irmãos Vitale, grande parte das vozes estão escritas na região
central do piano, entre as oitavas Dó3 a Dó5, porém, sua execução com os violoncelos resulta no âmbito entre Dó1 e Dó3. Portanto, auditivamente, o solista
ouve o acompanhamento duas oitavas abaixo em relação à redução para piano.
Isto gera um impacto auditivo, deixando a voz sem apoio direto das melodias do
contraponto entre o canto e os violoncelos.
Devido a um convite da Academia Brasileira de Música (ABM) ocorrido
em 2004, para fazer, no Rio de Janeiro, um recital de Villa-Lobos (incluindo esta
obra), me preocupei com o fato das partes inicial e final da redução para canto
e piano da “Cantilena” não retratarem a versão na partitura de orquestra. Assim,
visando contar com material de ensaio que melhor representasse aquela versão
que eu iria interpretar, preparei, na época, uma nova edição da redução para canto
e piano que utilizei como base para a edição que aqui apresento.

Sobre a edição crítica
A presente edição da “Cantilena” teve como base as seguintes fontes musicais: 1)
cópia do manuscrito autógrafo da versão para canto e violão realizado pelo autor
(VILLA-LOBOS, 1938); 2) a partitura impressa para canto e orquestra de violoncelos (VILLA-LOBOS, 1947); 3) a cópia manuscrita de outra versão da redução
realizada por Burle Marx (VILLA-LOBOS, [19--]); e 4) a redução publicada pela
Irmãos Vitale. (VILLA-LOBOS, 1978)
Com exceção da versão para canto e violão, nas demais fontes referidas,
a “Cantilena” possui uma estrutura tripartida, do tipo A B A’. A Seção A está
subdividida em quatro seções (Introdução - a - b - a’). A Introdução, com apenas
dois compassos a quatro vozes (Figura 4) é seguido pelo Tema A, com 11 compassos de vocalização. Seguidamente aparece o Tema B, com 9 compassos, que
reconduz à reaparição do Tema A, agora executado pelos violoncelos, com 12
compassos. Na versão para canto e violão não existe esta subdivisão na Seção A
com um retorno ao Tema A, pois a melodia com o texto da Seção B, segue logo
após este tema vocalizado.
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Figura 4: Introdução (Comp. 1 e 2)

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
Quadro 2: Estrutura analítica – Seção A
Estrutura morfológica da Cantilena
Seção A

Tema A

Finalização
do
Tema A
Início do
Tema B

Tema A’
Solo do
Piano

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
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A Seção B, onde está inserido o texto comentado anteriormente, conduz
à Seção A’, que consiste no retorna ao Tema A, porém vocalizado em boca fechada
(bocca chiusa), acompanhada pelo violoncelo solista, diferenciando da primeira vez.
Figura 5: Final da Seção A, início da Seção B

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
Figura 6: segundo compasso da Seção B

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
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Figura 7: Final da Seção B e transição para a seção A’

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
Figura 8: Início da Seção A’ – Retorno ao Tema A

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).

Sobre a redução
Nesta edição crítica foi reestruturada apenas as Seções A e A’, pois a redução para
canto e piano publicada pela Irmãos Vitale (VILLA-LOBOS, 1978), amplamente
divulgada e executada, consiste basicamente das partes do canto e do terceiro violoncelo – doravante abreviado para Vlc – durante toda a parte vocalizada (Comp.
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3 ao 34), com a inserção de alguns trechos melódicos do Vlc I, (Comp. 9, 11, 19,
tempos 3 e 4) e acréscimo do Vlc IV (Comp. 20 a 22). Assim sendo, o acompanhamento do piano torna-se muito diferente da versão original para orquestra,
pois carece de toda a parte polifônica, característica das Bachianas. A segunda
parte, onde está inserido o texto de Ruth Valadares Corrêa, foi muito bem elaborada, pois podemos ouvir todas as vozes existentes no acompanhamento dos
violoncelos. O mesmo não acontece no retorno à melodia vocalizada. Ouvimos
novamente apenas o Vlc III em semínimas, sem a polifonia, com a inserção do
Vlc IV em apenas dois momentos: 1º e 2º tempo do compasso 61 e 3o e 4o tempo
do compasso 62.
Na redução para canto e piano realizada por Burle Marx foram inseridos
todos os violoncelos, aparecendo assim a polifonia referente às Seções A e A’. Em
alguns momentos, algumas notas dos violoncelos não são possíveis de executar
a tempo, pois, para isto o pianista teria que ter uma mão muito grande, o que
não ocorre na maioria das vezes, dificultando também a realização de um dedilhado possível. Em outros momentos, Marx permaneceu dividindo a polifonia
como nas partes dos violoncelos, tornando difícil sua compreensão rápida no
momento da execução da obra. Considero também, que sua redução da Seção B,
empobreceu a obra, saindo um pouco do conceito idealizado pelo autor, que se
assemelha à um coral a quatro ou cinco vozes de Bach. Assim sendo, na Seção B,
praticamente não foram feitas alterações na redução realizada pelo autor (VILLA-LOBOS, 1978). Apenas foram acrescentados comentários quanto ao encaixe do
texto, inserindo inflexões que auxiliam na pronúncia, interpretação e sugestões de
execução ao piano.
Figura 9: Redução manuscrita realizada por Burle Marx (Comp. 34)

