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O Projeto nacional de indexação, catalogação, pesquisa
e divulgação do patrimônio iconográfico musical no Brasil
(RIdIM-Brasil) apresenta estes Estudos de Iconografia
Musical na transversalidade visando promover estes
saberes. Os textos de destacados especialistas permitem
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epistemológico, ou cultural, dentre outros, articulam
a sequência cronológica e geográfica de estudos específicos
(da antiguidade helenística ao século XX, e da Europa
à América Latina), transversalmente pontuados por textos
de cunho disciplinar mais abstrato e teórico.
As disciplinas às quais os autores se reportam nos seus
lugares de fala (arqueologia, história, ceramologia,
organologia, mitologia, arquitetura, sociologia,
antropologia, iconologia, artes visuais, música) dialogam
entre si e suas interrelações convidam o leitor a identificar
outras dimensões transversais à sua leitura multicultural.
Ainda, o conjunto de estudos dedicados a tópicos
geograficamente localizados se apresenta emoldurado
por contribuições ancoradas na Ciência da Informação,
assim abrindo e encerrando o livro num significativo
arco transversal.
Da alegoria sobre iconografia musical e seu valor
documental histórico e identitário às especificidades
da classificação multiparamétrica dos itens iconográficos
musicais, o livro dedica o centro da obra a dois
trabalhos em destaque emergente, cujas apresentações
no 5º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical
em 2019, foram galardoadas pelo júri da 4ª edição
do Prêmio RIdIM-Brasil naquele evento científico.
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Apresentação
Pablo Sotuyo Blanco
Presidente do RIdIM-Brasil

Diz um velho ditado que “não há dois sem três”. Seguindo essa famosa sentença, o Projeto Nacional de Indexação, Catalogação, Pesquisa e Divulgação do
Patrimônio Iconográfico Musical no Brasil (RIdIM-Brasil) decidiu organizar este
novo livro, no mesmo sentido dos esforços iniciados em 2015 de promover a
produção bibliográfica em torno da iconografia musical, ainda escassa em nosso
meio. Sob o título de Estudos de iconografia musical na transversalidade, o presente
volume procura contribuir no fortalecimento da presença nacional e internacional do RIdIM-Brasil tanto em termos de promoção do patrimônio iconográfico musical quanto da pesquisa em torno dele.
Articulando o esforço de destacadas figuras do âmbito musicológico internacional dedicadas ao estudo da iconografia musical e relativa à música, foram
incluídos treze trabalhos de 14 autores oriundos de dois continentes (Europa e
América), permitindo ao leitor ter uma visão da complexa diversidade da cultura
visual e musical, em vários níveis de transversalidade.
A referência à transversalidade, presente desde o título deste livro, não é
gratuita nem oportunista. Como uma primeira manifestação das suas diversas
nuanças (enquanto nuances específicas de cor e de som) nesta obra, é possível
referir as pesquisas individuais e seus resultados aqui expressos, significantes transversais da vontade de realização do sonho coletivo da publicação – cuja concretização coube ao RIdIM-Brasil e sua visão integradora do campo.
Visando potencializar as dimensões transversais do conteúdo, a organização sequencial dos textos permite também outros níveis de leitura, seja no nível
temporal, espacial, hermenêutico, epistemológico ou cultural, dentre outros.
No que diz respeito à distribuição dos tópicos abordados no complexo tempo-espaço, esses dois eixos servem de malha na qual se articula a sequência cronológica
e geográfica de estudos específicos (da antiguidade helenística até o século XX e
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da Europa à América Latina), transversalmente pontuados por textos de cunho
disciplinar mais abstrato, teórico, conceitual.
As disciplinas às quais os autores se reportam nos seus diversos lugares
de fala (arqueologia, história, ceramologia, organologia, mitologia, arquitetura,
sociologia, antropologia, iconologia, artes visuais, música) parecem dialogar em
torno da estrutura sequencial proposta e cujas possíveis inter-relações convidam
o leitor a identificar outras dimensões transversais à sua leitura musicológica
multicultural.
Ainda, o conjunto de estudos dedicados a tópicos geograficamente localizados se apresenta emoldurado por contribuições ancoradas na Ciência da
Informação, assim abrindo e encerrando o livro num significativo arco transversal.
Da alegoria sobre iconografia musical e seu valor documental histórico e
identitário (aspectos que, junto com a memória, permeiam todo o volume) às
especificidades da classificação multiparamétrica dos itens iconográficos musicais e relativos à cultura musical, o referido arco dedica o centro da obra a dois
trabalhos em destaque emergente. Referimo-nos aos textos de Vinícius Eufrásio
sobre a cidade de Formiga, Minas Gerais, e de Agustín Ruíz sobre os chinchineros
no Chile. As apresentações destes últimos durante o 5 o Congresso Brasileiro
de Iconografia Musical em 2019 (tematicamente definido, de maneira muito
pertinente, como “transversalidades em construção”), foram avaliadas e oportunamente galardoadas pelo júri da 4a edição do Prêmio RIdIM-Brasil naquele
evento científico.
Contando novamente com o importantíssimo e generoso apoio da Editora
da Universidade Federal da Bahia (que mais uma vez agradecemos e louvamos),
acreditamos sinceramente estar oferecendo um produto de qualidade que, esperamos, estimule o interesse do público pelo patrimônio iconográfico musical, sua
riqueza, diversidade, valor e significação patrimonial, cultural e identitária, altamente relevantes no exercício da nossa cidadania no tempo que nos toca viver.
Por tudo o até aqui exposto, só nos resta desejar ao caríssimo e interessado leitor uma ótima experiência nas transversalidades aqui tão cuidadosamente oferecidas.
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Escafandristas, sábios e futuros amantes:
alegorias sobre arquivo, memória,
história, patrimônio e identidade
Marcelo Nogueira de Siqueira

O presente ensaio procura analisar as imbricações do arquivo com a memória,
a história, o patrimônio e a identidade, a partir da identificação do documento
e da informação como elementos fundamentais e estruturantes dessas relações.
A elaboração da análise é realizada através de revisão de literatura e, em um
segundo momento, pela reflexão de livre interpretação sobre as figuras metafóricas contidas na música “Futuros amantes”, de Chico Buarque, explorando de
forma alegórica a transversalidade do arquivo e a importância da memória e da
história na construção de percepções patrimoniais e identitárias. A ideia contida
neste ensaio foi apresentada pelo autor na abertura do 4o Congresso Brasileiro de
Iconografia Musical, em 2017, no intuito de fundamentar a análise contextual
dos estudos interdisciplinares de iconografia musical. Em 2019, na quinta edição
do evento, os temas apresentados foram sistematizados de forma transversal,
ampliando seu escopo e abrangendo todas as formas de pesquisa documental.

Memória e história. Patrimônio e identidade: arquivo
A palavra arquivo carrega consigo uma série de sentidos e atribuições, mas todas,
de alguma maneira, remetem à ideia de guarda, proteção, custódia, reunião de
determinados conjuntos de informações registradas e consideradas importantes
para algo ou alguém.
A informação torna-se documento por ser a manifestação decorrente de
alguma atividade específica, a partir da intenção expressa de registro para sua
manutenção, comunicação e consecução do objetivo de uma pessoa ou instituição,
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apresentando-se em diversas linguagens, suportes, formatos e naturezas, podendo
ser textual, visual, sonoro, tridimensional, híbrido e/ou complexo, estando em
ambientes digitais ou analógicos. Um sentimento, uma lembrança, um afeto ou
sensação não são documentos, mas os compõem, pois estão intrinsecamente inseridos em sua composição, sobretudo para aqueles que os veem e que os ressignificam, influenciando diretamente a construção de memórias e de identidades em
um processo dinâmico e contínuo de temporalidade própria.
Arquivos são compostos de documentos, estes aqui pensados em seu sentido mais amplo e múltiplo, isto é, que servem para provar, administrar, prover
entendimentos jurídicos, fundamentar pesquisas, garantir direitos, lembrar, mostrar, fomentar novos olhares e futuras abordagens, tanto em seus sentidos originais
de criação, como em usos e reusos a partir de novas interpretações em contextos
diferentes daqueles em que foram produzidos. A ideia de documento, portanto,
está intimamente ligada ao potencial de uso do que vamos usufruir e atribuir. Sua
função original, a partir de metamorfoses do tempo, do espaço e das intenções,
multiplica-se em diversas possibilidades.
Há, contudo, que se fazer uma série de questionamentos sobre como os
arquivos são constituídos, no sentido de permitir maior entendimento de sua
totalidade. Documentos são marcas fixas de processos dinâmicos que, por serem
materializados em forma determinada, tornam-se marcos físicos de uma memória
em construção. Documentos são registros de atos e decisões, resquícios de intenções, lastros de uma história a ser contada. Conhecer quem os produziu, quando
e onde, por quais motivos, de que forma foram criados e mantidos, em quais
contextos históricos, vinculações administrativas e ambientes jurídicos, torna-se
fundamental para o entendimento de sua complexidade, de seus atores e espaços,
proporcionando usos e compreensões embasados e amparados pela realidade dos
fatos, mas que permitem elaborações narrativas diversas, por vezes até mesmo contraditórias ou inéditas, tomando por base e numa livre interpretação daquilo que
Heisenberg (1927) definiu como “princípio de incerteza” ao afirmar que “o ato
de observar modifica o objeto observado” ou na percepção de Walter Benjamin
(1994) de que a compreensão histórica do passado significa tão somente a apropriação de uma reminiscência e não a reprodução fiel como de fato ele foi.
A origem dos arquivos confunde-se com a história da própria civilização,
já que eles nasceram da necessidade de conservação e organização dos primeiros
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registros. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998) Antes da percepção de que os
arquivos servem para provar, lembrar, compreender e identificar, (DELMAS,
2010) eles eram concebidos como lugares de custódia que asseguravam a preservação dos documentos fundamentais para a construção da estrutura social
das primeiras civilizações. Para Cook (2018) os arquivos tiveram as suas origens
institucionais como agentes capazes de legitimação do poder. Com o passar dos
séculos e, sobretudo, com o advento do Estado Moderno, os arquivos passaram
a ser fundamentais para a existência do poder político estruturado e centralizador. (SUBTIL, 2011)
Com a Revolução Francesa surge a ideia de um arquivo geral da nação
como elemento identitário e de união, estabelecendo-o como instrumento na
construção da memória e guardião da história, fazendo com que nações independentes constituíssem seus arquivos nacionais como parte da elaboração e afirmação de sua própria identidade.
Na segunda metade do século XIX surge, nos arquivos, a pesquisa realizada
por historiadores no contexto do positivismo, em que o valor dado às informações contidas em documentos de arquivo constituía a base e praticamente a única
referência para análises. É somente nesse momento que surgiram nos arquivos as
primeiras salas destinadas à consulta, o que demonstra o caráter formal, fechado
e até mesmo sacralizado do arquivo como lugar de custódia até aquele momento.
Durante o século XX, sobretudo no pós-guerra, desenvolve-se o aperfeiçoamento dos arquivos ligados à administração e, em paralelo, os arquivos históricos, ligados à pesquisa e à cultura. A partir desse momento e de forma crescente,
outros tipos de documentos, como fotografias, registros sonoros, musicográficos,
audiovisuais, eletrônicos e outros, passaram a ser incluídos no rol dos documentos
arquivísticos com maior frequência e a ser percebidos como tais.
Em 2008, o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) definiu o conceito
de patrimônio arquivístico como aquele constituído pelos arquivos relevantes
para a memória e identidade de um país. Portanto, uma instituição arquivística, sobretudo de natureza pública, consolida-se e apresenta-se como lugar de
memória (NORA, 1993) e instrumento de identidade e pertencimento, adquirindo as dimensões propostas por Fugueras (2001): o arquivo como patrimônio,
memória, identidade e conhecimento.
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Durante a assembleia geral do CIA realizada em 17 de setembro de
2010, em Oslo, Noruega, foi elaborada a Declaração universal sobre os arquivos,
adotada em seguida pela 36a sessão da Conferência Geral da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).1 Neste documento o CIA e a Unesco assim entendem e declaram os arquivos:
Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um patrimônio
único e insubstituível transmitido de uma geração a outra. Documentos de
arquivo são geridos desde a criação para preservar seu valor e significado.
Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes. Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades ao contribuir para a constituição e salvaguarda da
memória individual e coletiva. O livre acesso aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia, protege os direitos
dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida. (UNESCO, 2019)

Outra discussão de grande importância e complexidade são os arquivos
pessoais, que, inseridos dentro de uma dinâmica específica, muitas vezes nem são
considerados como arquivos, por serem constituídos fora de ordenamentos jurídicos rígidos, regras arquivísticas ou políticas públicas quando criados, organizados (ou não) e geridos por seus titulares, indivíduos e famílias, visto que os mais
variados documentos, tanto de origem administrativa quanto sentimental-memorialística, são reunidos e preservados de acordo com entendimentos próprios
e particulares, na maioria dos casos.
Apresentadas aqui de forma breve e introdutória, tanto as reflexões iniciais sobre arquivos e documentos quanto suas respectivas histórias e evoluções
remetem-nos aos nítidos aspectos de suas ligações com a memória, história, patrimônio e identidade, não de forma periférica ou através de fronteiras disciplinares,
mas a partir da relação intrínseca baseada em elementos de interseção entre eles,
pois um está imbricado na compreensão e composição do outro.
A história pode ser compreendida tanto como uma série de acontecimentos
quanto como em sua narrativa, (VEYNE, 2008) ou seja, ela possui essa dualidade
1

	A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) é
uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 1946
e com sede em Paris, França.
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de ser ao mesmo tempo um relato que busca a fidelidade dos fatos e sua interpretação, e está muitas vezes impregnada de aspectos intencionais de cunho pessoal.
Le Goff (1984, p. 158) busca na etimologia o entendimento da história
através da sua origem na observação, no testemunho, na relação entre o fato,
o olhar e a interpretação:
A palavra ‘história’ (em todas as línguas românicas e em inglês) vem do grego
histoire [KEUCK, 1934]. Esta forma deriva da raiz indo-europeia wid-, weid, ‘ver’.
Daí o sânscrito vettas ‘testemunha’ e o grego histor ‘testemunha’ no sentido de
‘aquele que vê’. Essa concepção da visão como fonte essencial de conhecimento leva-nos à ideia que histor ‘aquele que vê’ é também aquele que sabe;
historien em grego antigo e ‘procurar saber’, ‘informar-se’. Histoire significa,
pois, ‘procurar’. É este o sentido da palavra em Heródoto, no início das suas
Histórias, que são ‘investigações’, ‘procuras’ [BENVENISTE, 1969, t. II p. 173-174;
HARTOG, 1980]. Ver, logo saber, é um primeiro problema.

Hobsbawm (2010, p. 22) destaca a importância do passado como uma
“dimensão permanente na consciência humana”, fundamental para o funcionamento de instituições, estabelecimento e manutenção de valores e que balizam,
na maioria das sociedades, o desenvolvimento social. Todavia, alerta que a história
não é “memória ancestral ou tradição coletiva” (HOBSBAWM, 2010, p. 19) pois
é baseada em evidências e fatos que a distinguem da ficção.
Em sua célebre frase sobre a memória, Le Goff (1984, p. 47) afirma que
ela “procura salvar o passado para servir o presente e o futuro” e que é nela onde
a História cresce. Ainda segundo o autor:
A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar ‘identidade’,
individual ou coletiva, cuja base é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje […]. Mas a memória coletiva é não somente
uma conquista, é também um instrumento e um objetivo de poder. (LE GOFF,
1984, p. 46)

A identidade, que tem como um de seus componentes centrais a memória,
fundamenta-se também caucionada por um determinado patrimônio, sobretudo
o cultural. Identidade e patrimônio podem ser percebidos como variantes de
uma mesma equação, (PEIXOTO, 2004) pois são percepções que se completam
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e se modificam, já que são dinâmicas e até mesmo ambíguas, pois se a ideia de
patrimônio remete à questão da custódia e preservação, a identidade, fruto da
memória, não é estática.
Memória e história, patrimônio e identidade. Elementos que se alimentam,
se misturam, se fomentam, se constituem. Bases inseparáveis do conceito de arquivo.

Alegorias e metáforas em “Futuros amantes”
O escritor português José Saramago, prêmio Nobel de Literatura em 1998,
escreveu certa vez que “a metáfora sempre foi a melhor forma de explicar as
coisas”. (SARAMAGO, 1997, p. 267) Será, portanto, através dela e a partir da
música “Futuros amantes”, de Chico Buarque, que iremos desenvolver algumas
análises sobre o arquivo e suas relações com a memória, a história, o patrimônio e
a identidade, propondo reflexões e sugerindo debates.
Francisco Buarque de Hollanda nasceu no Rio de Janeiro, em 1944. Filho
do historiador e escritor Sergio Buarque de Hollanda, cresceu em um ambiente de
forte conotação erudita e, por influência de amigos e parentes, desde jovem passou
a conviver com intelectuais e músicos em sua casa e fora dela, tendo feito suas
primeiras composições na adolescência. Em 1964, apresentou-se pela primeira
vez em show, no ano seguinte grava seu primeiro compacto e conhece inúmeros
artistas que iniciavam sua carreira, como Caetano Veloso, Taiguara e Gilberto
Gil. Em 1966, vence o II Festival da Música Popular Brasileira com “A banda”,
lança seu primeiro long-play e faz grande sucesso. Engajado politicamente contra
a ditadura instaurada em 1964, ele participa em 1968 da emblemática Passeata
dos Cem Mil. Nesse ano vence o Festival Internacional da Canção com a música
“Sabiá”, feita em parceria com Tom Jobim e, em dezembro, após a decretação do
Ato Institucional no 5, é detido pelo exército para prestar esclarecimentos sobre
seus posicionamentos, considerados subversivos. No ano seguinte, já um artista
consagrado e de grande fama, deixa o Brasil para um autoexílio de um ano na
Itália. Durante a vigência da Ditadura Militar (1964-1985) teve dezenas de obras
censuradas. Autor de inúmeras músicas de conteúdo político, também fez muito
sucesso com aquelas que reproduziam o cotidiano e a vida amorosa do povo brasileiro, na maioria das vezes de forma figurada. Tornou-se dramaturgo e romancista
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premiado, tendo lançado Estorvo, seu primeiro romance, em 1991, reforçando
seu perfil de intelectual que conseguiu como poucos aliar um conteúdo erudito a
uma linguagem popular.2
Em 1993, Chico Buarque lançou o disco Paratodos que, segundo ele próprio, tem o tempo como elemento central. O referido disco é composto por doze
músicas, dentre elas “Futuros amantes”, da qual é o único autor. A música fala
da perenidade do amor, da sua permanência eterna e que, mesmo não vivido ou
correspondido, permanece nas lembranças e resquícios daquilo que não ocorreu,
mas que foi sentido e que poderá ser usufruído por futuros apaixonados através da
essência deixada, sem pressa, como uma herança afetiva para gerações vindouras.
A letra da canção usa metaforicamente figuras documentais (cartas, poemas,
retratos) e locais de guarda (armário, posta-restante) para criar um ambiente nostálgico de lembranças perdidas em um tempo futuro e distante, alegoricamente
retratado na ideia do Rio de Janeiro como uma cidade submersa, esquecida, abandonada. O autor descreve os escafandristas como aqueles que virão explorar esse
mundo inundado pela ação do tempo, sábios que tentarão decifrar os vestígios
deixados através de registros documentais, e os futuros amantes como aqueles que
irão usufruir desse sentimento encontrado e reconstruído sem saberem ao certo
como aquele amor ali chegou.
A letra da música narra a história na forma de um conselho, como num diálogo em que o narrador conversa com alguém (seu parceiro do amor não vivido? Ele
próprio? Nós, que estamos ouvindo?) sobre a ideia da espera, da longa duração do
tempo, da insistência da memória. Ambientada no presente, imaginada no futuro,
mas com olhos e sentimentos de um passado que só será vivido e consumado
adiante, por outras pessoas. Os verbos estão no presente e no futuro do presente,
com exceção da última estrofe “Com o amor que um dia deixei pra você” que sintetiza a ideia nostálgica da coisa passada, vivida e que dela só resta a lembrança.
Não se afobe, não
Que nada é pra já
O amor não tem pressa
Ele pode esperar em silêncio

2

Informações coletadas no sítio eletrônico oficial do artista, disponível em: http://www.
chicobuarque.com.br/vida/vida.htm. Acesso em: 24 maio 2020.
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Num fundo de armário
Na posta-restante
Milênios, milênios no ar
E quem sabe, então
O Rio será
Alguma cidade submersa
Os escafandristas virão
Explorar sua casa
Seu quarto, suas coisas
Sua alma, desvãos
Sábios em vão
Tentarão decifrar
O eco de antigas palavras
Fragmentos de cartas, poemas
Mentiras, retratos
Vestígios de estranha civilização
Não se afobe, não
Que nada é pra já
Amores serão sempre amáveis
Futuros amantes, quiçá
Se amarão sem saber
Com o amor que eu um dia
Deixei pra você

O próprio autor explica como surgiu a ideia da canção em um depoimento
para o programa especial de natal Para todos – Chico Buarque, exibido na TV
Bandeirantes, em 24 de dezembro de 1993:
Essa música eu tava mexendo no violão, comecei a fazer a melodia e aí a primeira
coisa que apareceu foi exatamente ‘cidade submersa’, isolada de tudo. Porque, cantarolando, parecia… [cantarola] ‘cidade submersa’… parecia que a música queria
dizer isso. E eu tinha que ir atrás, depois tinha que explicar essa cidade submersa,
tinha que criar uma história… apareceu exatamente a cidade submersa antes de
qualquer outra coisa. Aí eu coloquei esses escafandristas e esse amor adiado, esse
amor que fica para sempre, né? Essa ideia do amor, essa ideia do amor que existe
assim como algo que pode ser aproveitado mais tarde, que não se desperdiça, que
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passa o tempo, passam-se milênios e aquele amor vai ficar até debaixo d’água,
né? E vai ser usado por outras pessoas, um amor que não foi, amor que não foi
utilizado, né [risos] porque não foi correspondido, então ele fica ímpar. E fica ímpar
pairando ali, esperando que alguém apanhe e complete a sua função de amor.
(CHICO BUARQUE CANTA…, 2015)