Fonte: Villa-Lobos, ([19--], p. 7).
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Como sugestão de interpretação desta Seção B, inseri na parte do canto
as mesmas inflexões que existem na parte de piano ou da orquestra junto com os
acordes. Em alguns momentos propositalmente não inseri, pois de acordo com
o texto, não se deve acentuar estas sílabas para melhor compreensão do texto
ou para poupar o ar. Estas são frases muito grandes e exigem maior controle
da expiração. Para tanto, procurei indicar os momentos das respirações, porém,
estas devem ser sempre muito discretas para não interferir no sentido textual ou
musical da frase.
Na primeira estrofe, até o verso “d’alma para ficar bela”, existe uma tenuta
em duas colcheias no primeiro tempo de cada compasso, que segundo maestro
Eleazar de Carvalho, o próprio Villa-Lobos lhe disse: “Estas colcheias deveriam
ser transformadas em duas semínimas, para ficar mais coerente musicalmente”.
(REBUÁ, 2015) Também, o maestro sugeriu que na segunda parte do poema se
deveria exagerar nas fermatas e de preferência respirar somente nas vírgulas. Hoje
eu discordo e sugiro outras respirações que inseri na redução.
Como grande parte desta obra orquestral foi composta a quatro vozes,
procurei manter as vozes divididas como nas partes dos violoncelos. Em alguns
momentos a orquestra se subdivide em seis ou oito vozes podendo tornar uma
redução anti-pianística. Nesses momentos pontuais, foram suprimidas algumas
notas que não alteraram a continuidade melódica tornando possível sua execução
ao piano.

Padrões composicionais
De acordo com Arnaldo Senise, os antigos seresteiros urbanos do Rio de Janeiro,
conhecidos por chorões,
com quem Villa-Lobos conviveu na mocidade, faziam uma música toda contraponteada, com células melódicas e sucessões de intervalos que lembravam
as obras de Bach [...]. Eles tinham a tendência de utilizar figuras rítmicas uniformes ou simétricas por longos períodos, o que é justamente a essência
do contraponto. Villa-Lobos comentava que os chorões faziam esse tipo de
música, produzindo livremente alguns efeitos bastante bizarros e exóticos. E
como ele ouvira na infância a sua tia tocar Bach com frequência, acabou por
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fazer a associação entre os dois estilos aparentemente tão dispares. (MARIZ,
2011, p. 37)

Assim, podemos afirmar que a polifonia “adotada por Bach e Villa-Lobos,
nada mais é que a convivência de ritmos e de cantos com sentidos independentes,
exprimindo a coexistência dos seres, cada qual perseguindo um destino próprio,
mas todos governados por um princípio comum.” (MARIZ, 2011, p. 37) A polifonia contrapontística era tão natural em Villa-Lobos como forma para expressar
o Brasil que ele utilizou o estilo polifônico de Bach em diversas obras e não
somente nas Bachianas Brasileiras.
Quando analisamos uma simples Invenção a duas vozes, observamos que
Bach se utiliza de pequenos temas alternados entre as vozes, podendo estar na
forma direta, em movimento contrário ou invertido e em progressão descendente
ou ascendente. Este mesmo sistema podemos encontrar na “Cantilena”.
Na Introdução a célula temática é apresentada no primeiro tempo e repetida duas vezes na forma direta e mais duas vezes invertida, alternado sua localização entre três violoncelos.
Figura 10: Tema da Introdução na forma direta e invertida

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).

No compasso 3 (ou compasso 2 na edição crítica)5, quando inicia o tema
do canto, o primeiro violoncelo acompanha a melodia vocalizada em toda
a extensão da Seção A. Os outros violoncelos, divididos em três pautas, complementam o acompanhamento, variando sempre em pequenas células padrões.
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Figura 11: Início do Tema A

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 3).