Embora a música fale de amor, há uma perceptível alusão, mesmo que
inconsciente, à ideia de memória e história, a partir dos testemunhos documentais deixados na forma de resquícios e reminiscências daquele amor adiado.
Utilizando as alegorias encontradas na música, podemos estabelecer algumas
correlações metafóricas que associam a cidade submersa com a memória; o amor
com a história; o Rio com a identidade; os escafandristas com os arquivistas; a casa,
quarto, coisas, armários, cartas, retratos com o patrimônio; os sábios com os historiadores e pesquisadores; e os futuros amantes com os usuários e utilizadores.
A “cidade submersa” nos remete à ideia de memória, pois ela não é facilmente observável, estando envolta no distanciamento do tempo, situada em
outra dimensão espacial, submersa em sua temporalidade, distante do atual, do
presente, mas que ao mesmo tempo constituiu-se no ambiente onde delineia-se
os contornos da identidade, pois a cidade submersa não é uma cidade qualquer,
é o Rio de Janeiro, cidade onde o amor narrado, sentido e (não) vivido aconteceu. Portanto, se a noção de cidade submersa se relaciona com a memória,
o Rio, a cidade delineada e de características próprias, nos remete à questão
de identidade. Lembrando que é o narrador que está contando a história para
alguém, podemos concluir que a cidade submersa é a sua projeção memorialística
e o Rio, sua identidade.
Uma figura central nessa alegoria é a dos escafandristas, mergulhadores que
usam a pesada roupa de borracha, latão e pequenas janelas de vidro espesso, como
se fosse uma armadura hermeticamente fechada em que apenas um duto de ar o
liga com a superfície. Para explorar o submerso, os escafandristas possuem pouca
mobilidade, visibilidade parcial e não muita autonomia em virtude dessa espécie
de armadura que utilizam. Eles se mexem lentamente, pois não pertencem àquele
ambiente. Os escafandristas da música “virão explorar sua casa, seu quarto, suas
coisas, sua alma, desvãos” como arquivistas que exploram e investigam os recantos,
os resquícios e os lastros documentais reminiscentes que podem dar contornos
e entendimentos de como tudo se deu. O escafandrista arquivista não faz parte
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daquele mundo, ele é um observador-coletor que procura respeitar e entender a
ordem original, pois, se ele modifica algo, a história passa a ser observada pelos
demais não como de fato aconteceu. Mergulhar com um escafandro não é fácil,
já que é necessário técnica e conhecimento.
Após o “mergulho” do escafandrista, entram em cena os sábios que “em vão
tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização”. Nessa análise metafórica, após o
trabalho do arquivista escafandrista, os sábios, percebidos aqui como historiadores
(ou pesquisadores em geral), se debruçam sobre os “vestígios”, ou seja, os documentos e testemunhos, para tentar decifrar aquela estranha civilização (estranha
porque é uma referência ao outro). Chico Buarque nos presenteia com duas interessantes alegorias nesses versos: a primeira é afirmar que a tentativa de decifração
por parte dos sábios será em vão, porque na verdade nunca saberemos exatamente
como o passado se deu, pois ele é algo que não podemos possuir, apenas representar, (GADDIS, 2003) e a segunda que essa decifração será do “eco” de antigas
palavras, “fragmentos de cartas”, “poemas”, “mentiras” e “retratos”. Percebemos
aqui uma clara alusão à caraterística de vestígio mencionada pelo autor, pois
o sábio-historiador não tentará decifrar antigas palavras, pois elas só existem na
forma de vestígio, de eco, de representação, da mesma forma que das cartas só
existem fragmentos. Outro detalhe é a inserção de poemas e retratos no rol documental, afirmando assim a pluralidade das fontes, e da mentira como indicativo
de lacunas, esquecimentos, reconstruções e narrativas da memória, pois a mentira também é elemento constituinte, por mais paradoxal que pareça, das noções
e conceitos de memória, história, identidade e patrimônio.
“Não se afobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis”.
Amores são as histórias, a sequência dos fatos e sua narrativa, derivada dos
vestígios que as atestam. O amor é a História em que, finalmente, futuros
amantes, os utilizadores dos arquivos e da informação, “amarão sem saber com
o amor que eu um dia deixei pra você”, ou seja, utilizarão esse amor-história deixado adormecido tempos atrás em novos amores, novas histórias, fechando um
ciclo de retroalimentação da relação documento-informação com patrimônio,
identidade, memória e história, através de seus usos, usuários, dinâmicas e possibilidades: o arquivo em sua plenitude.
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Conclusão
O escritor argentino Jorge Luis Borges (2012) certa vez escreveu que “Os anos
passam e tantas vezes contei a história, que não sei se a recordo de fato ou se
só recordo as palavras com que a conto”, demonstrando que a memória pode
ser contaminada por imprecisões da narrativa, intencionais ou não, que a reformulam e a reconstroem, alterando a história ou a forma como a conhecemos.
É através do lastro documental que temos marcos e marcas que podem balizar essas
narrativas, auxiliando na compreensão do presente e na preparação para o futuro.
O arquivista, em determinadas localidades da China, antes da era cristã,
era tido como uma espécie de adivinho, pois na condição de guardião de fatos
importantes e memoráveis do passado (ELISSEEFF; ELISSEEFF, 1981) podiam
imaginar certos futuros.
Se o arquivo é uma reunião intencional, orgânica e sistêmica de registros
documentais, e estes constituem uma representação dos atos, processos e atividades, ele não deixa de ser um espelho de algo ou alguém. Além da figura alegórica do espelho, podemos imaginá-lo também na forma metafórica do retrovisor,
pois ele nos mostra aquilo que já aconteceu ou que está fluindo. Um retrovisor,
contudo, não mostra apenas o que é passado, ele também pode indicar, através
daquilo que foi percorrido, o porquê da situação presente e os caminhos e possibilidades de ações futuras, pois localiza seu usuário no tempo e no espaço, ressaltando, claro, que todo espelho é parcial e incompleto, e todo retrovisor, por ser
um recorte, possui inúmeros pontos cegos.
Não é objetivo da história a recuperação fiel de um passado, mas interpretá-lo a partir de documentos, fontes e evidências que devem ser entendidos em seu
contexto, cotejados em sua diversidade e analisados quanto às origens, intenções
e permanências. (SIQUEIRA, 2012) Os arquivos buscam fornecer à sociedade
o esteio para sua memória, história, patrimônio e identidade. Sua importância
precisa ser alardeada, difundida, defendida, incentivada e preservada mesmo que
seja através de alegorias de uma bela canção.
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Música, identidade e hibridismo na
Apúlia: evidências da ceramologia,
iconografia e organologia
Fábio Vergara Cerqueira

Introdução
Nosso objetivo aqui será apresentar um estudo de aspectos iconográficos da cerâmica italiota de figuras vermelhas, técnica oriunda da Ática e introduzida no sul
da Itália pouco depois da metade do quinto século e produzida na Apúlia entre
440 a.C. e 270 a.C. Observaremos particularmente a representação de instrumentos musicais, de modo a evidenciar o complexo processo de hibridização que
ocorreu no contexto da colonização grega no sul da Itália, como resultado de relações interculturais em que se processaram e se transformaram tradições culturais
helenizantes, orientalizantes e indígenas, verificadas nas esferas da ceramologia, da
iconografia e da organologia.
O estudo foca a região da Apúlia, situada na porção sudeste da península
itálica, onde se localizava, no litoral do Mar Jônico, a importante fundação espartana de Tarento, que no século IV ocupou lugar de destaque na política, filosofia,
economia, cultura e produção cerâmica. A região da Apúlia se dividia, no século
IV e III, em três microrregiões: a Messápia, na Península do Salento, a Peucécia,
na média Apúlia, e, mais ao norte, a Dáunia – apesar de suas peculiaridades, os
nativos destas três regiões tinham em comum a forte influência ilíria recebida em
período recuado, o que se refletia na origem da língua local.
Os nativos, por sua vez, mesmo durante o período em que se destacavam as
cidades coloniais gregas no sul da Itália, praticaram também um intenso comércio
direto com a Hélade (não mediado pelas colônias); com os coríntios nos séculos
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sétimo e sexto; e com os atenienses nos séculos quinto e quarto, o que constituiu um forte estímulo externo para a incorporação de fatores culturais helenizantes. Ao mesmo tempo, desde período tão recuado quanto os séculos IX e VIII,
conheceram o comércio com o Oriente, mediado inicialmente pelos fenícios, que
trouxeram consigo influências do Oriente Próximo e Ásia Menor. Em meados do
século IV, as elites das populações nativas experimentaram um notável enriquecimento, o que se verifica, na segunda metade deste século, nas construções tumulares em hipogeu, sobretudo na Dáunia, e no crescimento dos núcleos urbanos,
inclusive amuralhados, principalmente na Messápia e Peucécia. Tarento, de sua
parte, manteve, ao longo de todo o século IV, trocas comerciais intensas com as
três regiões da Apúlia. A cultura regional, expressa na cerâmica ápula, seja na morfologia dos vasos, seja na iconografia, revela um processo de transculturação, com
miscigenação entre traços gregos e nativos, e com a emergência original de algo
novo na qualidade de mestiço.
A partir da segunda metade do século IV, o espaço da Itália meridional,
que desde o século VIII presenciara o avanço do domínio grego sobre o litoral
e a khorá, passou para o controle de povos locais: lucanos, campanos, paestanos e
ápulos. Segundo Strabo1 (1924, VI 1.2.), a cidade de Tarento é uma das poucas
cidades coloniais gregas que manteve sua soberania na Itália meridional, preservando seu destaque econômico e cultural na região, o que lhe reserva papel destacado na produção cerâmica.

Perspectiva de análise: interculturalidade, transculturação,
hibridismo
Pensamos as relações entre o mundo grego e o mundo indígena na perspectiva da
interculturalidade, inspirados no conceito de transculturação (DOMÍNGUEZ,
1984, p. 31-32; ORTIZ, 1968), abdicando da vetorialidade do conceito de aculturação (no caso, helenização), o qual limitou a compreensão da dinâmica das relações interculturais na Magna Grécia a uma ideia de assimilação da cultura grega
por parte das populações indígenas (LEPORE, 2000, p. 53-95), sem enfocar as
1

Estrabão.
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trocas culturais e a formação de novas expressões como resultado da fricção entre
as diferentes culturas.
Podemos bem constatar a pertinência da transposição das palavras de
Ortiz, do contexto colonial caribenho do século XVI para o contexto da Itália
meridional dos séculos V e IV, que focamos em nosso estudo: “[…] ‘fueran dos
mundos que recíprocamente se descubrieron y entrechocaron’, y de este modo
dieran origen, en las primeras décadas del siglo XVI, a situaciones nuevas en la
convivencia de aborígenes e europeos”. (ORTIZ, 1968 apud DOMÍNGUEZ,
1984, p. 31-32)
Adotamos assim em nossa pesquisa, como paradigma para pensar as relações interculturais entre gregos metropolitanos, gregos coloniais e povos nativos,
a definição de transculturação crivada pelo próprio Fernando Ortiz (1968), que
nos permite vislumbrar um horizonte de negociações, resistências e reformulações
identitárias sincréticas, conceito que dialoga com a conceituação contemporânea
de hibridação, de Hommi Bhabha (1993), que contribui para pensar o processo
de constituição de uma cultura marcada por identidades múltiplas.

Resultado da hibridização: uma koinḗ ápulo-tarentina como
lugar de um processo regional de “glocalização”
Entendemos que entre a Tarento nascida como colônia grega espartana, em
704 a.C., e as comunidades ápulas dos diferentes núcleos urbanos e rurais, da
Messápia, Peucécia e Dáunia, forma-se o que poderíamos denominar de koinḗ
ápulo-tarentina. O termo koinḗ (κοινῄ) significa “em comum”. É como se chamava o idioma grego no período helenístico, por ser um falar comum, popular,
que evoluiu a partir do dialeto ático recebendo muitos elementos jônicos, e que
foi a primeira forma suprarregional do grego, que se tornou, no império romano,
a língua franca no Mediterrâneo oriental e no Oriente Próximo e, mais tarde, a
língua em que circulou o Novo Testamento.
O termo na historiografia tem o sentido de uma comunidade cultural
ampla, açambarcando culturas diversas e um vasto território, não necessariamente contínuo. Esse processo de formação do que podemos chamar de koinḗ
cultural pode ser evidenciado em diferentes contextos na Antiguidade. Franco de
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Angelis (1996, p. 48), a propósito da metalurgia, propõe que se formou ao longo
do período arcaico uma koinḗ tecnológica, que incluía o Egeu, o Mediterrâneo
Central e a Europa, resultado da circulação dos artesãos pelo Mediterrâneo
e regiões continentais europeias.
Stephan Steingräber emprega o termo koinḗ em duas circunstâncias. Na primeira, refere-se à koinḗ jônica para se referir a um espírito jônico internacional
que formou uma comunidade cultural espalhada entre aproximadamente 575 e
480 a.C. (STEINGRÄBER, 2006, p. 65) Na segunda, fala que se desenvolveu ao
longo do século IV a.C. uma koinḗ artístico-cultural na Itália central, atingindo a
Etrúria, o Lácio e a Campânia, o que pode ser atestado em particular na pintura
parietal. (STEINGRÄBER, 2006, p. 185, 192, 205) No período helenístico, a
arte da Etrúria sintetiza influências iniciais da Magna Grécia, majoritariamente de
Tarento, que cedem lugar a influências da Ásia Menor, sobretudo de Pérgamo, ao
que se somam influências de Roma. Arremata, afirmando que “no período helenístico inicial, um conjunto de motivos e temáticas presentes na arte etrusca podem
ser vistos como elementos de uma koinḗ”. (STEINGRÄBER, 2006, p. 245)
As pesquisas mais recentes conceituam também o território cultural da
Itália meridional como lugar de formação de algo “em comum” entre sociedades
diferentes. Ilaria Battiloro (2010, p. 31) coloca que “as evidências arqueológicas
mostram que relações mútuas e trocas culturais ocorriam entre as poleis italiotas e
as comunidades itálicas, dando origem a uma koinḗ greco-itálica”.2 A autora estuda
a relação entre os gregos e os povos lucânicos, entre os quais muitos seguiam ideais
pitagóricos. Estrabão via uma comunidade de interesses e visões entre Poseidônia
e os lucânicos. (STRABO, 1924, VI 1.1, p. 252-253) Alguns autores falam de
uma koinḗ tirrênina a entrelaçar etruscos, latinos, lucânicos e gregos.
Em nosso estudo, entendemos que se constituiu na porção sudeste da Itália
uma koinḗ ápulo-tarentina, como um território em que se estabelecem muitas
coisas em comum entre os gregos de Tarento e os indígenas dos vários núcleos
ápulos, que abrangem não somente as três principais regiões da Apúlia (Messápia,
Peucécia e Dáunia), mas também parte das comunidades nativas da Basilicata
oriental, exercendo forte influência sobre as cidades gregas do Mar Jônico, em
2

“Archaeological evidence shows that mutual relationships and cultural exchange
occurred between the Italiote poleis and the Italic communities, giving birth to a GreekItalic koinḗ”.
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particular Metaponto e Heracleia. Trata-se de um conceito operacional para
pensar a realidade de modo multidimensional, pois permite ver gregos de Tarento
e povos itálicos da Apúlia com suas identidades culturais e interesses econômicos e
militares próprios, com frequência em conflito, e, ao mesmo tempo, como povos
diferentes que têm muito em comum e que, ao longo do tempo, constituem uma
comunidade cultural em razão de tudo em comum que possuem, influenciando-se mutuamente, em maior ou menor grau, daí as manifestações de ambiguidade ou ambivalência identitária expressas na iconografia e cultura material.
O conceito de “glocalização” pode ser instrumental para se compreender a
natureza das trocas e arranjos culturais que se davam em meio a negociações que
eram ao mesmo tempo comerciais, religiosas, territoriais, militares e, enfim, identitárias. “Glocalização” é um neologismo formado na década de 1980, a partir da
combinação entre “local” e “global”, surgindo no ambiente dos negócios, a partir
do Japão, com apelo internacional no âmbito do marketing na década de 1990.
Carrega a ideia de adaptação do global ao local, visto que na época chamava a
atenção, na sociedade japonesa, a combinação entre o ímpeto modernizador, fortemente ocidentalizante, e a tradição local.
Com a formulação teórica de Roland Robertson (2000), os termos “glocal”
e “glocalização” foram aproveitados para se pensar a relação entre o “local” e o
“global” nas teorias sociais. Tornou-se então um conceito sociológico no âmbito
dos debates sobre “globalização”, especificamente diante do impasse interpretativo, se a globalização consistiria em um movimento de “homogeneização” ou de
“heterogeneização”. Robertson propunha substituir o termo “globalização” por
“glocalização”. Na sua visão, o “local” não se opõe ao “global”, pois a globalização
acarretou a produção do “lugar”, da “comunidade”, da “localidade”. A “glocalização” implica de “maneira crescente a criação e incorporação de localidade, [em]
processos que, por sua vez, configuram amplamente a compreensão do mundo
como um todo”, entendendo ainda que os “grupos ‘locais’ ‘absorvem’ a comunicação do ‘centro’ de modos muitos variados”. (ROBERTSON, 2000, p. 233-234)
Glocalização é, assim, o processo de desenvolvimento de um sentido particularizado de localidade, em uma situação de encontros entre regiões civilizatórias
distintas – uma representando o “nós”, o “aqui”, o “lugar”, e outra o que vem de
fora, o que “coloniza”, o que exerce “poder imperial” (político, militar, comercial
ou cultural), vindo de um suposto “centro”, lugar alegadamente “mais civilizado”,
para uma “periferia”, qualificada discursivamente como “menos civilizada”.
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Entendemos que a cultura musical, tal como simbolizada na iconografia
dos vasos ápulos, é um forte elemento constitutivo desta koinḗ cultural, e que se
constitui, como podemos observar em vários aspectos de seus instrumentos musicais, em um contexto de “glocalização”.

A cerâmica ápula
Na primeira fase da cerâmica italiota ápula, de 440 até em torno de 400, é ainda
difícil diferenciar a pintura vascular ática e a local. (BOARDMAN, 2006, p. 112)
Após um gradual afastamento dos paradigmas atenienses que se deu ao longo da
primeira metade do século IV, foi em torno da metade deste século que constatamos uma profunda mudança em seus padrões morfológicos, iconográficos e
estéticos, com o advento do chamado Barroco Ápulo, manifestação que surge na
fase do Ápulo Médio. Sua marca foi a ornamentação profusa e a alta complexidade da cena, exemplificando o gosto dos messápios, peucécios e dáunios pelas
“composições multifiguradas em grande escala, muito elaboradas e decoradas, que
preenchessem a maior parte do corpo de grandes vasos”, (DIAS, 2009, p. 53)
resultando no fenômeno estético denominado horror vacui, que se contrapunha
à alternância harmônica entre os espaços vazios e cheios, próprias da imagética
ática. (ORLANDINI, 1971)
Exemplos da afirmação da personalidade regional da cerâmica ápula são,
em primeiro lugar, a aplicação de medalhões com rostos femininos sobre as
volutas das alças das crateras, resultando nas denominadas cratere a mascheroni,
ausentes na Campânia e Sicília. Em segundo lugar, as complexas cenas funerárias com os mortos ou heróis representados dentro de um naískos, derivado de
monumento sepulcral em forma de templo difundido em Tarento e que seria uma
representação da morada do falecido no reino de Hades, ou diante de estelas, em
meio a um conjunto diversificado de personagens, adaptando um modelo iconográfico ático conhecido dos lécitos de fundo branco do século quinto. Em terceiro
lugar, no colo do vaso, a cabeça feminina em meio a motivos florais e fitas, com
retoques em branco e amarelo.
A partir deste momento, elementos iconográficos concernentes à cultura
local se tornaram preponderantes, ao passo que elementos áticos aos poucos se
tornaram recessivos.
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Os instrumentos musicais, aspectos morfológicos e étnicos
Nosso estudo vincula-se ao campo da arqueo-organologia, que, assim como de
resto toda a arqueologia da música, tem tido avanços significativos desde os anos
1980. (BÉLIS, 1983) Observemos as representações do týmpanon e da cítara,
e constataremos importantes variações organológicas. Os týmpana representados
na cerâmica ápula eram bastante mais incrementados que aqueles identificados na
cerâmica ática: suas membranas eram decoradas com motivos geométricos concêntricos ou florais, alternados com pontos; várias fitas decorativas pendiam do
instrumento, podendo ter guizos nas pontas, associadas a tiras de pano, corda
ou materiais flexíveis, que ajudavam a segurar o instrumento; seu tamanho era
bastante variado, havendo instrumentos de porte bastante reduzido, mas predominando instrumentos de proporção bem maior do que aqueles representados
na cerâmica ática (ca. 60 cm de diâmetro). Segundo Annamaria Di Giulio, a originalidade do týmpanon ápulo “demonstra um nível de independência cultural
das populações indígenas”. (DI GIULIO, 1991, p. 6) A valorização que os pintores de vasos ápulos dão ao týmpanon revela a grande penetração deste instrumento na região, praticamente constituindo um novo instrumento, com relação
ao týmpanon ático, dado seu tamanho mais amplo e dada a existência de pequenos
guizos, que criam um novo recurso sonoro (Figura 1).
Figura 1 – Týmpanon ápulo3

Fonte: foto do autor.

3

Lécito ápulo, figuras vermelhas. Early Ornate Vases. The Felton Painter (RVAp I 7/78). c.
380-360 a.C. Lecce, Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano”, inv. 833. CVA Lecce
2, IV Dr. Pr. 49.3. Fotografia: Fábio Vergara Cerqueira (2014).
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Outra variação organológica se verifica entre os cordófonos. A cerâmica
ápula apresenta uma nova forma de cítara, com forma retangular, distinta da
forma trapezoidal típica da kithára representada na cerâmica ática, a variante erudita de concerto, denominada Asía. Diferentemente da kithára tipo Asía, a cítara
retangular não possui uma ampla caixa de ressonância, mas uma estrutura mais
modesta, quase uma barra harmônica plana.
Com base no exame preliminar do repertório iconográfico, podemos
delinear uma hipótese geral de análise do tratamento étnico da representação
dos instrumentos de corda na iconografia ápula. No estilo ápulo recente,
entre 430 e 370 a.C., a representação da lýra era predominante entre os cordófonos, demonstrando a força da identidade dos colonizadores gregos nas
escolhas temáticas dos pintores de vasos áticos, levando-se em conta que a lýra
era considerada o instrumento nacional tipicamente grego. (CERQUEIRA,
2011, p. 192, 199-203) Nos estilos ápulo médio e tardio, entre 370 e 280 a.C.,
as representações da lýra diminuem drasticamente. São substituídas, numericamente, pela representação da chamada cítara helenística – comparativamente
à kithára de concerto, de perfil mais alongado, leve e simplificado – e da inovadora cítara retangular regional.
No entanto, a análise do repertório iconográfico deste período mostra
um tratamento diferenciado dos instrumentos: a kithára, em modelo visual que
quer remeter à clássica kithára virtuosística de concerto, aparece nas cenas mitológicas, associada basicamente a Apolo (Figura 2) e Orfeu (Figura 3), enquanto
a cítara retangular aparece em cenas relativas à vida diária (Figura 4), de significação amorosa, ou às crenças funerárias locais (Figura 5). Os pintores de vasos de
forma muito clara demarcam a fronteira entre a cultura de matriz grega e a cultura
ápulo-tarentina, através do contexto de representação da kithára tradicional e da
cítara retangular.
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Figura 2 – Apolo com kithára4

Fonte: The Metropolitan Museum of Art ([200-]).

Figura 3 – Orfeu citaredo no além-túmulo, no interior de naískos, diante de morto com papiro órfico5

Fonte: elaborado pelo autor.

4

Ápulo recente (fase final). The Development of the Ornate Style. Early Ornate Vases.
The Black Fury Painter. 400-380 a.C. Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, inv.
20.196, Rogers Fund. Descrição: Apolo citaredo em cena mitológica do ciclo troiano.
(TRENDALL; CAMBITOGLOU, 1978, p. 53)

5

Ânfora. Ápulo tardio. Ganymede Painter. Basileia, Antikenmuseum, inv. 540. Ca. 330-20
a.C. Descrição: Contexto funerário. Orfeu com kithára, no interior de um naískos, juntamente à representação de ancião morto, o qual segura na mão um rolo de papiro.
(SCHMIDT, 1996)
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Figura 4 – Jovem afina cítara retangular ápula, ao lado de mulher, em cena de caráter amoroso6

Fonte: desenho de Lidiane Carderaro dos Santos.

Figura 5 – Representação do morto, como jovem apoiado em cuba lustral, no interior do naískos, com seu
cão. No campo, seu instrumento, uma cítara retangular ápula, acompanha-o no pós-morte7

Fonte: desenho do autor.

6

Pelica. Ápulo Médio. The Lycurgus Painter and his Circle. Close associates of the Lycurgus
Painter. (ii) Vases Connected in style. Geneva, Chamay Coll. 350-40 a.C. Descrição: Cena
amorosa, com dois pares enamorados. Ao centro, rapaz sentado, ao lado da jovem pretendida, afinando uma cítara retangular. (TRENDALL; CAMBITOGLOU, 1978, p. 156)

7

Cratera com volutas. Ápulo tardio. Painter of Copenhagen 4223. Genève, HR 69. Último
terço do século IV. Descrição: Cena funerária. No interior de um naískos (pequeno
templo funerário), uma cítara retangular, suspensa no setor superior esquerdo, pouco
acima do ombro direito da representação juvenilizada do morto (figura com retoque
branco), acompanhado por seu cão, apoiado sobre uma bacia. Personagens no entorno
do naískos trazem oferendas e homenagens ao morto. (TRENDALL, 1989)
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Uma forma absolutamente nova com relação aos instrumentos gregos
tradicionais é o instrumento de percussão formado por duas barras ligadas por
um número variado de travessas, e com pequenos sinos e guizos nas pontas, que
soavam quando sacudidos (Figura 6). Não se conhece a denominação deste instrumento, apesar de alguns terem suposto que pudesse ser a platagḗ mencionada
por Arquitas de Tarento. (SMITH, 1976, p. 137) Alguns arqueólogos preferiram
denominá-lo, por associação, como xilofone, pela aparência análoga, em forma de
escada; a maioria, porém, optou por chamá-lo de sistro ápulo: sistro por analogia
ao instrumento egípcio de Hathor e Ísis, ápulo por suporem ser essa sua origem,
já que é representado basicamente na cerâmica ápula. No entanto, estudos recentes
baseados em exemplares achados em contexto arqueológico funerário na Calábria
e em estudo iconográfico de exemplares mesopotâmicos e fenícios semelhantes
indicam que já seria conhecido há alguns séculos na Sicília e Itália meridional,
que teriam recebido este instrumento do contato comercial com o Oriente através
dos fenícios. (BELLIA, 2010, p. 79-118) Por essa razão, Bellia propõe que seja
denominado sistro retangular, e não sistro ápulo. A suposição de sua associação
à disseminação mediterrânea da deusa egípcia Ísis perde consistência diante dos
dados apontados por este novo estudo. (DI GIULIO, 1988, p. 116-17)
Figura 6 – Sistro ápulo suspenso, no campo, em cena de ritual de iniciação amorosa, entre jovem sentado
sobre base rochosa (dir.), na mão uma phiálē (tigela usada em rituais), e mulher apoiada sobre pilastra (esq.),
com espelho e fitas8

Fonte: elaborado pelo autor.

8

Enócoa ápula. Estilo di Gnathia. c. 330-300. Egnatia, Museo Archeologico Nazionale.
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Na representação da harpa, observamos também uma particularidade com
relação à cerâmica ática: enquanto na iconografia ática a harpa mais comum é o
trígōnon (Figura 7), na iconografia ápula a única harpa representada é a pēktís
(Figura 8), o que mostra uma opção musical distinta, face à tradição organológica
oriental das harpas.
Figura 7 – Harpa do tipo trígonon, tocada pela noiva, em cena de festejo pós-nupcial, durante a epaulía9

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 8 – Harpa do tipo pēktís, com coluna em estrutura ornamental em forma de garça-real10

Fonte: elaborado pelo autor.