No compasso 6, o Tema A atinge seu ponto culminante para iniciar uma
sequência descendente (comp. 7 ao 10), obedecendo aos padrões semelhantes
às progressões descendente das Invenções a duas vozes, até chegar em uma transição (comp. 11 e 12), para reiniciar outra sequência descendente de 6 compassos
(comp. 13 ao 19). Outra transição de 3 compassos conduz à reexposição do Tema
A, mas desta vez somente com os violoncelos.
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Quadro 3: Padrões em sequência descendente

Ponto culminante do
Tema A Comp. 6
(Comp. 5 na ed. crítica)

Sequência descendente
com diferentes células
padrões

Segunda sequência
descendente

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).

Na Seção B encontramos sequências cromáticas descendentes que se
repetem em cada verso, desde o verso “uma nuvem rósea lenta” (comp. 34), até
o verso “para ficar bela” (comp. 40). Nos dois compassos de transição do verso
“Grita ao céu...” (comp. 40 e 41) a sequência é ascendente para novamente realizar
uma segunda sequência cromática descendente (comp. 42 ao 49) até o Tema A’.
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Figura 12: Padrões melódicos cromáticos descendentes. (Comp. 34 e 35)

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
Figura 13: Sequência de transição ascendente. (Comp. 40 e 41)

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
Figura 14: Segundo padrão de sequência cromática da Seção B. (Comp. 42 e 43)

Fonte: elaborado pela autora (edição crítica).
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A “Cantilena” termina com a reapresentação do Tema A cantado com boca
fechada. Na realidade, para que o som da bocca chiusa seja projetado em uma sala
de concertos, deve-se utilizar a vogal “U”, cantada com uma sonoridade nasal
e com a boca entreaberta. Esta é uma outra forma de emissão sonora vocal, como
uma embocadura, para que se possa realizar o efeito sonoro desejado.
A segunda canção pertencente às Bachianas Brasileiras nº 5 é a “Dança”
mais conhecida como “Martelo”, e foi composta posteriormente, em 1945, com
poesia de Manuel Bandeira. O Martelo é uma forma de repente que existe no
nordeste do Brasil, desenvolvido por Jaime de Martelo (LINHARES; BATISTA,
1982), nascido na segunda metade do século XVII, a partir de uma forma antiga
de cantoria. Atualmente, o Martelo consiste numa estrofe de dez versos, em decassílabo, obedecendo à mesma ordem de rima dos versos da Décima, criado pelo
violeiro Silvino Pirauá Lima. É um gênero muito difícil para os repentistas, sendo
empregado, na maioria das vezes em trabalhos escritos ou nos grandes debates.
(REBUÁ, 2015)
O “Martelo” das Bachianas Brasileiras nº 5 é também um desafio para as
cantoras. Quando cantei pela primeira vez com orquestra de violoncelos, conforme afirmei anteriormente, estranhei muito, pois a orquestra soa mais grave
que a parte para canto e piano. Decidido, o violoncelo I entra no tema principal, executando notas repetidas e marcadas, em contraponto aos Vlc II e Vlc III,
que tocam acordes acentuados regulares. O Vlc IV apresenta o primeiro motivo
padrão ascendente que irá aparecer durante grande parte da obra.
Figura 15: Tema A do Martelo e 1º motivo padrão (Comp. 1 a 4)

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 12).
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No compasso 5, por se tratar da repetição do tema, o canto precisa iniciar
mantendo a mesma precisão dos Vlc, porém não pode fazer a mesma acentuação
da orquestra, caso contrário o texto se tornaria incompreensível. A voz não pode
ter vibrato, pois este impediria a articulação e alteraria a velocidade da música.
Não se pode esquecer a tradição das cantorias, onde os cantadores possuem uma
emissão de voz potente e estridente.
No verso “A gente sofre sem querê!” (Comp. 26) há uma interrupção da
melodia em semicolcheias. Para realçar este momento, é necessário cantar muito
ligado, com portamento exagerado de uma forma popular, contrastando com os Vlc
e com o verso seguinte: “Teu canto chega” (Comp. 30). Este é um dos momentos
de grande dificuldade técnica para as cantoras. O autor busca um efeito sonoro
imitando pássaros, por esta razão a região é muito aguda, com intervalos difíceis
de terças e quartas descendentes em semicolcheias, enquanto que os Vlc realizam
outros intervalos em contraponto, como se fossem outros cantos de pássaros.
Figura 16: Frase melódica de transição (Comp. 24 a 27)

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 14).
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Figura 17: Células padrões

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 14).
Figura 18: Melodia de dificuldade técnica intervalar

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 15).

O rallentando que antecede o Più mosso (Comp. 40) deve ser realizado
como em Bach no final de uma fuga, como se fosse um freio quase súbito para dar
vazão à voz que reina plena quando canta o “Irerê”.
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Figura 19: Ralentando súbito (Comp. 40 a 43)

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 16).

Um trecho intermediário dos Vlc, todo ritmado conduz à segunda parte,
mais lenta e plena de configurações sonoras. Com intervalos muito difíceis para
o canto – nonas, sextas e quartas descendentes –, o poeta começa a citar todos os
pássaros existentes no Nordeste do Brasil, e paralelamente Villa-Lobos transcreve
as melodias dos seus cantos, transformando a música em uma conversa de pássaros entre o canto e a orquestra.
Figura 20: Padrão melódico contrapontístico (Comp. 77 a 79)

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 19).
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Os três compassos que antecedem o “Poco più mosso”, no texto “Bemte-vi! Eh! Sabiá!” encontramos o rallentando escrito. Assim como Rossini criou
o crescendo rossiniano, Heitor Villa-Lobos criou o rallentando escrito, que consiste na alteração do ritmo através de quiálteras e modificações rítmicas gerando
um rallentando, sem alterar o andamento da música.
Figura 21: Modificação rítmica gerando o rallentando escrito

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 20).

No compasso 101, o autor buscou a configuração sonora do canto do sabiá
nas sílabas onomatopaicas “La! liá! liá! liá!”. Para conseguir esta sonoridade vocal,
o canto deve ser sem vibrato e dando ênfase na sílaba “li”, em contraste com
a orquestra, agora um pouco mais lenta, porém sempre marcada e muito ligada
nos ritmos que não são escritos em semicolcheias.
Figura 22: Configuração sonora do canto de pássaros (Comp. 101 a 103)

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 21).
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Um pequeno solo em arpejo do Vlc I solista conduz à repetição do tema
inicial da obra. Este solo deve ser tranquilo e muito espressivo, sem obedecer ao
tempo métrico.
Figura 23: Solo do Vlc (Comp.131 a 135)

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 24).

O “Martelo” termina muito alegre, num crescendo e acelerando constante
até a nota final. Por tradição, o soprano canta o Dó5, oitava acima do escrito
na partitura de orquestra. Quando eu canto esta nota, procuro sustentá-la numa
pequena fermata para dar maior impacto no final.
Figura 24: Nota final Dó4 escrito, cantado Do5 por tradição

Fonte: Villa-Lobos (1947, p. 30).
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Considerações finais
A análise das Bachianas Brasileiras nº 5 foi observada através de alguns parâmetros.
De início foi preciso se deparar com as dificuldades de compreensão do português cantado e a busca de soluções para estas questões contou com o auxílio do
Alfabeto Fonético Internacional. Posteriormente, com base na minha experiência
como intérprete, propus soluções aos problemas existentes na redução para canto
e piano que dificultavam o estudo e execução desta obra por parte da intérprete
cantora através de uma edição crítica mais próxima da partitura para orquestra.
Em terceiro lugar, foram identificados padrões composicionais, utilizados por Villa-Lobos, que remetem às obras de Bach, com dois padrões: um
com células motívicas com origem na imitação de cantos dos pássaros brasileiros
e outro com motivos polifônicos semelhantes às Invenções a duas vozes do compositor germânico. Villa-Lobos também costuma usar outras formas composicionais em suas obras para canto. Desta vez é o canto e sua poesia em relação ao
acompanhamento do piano ou orquestra. (REBUÁ, 2018)
Na “Cantilena”, o cantor é um narrador que descreve serenamente as
mudanças das cores do final de tarde. A melodia em notas repetidas representa
a descrição serena por parte do narrador, enquanto o acompanhamento cromático
e descendente ajuda, colorindo sonoramente a narração. Em um certo momento,
existe algum sentimento por parte deste narrador, no verso “grita ao céu e a terra,
toda a natureza” e a melodia ascendente corrobora com essa emoção. Em seguida,
a poesia, junto com a melodia e acompanhamento descendente, auxilia o narrador a descrever todo o silenciar do canto dos pássaros no dia que termina. O
vocalize em Bocca Chiusa que segue, significa a lembrança dos momentos que
ocorreram.
No “Martelo”, novamente existe a presença do narrador que, como um
cantador, enumera os pássaros do nordeste brasileiro. Apenas em um momento,
o cantor passa a ser o próprio pássaro, no verso: “Lá, liá, liá, liá...”, com interferências do narrador comentando: “Eh! Sabiá da mata cantadô!” ou “Eh! Sabiá da
mata sofredô!”.
Considero que ainda há espaço para que esta obra, polarizada e intrigante,
possa ser vista e estudada com prudência e racionalidade pelos intérpretes. De
fato, essa foi a minha escolha pessoal, buscando exaltar o valor do grande músico
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Villa-Lobos. Espero que, da mesma forma que ele nos deixou estas “cartas, sem
esperar resposta”, a interpretação e compreensão desta bachiana se torne, em um
futuro próximo, mais moderna e atualizada.
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Aparato Crítico6
SITUAÇÃO NAS FONTES
Localização