9

Lebes gamikos ático de figuras vermelhas. The Washing Painter. 420-415 a.C. Atenas,
Museu Arqueológico Nacional, inv. 14791.

10

Cratera em sino. Estilo di Gnathia. 340-320 a.C. Nápoles, Museu Arqueológico Nacional,
inv. 80084.
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Há outro pormenor, de caráter ornamental, que diferencia a confecção das
harpas ápulas: diferentemente dos modelos áticos, a pēktís ápula, na forma como
é representada na pintura dos vasos, possui com frequência um ornato cisneforme
na coluna do instrumento, seja compondo seu conjunto, seja como um acabamento superior. Este dado ornamental é, sem dúvida, uma marca de etnicidade,
cujo significado particular liga-se provavelmente à sua inserção em contextos
amorosos e à sua relação com o domínio de Afrodite, o que se verifica na iconografia deste instrumento no repertório ápulo.
É possível pensar sobre este aspecto que ele se processa para marcar sua
diferença em relação à tradição ática, com a recepção e recriação local de um elemento da tradição organológica próximo-oriental, conservado na memória cultural de longa duração: (ASSMANN, 2008, p. 17-50) a inclusão de ornatos em
forma animal em partes do instrumento, como é o caso das colunas ornitomorfas
das harpas ápulas. (DUCHESNE-GUILLEMIN, 1984, p. 129-142)
Esta influência direta da organologia oriental sobre a cultura musical da
Sicília e da Itália meridional, como hipótese de origem do sistro ápulo e da cítara
retangular, está em consonância com o restante do registro arqueológico, que
indica que os contatos comerciais e de outras ordens com a cultura material do
Oriente consistiam numa via alternativa de interculturalização, distinta daquela
dos contatos helenizantes com o mundo grego. (POUZADOUX, 2009)

Os instrumentos de corda em um regime de ambivalência
identitária greco-ápula
Um lutróforo conservado no Museu J. Paul Getty, contemporâneo ao anterior,
despertou meu interesse por testemunhar a coexistência, em um grupo social
indígena helenizado, na segunda metade do século quarto, de duas consciências
identitárias: uma, sob influência da tradição cultural grega, trazida pelos colonizadores, sob a forma da chamada helenização, e outra, sob influência de tradições
culturais regionais, nativa (Figura 9). Esse vaso nos mostra o quanto as elites da
Apúlia da segunda metade do século IV viviam sob a égide destas duas tradições e
externavam consciência disto por meio de símbolos que funcionavam como marcadores étnico-identitários.
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Figura 9 – Petríficação de Níobe11

Fonte: Trendall, 1985.

Fonte: elaborado pelo autor.

Ademais, o pintor parece usar conscientemente as tradições oleiras e musicais como indicadores de elementos étnicos desta cultura híbrida. O vaso em
questão, que registra a cena da petrificação de Níobe, é um lutróforo feito na
forma especial do lutróforo ápulo, que consiste numa criação original da olaria
tarentina. Afirmamos isso em razão do corpo cilíndrico, inexistente na tradição
grega ou nas tradições indígenas precedentes, tendo como única analogia o corpo
cilíndrico de algumas formas de lécitos (Figura 10).
Figura 10a-b – Lutróforo ático (esq.) de corpo oval e lutróforo ápulo (dir.) de corpo cilíndrico

Fonte: Carderaro dos Santos (2016, p. 6).

11

Fonte: De Juliis (1997, p. 98).

Lutróforo ápulo de figuras vermelhas. Pintor de Louvre MNB 1148 (RVAp Supp. I 100,
n. 20/278a). Malibu, Paul Getty Museum, inv. 82 AE 16. c. 330-20 a.C.
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A iconografia é muito significativa no que concerne ao tema. O foco principal está no naískos com a representação da mulher morta, na qual as figuras
vivas, localizadas fora da construção, prestam homenagens funerárias. Sabemos
tratar-se de uma representação do mito da petrificação de Níobe, tema que se
repete em um número razoável de vasos italiotas. (TRENDALL, 1972, 1985)
Gostaria de focar, aqui, apenas dois pormenores a meu ver muito representativos
(Figura 9). No interior do templo, sobre o chão, estão dois vasos: no lado esquerdo
de Níobe, um lutróforo oval, adaptação regional do tipo ático; no lado direito,
um lutróforo de tipo ápulo. Alinhado a esta dicotomia étnica expressa na cultura
material vascular, vemos, no mesmo lado do lutróforo de tipo ático (Figura 10a),
a tradicional kithára grega, e, no mesmo lado do lutróforo ápulo (Figura 10b),
uma cítara retangular, típica da manufatura regional de instrumentos musicais.

Considerações finais: Apúlia. Cenário de identidade étnica
e cultura musical multiforme
Tratamos aqui de processos de negociação, renovação e obliteração de tradições
oleiras, iconográficas e organológicas, de vertentes gregas, orientais e indígenas.
Quanto à identidade ápula, devemos levar em consideração que lidamos com
um cenário de trocas interculturais muito propício às relações interétnicas. Este
cenário, que podemos caracterizar como um contexto de “glocalização”, interferia
diretamente sobre a constituição de identidades híbridas, que recorriam a estoques de memória de curta e longa duração que, consciente e inconscientemente,
receberam e retrabalharam tradições musicais distintas, que se faziam presentes na
cultural musical do mundo colonial ápulo-tarentino. Essas tradições ressonavam
nas regiões de presença ou influência direta grega (como a cidade de Tarento e seu
entorno), assim como nas regiões com predomínio de populações nativas (como
a Messápia, a Peucécia e a Dáunia). Essas sociedades locais e relativamente helenizadas continuavam a cultivar valores e gostos tradicionais, ao mesmo tempo em
que, no contato com gregos e outros estímulos externos, geravam manifestações
culturais novas, originais, muitas vezes mestiças.
Lidamos diretamente, na materialidade de nosso objeto de pesquisa – a
cerâmica ápula –, com no mínimo três tradições: tradição artesanal da olaria,
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tradição iconográfica da pintura de vasos e tradição organológica. Essas tradições
hibridizadas no presente ápulo trazem consigo passados diversos – passados itálicos
nativos, passados gregos e passados orientais. Os elementos simbólicos e materiais
por meio dos quais estas tradições se expressam fazem parte desta memória mais
ampla, a “memória cultural”, a qual, aprendemos com Jan Assmann, “é complexa,
pluralista e labiríntica; engloba uma quantidade de memórias vinculantes e identidades plurais distintas em tempo e espaço, e destas tensões e contradições extrai
sua dinâmica própria”. (ASSMANN, 2008, p. 50)
Neste ambiente cultural, a representação iconográfica dos instrumentos
musicais na cerâmica ápula foi claramente utilizada como um sinalizador étnico,
no âmago de um acentuado sincretismo multiétnico. No contexto que se consolidou a partir de meados do século IV, quando as elites coloniais gregas das
apoikíai haviam perdido a hegemonia política, militar e, até mesmo, cultural,
sobre a Itália Meridional, estas representações evidenciam a força das tradições
locais, bem como dos novos produtos culturais gerados a partir do diálogo transcultural entre memórias gregas e indígenas. Podemos dizer que se estabelece uma
koinḗ musical ápulo-tarentina.
Foi assim que a lýra grega cedeu lugar à cítara retangular ápula; que o trígōnon foi preterido em favor da pēktís que ganhou ornamentação cisneforme; que
o týmpanon foi incrementado e virou expressão da popularidade regional do dionisismo; que se disseminou o uso do sistro retangular ápulo, desenvolvimento de
uma forma já conhecida no sul da Itália e Sicília desde o século VIII, impondo-se
quase como um símbolo cultural ápulo; que a tradicional kithára grega, chamada
Asía, permaneceu como instrumento da música erudita, de concerto, associado a
excelsos valores da cultura grega, que continuavam a ser prestigiados – sobretudo
a música, que encontrava em Apolo e Orfeu citaredos o símbolo de seu requinte e
respeitabilidade, e, ao mesmo tempo, de sua simbologia e eficácia mágico-mística.
(CERQUEIRA, 2012)
Vemos então um movimento identitário representado na iconografia ápula,
ao longo de um século e meio, no qual diferentes memórias foram associadas,
agenciadas, reforçadas ou esquecidas. Nestas identidades em movimento, é possível inclusive a afirmação de ambivalências identitárias, ao se reivindicar, através
de símbolos, uma dupla pertença greco-indígena, na representação paralela de
formas gregas e locais de vasos e de instrumentos musicais.
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“Os Hidraulos Vitruvianos”:
a representação do órgão hidráulico nos
tratados de arquitetura entre os séculos
XVI e XIX
Marcos Tognon

Por meio de uma pesquisa nas traduções publicadas do texto De Architetura entre
os séculos XVI e XIX, escrito pelo arquiteto Vitrúvio (século I a.C.), procura-se
apresentar uma rica iconografia de um dos mais importantes instrumentos musicais do mundo antigo, o órgão de tubos hidráulico. Inventado pelo grego Ctesíbio
no século III a.C., os “hidraulos” ganharam atenção especial de Vitrúvio que, ao
descrever seus componentes e funcionamento, legou para a idade moderna um
grande desafio não somente na compreensão da fatura desse instrumento musical,
mas, também, de sua representação gráfica.

Vitrúvio e o De Architectura
Igualmente convém [ao arquiteto] que saiba música para dominar as suas leis
harmônicas e matemáticas e, além disso, possa corretamente efetuar os cálculos de direcionamento das balistas, catapultas e escorpiões. Nas suas armações existem, à direita e à esquerda, aberturas de hemitonia através dos quais
se esticam, por cabrestantes e alavancas, as cordas dos nervos torcidos que
apenas são dispostas e atadas quando produzirem os sons corretos e com
igual tom aos ouvidos [do operador]. Os braços de balista que se introduzem
nesses locais de tensão, ao serem distendidos, devem disparar os dois do
mesmo modo e ao mesmo tempo o golpe, dado que, se não forem do mesmo
tom, estorvarão o envio direto dos projéteis. (VITRUVIO, 2006, p. 33)
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Com essa convicta afirmação, logo no primeiro dos dez livros de arquitetura, Marco Vitrúvio Polião, arquiteto que viveu no último século antes de Cristo,
assegura o conhecimento musical entre os assuntos a serem cultuados pelos promotores da boa arte de edificar. Vitrúvio concebe um mundo harmônico e inteligível onde a Música, a Física, a Mecânica e a Natureza, com recursos como a água,
o ar e os minerais, convergem e se explicam pelo binômio matemática/geometria,
resultando na síntese da “forma” estética e funcional! Essa convicção é o principal
legado do seu tratado, escrito entre 35 e 15 a.C., aos humanistas e artistas do
Renascimento em diante. (VITRÚVIO, 1997, p. XXVIII, 2006, p. 12)
Mas quem é Vitrúvio? Embora não haja nenhuma biografia coeva sobre
esse arquiteto que atuou sob três regimes políticos distintos – com César, depois
com o triunvirato e finamente com Otaviano, o Augusto –, os especialistas concordam com alguns traços biográficos fornecidos pelo seu texto sobre sua atuação:
Marco Vitrúvio Polião pertenceu à classe dos apparitores, ou seja, técnicos especializados em diversas áreas como finanças, legislação e construção que subsidiavam os magistrados gestores dos negócios da República e, posteriormente,
do Império, atuando também em missões designadas para serviços específicos,
geralmente na ordenação jurídica, econômica e física das cidades e domínios
romanos. (VITRÚVIO, 1997, p. X et seq.)
Vitrúvio, já aposentado de suas últimas funções de engenheiro de armas,
dedica o seu tratado ao Imperador César Augusto.
Como, pois, eu estive obrigado por este benefício sem receito da pobreza no
fim da vida, comecei a escrever estas coisas para ti, porque verifiquei que edificaste e edificas no momento presente muitos monumentos e no futuro te
preocuparás com os edifícios públicos e privados, para que sejam entregues à
memória dos vindouros como testemunho dos feitos notáveis. Redigi normas
pormenorizadas, de modo que, tendo-as presentes possas por ti ter conhecimento perante obras já construídas ou futuras, quaisquer que sejam. Com
efeito, nestes livros expliquei todos os preceitos da Arquitetura. (VITRUVIO,
2006, p. 29-30)

Mesmo que Vitrúvio não tenha participado da grande renovação edilícia promovida pelo jovem Imperador da casa Júlia na capital do Império,
(D´AGOSTINO, 2010, p. 87-89) nosso arquiteto-escritor emula certamente
a postura do destacado orador Cícero, assassinado exatamente pelas ordens de
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Otaviano, no papel de instrutor das classes políticas governantes, seja na paz com
a construção de grandes edifícios públicos, seja na guerra com invenções de armas
e máquinas de assédio.
O De Architectura percorreu um longo e sinuoso percurso relativo à sua
fruição, do original manuscrito para Augusto até a primeira edição impressa sob
o papa Júlio II em 1511, e, evidentemente, não chegou ao século XVI como
fora redigido na era pagã: muitas cópias sucessivas do original e transcrições de
transcrições foram realizadas ao longo dos séculos, e, nesse processo, os supostos
desenhos originais vitruvianos desapareceram. Assim, o De Architectura publicado na era da imprensa de tipos móveis é a somatória de versões e registros que
percorreram toda a sorte de erros e acertos nas oficinas de reprodução manuscrita de bibliotecas monacais e principescas, especialmente durante a longa Idade
Média. No século XX registramos as principais edições do tratado romano que
se colocam como referência, histórica e filológica, para as traduções dos últimos
vinte anos que foram listadas cronologicamente pelo latinista Manuel Justino
Maciel. (VITRÚVIO, 2006, p. 20-21)
Mas o desafio em 1511 na primeira edição impressa por iniciativa de Fra
Giocondo, pelo editor veneziano Giovanni Tridentino, foi justamente ilustrar
as passagens do texto vitruviano e conceber imagens para as mais diversas exigências descritivas de ornatos, tipologias, máquinas e concepções cosmológicas.
De fato, a ascensão do livro impresso no século XVI europeu traz consigo uma
verdadeira revolução na transmissão e difusão dos cânones arquitetônicos desde a
Antiguidade clássica, pois os desenhos de plantas, máquinas, concepções geométricas e alegóricas terão a perenidade e a estabilidade do registro gravado e reproduzível. (CARPO, 1998) Essa revolução exige, para sua concretização, o estabelecimento de um código gráfico e semântico que tenha potência de construção
de valores formais, funcionais e técnicos. Assim, para a arquitetura impressa dos
tratados a serem publicados até hoje, valem os básicos cânones de Vitrúvio que
respondem ao conceito de “dispositivo”, ou disposição:
A disposição, por sua vez, define-se como a colocação adequada das coisas
e o efeito estético da obra com a qualidade que lhe vem dessas adequações.
São estas das espécies de disposição, que em grego se dizem ideae: icnografia,
ortografia e cenografia. A icnografia consiste no uso conjunto e adequado do
compasso e da régua, e por ela se fazem desenhos das formas nos terrenos

— 47 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

das zonas a construir. A ortografia, por seu turno, define-se como o alçado
do frontispício e figura pintada à medida e de acordo com a disposição da
obra futura. Por fim, a cenografia é o bosquejo do frontispício com as partes
laterais em perspectiva e a correspondência de todas as linhas em relação ao
centro do círculo. (VITRUVIO, 2006, p. 37)

Planta, elevação e perspectiva são os preceitos de representação que Fra
Giocondo procurará desenvolver no primeiro De Architectura impresso e ilustrado
do Renascimento, constituindo assim a origem moderna da busca por parte dos
futuros tradutores e editores de Vitrúvio até hoje pela fidelidade e correspondência aos desígnios desse texto latino.

As máquinas vitruvianas
O De Architectura de Vitrúvio, composto por dez livros, se distingue em dois
grupos específicos: os livros de I a VII apresentam todo o repertório compositivo,
ornamental e construtivo das edificações, sejam templos, casas ou mesmo cidades;
por sua vez, os livros VIII a X tratam dos mecanismos e dos engenhos de guerra às
máquinas funcionais como relógios, rodas de água, guindastes e cabrestantes. Tal
é a distinção entre as temáticas coesas desses dois grupos no tratado vitruviano que
alguns estudiosos dividem a redação do De Architectura em dois períodos, como
o francês Pierre Gros, uma das maiores autoridades no assunto. (VITRÚVIO,
1997, p. XXVII et seq.)
A água, um dos quatro recursos da natureza que Vitrúvio celebra citando
inclusive autores precedentes, entre o fogo, a terra e o ar, (VITRÚVIO 2006,
p. 293) é um dos recursos mais fortuitos para a vida humana na argumentação do
arquiteto romano, pois
os que exercem sacerdócio segundo os ritos dos Egípcios mostram que todas
as coisas se baseiam no poder do elemento líquido. Daí que, quando a água
é levada em uma hidria ao templo e ao santuário com puro sentimento religioso, eles se prostrem em terra, e erguidas as mãos para o céu, deem graças
à liberalidade divina por esta ação criadora. Como, pois, foi considerado,
quer pelos físicos, quer pelos filósofos, quer pelos sacerdotes, que todas as
coisas subsistem pela força da água, tendo nos anteriores sete livros exposto
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as normas dos edifícios, julguei que seria oportuno tratar neste da exploração
da água, das suas características segundo as propriedades dos lugares, das
formas de a conduzir e da maneira de a tratar previamente. (VITRÚVIO, 2006,
p. 294)

A compreensão da “água” como recurso não se limita à vitalidade que esse
“elemento líquido” emana para homens, animais e plantas, (VITRÚVIO, 2006,
p. 309) mas Vitrúvio o compreende também como energia, fonte de movimento
e até mesmo como “engrenagem”, lições apreendidas do inventor alexandrino
Ctesíbio (285-222 a.C.):
Escolhi entre esses artifícios os que considerei muito especialmente úteis e
necessários, pelo que no livro anterior resolvi tratar dos relógios [movidos a
água] e, neste, das técnicas de compressão da água. Aqueles que estiverem
mais desejosos de conhecer a sutileza dos outros engenhos, que não existem
para satisfazer uma necessidade, mas um desejo de distração, podê-los-ão
encontrar nos Comentários [‘Ctesibii Commentaria’] do próprio Ctesíbio.
“Todavia não deixarei de desenvolver um pequeno apontamento, da maneira
mais rápida e tocando muito ao de leve, como puder, sobre os hidraulos e
sua tecnologia. Coloca-se numa base construída em madeira uma estrutura
em forma de ara feita de bronze. Levantam-se à direita e à esquerda, sobre a
base, umas réguas dispostas em forma de escada, introduzindo-se entre elas
cilindros de bronze, tendo êmbolos de vaivém cuidadosamente afeiçoados ao
torno com braços de ferro fixados na sua zona média e ligados às alavancas
através de articulações, sendo os mesmos êmbolos envolvidos por peles
com lã. Há também na parte superior dos cilindros aberturas com cerca de
três dedos cada uma. Junto delas, golfinhos de bronze montados em eixos
têm pendentes da boca, por correntes, válvulas que entram para dentro das
aberturas dos cilindros. (VITRÚVIO, 2006, p. 378, grifo nosso)

Assim inicia Vitrúvio a descrição dos órgãos hidráulicos, uma das aplicações
práticas do componente “água”, justamente empregado como veículo de controle
de pressão aérea para incitar, ao final, o ar pelos tubos de diversas dimensões com
seus orifícios sonoros. O “hidraulo” descrito por Vitrúvio, nos parágrafos posteriores à passagem citada, é uma herança clara das conquistas de Ctesíbio naquele
virtuoso século III a.C. alexandrino, na qual emerge o organon hydraulikon,
um capítulo especial na história da música no mundo antigo:
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a invenção foi verdadeiramente abrangente, sua influência foi além da
dimensão sonora e musical, as soluções técnicas e os novos mecanismos
criados para o seu funcionamento, como as válvulas, os cilindros, os pistões
marcaram um momento fundamental na evolução técnica e tecnológica da
humanidade: basta pensar que se trata do primeiro mecanismo concebido
pelo homem a ser operado graças à pressão de um botão, e assim entender
melhor o real impacto conceitual desta invenção. (TRUDU, 2015, p. 8)

Uma ilustração didática do hidraulo vitruviano foi apresentada em um dos
estudos mais importantes sobre os órgãos hidráulicos na Antiguidade, do musicólogo Michel Markovits, na qual assinalamos o percurso do ar desde a entrada
pelas válvulas controladas por golfinhos até os tubos sonoros (Figura 1).
Figura 1 – Seção funcional do “hidraulo” vitruviano e o fluxo de ar

Fonte: Markovits (2003).

Temos testemunhos quase contemporâneos de Vitrúvio da representação
dos hidraulos greco-romanos, especialmente em dois mosaicos do século II d.C.,
descobertos nos últimos 170 anos (Figuras 2 e 3).
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Figura 2 – Hidraulo em pavimento romano na Villa Buc Ammera (Zliten, Líbia) (mosaico, detalhe)

.

Fonte: Museu Arqueológico de Trípoli (Líbia).

Figura 3 – Hidraulo em piso da sala dos gladiadores, Villa Nennig (Perl, Alemanha) mosaico, detalhe

Fonte: Wikimedia Commons.1

1

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Organist_and_horn_player,_
the_gladiator_mosaic_at_the_Roman_villa_in_Nennig,_Germany_(9291661708).jpg.
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As representações do órgão hidráulico nas edições vitruvianas
Procurei esforçar-me tanto quanto pude, através desta exposição, no sentido de que um assunto de difícil compreensão fosse descrito claramente,
mas esta tecnologia [do hidraulo] não é de fácil nem expedito entendimento,
a não ser para aqueles que são profissionais nestas matérias. Todavia, aqueles
que tiverem dificuldades em entender este texto, poderão certamente encontrar todas estas coisas cuidadosa e subtilmente ordenadas observando os próprios instrumentos. (VITRÚVIO, 2006, p. 380)

Se a compreensão do órgão hidráulico, e do seus componentes funcionais, já era considerada um desafio assumido por Vitrúvio a partir da descrição
textual, inversamente temos uma fortuita e densa iconografia desse instrumento
musical nas edições do De Architectura entre os séculos XVI e XIX. Ao contrário
das canônicas ordens arquitetônicas, como o Toscano e o Jônico, que aceitam
muito pouco as variações interpretativas nas edições vitruvianas, as ilustrações
dos antigos “hydraulos” evidentemente se contaminam pelo conhecimento dos
seus autores sobre os instrumentos contemporâneos de tubos.
Vemos também que a preferência dos autores, desde Fra Giocondo
(1511) até Franz Reber (1865), será pela representação daquelas modalidades da “ortografia” e “cenografia”, ou seja, da elevação e da perspectiva.
Apresentamos a seguir nossa seleção iconográfica dos hidraulos vitruvianos, com a página e o detalhe de cada edição (Figuras 4 a 13) para essa
herança técnico-musical do mundo antigo tão importante que poderia ser
considerado a oitava maravilha dos tempos mais remotos, (TRUDU, 2015,
p. 8) assim como subsídio aos estudos organológicos correlatos.
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Figura 4 – O Hidraulos vitruviano segundo Fra Giocondo (fl. 103v e detalhe)

Fonte: Fra Giocondo, 1511, fl. 103v.

Figura 5 – O Hidraulos vitruviano segundo Frontinus (fl. 175 e detalhe)

Fonte: Frontinus, 1513, fl. 175.
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Figura 6 – O Hidraulos vitruviano segundo Duratino (fl. 103v e detalhe)

Fonte: Duratino, 1524, fl. 103v.

Figura 7 – O Hidraulos vitruviano segundo Barbaro (p. 269 e detalhe)

Fonte: Barbaro (1556, p. 269).
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Figura 8 – O Hidraulos vitruviano segundo Urrea (fl. 173v e detalhe)

Fonte: Urrea, 1582, fl. 173v.

Figura 9 – O Hidraulos vitruviano segundo Perrault (p. 325 e detalhe – pr. LXIII)

Fonte: Perrault (1684, p. 325).
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Figura 10 – O Hidraulos vitruviano segundo Newton

Fonte: Newton (1791), fig. LXXXVIII.

Figura 11 – O Hidraulos vitruviano segundo Rode (Tab. XX e detalhe – Form. XV)

Fonte: Rode (1801), Tab. XX.2

2

Este volume completa o publicado um ano antes. (RODE, 1800)
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Figura 12 – O Hidraulos vitruviano segundo Marinio (pr. CXXXIII e detalhe, Fig. 1)

Fonte: Marinio (1836), pr. CXXXIII.