Redução/
Partitura

Redução manuscrita para
Marx
(VILLA-LOBOS, s.d.)
Bachianas Brasileiras nº 5
for voice and Chamber

Título

Orchestra [Reduction for
voice and Piano by Burle
Marx]

C.1

Redução impressa

Canto e Piano por Burle

Canto e Piano
(VILLA-LOBOS, 1978)
Bachianas Brasileiras nº 5
(Para canto e orquestra de
Violoncelos) REDUÇÃO
PARA CANTO E PIANO

Observações da Edição
Crítica em relação
à Partitura de Orquestra
(VILLA-LOBOS, 1947)
Bachianas Brasileiras nº 5
for soprano and Orchestra
of Violoncelli

Subtítulo

S.I.

I - Aria (Cantilena)

I Aria (Cantilena)

Dedicatória

S.I.

à MINDINHA

To Mindinha

Data

S.I.

Rio, 1938

1938

Andamento

Adagio

Adagio

Adagio

Poesia

S.I.

Ruth Valadares Corrêa

English version by Harvey

Text by Ruth V. Corrêa
Officer
Editora

Redução manuscrita

Pf

Símbolo de repetição

S.I.

Acorde [Dó3-Dó4],

Acorde [Lá2-Dó4],

[  ]

[Sol♯2-Si3]

t. 1, 5
C.1

n. 14,
18

Pf

C.3; n. 3, 7

m.d.
Pf

C.8; n. 2, 3
C.10
C.12

n. 2, 3
n. 11

Pf

3,7,15

Pf

n. 17,

Acorde [Lá2-Dó♯3-Mi3]
Acorde [Sol2-Dó♯2];
[Dó♯2-Mi2]
Lá2, Fá3

Melodia Cnto
Vlc III
Vlc III

Lá2, Ré3

Vlc III

Acorde [Fá3-Si♮3]

Melodia Cnto

m.d.

m.e.

[ 𝄐]

S.I.

[  ]

Acorde [Si♮2-Mi3]

APM 194546
[Introdução] por extenso
Vlc I a IV
Vlc I com Cnto
Polifonia Vlc II a IV
Vlc I com Cnto
Polifonia Vlc II a VI
Vlc I com Cnto
Polifonia Vlc II a IV

Vlc I e II com Cnto
Polifonia Vlc III a V

Melodia Cnto
Vlc III

Vlc I com Cnto
Polifonia Vlc II a V

Dó♮3, Si♮2 [𝅗𝅥]

Acorde [Si♭1-Dó♯2], Lá1

Vlc III

Si♮2, Lá2 [𝅗𝅥]

Melodia Cnto

Vlc I com Cnto

Melodia Cnto

Polifonia Vlc II a VI

Lá2

Melodia Cnto

Dinâmica

S.I.

[]

Vlc I Solo []; Orq []

Andamento

a tempo

a tempo cantabile

a tempo

m.e.

22
C.14; n. 1, 13

Pf

m.d.

C.15; n. 1, 9

Pf

m.d.

C.16; n. 1, 9

Pf

m.d.

C.17; n. 1

Pf

m.d.

C.22

Vlc III

m.e.

m.d.

n.

[Sol♯2-Si3]

e COM

m.d.
Cnto

Pf

n. 20
C.13

m.e.
m.e.

t. 10
n. 16

m.d.
m.e.

C.4; n. 8, 9
C.5; n. 13, 17

IRMÃOS VITALE S/A IND.

Lá2, Sol♯2 [𝅗𝅥]
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SITUAÇÃO NAS FONTES
Localização

Redução/
Partitura

Redução manuscrita para
Marx
(VILLA-LOBOS, s.d.)

n. 2, 5
C.22

n. 13,
17

m.e.
Pf

m.e

n. 15

m.d.

n. 2, 7
C.23

n. 18,

Pf

m.e.

Pf

m.d.

Pf

m.d.

20
C.24; n. 5,
6, 8
C.25
11, 12,14,15
t. 1, 2

(VILLA-LOBOS, 1978)

Crítica em relação
à Partitura de Orquestra
(VILLA-LOBOS, 1947)

Mi2, Lá2
[  ]

Vlc III

[  ]

Melodia Cnto

Vlc I Solo
Polifonia Vlc II a VI

Vlc III

Acorde [Sol♯2-Mi3]

Melodia Cnto

Acorde [Lá2-Dó♯3-Mi3]

n.

Acorde [Lá2-Dó♯3-Mi3]

Melodia Cnto, oitava acima

Acorde [Ré3-Fá♯3-Lá3]

Melodia Cnto

m.d.

C.28; n. 3

Pf

m.e.