Figura 13 – O Hidraulos vitruviano segundo Reber (p. 320 e detalhe, Fig. 35)

Fonte: Reber (1865, p. 320).
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A posição social do artista em Florença,
a partir das obras de Anton Domenico
Gabbiani (1652-1726) para a Vila
do Pratolino
Márcio Páscoa

Introdução
Anton Domenico Gabbiani (1652-1726), a serviço da corte dos Médici, pintou
quadros com músicos que ficaram conhecidos por sua relação com o projeto operístico desenvolvido para a Vila do Pratolino, sob os auspícios do grão príncipe
Ferdinando (1663-1713). Destes quadros, quatro deles subsistem na coleção do
Polo Museal Fiorentino e hoje podem ser apreciados na visita aos instrumentos
musicais históricos do conservatório Luigi Cherubini, ao ingressar na Galleria
della Accademia de Florença.
Eles são identificados como pertencentes ao Inventário 1890, do Palácio
Pitti, sob as cotas 2802, 2805, 2807 e 2808, podendo ser datados do período
entre 1684 a 1687, segundo registros da Depositeria, que pagou despesas em
nome do pintor, (HILL, 1990, p. 561) existindo mesmo registro específico de
pagamento feito a Gabbiani em julho de 1685, para vários retratos destinados à
Vila de Pratolino. (CHIARINI, 1976, p. 333)
Gabbiani era filho de Giovanni Gabbiani, Proveditore del Tinello do
grão duque Ferdinando II (1610-1670), que permaneceu até o tempo de
Cósimo III, (HUGFORD, 1762, p. 2) função que significava cuidar dos pertences da sala de jantar dos Médici. A proximidade com os Médici revela-se
também na posição proeminente do irmão de Anton Domenico que, doutorado
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em Direito, integrou o giudici degli otto, a corte judicial de Florença. Com proteção granducal, o pintor começou sob a tutela de Valerio Spada (1613-1688),
na elaboração de letras capitulares e figuração de livros, passando depois à avaliação de Giusto Sustermans (1597-1681) e Vincenzo Dandini (1609-1675),
discípulo de Pietro da Cortona (1596-1669). Isso orientou sua trajetória para
se aperfeiçoar na Accademia Fiorentina, em Roma, sob Ciro Ferri (1634-1689),
onde passou três anos estudando e trabalhando. Esteve de volta à Florença, de
passagem para Veneza, onde se aperfeiçoaria no ateliê de Sebastiano Bombelli
(1635-1719) no período de 1678-1679.
Restabelecido em Florença no ano de 1680, começou a trabalhar de modo
independente, sendo logo contratado pelo grão príncipe Ferdinando que lhe
encomendou muitos retratos para seus apartamentos do Palácio Pitti e das vilas
onde costumava estar, (HUGFORD, 1762, p. 6) como é o caso do Pratolino.
A Vila do Pratolino foi construída em fins do século XVI e abandonada
em princípios do século XVII. Reformada na segunda metade deste século,
passou a abrigar, a partir de 1679, atividades operísticas promovidas anualmente
pelo príncipe Ferdinando e seu tio Francesco Maria de Médici (1660-1711), que
mais tarde se tornaria cardeal. Até 1710 houve contínuas apresentações anuais
neste espaço, acontecidas quase invariavelmente no mês de setembro. Todas as
óperas tomavam lugar no Grande Salão da residência e só em 1696 passaram
a ser acomodadas num pequeno teatro que Ferdinando fez construir no terceiro andar do edifício. Francesco era só três anos mais velho que Ferdinando,
já dava festas e promovia espetáculos em sua residência na Vila de Lappeggi,
sendo, na ausência da mãe de Ferdinando, a figura de ascendência sobre a vida
deste. Ambos eram muito jovens quando a empreitada começou, contando 19
e 16 anos, respectivamente. Valendo-se em parte de músicos empregados pelo
pai, Cósimo III, ou a serviço dos tios, Ferdinando foi montando os elencos
das óperas.
Os quadros de Gabbiani, feitos para marcar a fase inicial desta atividade do
Pratolino, apresentam composições figurativas que servem como documento de
fatos passados naquele meio, em prestação real ou simbólica, e até mesmo alegórica, do que lá se viveu.
O item 2805 refere-se à orquestra das funções operísticas na primeira etapa
de atividades no Pratolino, com dois violinistas, dois violistas e os membros do
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baixo continuo, composto por um cravista, um violoncelista e um guitarrista/
bandolinista. (SPITZER; ZASLAW, 2004, p. 3) A textura a cincos partes revela
que o grupo fazia algumas sinfonias, sonatas, ritornelli e balli nos divertimentos
das funções cênicas; a textura foi sendo abandonada paulatinamente no repertório
italiano na segunda metade do século XVII.
Os violinistas são possivelmente membros da família Veracini, solidamente estabelecida na cidade, que de fato esteve a servir aos Médici entre
1677 e 1685. Francesco di Niccoló Veracini (1638-1720) e seu filho Antonio
Veracini (1659-1733) teriam por volta de 47 e 26 anos, respectivamente, quando
representados na obra de Gabbiani. Veracini sênior possuía uma escola de música
que movimentou ao longo de sua vida, um estúdio de pintura (do seu segundo
filho) e, como decano dos violinistas da Florença de seu tempo, parece ter amealhado consideráveis recursos que o permitiram adquirir instrumentos e quadros,
coleção depois alargada por Antônio, que passou a ser negociante de instrumentos
e obras de arte em endereço comercial fixo; a família teve, entre outras obras,
um quadro de Rubens, quatro de Ghirlandaio e um de Caracci. (HILL, 1990,
p. 546) Antonio também herdou do pai a posição de músico regular da catedral e no Oratório de San Filippo Neri, quando das representações semanais de
oratórios, ao que somou a sua posição de mestre de capela dos teatinos1 de San
Michele, que conservou por cerca de trinta anos. As muitas ocasiões públicas de
apresentação por diversos oratórios e congregações deram prestígio a Antonio
Veracini ao longo da carreira. O talento, desenvolvido ao lado do pai, com quem
se apresentava frequentemente na juventude, encontrou o apoio da grã-duquesa
Vittoria della Rovere (1622-1694), avó de Ferdinando, desde 1682 até a morte
dela. Os violistas podem conter algum membro da família Assolani, que esteve
mais numerosamente representada décadas antes nos conjuntos ducais. O violoncelista não pode ser outro senão Pietro Salvetti (1636-1697), que usava o
recurso inovador da corda mais grave do violoncelo fiada em prata, vista também
em outra representação que Gabbiani fez desse músico. Salvetti era filho de um
escultor com trabalhos diversos para Florença e, sobretudo, para os Médici. Isso
1

Os teatinos são os clérigos regulares da ordem fundada em 1524 por Caetano de Thiene
(1480-1547), por isso também chamada de Ordem de São Caetano, e Giovanni Pietro Carafa
(1476-1559), bispo de Chieti, cujo nome latino era Theate, de onde se origina o gentílico pelo
qual ficaram conhecidos. Carafa foi papa sob o patronímico de Paulo IV. Caetano foi canonizado em 1671.
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lhe permitiu acesso ao Guardaroba ducal, o depósito de bens da família, onde
obteve autorização para copiar instrumentos, atividade que desempenhou desde
os 19 anos de idade até o ano de sua morte. Sua habilidade musical não se
restringiu ao violoncelo, pois tocou violino assim como outros instrumentos
de arco, tornando-se tutor de música instrumental do príncipe Ferdinando,
a quem mais tarde (1691) serviu exclusivamente como músico. Além de instrumentista foi também libretista e compositor, havendo produzido belissime
sinfonie (música orquestral) para a Congregação dell’Oratorio em 1663, aparecendo aí nos anos seguintes em oratórios, com intervalo obtido em 1664 para
estar a serviço do arquiduque Ferdinand Karl em Innsbruck. Também esteve
na orquestra de ópera da Accademia del Sorgenti, no Teatro del Coccomero,
em Florença (1658-1661). Seus interesses foram, entretanto, ainda mais largos,
pois dedicou-se à matemática, ótica e acústica, com profundidade científica,
o que lhe garantiu reconhecimento no restante da Itália e ainda na França e
Inglaterra. (KIRKENDALE, 1993, p. 402-406).
Os restantes músicos do quadro são provavelmente Federigo Meccoli
(1635-1710), cravista e compositor muito requisitado por diversas instituições
em Florença, aparecendo em alguns elogios literários da época (KIRKENDALE,
1993, p. 407-409) e o arquialaudista Giovanni Battista Gigli (?–1703), que
também se dedicou eventualmente à composição. O trio do baixo contínuo aparece destacadamente em mais um quadro da série pintada por Gabbiani.
Figura 1 – Gabbiani. Músicos do Grand Príncipe Ferdinando, ca. 1685, óleo sobre tela, 140 x 233 cm

Fonte: Inventário nr1890, n. 2805. Palácio Pitti, atualmente na Galleria dell’Accademia, Museo degli
Strumenti Musicali. Fotografia do autor.
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Quanto à indumentária destes músicos, facilmente se identificam as tendências em moda, que podem ser indicadoras da posição social e econômica dos
grupos comunitários a que pertenciam. As cores claras e lisas, com as mangas
dobradas a meio do antebraço com punho de renda, de provável influência francesa, como se vê nos Veracini, até um eventual casaco estampado, em Gigli, eram
de cara fatura àqueles dias, mas já encontrados na iconografia de décadas antes e,
portanto, firmados no gosto. A paleta colorida contrasta com o acastanhado escuro
do cravista e organista Meccoli, com funções catedralícias importantes, e o tom
de negro (ou cinza escuro) do casaco de Salvetti, o mais velho e mais estudado dos
homens no quadro, confirmando-se portanto que o preto é a cor da autoridade,
para além da sobriedade.(CASTIGLIONE, 1965, p. 126; DOLCI, [1525], p. 25)
Nos quadros sob a cota 2802 e 2807, Gabbiani retratou dois trios de musicistas, em ambos os casos envolvidos em ensaios que se supõe serem preparatórios
para as produções da Vila do Pratolino.
Figura 2 – Gabbiani. Trio de músicos do Grand Príncipe Ferdinando. Retrato de Vincenzo Olivicciani,
Antonio Rivani e Giulio Cavalletti, ca. 1685, óleo sobre tela, 144 x 153 cm. As folhas de música possuem
o nome dos artistas

Fonte: Galleria Palatina, Palácio Pitti, Inventário nr1890, n. 2807, atualmente na Galleria dell’Accademia,
Museo degli Strumenti Musicali. Fotografia do autor.

Na imagem acima estão retratados três dos mais importantes cantores castrados que atuaram a serviço de Ferdinando. Da direita para a esquerda, vê-se
o jovem Giulio Cavalletti (1668-1755), no começo de uma grande carreira,
(VITALI, 2002) mas já ostentando roupas caras, sempre com elementos de gosto
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francês, assim como o ensaiador ao cravo, Antonio Rivani (1629-1686), um experiente artista e o mais velho do grupo, com pontos notáveis na carreira como a
estreia de Ercole Amante, de Francesco Cavalli (1602-1676), em Paris, ou Ercole in
Tebe, de Jacopo Melani (1623-1676) para o casamento do grão duque Cósimo III
com Marguerite d’Orleans, pais de Ferdinando. O quadro pode ser datado de
1686, uma vez que este foi o ano em que Cavalletti passou por Florença e, malfadadamente, o ano em que Rivani faleceu. (BESUTTI, 2002)
Completa o trio Vincenzo Olivicciani (1646/7-1726), em roupas de clérigo, posto que ele de fato tivera assumido ordens na juventude. É o único que
também não parece fazer uso de nenhum recurso cosmético, o que Gabbiani
fez questão de ressaltar, fazendo-o parecer até mesmo mais velho que Rivani.
Entretanto, essa sobriedade que o preto clerical lhe dava não deve esconder o fato
de que ele foi o segundo maior salário dentre os músicos da corte medicea em
toda sua história, sendo cantor, portanto, quase exclusivo de Florença. Quando
não cantou na Toscana, esteve emprestado à corte de Viena e são raríssimos os
registros de suas apresentações em teatro comercial de ópera. Florença lhe pagou
todos os salários, mesmo durante sua ausência, (KIRKENDALE, 1993, p. 411)
o que demonstra o apreço da corte pelo músico.
Cavalletti e Rivani adotam exageradamente a moda das mangas de casaco
e camisa; a camisa branca interna começou a aparecer cada vez mais a partir de
um período não muito anterior ao quadro, com os punhos muito bufantes. Em
meados de 1680 a manga do casaco já estava exuberantemente virada para fora,
na iconografia existente, algo que se usava de modo mais discreto anteriormente,
mas aumentou de tamanho e passou a ser tão grande que era na verdade um novo
acessório do casaco, sendo abotoada a este e em tecido diferente, por vezes de cor
também diferente e em contraste de padronagem. A extravagância da indumentária dos castrati é certamente a representação da grande exposição a que estavam
sujeitos na sua vida profissional, necessária à visibilidade e identidade construída
nos palcos, que é igualmente importante na vida fora de cena, o que lhes dá uma
espécie de representação contínua do eu e dos múltiplos eus que eles viviam na sua
arte. (LIECHTENSTEIN, 1994, p. 46-50)
Curiosamente isto é perceptível pelo contraste com Olivicciani; o decoroso e sóbrio traje sacerdotal deste último parece ser reflexo de uma neutralidade e discrição desejada para salvaguardar o eu, a que corresponde uma
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atividade profissional mais seletiva e uma vida mais recolhida que a dos colegas
de quadro, mesmo com o mercado da música batendo à sua porta. Aos 18 anos
de idade Olivicciani já estava na folha de pagamentos da corte florentina. Sua
fama se espalhou rápido e em 1669-1670 já cantava também para a Congregação
dell’Oratorio de Florença, ao mesmo tempo em que os Médici aumentavam seu
salário para 23,5 scudi, seis vezes mais que o salário comum de músico na corte.
(KIRKENDALE, 1993, p. 409) As tentativas que empresários e intermediários
fizeram ao longo da década de 1660 para contratá-lo para as produções líricas nos
teatros de Veneza envolveram muitas trocas de carta e abordagens as mais diversas,
de modo quase incessante. (GLIXON; GLIXON, 2006, p. 183-184) Vincenzino,
como era chamado, só cantou em Veneza na produção adaptada de Ercole in Tebe,
em dezembro de 1670 no Teatro San Salvatore, (SELFRIDGE-FIELD, 2007,
p. 102-103) ópera da estima dos Médici por ter estreado em Florença nas festas
de casamento de Cósimo III e Marguerite d’Orleans, em 12 de julho de 1661. Ele
só se apresentaria na cidade lagunar mais uma vez, em 1683, provavelmente em
razão de seu trânsito entre Florença e Viena. O uso do traje negro tem, portanto,
menos a ver com seu compromisso religioso porque é quase certo que nunca
tenha exercido a profissão. Está mais relacionado a uma vida de moderação, sem
luxos – hospedava-se frequentemente em casas conventuais – e propensa a um
naturalismo estético e ético, conforme a tradição de austeridade cultivada por
contingente significativo da sociedade florentina, portanto mais fiel a princípios
morais e sociais do que necessariamente pela profissão religiosa.
O item 2802 desta coleção (Figura 3) traz o segundo trio de artistas. Na
direita, em trajes tão elaborados quanto os de Cavalletti, pode ser identificado
Francesco de Castris, il Checco ou Checchino (c.1650-1724), o maior salário dos
músicos da Corte, pois lhe foram pagos 143 scudi, mais despesas de transporte e
acomodações, para cantar em 1685 na produção de Caligola delirante, de Giovanni
Maria Pagliardi (1637-1702). (VITALI, 2002) Pagliardi, também padre ordenado que se vestia em roupas clericais e que não está representado neste quadro,
tivera sucesso com este libreto de Ghisberti (sua ópera estreou na temporada de
1671/1672 em Veneza), de tal modo, que Cósimo III o contratou para professor
do filho primogênito. A folha de música que o cravista do quadro lê e deve estar
ensaiando com os colegas pode aludir em um primeiro momento a Pagliardi,
mas sabe-se que a composição que junta os três artistas nessa cena é uma ária de
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Bernardo Pasquini (1637-1710), identificada como o dueto E destino ch’io siegua
infedele. (HILL, 1990, p. 546) Independentemente de ter sido executada avulsamente ou de estar inserida na récita de Caligola delirante (para a qual Checco foi
contratado para cantar), pode se relacionar à infidelidade de Ferdinando com seus
amantes; Checco foi um deles por certo tempo e foi deixado de lado porque o grão
príncipe se envolveu com a soprano Vittoria Tarquini, apelidada sugestivamente
de La Bambagia ou La Bambace – a bomba. Gabbiani deve ter testemunhado
o início do caso de Ferdinando com a soprano, pois acompanhou o mecenas e
amigo na sua primeira viagem a Veneza, onde o príncipe a conheceu e a cortejou.
(HUGFORD, 1762, p. 8) Isso explicaria Gabbiani ter pintado Checco com
expressão nada animada e bem diferente das descrições de época que mencionam
as qualidades físicas e intelectuais de Castris. (KIRKENDALE, 1993, p. 439-444)
Figura 3 – Gabbiani. Trio de Músicos do Gran Príncipe Ferdinando com escravo mouro, ca. 1685, óleo sobre
tela, 141 x 208 cm

Fonte: Galleria Palatina, Palácio Pitti, Inventário nr1890, n. 2802, atualmente na Galleria dell’Accademia,
Museo degli Strumenti Musicali. Fotografia do autor.

Deve-se ressalvar que o homem ao cravo também não é Pasquini, pois
àquela altura este compositor já tinha 50 anos e não seria essa sua aparência,
conforme se comprova numa retrato pintado por Andrea Pozzo (1642-1709)
por volta de 1690 que hoje integra o mesmo Inventário 1890 do Polo Museal
Fiorentino (n. 8483), onde está catalogada a obra de Gabbiani aqui em discussão.
(PANCHERI, 2010, p. 53-54)
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O mais provável é que o ensaiador ao cravo seja Carlo Antonio Zanardi
(1657-1704), o outro castrado bem-sucedido na corte e cuja função deveria ser
naquela altura o de ensaiador dos novos artistas que se agregavam. (VITALI,
2002) A sua casaca ostenta o vermelho, na música muito usado pelos líderes,
pelos virtuosos e pelos mestres de música ou maestri al cembalo. Mas, diferentemente da casaca de Rivani, igualmente um cantor castrado experiente na função
de ensaiador e mestre de música, a casaca do atribuído Zanardi traz um bordado
de ouro ao longo do corte e das mangas, fazendo com que seus trajes rivalizem
com os de Castris, o que evidencia forte concorrência de posição e prestígio na
corte granducal. A roupa de Castris, talvez o mais jovem dos três retratados, é rica
de elaboração e materiais. Ele veste um casaco azul de padrão misturado entre a
parte superior lisa e a inferior estampada por motivos fitomórficos, com as gravatas – a branca em volta do pescoço e a borboleta de cor por fora – o jabot à francesa, grandes mangas em duas partes, a de cima abotoada ao casaco e a de baixo
em tecido mais mole se misturando ao punho, seguindo a moda representativa de
alta exposição individual adotada pelos castrati Rivani, Cavalletti e Zanardi.
Ao centro, o jovem violinista é quase certamente Martino Bitti (1655/61723), uma indicação de Pagliardi para a corte, igualmente trazido de Gênova e
também uma aquisição querida de Ferdinando, que o regalou com um salário de
25 scudi, bem superior ao que outros violinistas ganharam na corte, por volta de
4 scudi. Bitti é o único que usa preto nos quatro quadros de Gabbiani aqui em
discussão, sem que esteja associado à Igreja ou a qualquer outra posição de poder
e sapiência a que se costumava vincular o retratado em vestes negras. Nesse caso,
o uso do preto, se não foi uma escolha de Gabbiani para equilibrar o embate de
azul e vermelho dos castrados, como alegoria das forças em disputa que estes cantores moviam em busca de sucesso, é a escolha pessoal que o violinista fez para
conservar uma espécie de visibilidade neutra, um ar totalmente profissional, pois
se escusa de sobressair-se de suas funções como os outros. (CURRIE, 2016, p. 99)
O último quadro aqui em causa não parece tão coeso na reunião dos personagens, que nem sempre são reconhecíveis. O violoncelista, único dos participantes que está sentado, é, como no item 2805, Pietro Salvetti, que desta vez
está com violoncelo e arco em posição de repouso. Ao seu lado, como no quadro
anterior, está o teorbista Gigli. Os dois personagens na extremidade esquerda do
quadro são provavelmente o cravista Meccoli à esquerda e, possivelmente, um dos
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Veracini ao seu lado, uma vez que está também no quadro da orquestra da ópera
do Pratolino. No centro do quadro há mais uma figura imberbe com hábito clerical, sugerindo tratar-se de mais um castrado na corte. Somente mais um cantor
castrado parecia estar ativo a serviço dos Médici no ultimo quartel do século XVII:
tratava-se de Filippo Melani, que, embora seja a melhor hipótese até o momento
para atribuição de identificação, (HILL, 1990, p. 549; KIRKENDALE, 1993,
p. 413) deve ser vista com cautela pois na altura do quadro ele já deveria estar
próximo dos 60 anos, o que abre a dúvida quanto à imagem do quadro representá-lo. Nascido Francesco Maria Melani (1628-c.1704), trocou o nome quando
da investidura em ordens sacerdotais (KIRKENDALE, 1993, p. 412) e estava
a serviço do príncipe Mattia de Médici (1613-1667) desde os 15 anos de idade.
(FELDMAN, 2015, p. 300) Irmão dos compositores Alessandro e Jacopo Melani,
ele foi um dos quatro filhos que Domenico Melani, um sineiro da catedral de
Pistoia, encaminhou para a castração. Filippo Melani esteve a serviço das cortes
de Viena e Paris, cantando em ópera, antes de voltar à Florença e atuar na Vila
do Pratolino, o que pode justificar sua posição central e destacada no quadro de
Gabbiani. Na extremidade direita do quadro, formando um colóquio particular,
estão o soprano Olivicciani, reconhecível no quadro com os demais castrados, e
o grão príncipe Ferdinando. Enquanto o cantor segura uma partitura que não se
pode ver o conteúdo, Ferdinando, que o olha, tem o braço estendido, apontado
para baixo na direção de um cão que o contempla; fica duvidoso se Ferdinando
se refere ao cão, aos músicos ou a todo conjunto reunido pelo mesmo assunto.
Há ainda um personagem, à esquerda de Ferdinando, que foi grosseiramente
pintado muito certamente depois do quadro ter sido concluído, o que sugere se
tratar de alguma notabilidade que o comitente ou o seguinte possuidor queria
que fosse acrescido ao grupo iconográfico dos músicos do Pratolino. Hill propõe,
por alguns traços faciais vistos em outra obra, que se trata de Alessandro Scarlatti
(1660-1725), que após troca de correspondência e envio de partituras de óperas e
oratórios a Florença a partir de 1688, veio para esta cidade passar diversos meses
no outono de 1702, (HILL, 1990, p. 550) pois estrearia cinco óperas lá até 1706.
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Figura 4 – Gabbiani. Retrato do Príncipe Ferdinando de Médici e os músicos da sua corte, ca. 1685, óleo
sobre tela, 139 x 221 cm. Estão presentes, da esquerda para a direita, provavelmente: o cravista Meccoli, um
músico não identificado, o violoncelista Salvetti, o teorbista Gigli, o castrado Filipo Melani, um personagem
desconhecido e incluído posteriormente, o príncipe Ferdinando e o castrado Olivicciani.

Fonte: Galleria Palatina, Palácio Pitti, Inventário nr1890, n. 2802, atualmente na Galleria dell’Accademia,
Museo degli Strumenti Musicali. Fotografia do autor.

Mas o quadro tem por fundo uma representação arquitetônica e paisagística que, como em outros dois itens anteriores (Figuras 1 e 3), serve para localizar
as cenas no palco do Pratolino, posto que tais elaborações do fundo são alusivas
aos cenários das óperas. No quadro que contém a orquestra do Pratolino (n. 2805)
está mais evidente que o fundo é um cenário pintado por causa do tratamento da
cor, enquanto na imagem com o escravo mouro a paisagem e a presença simbólica do mouro e do papagaio remetem a um ambiente onírico e idílico, como na
maioria dos libretos de então. (BOEHRER, 2004)
No quadro com Ferdinando, os trajes de todos foram homologados em
cores sóbrias e negras ou enegrecidas que destacam o colorido do traje do príncipe. Este veste um casacão de muitos botões pequenos e enfileirados, que era
artigo de sóbria elegância na moda do último quartel do século XVII. (HART;
NORTH, 1998) Este casaco tem uma padronagem de tecido estampada, recurso
caro e de difícil execução têxtil para a época, o que denota seu elevado poder
econômico e o toque extra de bom gosto que foge ao convencional. (CURRIE,
2016, p. 66) Ferdinando está entretido com Olivicciani, ambos motivados possivelmente pela partitura nas mãos deste, o que à primeira vista alude a uma troca
de ideias sobre o ensaio e a obra compartilhada com os demais músicos. Mas
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o assunto não é exclusivamente musical, pois a presença do cão faz provável alusão
à fidelidade, assim como no quadro intitulado Trio de músicos do Gran Príncipe
Ferdinando com escravo mouro (Figura 3) em que há um papagaio preso por uma
fita azul (que parece ligar a Castris) nas mãos do escravo mouro. A fidelidade
pode estar também relacionada à submissão, afinal o preto que homologa a todos
(HARVEY, 1995) é uma forma de representação da presença invisível, da nulidade, da sobriedade e da planificação social (CURRIE, 2016, p. 100; DOLCI,
[1565], p. 25) que se impõem diante do grão príncipe Ferdinando, o real motivo
para todos estarem ali, inclusive o pintor.

Referências
BESUTTI, P. Rivani, Antonio (opera). Grove Music Online, Oxford, 2012.
Disponível em: http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/
gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000904334. Acesso em:
11 ago. 2018.
BOEHRER, B. T. Parrot culture: our 2500-year-long fascination with the world’s most
talkative bird. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
CASTIGLIONE, B. Il libro del Cortegiano. Torino: Einaudi, 1965.
CHIARINI, M. Antonio Domenico Gabbiani e I Medici. In: KEUTNER, H. (ed.).
Kunst der Barock in der Toskana. Munich: Verlag F. Bruckmann, 1976. p. 333-343.
CURRIE, E. Fashion and masculinity in Renaissance Florence. London: Bloomsbury, 2016.
DOLCI, L. Dialogo di M. Lodovico Dolci: nel quale se ragiona dele qualitá, diversitá,
e proprietá dei colori. Veneza: Sessa e fratelli, 1565.
GLIXON, B.; GLIXON, J. Inventing the business of opera: the empresario and his world
in seventeenth-century Venice. Oxford: Oxford University Press, 2006.
HART, A.; NORTH, S. Historical fashion in detail: the 17th and 18th centuries.
London: Victoria & Albert Publications, 1998.
HARVEY, J. Men in black. London: Reaktion Books, 1995.

— 72 —

A posição social do artista em Florença...

HILL, J. W. Antonio Veracini in context: new perspectives from documents, analysis
and style. Early Music, Oxford, n. 18, v. 4, p. 545-562, 1990.
HUGFORD, I. E. Vita di Antonio Domenico Gabbiani Pittor Fiorentino. Firenze:
Francesco Moucke, 1762.
KIRKENDALE, W. The Court Musicians in Florence during the principate of the Medici.
Firenze: Leo Olschki, 1993.
LIECHTENSTEIN, J. A cor eloquente. São Paulo: Siciliano, 1994.
PANCHERI, R. Contributo al’iconografia di Bernardo Pasquini. In: QUADERNI
TRENTONO CULTURA: CULTURA PER IL TERRITORIO ATTI, 17., 2010,
Trento. Anais […]. Trento: Provincia Auntonoma di Trento, 2010.
SELFRIDGE-FIELD, E. The Calendar of Venetian Opera: a new chronology of venetian
opera and related genres (1660-1760). Stanford: Stanford University Press, 2007.
SPITZER, J.; ZASLAW, N. The birth of orchestra: history of an institution, 1650-1815.
Oxford: Oxford University Press, 2004.
VITALI, C.; RIEPE, J. Cavalletti, Giulio Maria. Grove Music Online, Oxford, 2002.
Disponível em: http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/
gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000901026. Acesso em:
5 jul. 2018.
VITALI, C. De Castris [De’ Massimi], Francesco. Grove Music Online, Oxford, 2002.
Disponível em: http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/
gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000901271. Acesso em:
8 jul. 2018.
VITALI, C. Zanardi, Carlo Antonio. Grove Music Online, Oxford, 2002.
Disponível em: http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/
gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-5000907802. Acesso em:
18 jul. 2018.

— 73 —

|

Arte azulejar barroca em Portugal: a
iconografia musical vista através das
influências francesa e italiana1
Luzia Aurora Rocha

O azulejo
Azulejo. s.m. (Do ár. az zuleij). 1. Placa de cerâmica, geralmente quadrangular,
vidrada numa das faces, branca ou de cor, com ou sem desenhos, usada no
revestimento de paredes e na composição de painéis decorativos. (ACADEMIA
DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001, p. 499)

A palavra azulejo é familiar a qualquer português, de tal modo se encontra
enraizada na nossa tradição. A sua génese é, possivelmente, persa. A Pérsia foi um
importante centro produtivo, usufruindo da sua posição privilegiada, pela proximidade da Rota da Seda e de outras rotas comerciais com o Extremo Oriente.
A porcelana e outros produtos cerâmicos chineses seriam conhecidos dos persas,
bem como alguns dos seus processos de fabrico. O vocábulo persa para “azulejo”
passa para o árabe, através da difusão pelo norte de África, sob a forma de AL
ZULAYCHA, AZ-ZULLAIJU, ZULEIJA, ZELIJ (variante utilizada em Marrocos)

1

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), no âmbito da celebração do contrato-programa previsto nos números
4, 5 e 6 do art. 23 do D.L. no 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei no 57/2017, de 19 de
julho – DL 57/2016/CP1453/CT0086.
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ou AZZELIJ.2 Devido à presença dos povos muçulmanos na Península Ibérica
durante vários séculos, numa mistura derivada do árabe-hispânico, surge o vocábulo azulejo, comum tanto a Portugal como à Espanha. Esta evolução terminológica distancia-se claramente do resto da Europa – na França a designação do
azulejo é carreau céramique, na Inglaterra ceramic tile, na Catalunha rajola e na
Alemanha fliese.
O seu fabrico conheceu técnicas distintas e processos evolutivos diversos.
No período em estudo o processo era em tudo semelhante ao utilizado ainda pela
Fábrica de Azulejos Sant’Ana, em Lisboa.3 O azulejo, tal como hoje o conhecemos, resulta de um processo evolutivo que durou milénios e que constituiu a
resposta a uma necessidade funcional e estética. A sua função isolante (quer do
calor, quer de humidade), a salubridade, fácil manutenção e limpeza, características associadas ao brilho, cor, ornamento, tornaram o azulejo um dos suportes de
eleição ao longo dos séculos.4
Portugal é o país europeu com maior superfície parietal coberta com azulejo. De acordo com Alun Graves (2002, p. 69), foi por influência espanhola que
2

A autora Maryléne Terol aponta a seguinte explicação: “[…] O termo azulejo aparece
no séc. XIII para designar as cerâmicas decorativas utilizadas nas construções pós-Almóadas. A etimologia da palavra AZUL é persa. Essa palavra designava uma pedra
semi-preciosa dum azul intenso: o lápis-lazuli […]. Por evolução fonética o termo árabe
reduz-se em ZUL, que deu a forma verbal ZULEJ, significando polido, liso e brilhante.
Por alteração das vogais, essa forma transforma-se em ZELIJ na África do Norte – hoje
o zellije marroquino. Na Andaluzia a substantivação de ZELIJ deu AZZELIJ que chegou a
azulejo no séc. XIII. Este termo fixa-se na Península Ibérica no séc. XIV.”. (TEROL, 1992,
p. 19) Já José Meco (1989, p. 29), por sua vez, descarta a ligação terminológica do termo
com a palavra “azul”.

3

A argila é misturada com água, amassada, colocada em formas e moldes (ou estendida
sobre azulejos) e cortada. Depois de secas as placas de argila são cozidas num forno. À
placa de barro cozida chama-se chacota. O tardoz é a parte de trás da chacota e pode
ser liso ou estriado para melhor aderir à argamassa. A outra face da chacota recebe o
vidrado. A vidração é feita num movimento rápido, em que a chacota recebe um banho
branco de pó de vidro em água. Sobre a superfície vidrada é lançado o desenho em
pó de carvão através do papel com o motivo picotado e depois é aplicada a pintura
com pincéis. Em geral o pintor fazia primeiro o contorno do desenho e depois este
era preenchido. O azulejo é novamente cozido em alta temperatura para se fundir o
vidrado, fixando-se definitivamente a pintura. Os azulejos são colocados de molho, em
água, antes da aplicação na parede e depois aplicados com argamassa de cal e areia,
fechadas as pequenas juntas entre eles e limpos.

4

ARAÚJO, Luís, O Azulejo. Lisboa: Centro de Documentação do Museu Nacional do
Azulejo, [198-?]. Mimeografado.
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o azulejo chegou a Portugal, se bem que a sua aceitação e difusão se tenham concretizado muito mais no nosso país do que no vizinho. Para o autor, Portugal
foi menos influenciado pelo povo árabe do que os espanhóis – foram expulsos
no século XII por D. Afonso Henriques na reconquista cristã do território – e
esse facto terá sido determinante para a não existência de produção azulejar de
alicatados mouriscos em território nacional. De acordo com José Meco (1989,
p. 186), desde a Idade Média até à primeira metade do século XVI, encontramos
em Portugal exemplares de azulejos provenientes de diferentes centros criativos:
os pavimentos azulejares levantinos de Manise (Valência/Espanha)5, a azulejaria
da Andaluzia (Sevilha, Córdova, Granada)6, as composições alicatadas7 mouriscas
e pavimentos cristãos medievais. Já Rui Trindade (2007) veio mais recentemente
defender uma ideia oposta, que assenta numa base de continuidade: tal como em
outros locais da Península, a actividade cerâmica não terá cessado em território
português depois da Reconquista, sendo mesmo incentivada pelas cartas de foral.
Para o autor, continuaram a existir comunidades muçulmanas que, juntamente
com as cristãs, asseguravam alguma produção. A explicação para a inexistência de
documentação escrita que documente a inúmera produção azulejar anterior ao
século XV está relacionada com questões terminológicas. A palavra azulejo teria
coexistido, até à sua afirmação plena nos séculos XV e XVI, com antigas terminologias, como tijolo vidrado e ladrilho, derivadas do latim. Assim, a falta de registos
escritos sobre o azulejo terá, segundo o autor, iludido a investigação, levando a que
se considerasse ter havido um “deserto produtivo” deste revestimento cerâmico, e
mesmo de louça de qualidade durante o final da Idade Média. (TRINDADE,
2007, p. 314) Assim, e de acordo com esta tese, a primeira realização de fabrico e
emprego sistemático de pavimentos vidrados em Portugal aconteceu na Abadia de
Santa Maria de Alcobaça, no ladrilhamento das capelas radiantes da cabeceira da
igreja, conjunto datável da segunda metade do século XIII.
A produção de pavimento terá continuado e atingido, durante o século
XIV, uma primeira maturidade. No final do século XIV apareceram já, com
5

Por exemplo, partes do revestimento do Paço dos Infantes de Beja, agora no Museu Nacional
do Azulejo.

6

Por exemplo, a Porta da Sala das Sereias do Paço de Sintra.

7

O alicatado é uma técnica em que se faz o recorte a alicate de placas vidradas de barro
de cores lisas. O efeito final é um painel colorido com formas geométricas.
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alguma frequência, indícios escritos da actividade oleira; a partir do século XV
surgem notícias sobre a pureza de sangue dentro dos ofícios mecânicos, que distinguiam e valorizavam os cristãos dentro dos demais grupos culturais. As perseguições e expulsões de mouros acentuaram-se, mas surge uma notícia excepcional,
de um mouro forro protegido da rainha D. Leonor, tido como o primeiro fabricante lisboeta de azulejos identificado, Alixo ou Aleixo azuleiro, conhecido na
historiografia portuguesa como AlleAzulejo. (TRINDADE, 2007, p. 52) Para o
autor, terá sido durante o século XV que ocorreu o primeiro embate concorrencial
com a azulejaria de Valência, mas o processo de manufactura em Portugal terá
continuado, inclusivamente no estuário do Tejo junto à ribeira de Coina, nos
arredores da cidade do Barreiro e em Lisboa, na zona da Baixa. Esta delimitação
de Rui Trindade é muito mais abrangente do que a dos demais investigadores da
matéria, que só contemplam o centro urbano de Lisboa.
É na questão do revestimento do Paço de Sintra que a posição de Rui
Trindade se extrema, pois alguns dos exemplares classificados como sevilhanos por
inúmeros autores, entre os quais José Meco, são, para este autor, de manufactura
portuguesa. No Paço de Sintra, o exemplar mais antigo é o pavimento da capela,
em alicatado e o antigo quarto de D. Afonso VI, que combina faixas de alicatados
com padrões de corda seca8 não fendida. Encontramos também composições
geométricas em azulejos de cores lisas e placas quadradas de corda seca com
motivos geométricos mudéjares. Também encontramos numerosos padrões de
aresta,9 com um papel secundário e outros exemplares esgrafitados,10 segundo
o mesmo autor, mais significativos.

8

Nos azulejos de cuerda seca (corda seca) os contornos do desenho eram feitos na
placa ainda húmida com um composto de sebo e óxido de ferro. Obtinham-se sulcos,
preenchidos a manganés misturados com uma gordura, que garantem a separação dos
esmaltes de várias cores durante a cozedura. O principal objectivo era combinar diferentes cores numa só peça sem que os pigmentos se misturassem uns com os outros.

9

Na técnica de aresta, ou cuenca, há a impressão do desenho no barro ainda cru, através de
um molde de madeira ou metal. As arestas/saliências conseguidas permitem a separação dos
esmaltes durante a cozedura.

10

Na técnica do esgrafitado há uma utilização do estilete ou prego para gravação
dos motivos decorativos sobre azulejo de esmalte escuro. O corpo cerâmico fica
a descoberto.
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Foi também durante o século XVI que começou o processo de implantação
da majólica11 italo-flamenga. Esta técnica italiana difundiu-se, no final do século
XV, aos principais centros produtivos da Europa como Sevilha (onde se instala
Francesco Niculoso, ou “Pisano”), certas vilas de França, como Lyon, Nevers ou
Rouen (marcadas pela actividade da oficina do ceramista Masséot Abaquesne,
ligado à Escola de Fontainebleau), ou Anvers, na Flandres espanhola (destacando-se a oficina de Guido de Savino, ou Guido Andries) (Figura 1).
Anvers, onde se estabeleceram muitos ceramistas italianos, foi o primeiro
centro de transformação de modelos do Renascimento italiano numa linguagem
maneirista difundida por toda a Europa através da gravura e, por consequência, o
principal fornecedor de países católicos seguidores do modelo decorativo imposto
pela Contra-Reforma. Deste núcleo de ceramista flamengos, são vários os que se
fixam na Península Ibérica, em Sevilha, Talavera de la Reina e Lisboa. No final
do século, durante o reinado de D. Pedro II, assiste-se ao final da policromia. O
fim das guerras da restauração e a melhoria da situação económica do país levou
à produção de milhares de azulejos, que eram largamente usados no revestimento
de igrejas e de novos palácios. José Meco (1989, p. 208-209) afirma:
A rápida evolução pictórica da azulejaria deste período permite dividi-la em
três fases distintas, que não se sucederam linearmente no tempo: a primeira
de exacerbada policromia, a segunda de início da pintura a azul e branco,
ambas com o recurso aos contornos de manganés, e uma terceira de pintura
inteiramente azul, na obra plenamente barroca de Gabriel del Barco […].

11

A técnica da majólica consiste na cobertura do azulejo com um esmalte branco. Sobre a
superfície cerâmica lisa podem ser pintados os motivos sem que as cores se misturem.
Esta técnica foi introduzida em Sevilha por Francesco Niculoso, italiano. Ele é o responsável pela introdução de uma azulejaria figurativa de feição renascentista, que se contrapôs à azulejaria hispano-mourisca.
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Figura 1 – Atelier de Masséot Abaquesne. Pormenor de revestimento, século XVI, Capela do Château de la
Bâtie d’Urfé, Forez, França

Fonte: Balanda; Echeverría (2002), fig.108.

Figura 2 – Desconhecido. Música (exemplo da aplicação do contorno a manganés), século XVII, Galeria das
Artes, Jardim do Palácio Fronteira, Benfica/Lisboa

Fonte: fotografia da autora.

No final do século XVII, e por influência da cerâmica holandesa e da
porcelana chinesa importada para a Europa, chegam a Portugal os azulejos pintados com um ou dois tons de azul de cobalto. As relações comerciais entre os
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dois países e as frequentes paragens de barcos holandeses nos portos de Lisboa
e Setúbal tornaram possível o comércio do azulejo.12 Estes eram importados em
grandes quantidades, especialmente grandes painéis figurativos (historiados) concebidos unicamente ao gosto da encomenda portuguesa e exclusivamente para o
nosso país, pois os holandeses tinham outro tipo de aplicação, distinta da nossa e
outro tipo de encomendadores.
Durante a primeira metade do século XVIII as oficinas portuguesas aumentaram ainda mais a sua produção. Além disso, assiste-se a uma melhoria global
da qualidade técnica e artística dos pintores. Muitos deles tinham formação em
pintura, factor que muito contribuiu para a boa qualidade dos painéis. Margarida
Calado indica que o azulejo deste período pode, na realidade, ser considerado
uma modalidade particular de pintura, ao contrário dos azulejos de padrão do
século XVII, que eram de carácter imediatamente artesanal. (CALADO, 1995,
p. 654) Começa, assim, o processo de articulação do azulejo com outros suportes,
como por exemplo a pintura a fresco, mas especialmente com a talha. A cor azul e
a fusão do brilho do azulejo com o dourado da talha esteve na origem da expressão
“ouro sobre azul”13 devido à maravilhosa beleza de cores e reflexos, assim como à
alteração da noção de espacialidade e profundidade. Surge um tipo de pintura
com maior respeito pelas regras de perspectiva, com efeitos ilusionistas – para os
quais muito contribuiu o uso do trompe l’oeil (“engana o olho”). A rigidez e perfeição técnica dos holandeses dá lugar a gradações expressivas da cor, ao dramatismo e à intensidade. A pincelada é expressiva e proporciona magníficos efeitos
visuais e de cor.
A primeira metade do século XVIII foi dividida por Santos Simões em
dois períodos estilísticos, consecutivos: o Ciclo dos Mestres e a Grande Produção
12

Alun Graves refere: “The political and economical development of the Netherlands
after the beginning of the seventeenth century and the commercial, cosmopolitan ideas
of the people led to the establishment of real art industries, among which ceramics
assumed an important position. The Dutch trading-ships facilitated the marketing of the
wares since they touched at Spanish and Portuguese ports, especially Lisbon, Setúbal
and Cádiz. The Dutch with their practical sense, had discovered the potential market for
ceramic tiles in these two countries, whose indigenous workshops were no longer able
to satisfy the demand”. (GRAVES, 2002, p. 177) Também Rainer Marggraf fundamenta
esta ligação comercial: “O azulejo holandês em Portugal documenta historicamente os
contactos económicos e políticos entre os dois países.” (MARGGRAF, 1994, p. 15)

13

Expressão ainda hoje utilizada para descrever algo soberbo, rico e fantástico.
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Joanina. José Meco (1989, p. 218) também fundamenta estes dois ciclos, mas
indica que terão sido coexistentes e não consecutivos. Durante as décadas de 30 e
40 do século XVIII, novos elementos decorativos e a pintura policroma começam
a afirmar-se progressivamente, coexistindo com os joaninos, numa transição lenta
para uma nova estética que se afirmaria vincadamente no pós-terramoto. Primeiro
assiste-se à sua introdução nas cercaduras de painéis, ao estilo regência e rococó,14
e depois na totalidade da composição (Figura 3). José Meco divide o ciclo de produção rococó lisboeta em três fases distintas: uma primeira fase, ou rococó inicial,
que terminou com o terramoto de 1755; a fase pombalina, mais vincadamente
até cerca de 1775, e o rococó tardio, cujas manifestações se prolongaram até ao
começo da última década do século XVIII. (MECO, 1985, p. 63)
Figura 3 – Desconhecido. Azulejo rococó, segunda metade do século XVIII, Hospital de Santa Marta, Lisboa

Fonte: Fotografia da autora.

14

Segundo Myriam Oliveira a denominação do estilo regência aparece em França por
volta de 1690, englobando, além dos oito anos de regência do duque de Orléans, os
primeiros anos do reinado de Luís XV, até cerca de 1730. O rococó propriamente dito
começa por volta de 1730. Estes estilos são introduzidos no nosso país de forma desfasada: o regência por volta de 1730 e o rococó por volta de 1750-55. A autora também
acentua o facto de os termos franceses rococo e rocaille terem a mesma raiz semântica,
constituindo o segundo uma alteração popularizante do primeiro, provavelmente por
analogia ao termo italiano barocco. Ambos derivam de roc pela origem comum num tipo
usual de decoração de jardins no século XVIII, baseado no uso de conchas inseridas em
amontoados artificiais de rochas, formando grutas e fontes. (OLIVEIRA, 2003, p. 23)
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Também Myriam Oliveira (2003, p. 141-143) destaca a notória e progressiva influência dos modelos regência e rococó franceses introduzidos no nosso
país, simultaneamente pela acção da gravura ornamental e pela acção directa de
pintores e gravadores como Pierre-Antoine Quillard (1701-1733), GuillaumeFrançois-Laurent Debrie (activo em Portugal de 1728 a 1755), Jean-BaptisteMichel Le Bouteux (activo até cerca de 1740) e Antoine Mengin (1690-1772).15
Acrescente-se, ainda, a acção indirecta de pintores como Jean-Antoine Watteau
(1684-1721). O vocabulário ornamental destes artistas é, mais acentuadamente,
o do regência francês, em voga nessa altura em Paris.
No século XVIII outros grandes centros produtivos de azulejo ganhariam
destaque e prestígio na Europa: Itália, Países Baixos e Catalunha. No entanto,
verificamos que existem tendências distintas em relação a Portugal. Por exemplo,
o emblemático jardim setecentista por trás de Santa Chiara, em Nápoles, com
revestimento de feitura local em gosto rococó (atribuídos a Vaccaro, 1742 –
Figura 4) apresenta um gosto ao nível da cor e do traço muito diferente do que se
usava em Portugal no mesmo período cronológico. Como veremos, a influência
italiana não é tanto ao nível de estilo, mas mais ao nível de temas (como é o caso
da Commedia dell’Arte), usando-se a gravura como fonte visual, com cópia integral e parcial de motivos.
Figura 4 – Vaccaro, Banquete, século XVIII, Claustro do Mosteiro de Santa Chiara, Nápoles, Itália

Fonte: Balanda; Echeverría (2002), fig.155.
15

Este último chega ao país em 1721 contratado por D. João V.
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A influência francesa: Antoine Watteau e a Fête Galante
A Fête Galante foi um género pictórico criado por Antoine Watteau (1684-1721).
Watteau foi, precisamente, o primeiro pintor a submeter na Academia um quadro
nesta categoria, em 1717, intitulado Embarque para Cítera. (CALADO, 1989,
p. 190) A Fête Galante representa jovens casais aristocratas, vestidos à moda francesa da época, divertindo-se, dançando, comendo, ou apenas conversando. Estas
festas mostram-nos um lado artificial da natureza, onde nobres aparecem caracterizados e mascarados de pastores, simulando ambientes bucólicos.16 A difusão da
obra de Watteau em gravura tornou tanto o seu autor como o género amplamente
famosos. Em Portugal, a sua introdução fez-se, precisamente, por via da gravura,
mas também pela influência de Pierre-Antoine Quillard, pintor e gravador que
esteve ao serviço de D. João V entre 1726 e 1733, considerado discípulo ou, pelo
menos, continuador da obra de Watteau. (CALADO, 1989, p. 190)
As duas obras que mais aparecem reproduzidas na azulejaria nacional são
La petite danseuse e L’Aventurière (Figuras 5 e 6).
Figura 5 – Charles Nicolas Couchin (apud Watteau), La petite danseuse, c. 1725, gravura

Fonte: Câmara (2005, p. 477).

16

Rousseau seria totalmente contra esta visão da natureza.
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Figuras 6 – La Petite Danseuse (cópias): a) Museu da Cidade; b) Palácio Barbacena, Lisboa; c) Palácio Valada
Azambuja, Lisboa; d) Quinta dos Azulejos, Lumiar; e) Quinta de Nossa Senhora da Piedade, Santa Iria da
Azóia

Fontes: fotografias da autora.

A posição de dança reproduzida por Watteau e pelos painéis de azulejos é,
verdadeiramente, uma posição de dança barroca. Curiosamente, a bailarina Paige
Whitley-Bauguess reproduz exactamente a mesma posição, numa imagem fotográfica (logo, tal como os azulejos, igualmente estática) que serve de capa ao seu
DVD Introduction to Baroque Dance (Figura 7). Repare-se na posição do corpo,
sensivelmente de lado, dos braços e do pé direito, que avança.
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Figuras 7 – Posição de dança barroca: Paige Whitley-Bauguess e figura feminina copiada de Watteau

Fontes: Whitley-Bauguess (2005) (esq.); fotografia da autora (dir.).

Do mesmo modo, L’Aventurière de Watteau serviu para a produção de
painéis de azulejo tanto em azul e branco como já em manganés, na década de
cinquenta do século XVIII (Figuras 8 e 9). As personagens estão em posição
invertida, o que resulta do processo de decalque da gravura para o azulejo. O instrumento musical que Watteau reproduz é exactamente o mesmo que se encontra
no painel de azulejos, uma guitarra, se bem que apenas parcialmente visível.
Figura 8 – Audran (após Watteau), L’Aventurière, ca. 1725, gravura

Fonte: Câmara (2005, p. 479).
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Figuras 9 – Cópias de L'Aventurière de Watteau: a) antigo Palácio Valada Azambuja, Lisboa; b) Quinta dos
Azulejos, Lumiar

Fontes: fotografias da autora.

Existem outros elementos que, de forma menos evidente, são retirados da
obra de Watteau. É o caso dos jardins, dos seus elementos arquitectónicos decorativos (como os grandes jarrões), o galanteio e a guitarra (Figuras 10 e 11).
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Figura 10 – Antoine Watteau, O quarteto, ca. 1713, óleo sobre tela

Fonte: Wikimedia Commons.17 Destaques da autora.

Figura 11 – Desconhecido. Cópia de elementos de Watteau, Museu da Cidade, Lisboa

Fonte: fotografia e destaques da autora.