Fá3

C.29; n. 13

Pf

m.d.

3ª voz [♪]

11,12
14,15

C.31; n. 6

Pf

m.e.

C.32; n. 7, 11

Pf

m.e.

C.33; t. 5

Dinâmica

n. 11
t. 1, 2

m.d.
Pf

m.e.

t. 3, 4

Melodia Cnto, oitava acima

Oitava abaixo
Pf

C.33

Canto e Piano

Observações da Edição

Comp. escrito oitava abaixo

C. 25; n. 8, 9,

C.26

Redução impressa

Canto e Piano por Burle

 

Vlc III
Melodia Cnto

2ª voz [ ]

[] oitava abaixo


Vlc III

Pf



[𝄽]

Vlc II; Cnto
Vlc III

Vlc III e IV

Vlc III e IV

Não foi aproveitada na

critica com correções

edição crítica

e acréscimos de respiração
e acentuações

C.34

Vlc I Solo
Polifonia Vlc II a V

Vlc III

Aproveitada na edição
C.34 a 48

Vlc I Solo
Polifonia Vlc II a V

Vlc II []; Cnto []
Vlc I Solo
Polifonia Vlc II a IV
Acentuações e correções
como na Partitura p/
Orquestra

Cnto

-

S.I.

A.A. [–] como Vlc II

Pf

-

I.A. [>]

I.A [–] Vlc I e III

C.35; t. 2

Pf; Cnto

-

C. 35 a 48

Cnto

C. 40

Pf

C.34 a 36; t. 2,
3, 4, 5

C.42
C.42; t. 4

Pf

m.e
Cnto

-

Duas [♪♪]
S.I.

Quiáltera correta [♪♪♪]

-

S.I.

I.A [–] Vlc II e IV

-

S.I.

I.A. [>] como Vlc IV

-

a tempo

Correção: t. 1 [a tempo]
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SITUAÇÃO NAS FONTES
Localização

Redução/
Partitura

Redução manuscrita para
Marx
(VILLA-LOBOS, s.d.)

C.43

Redução impressa

Canto e Piano por Burle

Canto e Piano
(VILLA-LOBOS, 1978)

Observações da Edição
Crítica em relação
à Partitura de Orquestra
(VILLA-LOBOS, 1947)

t. 1

Pf

-

[]

S.I

t. 3

Cnto

-

a tempo

Correção: t. 2 [a tempo]

-

4ª voz oitava abaixo

oitava acima - Vlc IV

-

I.A. [>]

I.A [–]

Vlc I e II

Melodia Cnto

C.43 a 45;

Pf

t. 1, 5
C.46 a 48

m.e.
Pf

Pf

C.49

m.e.

m.d.
Vlc III
e IV

C.50; n. 3, 7

Pf

m.e.

C.52; n. 8, 9

Pf

m.d.

C.53; n. 13,

Pf

m.e.

C. 57; n. 1

Pf

m.d.

C.62; t. 2,3

Pf

m.d.

17

Vlc III
[  ]

Acorde [Lá2-Dó♯3-Mi3]
Acorde [Sol2-Dó♯2];
[  ]

[Dó♯2-Mi2]

-

Fonte: elaborado pela autora.

Vlc III

Vlc I com Cnto, polifonia

Melodia Cnto

Vlc II, III e IV

Vlc III
Melodia Cnto

Ritmo errado [♩ 𝄽𝅗𝅥 ]

Correção [♩ 𝅗𝅥 𝅘]

Glossário
Pf

Piano

t.

Tempo

Cnto

Canto

n.

Nota

Vlc

Violoncelo

C./ Comp.

Compasso

Orq

Orquestra

S.I.

Sem Indicação

m.d.

Mão direita

I. A.

Indicação Acentuação

m.e.

Mão esquerda

A.A.