17

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoine_Watteau_-_La_Partie_
carrée.jpg.
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A influência italiana: a Commedia dell’Arte
Numa sala da Quinta do Torneiro (Oeiras, Portugal), possivelmente a Sala de
Música do palácio, encontramos uma série de painéis com representação de música
e dança. São quase, na sua totalidade, cenas burlescas, que nos remetem para o
teatro cómico. Alguns dos bailarinos aparecem mascarados. Presentemente, os
bailarinos que recriam a dança barroca, como é o caso de Paige Whitley-Bauguess
ou Thomas Baird, recorrem à máscara com frequência, sendo ela um elemento
indissociável da dança deste período. São várias as máscaras utilizadas. Pode
referir-se a título de exemplo: máscaras nobres (tanto masculinas, como femininas),18 máscaras de personagens da Commedia dell’Arte (Pantalone, Arlequino,
Pulcinella etc.) e máscaras italianas (algumas derivadas do carnaval veneziano).
Em Portugal os painéis de azulejos da primeira metade do século XVIII mostram
dançarinos usando máscaras com óculos, elemento muito comum na paródia
nacional, devido aos que os usavam para parecerem mais eruditos (PEREIRA,
1989, p. 272)19 (Figuras 12 e 13).

18

Jean Lepautre tem duas gravuras publicadas, datadas de cerca de 1675, mostrando tanto uma
dançarina como um dançarino em trajes de qualidade, ela segurando a máscara e ele com
a máscara colocada, a dançar. Fonte: http://www.baroquedance.com/danceimages/masks/
pages/paigeeyes_jpg.htm

19

Diz-nos César de Saussure, nas cartas que escreveu em 1730: “[…] Os eclesiásticos, os
jurisconsultos, os médicos e muitos outros desejam aparentar de estudiosos. Para dar
tal efeito usam todos, qualquer a idade que tenham, um grande par de lunetas encavalitadas no nariz e que nunca tiram quer vão a pé, a cavalo ou de coche, quer estejam
à mesa ou em simples conversa. Pretendem fazer crer que enfraquece a vista estudar.
É esta uma mania divertida, para não dizer ridícula […]”. É igualmente possível que
as máscaras com óculos digam respeito à Commedia dell’Arte, nomeadamente à máscara de Pantalone, que poderia ser representado com óculos – cf. a pintura atribuída
a Sebastien Vrancx (c. 1573-1647), datada de ca. 1600, Fête vénitienne, onde a máscara
parece se ajustar aos seus óculos. (GÉTREAU, 2009, p. 104)
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Figura 12 – Teotónio dos Santos (atrib.), Máscara com óculos em cena de dança (pormenor), Quinta do
Torneiro, Porto Salvo

Fonte: fotografia e destaque da autora.

Figura 13 – Teotónio dos Santos (atrib.), Máscara com óculos em cena de dança (pormenor), Quinta do
Torneiro, Porto Salvo

Fonte: fotografia e destaque da autora.
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Encontramos também nos painéis de azulejos outras máscaras ao estilo italiano, sem óculos (Figura 14).
Figuras 14 – Teotónio dos Santos (atrib.), Máscara de estilo italiano em cena de dança (pormenor), Quinta do
Torneiro (a-b), Porto Salvo; máscara italiana (c)

Fontes: fotografia da autora (a-b); Roberto Delpiano (c).20

A máscara pode ser entendida num sentido mais lato; não apenas como o
artefacto facial, que disfarça e esconde a face, mas também como a própria personagem teatral per se. É o caso das personagens da Commedia dell’Arte (máscaras), que são copiadas para a azulejaria. Num painel da Sé do Porto, da autoria
de António Vital Rifarto, encontramos Scaramouche (ou, na designação original,
em italiano, Scaramuccia), uma máscara muito difundida em França e Inglaterra,
principalmente devido a Tiberio Fiorilli, que encarnou esta personagem com
sucesso toda a sua vida. O Scaramouche é copiado de uma gravura. Aparece num
jardim com fonte, junto de duas damas ricamente trajadas, de alta condição
social. Igualmente, o local onde o painel está aplicado – a Sé do Porto – se afasta

20

Disponível em: http://www.delpiano.com/carnival/html/zanni.html.

— 91 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

do ambiente e do enquadramento cómico-teatral (Figura 15). Curiosamente,
Ernesto Veiga de Oliveira usa este painel – e esta figura em particular – para
exemplificar a guitarra nacional (de Portugal), mas não a identifica como sendo
Scaramouche, nem como cópia de gravura estrangeira.
Figuras 15 – António Vital Rifarto, Scaramouche, Sé, Porto (a); e gravura anônima do século XVII (b)

Fontes: fotografia da autora (esq.); Roberto Delpiano (dir.).21

La Scaramuccia ou Scaramuzza pode também ser uma forma de dança na
Commedia dell’Arte. (TÉRCIO, 1999, p. 144)

A Commedia dell’Arte italiana chegada a Portugal por via
das influências francesas
A Commedia dell’Arte foi amplamente difundida em França pela obra de Watteau.
Este artista também trabalhou em Paris como pintor de cenários teatrais, tendo
convivido de perto com este género teatral e com os seus imitadores franceses.
Deste modo, não é de estranhar a presença de tais personagens na sua obra pictórica e, por derivação, na azulejaria portuguesa, especialmente a partir da década de
30 do século XVIII. (CALADO, 1989, p. 190)
21

Disponível em: http://www.delpiano.com/carnival/html/scaramouche.html.
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Uma das personagens mais reproduzidas, Pierrot (originalmente, no
século XVI italiano, Pedrolino22 – Figura 16a), aparece também transportada
para a azulejaria. Num painel da Quinta dos Azulejos, Pierrot aparece acompanhado por Arlequino (Figura 16b). A figura estática e melancólica de Pierrot
contrasta com a posição burlesca de dança de Arlequino. É possível que esta
cena de dança seja cópia de uma pintura de 1717 de Carol Jacob de Crec
(c. 1695-1717), Scène de la Comedia dell’Arte, (Figura 17) ou de outra fonte
derivada, possivelmente gravada, pois a posição de dança de Arlequino é semelhante. Quanto a Pierrot, há também a possibilidade de tratar-se de cópia de
Watteau, pois na pintura de Crec este toca violino, enquanto que na de Watteau
tem a mesma posição estática do painel.
Figuras 16a-b – Antoine Watteau. Pierrot (a – esquerda), ca. 1718-19, óleo sobre tela; e Pierrot e Harlequin
(b – direita), Quinta dos Azulejos, Lumiar

Fontes: Artchive (esq.);23 fotografia da autora (dir.).

22

Fonte: http://www.shane-arts.com/Commedia-Pedrolino.htm.

23

Disponível em: https://artchive.ru/sl/antoinewatteau/works/22468~Gilles.

— 93 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

Figura 17 – Carel Jacob de Crec, Scène de la Commedia dell’Arte, 1717, óleo sobre tela, Valenciennes,
Musée des Beaux-Arts

Fonte: Gétreau (2009, p. 108). Destaque nosso.

Curiosamente o pintor de azulejos não se apercebeu da presença do batocio
de Arlequino e transformou-o num cinto. Batocio refere-se a um adereço de palco
desta personagem, nada mais nada menos do que um instrumento de madeira
constituído por duas ripas juntas que funcionam como idiofone de concussão.
Poderia ser utilizado de diferentes maneiras, mas funcionava para acentuar efeitos
cómicos e para fazer rir o público.24 Arlequino Batocio aparece não só na azulejaria
portuguesa. É representado várias vezes em azulejo na Sommerspeisesaal do Schloss
Augustusburg em Brühl, na Alemanha (Figura 18).

24

Venice Carnival its history and images, Arlechin Batocio and his slapstick. Fonte: http://www.
delpiano.com/carnival/html/arlechin_batocio.html. “‘The “Batocio’ is known for being
Harlequin’s short wooden club. Kind of tool for carrying out his work as a Zani (from
which Harlequin originates, in Bergamo). The Zanni were known as ‘facchini’ people
doing a menial very heavy job, lower level in the social scale. The batocio in Harlequin’s
hands becomes a stage prop, something that may be used in different ways, from
mixing up the polenta, as a knife or a spoon, the rare times he is actually eating (or
dreaming of). Sometimes the batocio becomes a sword or a bat, for hitting other characters, fighting with the Zanni, for instance, using it as a club or a dagger. The stage batocio
was made of two strips of wood, and used as a slap stick, a special effects prop, after
all, being able to convey to the public the blows which were given around and to give
action and exaggeration to the scene it was used in.”
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Figura 18 – Arlequino Batocio

Fonte: Schloss Augustusburg, Brühl, Alemanha.25

Arlequino Batocio aparece representado de forma curiosa num painel de
azulejos do antigo Palácio Mello (Figura 19), numa cena de dança onde é a figura
central. Curiosamente, esta máscara aparece aqui vestida com muito requinte,
possivelmente em traje à francesa, o que nada tem a ver com o Arlequino Batocio
original, uma personagem simples. Esta máscara dança com uma dama, ricamente
vestida, perante o protesto de outra máscara que pode ser o Capitão, pois tem a
espada (o principal atributo desta personagem) bem visível. Também Pierrot aparece representado. Aparentemente, convida uma dama para dançar. Em segundo
plano, outras damas assistem.
Figura 19 – Desconhecido. Arlequino Batocio e Pierrot

Fonte: Hospital dos Capuchos (antigo Palácio Mello), Lisboa. Fotografia de Luís Pavão/Inapa©.
25

Disponível em: http://www.tegels-uit-rotterdam.com/commedia_dell_arte_tableaus_
augustusburg.html.
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Conclusão
A comédia italiana implementou-se progressivamente na Península Ibérica desde
finais do século XVI (TÉRCIO, 1999, p. 145) com a chegada das primeiras companhias, coexistindo com a nacional e a espanhola.26 Já no século XVIII, em 1731
chega a Portugal, vinda de Itália, a companhia de Paghetti. Pretendiam licença régia
para montarem uma ópera, mas acabaram por se acomodar às récitas particulares
requeridas pela aristocracia e pelo clero lisboetas. É, portanto, perfeitamente
aceitável a possibilidade de estas máscaras italianas que vemos representadas na
azulejaria serem familiares ao público português, tanto pela récita das companhias
itinerantes italianas, como pela difusão pictórica da obra de Watteau.
No que concerne à iconografia musical, há uma notória utilização, por
parte dos artistas portugueses, de gravuras europeias que reproduzem importantes
pinturas da época, principalmente obras de Watteau. A circulação de modelos iconográficos de França para Portugal é aqui comprovada. Estes modelos importam,
não só a moda francesa, mas também uma visão única dos franceses da Commedia
dell’Arte italiana (Figura 20).
Figura 20 – Arlechino Batocio (1671)

Fonte: Sand (1860).27
26

Daniel Tércio refere: “em Portugal, os pátios das comédias sofreram a concorrência do
teatro italiano sobretudo a partir dos anos 30 do século XVIII. No entanto, a adopção
deste gosto foi certamente matizada por aquela atracção pelo burlesco, a que também
as comédias castelhanas correspondiam”. (TÉRCIO, 1999, p. 146)

27

Disponível em: http://www.delpiano.com/carnival/html/harlequin.html e https://pt.wikipedia.org/wiki /Ficheiro:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_01.jpg.
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Entre a ortodoxia e o pragmatismo
epistêmico-analítico no estudo da
iconografia musical no Brasil
Alberto Dantas Filho

Inicio essa minha explanação, com algumas analogias necessárias para a compreensão do modelo interpretativo que proponho para o artigo intitulado
“Visualidade e construção de identidades na prática musical brasileira”, de Beatriz
Magalhães-Castro, trabalho que considero de importância fundamental para os
estudos iconológicos e iconográficos musicais para o entendimento da atividade
em nosso país. Faço apenas a ressalva de que, aqui, não se trata de uma recensão
crítica, mas de um outro “partir” buscando outros interesses e compreensões.
No seu artigo, retorno aqui a seu contexto, pois lá já se vão seis anos da
publicação de nosso Estudos Luso-Brasileiros em Iconografia Musical, e que abre
o rol dos doze artigos que compõem esse volume, Magalhães-Castro descreve o
ambiente histórico e o contexto teórico em que se dá a famosa exposição, sua
organização e concepção, fazendo deste o mote para o entendimento da magnífica obra de Mercedes Reis Pequeno, à época, 1974, Chefe da Seção de Música e
Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional do Brasil.
Constitui a referida exposição obras de diversas fontes, originais e
cópias, de coleções públicas e privadas situadas na cidade do Rio de Janeiro.
(MAGALHÃES-CASTRO, 2015, p. 11) A partida, Magalhães-Castro traça em
poucas e substanciosas linhas:
[…] os aspectos aqui explorados propõem uma análise preliminar desse conjunto com o objetivo de estabelecer perspectivas sobre a construção de identidades visuais, refletindo estilos, práticas e épocas, tautocronismos, assim como
a influência de elementos extramusicais nas suas construções do ponto de
vista historiográfico do espaço brasileiro. (MAGALHÃES-CASTRO, 2015, p. 12)
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Parte importante, e que revela um primeiro esforço interpretativo de caráter
iconográfico de Reis Pequeno é acrescido ao catálogo constituído de dezoito cartões-postais, os quais, mais do que simples “brindes”, permitiam uma forma de
difusão e aproximação ao conteúdo da exposição. Lembrando-nos MagalhãesCastro que temos ali a primeira iniciativa de se reunir tal conjunto descritivo de práticas sociomusicais de forma integral e sistematizada. (MAGALHÃES-CASTRO,
2015) Com o intuito de enquadrar, com precisão, a importância da coleção e do
catálogo, Magalhães-Castro acentua o caráter tipológico e prospectivo nas quantidades de campos de estudo, como das práticas e lócus musicais desses decorrentes.
(MAGALHÃES-CASTRO, 2015, p. 13)
Interessa-me neste artigo, de maneira mais específica, o tópico “Problemas
e questões”, pois é ali que se encontra, pela primeira vez, um interessante destrinchamento epistemológico da obra inaugural de Mercedes Reis Pequeno. Beatriz
Magalhães-Castro, ao propor a identificação de campos interdisciplinares e a consequente visualização teórico-metodológica e conceitual, através de uma musicologia de matiz pós-estruturalista, afasta-se da tendência, ainda muito impregnada
na musicologia tradicional e ainda muito presente entre nós, da visão arraigada
nas ideias de verdade, objetividade e razão, fundamentos que vemos presentes
na tentativa a priori da construção de uma narrativa nacional. Ao discutir tais
elementos, a eminente pesquisadora coloca-nos a necessidade de debruçarmos na
questão da representação iconográfica europeia, deslocada, e baseada em modelos
originais ou em interpretações livres. Com isso, teríamos como resultado uma
construção imagética que revelaria espaços geográficos e identitários que oscilam
entre o imaginado e o real.
Partindo de duas vertentes complementárias, observamos neste artigo a
representação visual, por um lado, e as representações simbólicas, por outro, o que
nos leva, dessa forma, ao ramo especulativo para compreendermos uma gênese do
assunto e sua abordagem: a construção de uma imagem nacional a partir de uma
releitura do contexto europeu. É importante nos lembrarmos que, os inícios de
nossa “brasilidade” ou sentimento nativista, na segunda metade do século XIX,
apelava-se para uma estratégia à época bem peculiar, como sendo uma forte representação viva da Europa na América, o Brasil monárquico vendia-se como exótico, singular, cuja riqueza civilizatória era mostrada entre a novidade do ambiente
americano, associando a imagem do Imperador a araras e palmeiras, por vezes, em
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uma ambiência impressionista que tentava levar o cheiro, a umidade e a luz como
elementos de eloquência visual.
Ao iniciarmos pela representação visual, ou pela especulação iconográfica, teremos a proporção dos elementos processuais que permeiam o fenômeno,
fugindo de uma visão estruturante e universal, mas que prioriza o processo, os
meios que discursam por meio do visual e que, no nosso caso, representam a atitude (processual) que dialoga com a função de caráter iconológico. A esse nível o
interesse centra-se na trama interdisciplinar revelada. Ao nível estético e discursivo (estilístico) temos as representações iconológicas do fluxo da mensagem, mas
o nível que revela as aptidões não mais formais, as de conteúdo, é que vão estabelecer a efetividade daquilo que se diz e, portanto, ao nível da imagem, aquilo que
a constitui, subjetivando-a, algo claramente exposto na imagem que serve de capa
para o catálogo da exposição.
De início, temos que estabelecer a necessidade de se evocar o trânsito
entre a imagem e a linguagem, vendo-o inserido em relações de complementariedade e não na falsa oposição imagem/linguagem, pois, segundo Martine Joly, “é
uma falsa oposição, uma vez que a linguagem não só participa na construção da
mensagem visual mas transmite-a, completando-a mesmo, numa circularidade
simultaneamente reflexiva e criadora”. (JOLY, 2007, p. 11) Complementando
o seu raciocínio Joly assevera: “O estudo de uma página de um romance, consagrada à revelação de uma fotografia misteriosa, permitir-nos-á observar, através
das palavras, a força criadora das imagens e mais particularmente da imagem
fotográfica” (JOLY, 2007, p. 11). Ora, o que Joly nos propõe é o estudo da
abordagem interpretativa da imagem por um caminho que parte dos usos e
significados da imagem; a abordagem semiótica e seu caráter “sígnico geral”,
inclusive a imagem como signo; o método de análise da imagem; a imagem-protótipo e a retórica da imagem.
Divido esta proposta de análise em três partes: segundo o modelo de análise instrumental de Charles S. Peirce e as teorias de Erwin Panofsky e Martine
Joly, respectivamente, os três níveis da compreensão ontológico-histórica da obra
e o método analítico partindo da imagem-protótipo e da retórica da imagem.
Comecemos com os “três sujeitos” peircianos nos debruçando nos aspectos definidores escolhidos por Mercedes Reis Pequeno, partindo de um elemento-detalhe
de sua publicação.
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Nas alusões iconográficas trazidas por Pequeno e analisadas por Magalhães-Castro podemos estabelecer as relações sígnicas que as compõem, por exemplo, na
primeira imagem que temos na referida publicação Três séculos de iconografia musical
no Brasil e de duas personagens femininas, negras, em que uma toca uma marimba
pendurada ao pescoço enquanto a outra dança. Curiosamente, não há indicação de
origem da ilustração, o fato de serem duas personagens de origem africana a ilustrar
como protagonistas a capa de uma publicação que remete aos inícios de uma iconografia de matiz nacional é, em si, significante, pois remete o olhar ao “brasileiro” a
partir da constatação de uma brasilidade difusa, porque mestiça.
Figura 1 – Capa da publicação Três séculos de iconografia musical no Brasil de Mercedes Reis Pequeno,
objeto da análise de Beatriz Magalhães-Castro

Fonte: Pequeno (1974).

Agora apliquemos à ilustração as instâncias peirceanas dos sujeitos da
semiose, lembrando que, por semiose, entende-se o processo de significação ou a
produção de significados.
Como matéria primeira, teríamos uma representação que tentaria expressar
a qualidade intrínseca de uma realidade. A este nível temos, ao mesmo tempo,
uma relação de causalidade entre o representado e a representação cuja associação
por meio de convenções nos levariam ao objeto-tema da exposição, a justificação
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de uma matriz nacional em que representações de danças, instrumentos musicais
e ritos dependeriam da ligação icônica operada por aqueles que querem, de forma
intencional, ver a brasilidade intrínseca na imagética proposta. Mestiçagem, raças,
cores, sons, movimentos intencionalmente típicos, frutos de uma construção
meramente intelectual forjam, aqui em seu sentido primeiro, o ambiente idealizado, demonstrando os aspectos mestiços de nossa colonização ou de nosso processo civilizatório.
Voltando ao trabalho proposto por Magalhães-Castro e a dimensão que
tem, para mim, como trabalho inaugural dos estudos da iconografia musical brasileira, observo como um esforço de traçar uma trajetória da compreensão iconográfica e iconológica de um apanhado de nossa trajetória como nação. Em sua
linearidade, a mensagem se adensa e se qualifica, tornando-se efetiva quanto ao
nível convencional ou simbólico e mantendo fortes vínculos com as outras formas
de representação e expressão artísticas.
Na estruturação peirceana teríamos as ilustrações em seu estado mais puro
ou “categoria de primeiridade”, que dentro de seu jogo dinâmico moveria possibilidades, semelhanças, sentimentos e um fim (o signo com seu índice ou aquilo
que é indicado), o sin-signo, ou uma convenção de ordem generalizante. Na chamada “categoria de segundidade” teríamos as relações circunstanciais do signo,
conexões com o objeto representado, o contexto, sua existência factual e sensacional, o campo ou os campos de referência e, consequentemente, a efetivação do
objeto representado, o que levaria o signo a transmutar-se em legi-signo incorporando aspectos normativos e convencionais e que, por fim, opera como símbolo
criando no intérprete uma argumentação. A “categoria de terceiridade” nos levaria
a um nível de maior elaboração conceitual, pois aplica-se aí a ideia (em relação ao
signo em si) e sua representação (em relação ao objeto representado) que ao nível
do interpretante valida aquilo que chega a ele.
Partindo do contexto da obra em tela observamos os seguintes elementos
que partem do material da exposição apontados por Magalhães-Castro:
1) Utilização de critério de seleção para corroborar os estudos iconográficos brasileiros;
2) Publicação de um pequeno catálogo descritivo acompanhado de cartões-postais que, conforme observa Magalhães-Castro, permitiam
uma aproximação com o material divulgado;
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3) O caráter pioneiro da iniciativa também é lembrado por Magalhães-Castro.
Por outro lado, sua análise identifica o ponto central de seu interesse:
as transformações na percepção sobre a identidade nacional, construídas por
meio de políticas editoriais, que passam a interagir e a integrar programas e propósitos de governo, constituindo-se ainda como principal meio para publicação
e difusão de textos discursos nacionalizantes. (MAGALHÃES-CASTRO, 2015, p. 12)

Voltemos para a análise do contexto imagético, partindo das observações
de Beatriz Magalhães-Castro, quais sejam, os critérios, o tipo da publicação e sua
dinâmica de aproximação com o público e aquilo que reforça a importância pioneira da iniciativa.
Como podemos observar a seguir (Quadro 1), construímos um pequeno
quadro com os elementos que servirão como amostra relacional e analítica.
Quadro 1 – Correspondências entre aspectos abordados por Magalhães-Castro e elementos semióticos de
Peirce
Categorias básicas

Icônica
[Primeiridade]

Indicional
[Segundidade]

Simbólico
[Terceiridade]

Categorias conceituais
(do texto)

Identidade

Visualidade

Construção

Categorias relacionais

Nacionalidade

Contexto
(historicizante)

Processo

Relações
com as categorias básicas

Existência factual e
sensorial simbólica

Relações
circunstanciais
do signo

Convenção
ou ordem
generalizante

Resumo:
função da análise
semiológica

Caráter estático
do objeto

Representação
da realidade

Relação dinâmica
com
o sujeito (linguagem)

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste primeiro quadro temos quatro níveis de abordagens sígnicas, as categorias básicas e conceituais. As primeiras correspondem ao que Peirce chamou
de básicas por envolverem elementos que resumiriam toda a rede de relações sígnicas, a saber, a primeiridade ou monádica, referência à filosofia de Leibniz e seu
conceito-chave de mônada que se traduz por único e simples, qualidade de um
ser que não teria existência por si só, abstrato. A segunda ou de “segundidade” ou
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relação diática estabelece-se como negação, oposição, semelhança ou contraste,
assumindo função e existência, aqui as oposições identidade/visualidade e nacionalidade/contexto, relação que reflete função e existência; por fim, a terceiridade
ou triádica em que se expressariam as funções de existência funcional generativa
ou generalizante, aqui expressas como construção e o seu processo.
A seguir apresentamos o Quadro 2, que tenta estabelecer, de forma geral,
os elementos semióticos de caráter universal, em relação ao trabalho em foco relacionados às matérias do próprio texto, à iconografia, ao catálogo e aos conceitos
centrais de nacionalidades e de nacionalismos.
Quadro 2 – Os elementos semióticos e universalizastes de Peirce em relação ao texto

Nível icônico

Qualidade da representação

Iconografia

Nível do índice

Causalidade sensorial

O catálogo como iniciativa

Nível simbólico

Caráter convencional

Nacionalidades/nacionalismos

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste contexto faz-se necessário voltarmos aos conceitos de nação, nacionalismo e Estado, e observarmos como se dão as interações entre estes elementos,
na perspectiva analítica que estamos adotando. Vejamos o primeiro conceito:
Nação, em seu sentido político moderno, é uma comunidade de indivíduos
vinculados social e economicamente, que compartilham um certo território,
que reconhecem a existência de um passado comum, ainda que divirjam
sobre aspectos desse passado; que têm uma visão de futuro em comum; e
que acreditam que este futuro será melhor se se mantiverem unidos do que
se separarem, ainda que alguns aspirem modificar a organização social da
nação e seu sistema político, o Estado. (GUIMARÃES, 2008)

O que destaco neste texto pode ser o mote para as manobras, ao nível iconográfico, justificadores de uma construção arbitrária com o intuito de promover
um discurso coeso, em função da unidade necessária para o entendimento da
questão nacional.
No plano iconográfico, o que encontramos no catálogo opera de forma
acional na escolha daquilo que deve representar uma nacionalidade difusa que
pode sugerir uma história remota de ambiente colonizado, uma história recente
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empreendedora de instrumentos justificadores e a constatação do envolvimento
no jogo semiológico de um conjunto de forças nacionalizantes: pertencimentos,
identidades, territorialidades, falas e delimitações de direitos subjacentes, conferindo as bases de autenticidade no lugar no mundo, e uma consciência jurídica
referente à organização da vida, dos costumes e das novas tradições.
Panofsky pode nos dar outros caminhos na “esteira” deste raciocínio.
Quando confrontamos as questões que significam e ressignificam, na dinâmica
das imagens, aquilo que deve dizer de nosso nacionalismo em construção, observamos as características ontogênicas, ao nível simbólico, dos momentos de atribuição positiva (e aqui pego emprestado o seu sentido do direito positivo em oposição ao direito natural), pois a atribuição em seu viés arbitrário e funcional pode,
sim, ser descrito na forma como manipulamos as imagens e, no caso do catálogo,
como colocamos a música como elemento constituinte da averbação iconográfica
e iconológica do discurso vigente.
Ao partimos da teoria dos três níveis da história da arte de Panofsky temos:
1. conteúdo temático natural ou primário, subdividido em fático e expressivo; 2.
conteúdo secundário ou convencional; e 3. significado intrínseco ou conteúdo.
Ao primeiro nível, primário, podemos observar nas gravuras do catálogo
uma ambiência pura de uma narrativa efetivada por meio de camadas que não
se misturam em seus aspectos diacrônicos, mas que se entrecruzam sincronicamente ao construir linearidades no discurso do catálogo, gravuras dos séculos
XVII, XVIII e XIX, as quais se juntam, em um esforço arbitrário, para formar um
primeiro material que os unifique, ou como o próprio Panofsky propusera “séries
conexas”: Joachin Du Viert, Albert van der Eckhout e Zacharias Wagener, século
XVII; Alexandre Rodrigues Ferreira, Carlos Julião, João Cândido Guillobel,
Leandro Joaquim e Antônio Francisco Soares, século XVIII e Martius e Spix,
Johann Rugendas, Chamberlain, Jean-Baptiste Debret, século XIX.
A este nível vale a pena destacar os elementos básicos desse discurso que
perpassam, sobretudo, alicerçadas nas indumentárias e nos espaços de representação, o que Panofsky aponta como atmosferas de descrição pré-iconográfica:
ameríndios e africanos, espaço colonial, diferenciações (em relação às representações europeias etc.). Os personagens se movimentam como seres ainda não qualificados, importando aqui as relações pontuais, ainda abstratas, em uma espécie
de “palco”.
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Ao segundo nível, secundário ou convencional, temos as representações,
onde os personagens se movimentam como seres com alguma qualificação, importando as relações não mais sincréticas, mas analíticas, que nos permite identificar
os índios brasílicos, os escravos do Brasil, o engenho, a habitação senhorial, a disposição categorizante que separa a aristocracia colonial do capataz e dos escravos,
meramente desenhados com a intensão de estabelecer hierarquias e, claramente,
como elemento de preparação de uma ambiência argumentativa. (GUIMARÃES,
2008, p. 20) As chamadas “convenções” funcionam como pontos de partida
para a compreensão da obra que se consubstancia no terceiro nível do significado
intrínseco ou do conteúdo.
Convém observarmos, como assevera Panofsky, que a este nível temos a
manifestação de princípios que esclarecem aspectos da obra que carecem de uma
ação complementária do observador, seu conhecimento geral e específico do
assunto, seu grau de conhecimento ou erudição.
Refutamos a crítica mais imediata ao trabalho panofskiano que tentar desqualificar a sua proposta de análise a partir do entendimento de que sua abordagem é linear, contínua e, por isso, apenas diacrônica, esquecendo estes críticos
que o esforço que empreende está galgado na montagem de diversos planos transversais temporais e relacionais com obras, autores e tempos diversos que poderíamos, seguramente, dizer ser fruto do embate epistemológico entre a “intuição
sintética” e a “abordagem serial-conexa”.
No caso do catálogo, podemos estabelecer uma hierarquia em dois níveis:
uma primária, que trata das relações estabelecidas pela estruturação do catálogo,
portanto o trabalho realizado por Mercedes Reis Pequeno, e o resultado intrínseco
de conteúdo que as imagens, per se, revelam através de suas contextualizações.
Aqui damos dois exemplos: a ordem do discurso imagético-iconográfico, sem fazer
referência ao estabelecido por Magalhães-Castro, ou seja, o produto arbitrário da
montagem dos elementos que compõem o catálogo e também a exposição, e a leitura e decodificação deste discurso ao nível da reconstrução da narrativa, levando
ao que Panofsky chamou de “ir além do que está sendo representado”, abrindo o
universo especulativo científico e trazendo para dentro da questão outras obras,
outros mundos, outros contextos.
Todas essas variáveis que a leitura panofskiana nos traz podem representar
o que Georges Didi-Huberman qualifica, baseado em Walter Benjamin, de que
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não há fontes originárias na história, nem causas e nem consequências lineares
entre os acontecimentos, ultrapassando-se, assim, um tempo pacificado da narração ordenada, sua montagem e anacronismo.
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no século XX1
Vinícius Eufrásio2
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Introdução
No município brasileiro de Formiga, região centro-oeste do estado de Minas
Gerais (Brasil), tem sido identificada a existência de acervos institucionais e pessoais, (EUFRÁSIO, 2018, 2019; EUFRÁSIO; ROCHA, 2017, 2019) contendo
documentos que contribuem para a compreensão de práticas musicais que existiram na localidade no decorrer de sua formação social ao longo do século XX.
Neste período, foi possível identificar a coexistência de grupos com formação
variada e que se dedicavam a atividades tanto em ambientes religiosos como civis.
A realização deste trabalho foi baseada na consulta aos seguintes acervos:
1. a coletânea pessoal do radialista e jornalista Claudinê Silvio dos Santos, 4
doada ao acervo do Museu Municipal Francisco Fonseca após seu falecimento;
1

A apresentação deste trabalho durante o 5º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical
mereceu o Prêmio RIdIM-Brasil 2019, motivo da sua inclusão neste volume, em versão
revista e ampliada.

2

Trabalho realizado a partir do apoio a pesquisas artístico-culturais concedido pela Secretaria
de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais por meio do Edital de Premiação nº 23/2020.

3

Trabalho desenvolvido com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

4

Ourives, radialista e jornalista formiguense que colaborou por décadas com o Jornal Nova
Imprensa através de uma coluna sobre fatos históricos da cidade de Formiga. Faleceu em
junho de 2016.
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2. o acervo pessoal de Manoel Luís Duque,5 que atuou como maestro da
Corporação Musical São Vicente Férrer; 3. o acervo do Colégio Santa
Teresinha; 4. o acervo da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, antiga Escola
Normal Oficial de Formiga; 5. o acervo documental acomodado na Secretaria
Municipal de Cultura e que contém documentação de procedência variada, no
qual se destacam os fundos da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus e
da Escola de Música Eunézimo Lima; 6. os acervos digitais dos artistas plásticos
Márcio Camargo6 e Maria José Boaventura, que retratam diversas paisagens de
Formiga; 7. ambientes virtuais, como o Pinterest, o Flikr,7 o Google Imagens e,
sobretudo, através do acervo digital presente no grupo “Formiga, fatos, fotos &
filmes”8 hospedado na rede social Facebook, que contém grande variedade de
imagens históricas sobre Formiga.
As fontes utilizadas são identificadas em dois tipos distintos de acervos,
institucionais e pessoais, que pela falta de tratamento técnico permitem considerarmos que estes documentos, ao longo de seu ciclo vital, poderão não chegar a
uma fase de recolhimento histórico, seja por um possível perecimento ou retenção.
(EUFRÁSIO; ROCHA, 2019) Deste modo, ao realizar pesquisas nestes locais,
temos procurado digitalizar o máximo do conteúdo dos documentos, evitando o
manuseio constante das fontes. Também temos pensado formas de disponibilizar
essas digitalizações e os trabalhos resultantes das pesquisas realizados sobre essas
fontes para livre acesso da sociedade, sobretudo da comunidade local, por meio de
ações de divulgação científica.
Embora o número de estudos sobre documentos visuais e sonoros no
âmbito da arquivística esteja em crescimento qualitativo e quantitativo, ainda não
5

Foi o último maestro da Corporação Musical São Vicente Férrer, falecido em meados de
2018.

6

Disponível em: https://www.marciocamargo.com.br. Acesso em: 30 jun. 2019.

7

Foram coletadas algumas imagens através do álbum digital “Fotos antigas de Formiga:
um pouco do passado da cidade de Formiga-MG” disponibilizado pelo usuário desta
mídia social identificado por “Samuelsj”. Disponível em: https://bit.ly/3dPQOee . Acesso
em: 30 jun. 2019.

8

O grupo foi indicado por Cleber Antônio de Oliveira, seu principal fomentador e pode
ser descrito como um espaço virtual para o compartilhamento de material histórico sobre
Formiga, no qual tem sido possível observar intensa atividade de seus membros. Disponível
em: https://bit.ly/3xfW4Q9. Acesso em: 23 mar. 2020.
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há expressivo número de propostas que tragam reflexões que superem os aspectos
relacionados à preservação de seus suportes e que apresentem análises a partir da
contextualização de sua produção enquanto evidência histórica. (SIQUEIRA,
2016) Portanto, dentre as distintas tipologias presentes na documentação produzida em Formiga, daremos ênfase ao conteúdo iconográfico, sobretudo fotográfico, evidenciando o grande aporte encontrado e introduzindo uma perspectiva
por meio da qual podemos evidenciar as práticas musicais na história, analisando
os dados presentes nessas testemunhas oculares em relação a contextos de época.
Optamos por privilegiar este recorte por compreendermos que as representações
imagéticas oferecem ricas informações sobre as práticas musicais do passado e
para as investigações musicológicas acerca da produção cultural formiguense no
século XX, período a partir do qual a fotografia adquire valor substancial como
fonte visual.
No decorrer do processo de levantamento documental, foi encontrada
enorme variedade de imagens, sobretudo de fotografias de época, que puderam
ser digitalizadas e que vêm sendo mapeadas de acordo com sua procedência e
com os fundos documentais de origem. Em sua maioria, os acervos consultados
encontram-se em situação ou idade intermediária de preservação (BELLOTTO,
2006; PERÓTIN, 1966) e, aparentemente, ainda distantes de serem elevados a
um estado de preservação permanente.
Nesse conjunto, gostaríamos de destacar o acervo virtual que vem sendo
construído no grupo “Formiga, fatos, fotos e filmes” e sua importância para a
preservação e troca de informações acerca da memória local, sobretudo por ser
um trabalho idealizado e alimentado pelos próprios usuários desde 21 de julho
de 2015. O grupo representa um acervo vivo e demonstra o interesse de seus
membros por Formiga e sua história, pois estes realizam postagens de cunho principalmente iconográfico com descrições que, em muitos casos, desencadeiam discussões pertinentes no campo destinado aos comentários na rede social, identificando datas, locais, pessoas, dentre outras informações que venham a convir para
a construção de uma memória coletiva9 e evidenciando o papel do documento
como um produto social. (SIQUEIRA, 2016)
9

Memória cultural é uma forma de memória coletiva, no sentido que é compartilhada
por um conjunto de pessoas e que transmite a essas pessoas uma identidade coletiva,
isto é, cultural. (ASSMANN, 2008, p. 118)
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Assim, tendo em vista a escassez de estudos anteriores que abordassem as
práticas musicais formiguenses e por meio da interpretação de imagens, apresentamos, de forma panorâmica, análises sobre os fatos, grupos, pessoas, espaços e
instituições que o levantamento iconográfico nos permitiu identificar como indícios de atividades musicais durante o século XX na região de Formiga.

Aspectos históricos de Formiga
As narrativas que relatam informações sobre a região onde atualmente se localiza
o município de Formiga e o início de sua povoação remetem à primeira metade
do século XVIII e aos processos de oficialização de caminhos e concessão de
sesmarias nas imediações do Campo Grande e no espaço geográfico entre o rio
Grande e o rio São Francisco. Contudo, estas narrativas não abordam a história
de povos que por ali residiam nos anos anteriores à entrada de aventureiros em
busca de posses que gerava incontestáveis conflitos nessas terras. A região do centro-oeste de Minas, até o século XVIII, teria sido local de morada de diversas
comunidades indígenas,10 mas, com o descobrimento e o crescente interesse sobre
as jazidas na região de Goiás e a necessidade de abertura de caminhos oficiais até
estes locais para facilitar o escoamento do ouro e possibilitar ações mais efetivas
de combate ao contrabando e extravio dos minérios, deu-se início ao povoamento

10

Inúmeras tribos viviam nas duas bacias hidrográficas: os Cataguás, até o início
do século XVIII, habitavam o sul e oeste de Minas, subdivididos em várias tribos;
os Araxás, senhores desta vasta região, foram combatidos e eliminados por Inácio
Corrêa Pamplona na segunda entrada pelo oeste de Minas, nas últimas décadas do
século XVIII. (CORRÊA, 1993, p. 15) No brasão da cidade de Formiga, a data de 1675 refere-se aos bandeirantes como pioneiros da povoação no local. Há informações sobre
a bandeira de Lourenço Castanho Taques, o Moço, que partiu de São Paulo em 1675
ou 1676 com sua bandeira, seguindo itinerário do bandeirante Fernão Dias, atacando
e aniquilando índios Cataguás durante sua empreitada. Diz-se que, incitado pela Carta
Régia de 23 de fevereiro de 1674, resolvera também empreender bandeira e trouxe a
São Paulo, antes de sua morte, a notícia confirmando a existência de minas de ouro.
Posteriormente, como os Cataguás haviam sido combatidos, reconheceu-se a região
dividida em três zonas distintas, segundo sua cobertura vegetal. A primeira destas compreenderia desde a Mantiqueira até a serra da Borda do Campo, país dos Cataguás, na
bacia do rio Grande, coberta de campos e matos alternados. (JOBIM, 2014). Disponível
em: https://is.gd/tO1cyv. Acesso em: 22 mar. 2020.
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e à exploração da região em consonância com os interesses da coroa, dado que “o
ouro constituía preocupação do governo”. (CORRÊA, 1993, p. 15-20)
A abertura da Picada de Goiás, partindo de São João Del Rei e passando
por ranchos tidos como ponto de pouso para viajantes, localizados onde se formou
Formiga, deu oportunidade para que cada vez mais pessoas em busca de terras se
arranchassem em suas margens, explorando as matas e constituindo fazendas nas
sesmarias concedidas. (BARBOSA, 1979, p. 206) A entrada na zona do Campo
Grande foi marcada por uma profusão de conflitos entre aqueles que buscavam
adquirir posses de terra e quem por ali já vivia, como comunidades formadas por
indígenas e por escravos fugidos do regime de opressão. (CORRÊA, 1993, p. 24)
É possível identificarmos evidências documentais que testificam uma relação
imensamente conflituosa entre os ocupantes dessa região e as comunidades quilombolas coexistentes até finais do século XIX. (PARREIRA, 2003)
Podemos identificar que, por outro lado, existe um causo corrente entre
os cidadãos formiguenses acerca da origem da povoação que apresenta outra leitura dos fatos ocorridos na região, ocasionando, propositalmente ou não, silenciamentos face ao simplismo da narrativa transmitida de geração para geração por
meio da Lenda da Cidade de Formiga (Figura 1) veiculada de diversas formas,
como livretos e materiais de ampla difusão local, inclusive em ambiente escolar.
Reza a lenda que a origem do nome deriva de um senso comum entre os tropeiros, os quais, durante o ciclo da cana-de-açúcar, carregavam seus imensos
fardos de açúcar e pousavam quase sempre às margens do rio que hoje corta a
cidade. Certa vez, um dos carregamentos foi atacado por correições de formigas
e os tropeiros obtiveram enorme prejuízo. A partir de então, o local foi denominado de Rio das Formigas, para que os viajantes que ali pousavam tomassem
precauções contra os possíveis ataques dos insetos. (FORMIGA, 2018)
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Figura 1 – Uma lenda para a cidade de Formiga

Fonte: acervo virtual de Maria José Boaventura (2011).11

A narrativa que conta a história de fundação da povoação atribui seu início
à construção de uma capela em 1765 – atual Igreja Matriz São Vicente Férrer –
para ser o eixo de um cotidiano religioso e documental que incluía registros de
casamentos, batizados e óbitos. Em 1770, sob o vínculo com o Termo 12 de São
Bento do Tamanduá,13 foi fundado o Arraial de São Vicente Férrer da Formiga

11

Esta pintura retrata a lenda da cidade de Formiga e foi encomendada por Aluísio Veloso
durante seu mandato na gestão municipal (2009-2012). Atualmente esta obra encontra-se na sala de espera do gabinete do prefeito, no prédio da Prefeitura Municipal
de Formiga, e pode ser apreciada durante o horário de funcionamento da instituição.
Segundo informações presentes no site da autora, “foram realizadas inúmeras pesquisas, para que esta pintura pudesse transmitir as sensações deste tempo, em que os
tropeiros desbravavam os sertões, rumo ao interior do Brasil. Para a artista foi um bom
desafio e uma honra, trabalhar em uma pintura tão significativa para os formiguenses”.
Disponível em: http://mariajoseboaventura.com.br/portfolio-item/uma-lenda-para-a-cidade-de-formiga-ost-100x1500-2011/. Acesso em: 16 jul. 2019.

12

A Comarca do Rio das Mortes era subdividida em oito termos: Barbacena, Queluz (atual
Conselheiro Lafaiete), São José del-Rei (atual Tiradentes), São João del-Rei, Santa Maria
de Baependi, Campanha da Princesa, Tamanduá (atual Itapecerica) e São Carlos do
Jacuí.

13

Atual município de Itapecerica-MG, que se torna vila em 1789 e município em 1862
(ITAPECERICA, 2017) e era considerado um importante centro no século XVIII.
(COELHO, 2016, p. 42)
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que em 1832 foi elevado a distrito de Formiga. Em 1839 o então arraial desmembrou-se de Tamanduá como Vila Nova da Formiga e ascendeu a município de Formiga em 6 de junho de 1858 (COELHO, 2016; CORRÊA, 1993;
EUFRÁSIO, 2018; SOBRINHO, 2007).
[…] pela utilidade que ao Real Serviço e aos povos resulta da cultura de terras
e descobrimento de boas faisqueiras, fiz entrar para o Campo Grande, Bambuí
e suas vizinhanças, bastante pessoas e os fiz arranchar nestas partes, mandando-lhes que todos concorressem para o estabelecimento de uma igreja
em cada um dos lugares onde se congregassem e, assim, se tem conseguido.
(BARBOSA, 1979, p. 207)14

Figura 2 – Fotografia considerada como a mais antiga da cidade de Formiga (1873)

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.

Em dezembro de 1905, com a presença de Francisco Salles (1863-1933)
– então governador do estado de Minas Gerais (1902-1906) – e Lauro Muller
(1863-1926) – ministro da viação – foi noticiada no Jornal do Brasil15 a inau14

Trecho de uma carta envida pelo Conde de Valadares a Inácio Corrêa Pamplona em 1770
relatando seus interesses em torno da povoação do oeste mineiro. (BARBOSA, 1979, p. 207)

15

Diário e matutino, o Jornal do Brasil foi fundado na cidade do Rio de Janeiro no dia 9 de
abril de 1891, por Rodolfo de Sousa Dantas e Joaquim Nabuco. Em mais de cem anos
de atividade, teve papel de grande importância na imprensa brasileira. Disponível em:
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/. Acesso em: 4 dez. 2019.
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guração da Estação Ferroviária de Formiga (A EXCURSÃO…, 1905a, 1905b),
cuja história está diretamente ligada às práticas musicais na cidade, uma vez que
a Corporação Musical São Vicente Férrer – antiga banda fundada em Formiga e
cujo acervo pôde ser identificado e acessado – foi inicialmente formada por operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro. É válido ressaltar também
que Formiga era considerada um dos mais importantes centros ferroviários, ponto
terminal da estrada de ferro Oeste de Minas e ponto inicial da estrada de ferro de
Goiás, servido ainda pela rede mineira de viação. (FERREIRA, 2002, p. 15)
Embora não tenham sido encontrados registros que atestassem a presença
de músicos ou grupos musicais formiguenses na inauguração da estação ferroviária (Figuras 3 e 4), há referências sobre a apresentação de práticas musicais
realizadas pela “banda de música dos oficiais da Oeste” na cidade de Formiga
(EXCURSÃO…, 1905) e a realização de um baile na câmara municipal cujo glamour aparece ressaltado na documentação. (A EXCURSÃO, 1905a)
Tocou durante o lunch a banda de música das officinas da Oeste. O representante do Jornal do Brasil foi muito distinguido pelas senhoritas e donos
do hotel. Houve baldeação para o trem da Oeste, constante de oito carros,
às 7 horas. A banda de música vae até Formiga. (EXCURSÃO…, 1905)

Figura 3 – Inauguração da estação ferroviária de Formiga em 1905

Fonte: Jornal do Brasil (1905, p. 2963).
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Figura 4 – Estação ferroviária da cidade de Formiga

Fonte: acervo virtual de Márcio Camargo (2004).16

Rota comercial importante, Formiga ocasionava um volumoso trânsito
de pessoas, e, como consequência disso, podemos observar em variadas fontes
a intensa atividade e produção musical durante o século XX no que diz respeito
à vida religiosa e a espaços de entretenimento e convívio social, como teatro,
cinema, clubes, salões, ruas e praças, e também por meio de instituições de ensino.
(EUFRÁSIO, 2018)
Assim, Formiga passou a ter um crescente reconhecimento devido ao seu
grande desenvolvimento nos campos da agricultura e pecuária, destacando-se
como centro industrial de apreciável distinção. Da mesma forma, a cidade sobressaia por ter um elevado nível de desenvolvimento cultural, aparecendo entre
as mais avançadas cidades de Minas na década de 1950. (FERREIRA, 2002,
p. 139-140)

16

Segundo o autor, “a cena mostra o amanhecer na antiga estação ferroviária da cidade
de Formiga, MG. Hoje no lugar funciona o museu municipal. Ao fundo é possível
ver a Igreja Matriz da cidade. Esta pintura foi adquirida pelo sr. João Carlos Rosso em
25/10/2004”. Disponível em: https://www.marciocamargo.com.br/obra/pintura-a-oleo-sobre-tela-estacao-ferroviaria-da-cidade-de-formiga. Acesso em: 30 jun. 2019. Marcio
Camargo é paulistano, nascido no bairro da Vila Matilde em 1975 e desde 1999 mora na
cidade de Formiga. É autodidata e desde 2000 teve mais de 460 trabalhos arrematados
por colecionadores do Brasil e do exterior, em países como Holanda, Bélgica, Peru,
México, Espanha e Portugal. (CAMARGO, 2019)
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As fotos como composições imagéticas de uma
realidade formiguense
Em Formiga, as fotografias têm sido as principais evidências imagéticas encontradas na documentação levantada nos acervos institucionais, pessoais e virtuais
investigados. Neste sentido, a fotografia como evidência histórica nos auxilia
a criar narrativas focalizando as experiências cotidianas de pessoas comuns
(BURKE, 2017, p. 22) e constitui o núcleo central que uma fonte iconográfica
pode nos oferecer acerca das práticas musicais, pois, por meio delas, podemos
observar posicionamentos, gestos, atitudes, organização, indumentária, instrumentação e sua configuração em contexto, relação com o espaço e com o público,
dentre outros aspectos pertinentes à compreensão destas práticas. (GONZALEZ,
2017, p. 21-22)
O uso da iconografia como ilustração da música na história buscou, frequentemente, por rostos que personalizassem o fazer musical, ou seja, o emprego
de figuras ilustrativas daqueles que lidavam diretamente com a prática musical.
(GONZALEZ, 2017, p. 17) Nas construções de narrativas, diversos historiadores
tenderam à reprodução imagética nos livros, sem incluir quaisquer análises ou
comentários; e, quando eram discutidas no texto, as representações embasavam
conclusões que o autor já havia alcançado através de outros meios ao invés de
suscitarem novos questionamentos ou oferecerem outras perspectivas. (BURKE,
2017, p. 18-19)
As fotografias analisadas demonstraram práticas musicais em Formiga
durante o século XX a partir das quais é possível extrair informações que vão além
do tipo de conjuntos e instrumentação utilizada pelos músicos, permitindo verificarmos ou formularmos questões acerca da atuação daqueles que diretamente
estiveram envolvidos nesses momentos. Como primeiro exemplo, as representações imagéticas sobre atividades estudantis com fanfarras a partir da década de
1950 demonstram os espaços e eventos nos quais esses grupos realizavam suas
performances, bem como a receptividade social.
A presença feminina nesta documentação visual possui grande destaque
em relação à participação da juventude em momentos de festividades cívicas
(Figura 5), como o aniversário da cidade, e em eventos educativos, como as olimpíadas estudantis, sobretudo, como percussionistas da Fanfarra do Colégio Santa
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Teresinha na década de 1950 (Figura 6) e também a função de corneteira diante
do conjunto musical (Figura 7). Neste contexto, a banda feminina é abordada
como uma inovação, já que as bandas das demais escolas participantes eram todas
de formação masculina, e foi premiada como vencedora no desfile de abertura da
primeira olimpíada estudantil em 1956. (FERREIRA, 2002, p. 57-59)
A reunião de um grande número de pessoas nos eventos nos quais desfilava
o corpo discente do Colégio Santa Teresinha e da Escola Normal com suas fanfarras não pode deixar de ser notada tanto na década de 1950 como na década de
1980 (Figuras 5 a 9), com um elevado número de espectadores e diversas outras
edições destas festividades (Figuras 8 e 9) que se distinguem até a atualidade.
Naturalmente, além da participação discente em comemorações anuais serem
recorrentes no município, a presença efetiva dos estudantes nos desfiles cívicos
permite justificar a multidão significativa que prestigiava cada evento, pois é plausível imaginarmos a presença de entes familiares que assistiam a essas atuações em
meio às grandes festividades, que se configuravam como momentos de projeção
social dos alunos das instituições participantes perante a comunidade.
Figura 5 – Desfile do Colégio Santa Teresinha de Formiga em 1956

Fonte: acervo fotográfico do Colégio Santa Teresinha de Formiga.
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Figura 6 – Fanfarra do Colégio Santa Teresinha de Formiga em 1958

Fonte: acervo fotográfico do Colégio Santa Teresinha de Formiga.