Acréscimo Acentuação
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Iniciou seus estudos musicais em 1939, com Sylvia Souza.
Formou-se em Engenharia em 1953, na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre 1954 e 1957,
estudou piano sob a orientação de Sebastian Benda nos
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Brasileira, tocando em 1956 sob a regência de Eleazar de Carvalho. No mesmo
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integrando sua diretoria em duas ocasiões. É membro fundador da Associação
Brasileira de Etnomusicologia (ABET) e professor emérito da UFBA, sendo
também membro da Academia Brasileira de Música e da Academia de Ciências
da Bahia. Em 1997 estabeleceu o Núcleo de Estudos Musicais (grupo de pesquisa
que liderou entre 1997 e 2016), no qual vários dos autores inclusos neste livro
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Silvia Lazo
A investigadora Dra. Silvia Lazo explora as dimensões sociais,
culturais e políticas da música Latino-Americana. Seu atual
projeto literário, entitulado Musicking the Self. The life
and works of Roberto Sierra, é uma pesquisa sobre as forças
do Velho e Novo Mundo que moldaram a música clássica
no Caribe. Lazo é autora de vários artigos sobre os legados
musicais e institucionais de Pau Casals. O estudo de Lazo sobre a transferência da
música clássica para Porto Rico durante a Guerra Fria foi muito bem recebido no
meio acadêmico, provocando uma reavaliação da influência estrangeira dentro da
paisagem sonora da ilha. As áreas de interesse de Lazo incluem música e direitos
humanos, política, mídia, e estudos de gênero.
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CUNY (2016); foi palestrante convidada no colóquio “El Exilio Republicano
Español. Espanha, Porto Rico e Estados Unidos: 1936-73” da Universidade de
Harvard (2014), e no III Congresso Brasileiro de Iconografia Musical (2015).
Suas publicações se encontram em Diagonal: An Ibero-American Music Review,
Latin American Music Review e Music in Art.
Nascida em São Paulo, Lazo tem bacharelados em Música e Teatro pela
Whitworth University, e mestrado e doutorado pela Universidade de Montana.
Dra. Lazo é Professora de Música na Universidade do Texas - Rio Grande Valley.
Ela fez um pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2013
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e foi pesquisadora visitante pela Cornell University, New York (2014-2017).
Desde 2016 participa do Núcleo de Estudos Musicológicos (NEMUS-UFBA).

Michael Iyanaga
Michael Iyanaga, doutor em Etnomusicologia pela
University of Califórnia, Los Angeles nos Estados Unidos da
América (EUA), é atualmente Professor Adjunto de Música
e Estudos Latino-Americanos na William and Mary (EUA).
Anteriormente, já atuou como professor na Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) e da University of Califórnia, Los Angeles. Entre
seus vários temas de pesquisa encontram-se a música e religiosidade na Bahia,
o desenvolvimento do catolicismo na Diáspora Africana e a história intelectual da
Etnomusicologia e da Antropologia.
Desde 2016 participa como pesquisador no Núcleo de Estudos
Musicológicos da Universidade Federal da Bahia (NEMUS – UFBA).

Luciano Caroso
Luciano Caroso desenvolve atividades como professor, pesquisador, compositor, arranjador e diretor musical. Em 1998
graduou-se em Composição e Regência pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e em 2010 terminou o doutorado
em Etnomusicologia pela mesma instituição, com período
de doutorado sanduíche (abril de 2008 a março de 2009)
sendo realizado no Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa,
onde foi orientado pela Profa. Salwa El-Shalwan Castelo-Branco. Atualmente
é professor adjunto do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual
de Feira de Santana (UEFS), atuando no curso de Licenciatura em Música, do
qual também já foi coordenador e vice-coordenador no período entre 2012
e 2016.
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É consultor do projeto Sambas, Rodas, Raizes, da University of Toronto
(Canadá) e orienta estudantes de música deste projeto em viagens de pesquisa ao
Brasil. Desde 2006 pesquisa Xisto Bahia, seu contexto histórico-musical e os processos de transmissão de músicas envolvidos. Suas pesquisas também têm abordado os seguintes temas: etnomusicologia no ciberespaço, processos criativos e de
disseminação de música, juventudes, educação e práticas culturais e mapeamento
e estudo de consumo de música práticas musicais em Feira de Santana.
Desde 2016 integra o Núcleo de Estudos Musicológicos (NEMUS) da
UFBA, coordenado pelo Prof. Dr. Pablo Sotuyo Blanco.

Cleisson Melo (Son Melo)
Cleisson Melo, também conhecido como Son Melo,
docente e pesquisador da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), é doutor pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e com estágio na Universidade de Helsinki.
Sua pesquisa tem focado na semiótica musical e cultural,
especialmente a respeito de compositores brasileiros e suas
obras, com autoria de diversos trabalhos sobre Villa-Lobos. Suas áreas de interesse
incluem música e semiótica, filosofia, e análise musical.
Como associado da Academy of Cultural Heritage (ACU), vem desenvolvendo pesquisas sobre herança cultural, em especial aspectos epistêmicos da
cultura brasileira, vinculadas ao Grupo de Pesquisa Herança Cultural: patrimônio, memória, identidade e representação, o qual lidera. Tem contribuído
como membro da International Association of Semiotics Studies (IASS-AIS),
International Semiotics Institute (ISI), Perspectivas Analíticas para a Música de
Villa-Lobos (PAMVILLA), apresentado trabalhos em congresso nacionais e internacionais. Desde 2016 participa no Núcleo de Estudos Musicológicos (NEMUS)
da UFBA.
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Amarilis de Rebuá
Amarilis de Rebuá é doutora em Musicologia pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob orientação do
Prof. Dr. Pablo Sotuyo Blanco. Mestre em Performance –
Canto pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tendo
obras de Heitor Villa-Lobos como objeto de pesquisa.
Bacharel em Música – Instrumento Piano pela Universidade
de Brasília (UNB), foi aluna de Arnaldo Estrella (piano) e Lilia Reyes (canto) em
Roma. Mestrado profissional pela Hochschule für Musik-München tendo cursado o Aufbaustudium (Canto) na classe do Prof. Hanno Blaschke, Erick Werba
(Lied), Ernest Haeflieger (Oratório) e obtido o Masterklasse Diplom graduada
com Summa cum Laude. Foi professora do Conservatório Pernambucano de
Música em Recife e atualmente é professora efetiva da UFPB, onde coordena os
projetos de extensão: Presto-Ópera da UFPB e Preservação de Acervos Musicais.
É Lider do grupo de pesquisa Núcleo de Pesquisa Musicológica – UFPB desde
2018. Tem experiência na área de Correpetição e Artes Cênicas, com ênfase em
Óperas e Musicais.
Desde 2016 participa no Núcleo de Estudos Musicológicos (NEMUS) da
UFBA.

Wellington Mendes da Silva Filho
Wellington Mendes da Silva Filho – trompetista, formado
pela Escola de Música da Universidade Federal da Bahia
(EMUS – UFBA) na classe do Prof. Horst Karl Schwebel.
Filho de Uéliton Mendes da Silva – pesquisador da obra
de Luiz Gonzaga e autor da mais completa discografia do
“Rei do baião” – e de Dirce Lopes Mendes, artista plástica. Natural de Caruaru - PE, tendo residido por muitos anos em Sergipe, veio
para Salvador em 1995, ingressando na EMUS – UFBA e concluindo o curso
de Instrumento - Trompete, em 2000, sob a orientação de Horst Karl Schwebel.
Mestre em Educação Musical sob a orientação do Prof. Joel Barbosa, atualmente
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é doutor na área de Musicologia, grau este obtido sob a orientação do Prof. Pablo
Sotuyo Blanco. Ingresso no corpo docente da EMUS em 2011, leciona História
da Música, Literatura e Estruturação Musical e Improvisação. Ao longo dos anos
em que reside em Salvador, vem participando de inúmeros eventos musicais,
como instrumentista, arranjador e por vezes compositor. Atualmente, em paralelo às atividades de ensino, atua como pesquisador junto à área de Musicologia
da EMUS – UFBA. Desde 2016 participa no Núcleo de Estudos Musicológicos
(NEMUS) da UFBA.

Pablo Magalhães
Professor dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em
História e do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Humanas e Sociais na Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB). Em 2010 finalizou o doutorado em História
Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com
estágio doutoral na Universidade de Coimbra realizado em
2008. Desenvolve pesquisas nas áreas de História da América portuguesa, História
da Educação no Brasil, História da Livro e da Leitura, História das Guerras
Neerlandesas (1624-1654), História da Maçonaria e História da Imprensa na
Bahia. Desde 2018 participa no Núcleo de Estudos Musicológicos (NEMUS) da
UFBA.

Pablo Sotuyo Blanco
Docente e pesquisador da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), onde também obteve seu doutorado em 2003,
é um dos iniciadores de diversos projetos nacionais relacionados à documentação relativa à música, incluindo o estabelecimento do Repertório Internacional de Iconografia
Musical no Brasil (RIdIM – Brasil) do qual é atualmente
o presidente, assim como do capítulo nordestino do Repertório Internacional de
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Fontes Musicais no Brasil (RISM - Brasil). Coordena o Acervo de Documentação
Histórica Musical (ADoHM) da UFBA e presidiu a Câmara Técnica de
Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais (CTDAISM) do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) em representação da UFBA até sua
extinção pelo Decreto nº 10.148, de 2 de dezembro de 2019.
Ativo compositor e musicólogo, tem publicado amplamente a sua produção científica sobre música e iconografia musical no Brasil e no exterior. Atua
na área de Música com ênfase em Musicologia Histórica, Teoria e Análise Musical,
e Ciência da Informação aplicada em documentação musical.
Em 2016 estabeleceu o Núcleo de Estudos Musicológicos (NEMUS) da
UFBA, no qual vem estimulando o desenvolvimento de pesquisas sobre a Bahia,
o nordeste brasileiro e o Brasil em geral, constituindo uma verdadeira rede de acadêmicos (musicólogos, etnomusicólogos, iconógrafos e historiadores) em torno
de linhas de investigação onde o fulcral é o objeto de estudo: a música em seus
diversos contextos de produção, circulação e recepção.
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