Figura 7 – Desfile do Colégio Santa Teresinha de Formiga na década de 1950

Fonte: acervo fotográfico do Colégio Santa Teresinha de Formiga.
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Figura 8 – Desfile cívico na cidade de Formiga

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.
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Figura 9 – Desfile da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, antiga Escola Normal, em 1986

Fonte: acervo fotográfico da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão.

As fotografias permitem visualizar a integração entre fanfarras e bandas,
ou, pelo menos, as fanfarras contavam com a participação de músicos que vinham
de bandas da cidade (Figuras 8, 10 e 11) com seus instrumentos para compor
o conjunto, assim como, por exemplo, foi possível identificar a participação de
músicos da Corporação Musical São Vicente Férrer e da Corporação Musical
Sagrado Coração de Jesus, bandas em atividade na cidade de Formiga durante
a segunda metade do século XX, colaborando com as fanfarras durante determinadas festividades cívicas ou em ocasiões específicas.
Figura 10 – A apresentação da fanfarra da Escola Normal foi no pátio do 12º RI (Atual 12º Batalhão de
Infantaria de Montanha Leve), em Belo Horizonte, na década de 1960

Fonte: acervo fotográfico da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão.
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Figura 11 – Fanfarra da Escola Normal no pátio do Colégio Santa Teresinha de Formiga
em 1966 sob a regência de Orlando Arouca

Fonte: acervo pessoal de Maria Aparecida Rodarte Alvarenga Arouca.

As evidências imagéticas sugerem que as práticas ocorriam por meio de um
sistema de parcerias e que havia uma circularidade de participantes de distintos
grupos. Há várias fotografias em que, por meio das distintas indumentárias, é
possível identificarmos a participação de membros de fanfarras atuando como
músicos nas bandas e também o oposto (Figura 12).
Figura 12 – Corporação Musical São Vicente Férrer em 1982

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.
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Grupos carnavalescos e participação feminina
Assim como nas práticas com fanfarras, outras questões sobre a participação
feminina também podem ser levantadas a partir das evidências iconográficas que
remetem às atividades musicais que ocorriam em Formiga no contexto dos grupos
de serestas e serenatas na década de 1960 (Figura 13) e em conjuntos carnavalescos, que nas décadas de 1930 e 1940 já atuavam na localidade (Figuras 15 e 16).
Ao voltarmos nosso olhar para os registros fotográficos dos grupos de serenatas, também podemos observar uma participação feminina expressiva, tanto
portando instrumentos musicais como acompanhando os instrumentistas, possivelmente, no papel de cantoras do grupo (Figura 13). Da esquerda para direita,
segundo identificação realizada por Elizabeth Silveira,17 foi possível nomear as
seguintes pessoas com acordeão em mãos: Maria Porto; em seguida, de óculos, está
dona Zilá, a irmã caçula de Sônia Freitas (Dona Pequenina), ex-diretora da Escola
Normal de Formiga; Célia Veado ao centro; Eunézimo Lima; e, à direita, Tininha
Batista.18 Durante seu depoimento, Elizabeth Silveira acrescentou que os grupos de
serenatas saiam pela noite e eram acompanhados por muitas pessoas que participavam direta e indiretamente das performances e se envolviam nas cantorias.
Figura 13 – Serenata em Formiga na década de 1960

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.
17

Em entrevista realizada 28 de agosto de 2019. Nessa ocasião, Elizabeth mencionou que
também participou de várias serenatas, mas sem acordeão. “Com Dalmir Cecílio tocando a
gente cantava pela rua”.

18

Nesta fotografia também puderam ser identificados o senhor Altair Epifânio e sua esposa
Maria José, doutor Juca, Edmée Rodarte, Ângela Vaz, Adair Pereira, Malba de Freitas.
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Dentre os músicos neste grupo de serenata não podemos deixar de destacar a figura de Eunézimo Lima, que foi um reconhecido músico formiguense
cujo nome foi dado à Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (EMMEL).
Eunézimo era um afamado pianista e comerciante. Em uma quadrícula publicada
em 10 de maio de 1955 no jornal A Noite19 do Rio de Janeiro podemos ver um
anuncio dos produtos que eram comercializados em sua loja, a Ótica Isis, dentre
eles: produtos de ótica, material fotográfico, pianos e harmônios (Figura 14). Por
meio da oralidade local, são a ele atribuídas também diversas articulações culturais entre Formiga e outras cidades, especialmente, grandes centros pelos quais
transitava, como, por exemplo, o Rio de Janeiro.20
Figura 14 – Quadrícula sobre a Ótica Isis publicada em 10 de maio de 1955

Fonte: jornal A Noite.

Os documentos imagéticos também retratam mulheres associadas a
grupos, como, por exemplo, o bloco de carnaval Flor do Manacá (Figuras 15 e
16), pontuando os respectivos instrumentos musicais. Partindo dessa observação,
inferimos dois contextos contrastantes para as imagens: 1. uma representação
retratada artificialmente; e/ou 2. a integração das mulheres em práticas de performance durante as festividades.
19

Nesta mesma edição, o enunciado da reportagem sobre Formiga divulga a realização da
“Exposição Regional Agro-Pecuária e Industrial” que atraía grande número de visitantes para
apreciar a realização de rodeios, touradas e “grandiosos bailes” (FRANCISCO, 1955). Ainda no
mesmo texto, é mencionado que na cidade existiam “2 escolas de música, especificamente
piano e acordeon”, (FRANCISCO, 1955) porém sem mencionar de quais seriam estas.

20

Dentre os documentos musicográficos encontrados na Secretaria Municipal de Cultura
de Formiga – sobre o qual, aliás, já foi realizado um estudo preliminar – há fontes que
remetem à intensa atividade musical existente em torno de Eunézimo Lima.
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Figura 15 – Bloco Flor do Manacá em 1938

Fonte: acervo fotográfico Claudinê Silvio dos Santos – Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca.

Na composição da fotografia21 de 1943 que representa o grupo carnavalesco
Flor do Manacá (Figura 16), a forma como algumas moças seguram o instrumento
junto de si demonstra a construção artificial de um grupo. Como evidência principal, a jovem em primeiro plano posicionada à direita na imagem que, segurando
um clarinete com as mãos invertidas, deflagra uma falha na construção da imagem
e nos leva a questionar a veracidade desta cena. Contudo, tal evidência não refuta
a participação e atuação feminina nestes grupos festivos, porém chama a atenção
para as condições analíticas às quais devemos submeter uma fonte imagética.
Figura 16 – Bloco Flor do Manacá em 1943

Fonte: acervo fotográfico Claudinê Silvio dos Santos – Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca.
21

Sendo coerentes com as convenções sociais, aos fotógrafos era possível trabalhar na composição das cenas a serem registradas, orientando as pessoas sobre onde deveriam se posicionar
e como se comportar tanto no estúdio como ao ar livre. (BURKE, 2017, p. 38-39)
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Como a representação estática não evidencia o ato da performance em si,
este aspecto demanda um olhar analítico sobre as fotografias como evidência histórica e a subjetividade à qual essa está sujeita, questionando, em certa medida,
a composição artificial e os elementos objetivos da imagem capturada, dado que o
fotógrafo, na intenção de transmitir uma mensagem, poderia interferir nos resultados visuais, manipulando tanto objetos quanto o comportamento e o posicionamento das pessoas, compondo cenas no estúdio, ao ar livre, em eventos, dentre
outros. (BURKE, 2017, p. 36-41) É neste sentido que surge a necessidade de
compreendermos os conceitos de reportajes como a captura de imagens espontâneas e retratos como a construção de uma imagem artificial, considerando as
circunstâncias e a situação em que a fotografia foi realizada. (GONZALEZ, 2017,
p. 21-22)
Nas fotografias de reportajes, os músicos aparecem em suas situações performáticas habituais, praticando música diante de um público ou mesmo na
intimidade de um ensaio, de uma gravação ou de uma aula. De forma geral,
podemos compreender que essa categoria de imagens nos permite inferir
aspectos musicais e sonoros da prática musical com alguma precisão. Por
outro lado, nas fotografias consideradas como retratos, tanto o fotógrafo como
os próprios músicos buscam proporcionar uma (auto)representação artística,
construindo identidades e significados com base em atitudes, vestuário, locais
e convenções. Nesse momento o músico está numa situação sintética e não
em seu ambiente natural de atuação performativa. Assim, seja num estúdio ou
em locais específicos, os envolvidos nessa composição atuam como gestores
de palco, definindo os elementos que deverão ser registros (GONZALEZ,
2017, p. 21-22, tradução nossa)22

22

Original: “En las fotografías de reportaje los músicos aparecen en sus situaciones performativas habituales, haciendo música ante el público o en la intimidad de un ensayo,
de una grabación o de una clase [...] En suma, las fotografías de reportaje nos permiten
inferir aspectos musicales y sonoros de la música con cierta precisión [...] En el retrato,
en cambio, tanto el fotógrafo como el músico buscan entregarnos una (auto)representación del artista, construyendo identidades y sentidos en base a actitudes, vestuario,
locaciones y encuadres. El músico está en una situación artificial, no en su medio
natural [...] Ya sea en un estudio o en locaciones determinadas, el propio fotógrafo actúa
como director de escena, definiendo la composición de aquello que va a registrar”.
(GONZALEZ, 2017, p. 21-22)
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Embora este não seja o foco deste estudo, as investigações podem se utilizar
destes conceitos para auxiliar, categorizar e refletir sobre as circunstâncias da produção das fontes23 e a forma como as utilizamos para a compreensão de contextos.
Além da construção de nossas narrativas através de imagens como evidências históricas, podemos confrontar outros tipos de indicadores dos fatos e suportes de
informação, pois “os historiadores precisam da iconografia, porém, devem ir além
dela”. (BURKE, 2017, p. 67)
Neste sentido, com o olhar voltado para fontes hemerográficas, encontramos registrado que, no dia 27 de janeiro de 1979, foi noticiado pelo Jornal
de Formiga24 a participação de diversos grupos musicais no carnaval da cidade,
ressaltando os desfiles das escolas de samba Unidos do Quinzinho, Batuqueiros da
Alvorada e Unidos da Rua Nova, além da presença de diversas alegorias e premiações em dinheiro em modalidades diversas (Figura 17).
Figura 17 – Reportagem do Jornal de Formiga sobre o carnaval de 1979

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.

Segundo uma publicação em rede social realizada pelo historiador e
ex-prefeito Aluísio Veloso da Cunha (1952-2017), formiga contava com diversos
grupos carnavalescos, dentre blocos e conjuntos musicais que animavam as
festividades urbanas. Os grupos musicais eram: Flor do Manacá, Eletro Jazz e

23

Juan Pablo Gonzalez (2017, p. 21-26) desenvolve um trabalho significativo neste sentido.

24

Postagem realizada no grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes” por Edson Tavares em
24 de novembro de 2019. Disponível em: https://bit.ly/2KRVoKz.
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Dália Azul, dentre outros.25 Em meio às fontes analisadas, foi possível encontrar
registros sobre a atividade musical destes grupos carnavalescos entre as décadas
de 1930 a 1980.
Considerando como exemplo o Conjunto do Ritmo Dália/Dalha Azul,
que surge em algumas fontes com o nome grafado “Dália Azul” e em outras como
“Dalha Azul”. Através da análise das fotografias encontradas (Figuras 18 e 19),
foi possível constatar que ambas as grafias eram adotadas pelos participantes do
grupo e também utilizadas durante suas performances, pois podem ser visualizadas em um dos instrumentos musicais (Figura 18) e em um dos estandartes
carregados durante o carnaval de 1960 (Figura 19). Neste sentido, optaremos por
utilizar a grafia “Dália Azul”, por ser mais contemporânea e por ser empregada
por vários usuários do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”, inclusive aqueles
ligados a este conjunto musical via parentesco com algum músico, como Jorge
Zaidam26 (Figura 19).
Em um comentário publicado em 16 de agosto de 2016 no grupo
“Formiga, fatos, fotos & filmes”, Jorge Zaidam escreve sobre a atuação do grupo
dirigido por seu pai (José de Oliveira, o Maestro Zezinho), destacando a participação em eventos na cidade de Formiga e na região em seu entorno. Em 1955 o
Conjunto do Ritmo Dália Azul era então composto por José Raimundo, Chico,
Donato, Gibi, Mestre Quinha, Manoel, Isaltino, Gaspar, Albertino, João Rosa e
o casal José de Oliveira (conhecido como Maestro Zezinho) e Alvarina Viana de
Oliveira (Figura 18).
Este é o Conjunto Dália Azul, que animou bailes em Formiga e região nas
décadas de 50 e 60. Também animou vários carnavais populares com as saudosas marchinhas. Era dirigido por meu pai Zezinho. Dos músicos aí presentes, alguns já partiram para a Morada do Senhor. (ZAIDAM, 2016a)

25

Outros grupos são mencionados em comentários existentes sobre a música no carnaval
formiguense, como, por exemplo, o Dama das Camélias. Disponível em: https://bit.ly/
2DbJkzs. Acesso em: 24 nov. 2019.

26

Jorge Zaidam Viana de Oliveira é Capitão da Reserva do Exército Brasileiro e historiador,
filho de José de Oliveira, localmente afamado como Maestro Zezinho. Dentre seus trabalhos, publicou em 2017 um relevante trabalho sobre a história militar em Formiga.
(OLIVEIRA, 2017)
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Figura 18 – Conjunto do Ritmo “Dalha” Azul (1955)

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.

Figura 19 – Conjunto do Ritmo Dália Azul durante o carnaval de 1960 em Formiga

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.
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Através de uma fotografia do Conjunto do Ritmo Dália Azul, cinco anos
após, durante uma apresentação no carnaval formiguense de 1960 (Figura 19),
Jorge Zaidam (2016b), por meio de um comentário publicado na rede social,
identificou os músicos Zinho “Ora-Viva” no baixo tuba; Zé do Franco no pistão;
Tião “Pastelão” no banjo; Aurélio na caixa-surda; e, liderando o conjunto musical,
Zezinho no trombone; e um homem de alcunha Lálá, que portava o estandarte.
Neste mesmo depoimento, informou que o Bloco Dália Azul era organizado por
Chico Goião27 e por José de Oliveira (o Maestro Zezinho), que se encarregava da
organização musical. (ZAIDAM, 2016b)
Nesta mesma fotografia (Figura 19), seguindo diante do Dália Azul, foi
identificado o Bloco dos Gatinhos, cuja atuação pode ser identificada, pelo
menos, entre os anos de 1960 e 1979, tendo destaque no comentário publicado
por Roberta Rezende (2016).
Já desfilei no bloco dos gatinhos. Cada um com fantasia diferente, uma fronha
desenhada de gatinho, bem amarrada para ninguém definir os participantes.
Nem a gente sabia quem estava no bloco. Tenho lembranças inesquecíveis
[…] quando desfilei não tinha mais as varinhas para bater nas pessoas. Foi em
1979. A gente abordava as pessoas na rua, abraçava, cumprimentava, cercavam
as pessoas. Era muito engraçado. Parecia que ficavam esperando por mexerem
com elas. Hoje isso é impossível por questões de segurança. (REZENDE, 2016)

Um fato desconhecido
Uma fotografia bastante acessada no acervo virtual do grupo “Formiga, fatos,
fotos & filmes” (Figura 20) apresenta uma multidão reunida na rua Barão de
Piumhi, parada próxima ao açougue Modelo, em um evento aparentemente desconhecido já que os comentários no grupo não conseguiram desvendar seu propósito. O mistério que envolve o evento fotografado o tornou alvo de várias conjecturas no ambiente da rede social.
Analisando a fotografia por meio da aplicação de zoom e alguns filtros,
foi possível melhorar a qualidade da imagem e visualizar a integração de uma
banda de música em meio à multidão (Figura 21). Considerando a hipótese de se
27

Durante a entrevista realizada em 28 de agosto de 2019, Elizabeth Silveira mencionou que
Chico Goião era um dos grandes incentivadores do carnaval formiguense.
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tratar da inauguração do referido açougue, como um dos comentários sugeriu no
grupo, ela contrasta com o posicionamento do público. Por outro lado, podemos
inferir se tratar de uma procissão de enterro de algum cidadão ilustre, como do
conhecido Juca Pedro, falecido por volta desta data, mas o uso do chapéus neste
contexto seria um ato atípico em evento deste cariz no interior mineiro.28
Segundo o depoimento de Cleber Antônio,29 guardião do documento
físico, no verso desta fotografia consta a data de 1º de maio de 1928, dia do trabalhador no Brasil. Dia em que uma multidão fora fotografada olhando para algo
cuja atração tomou sua atenção e fez silenciar suas vozes e também a banda, que,
possivelmente, tocou pelo caminho até ali. Dentre os comentários presentes na
rede social há observações sobre a maior parte dos presentes serem negros30 e sobre
a possibilidade de ser um momento de hasteamento da bandeira31; a primeira
observação justifica-se pela ocasião do dia do trabalho e a ocorrência de uma possível solenidade, porém, acerca da segunda ponderação, podemos verificar (Figura
21) que os músicos não estão tocando no momento da fotografia. Infelizmente,
a pesquisa acerca do conteúdo musicográfico do acervo da Corporação Musical
São Vicente Férrer ainda é demasiada incipiente para trazer informações complementares sobre seu repertório na década de 1920.
Figura 20 – Aglomeração popular na Rua Barão de Piumhi no dia 1º de maio de 1928

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.
28

“Para interpretar a mensagem, é necessário familiarizar-se com os códigos culturais”. (BURKE,
2017, p. 59)

29

Convidado a colaborar com este estudo por meio do chat do Facebook.

30

“A esmagadora maioria dos presentes é composta de negros. Por quê?”.

31

“Estavam hasteando uma bandeira? Veja o moleque na frente fazendo continência”.
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Figura 21 – Aplicação de zoom e filtros sobre a fotografia que retrata uma aglomeração popular na
rua Barão de Piumhi no dia 1º de maio de 1928 (Figura 20)

Fonte: acervo fotográfico do grupo “Formiga, fatos, fotos & filmes”.

No panorama da pesquisa musicológica sobre práticas do século XX,
as fontes visuais aumentaram consideravelmente a viabilidade para o estudo do
contexto em torno das performances e de seu público, em especial, por meio
de fotografias digitalizadas e a possibilidade de visualizações detalhadas a partir
da aplicação de filtros diversos e zoom, permitindo a análise mais cuidadosa das
fontes e a identificação de pormenores que em outro contexto passariam despercebidos à simples visualização do documento físico. (GONZALEZ, 2017, p. 27)
O advento tecnológico, recursos como a internet, softwares de edição e a popularização das redes sociais virtuais têm impulsionado o compartilhamento e a circulação de imagens, a praticidade do acesso e uso destas como fontes de pesquisa,
bem como tem resultando na manipulação por meio de aplicativos presentes em
smartphones e em diversos outros dispositivos móveis. Essa realidade facilita o processo de análise iconográfica, como podemos ver neste estudo.
A disponibilização de conteúdo digital e a interatividade entre os membros
de uma comunidade on-line, como é o caso do grupo “Formiga, fatos, fotos &
filmes”, geraram impactos em nossa pesquisa, possibilitando o acesso e a análise de diversas fontes iconográficas e permitindo a investigação de contextos em
seu entorno por meio da leitura de comentários e questionamentos lançados pela
comunidade participante da rede social. Pesquisar um acervo alimentado pelos
próprios usuários nos tem permitido ir além da compreensão do significado das
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imagens, almejando compreender, a nível iconológico,32 seus significados intrínsecos, ou seja, seu significado para quem.
A banda de música
O estudo iconográfico nos possibilita também analisar fotografias de época que
permaneceram em acervos públicos ou privados (como é o caso de Formiga) e
aquelas utilizadas para fins comerciais, seja em capas impressas de partituras,
cancioneiros, discos, álbuns ou revistas; e frequentemente manipuladas por profissionais para finalidades estéticas ou direcionadas a ilustrar alguma notícia.
(GONZALEZ, 2017, p. 20) Tendo em perspectiva também a utilização de periódicos como fonte para o estudo das práticas musicais, (ULHÔA; NETO, 2014),
destacamos a participação da Corporação Musical São Vicente Férrer (1908) no
contexto das festividades locais (Figura 22).
As fontes consultadas indicam que sua história teve início com o empenho
de Pedro Severiano de Deus (1880-1920), o Pedro Música, pedreiro e operário
por profissão que atuou como primeiro presidente e maestro da corporação fundada a partir do apoio do então prefeito José Bernardes de Faria, do juiz de direito
dr. José Maria de Moura Leite e dos religiosos pe. João da Mata da Silva Rodarte e
monsenhor João Ivo Rodarte33.
A banda foi formada por colegas do maestro Pedro Severiano e operários
da estrada de ferro Oeste de Minas, dentre estes, em fontes hemerográfica, foi
possível identificar ainda quatro integrantes: sr. Boffa, italiano que tocava trompa;
Acácio Antônio de Barros; José Eduardo Júnior, que veio a ser maestro da banda
em décadas posteriores;34 e Saulo de Deus, filho de Pedro Música, pistonista com
carreira de grande sucesso em orquestras na capital. (SANTOS, 2003a, 2007)
32

Em um ensaio escrito por Erwin Panofsky (1892-1968) e originalmente publicado em 1939,
o autor fala sobre três níveis de análise considerando imagens enquanto evidência histórica:
1. pré-iconográfica, que diz respeito à identificação de objetos; 2. iconográfica, que trata do
reconhecimento do significado convencional e aparente; 3. iconológica, atentando para os
princípios subjacentes que revelam a sua natureza. (BURKE, 2017, p. 57-58)

33

Primeiro professor de música de Pedro e com o qual aprendeu a tocar baixo.

34

Há fontes que atribuem as funções de maestro também a Acácio Antônio de Barros. Com
o falecimento de Pedro Músico em 1920, podemos imaginar que José Eduardo e Acácio
assumiram a regência do grupo, porém há documentos musicográficos no acervo da banda
com a assinatura de José Geraldo da Silva que datam esta época.
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A primeira apresentação da Corporação Musical São Vicente Férrer ocorreu
no dia 6 de junho de 1908 durante a celebração do aniversário de cinquenta anos
de emancipação política do município de Formiga. (SANTOS, 2003a, 2007)
Contudo, consta nos documentos localizados no acervo da Secretaria Municipal
de Cultura que a Corporação Musical São Vicente Férrer teve seu reconhecimento
público legal somente após sessenta anos de atividade, por meio da Lei Municipal
de nº 695, publicada no dia 17 de outubro de 1968.
Figura 22 – Corporação Musical São Vicente Férrer em 1920

Fonte: Jornal Nova Imprensa. (SANTOS, 2003a)

A banda funcionou até os primeiros anos do século XXI e, com o falecimento de Manoel Duque, seu último maestro, restou um acervo repleto de documentos que evidenciam aspectos de sua organização, porém, carecendo passar por
um processo de recolhimento para um devido tratamento arquivístico, ao qual,
porém, a cidade aparenta ainda não possuir condições de viabilizar.35 A documentação encontrada nos acervos formiguenses, sobretudo aquela de cunho imagé35

Podemos ter como exemplo a recente história do acervo de documentos musicais sob a
guarda da Secretaria Municipal de Cultura. (EUFRÁSIO; ROCHA, 2019) A partir da nossa
mediação, os documentos do acervo da Corporação Musical São Vicente Férrer foram doados
por Remaclo Duque, filho do último maestro da banda, para ficar sob o resguardo do Núcleo
de Acervos da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. Parte dos documentos foi entregue em 17 de junho de 2020 e outra parte em 15 de julho do mesmo ano.
Os documentos foram recebidos na Escola de Música pelos professores Domingos Sávio Lins
Brandão e Aline Azevedo, então coordenadora do Núcleo de Acervos da unidade acadêmica.
Disponível em: http://www.uemg.br/noticias-1/4453-escola-de-musica-nucleo-de-acervos-recebe-nova-colecao. Acesso em: 17 jul. 2020.
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tico, tem oferecido importantes testemunhos sobre as práticas musicais que ocorreram ao longo do século XX, nos permitindo elaborar perguntas e empreender
buscas no anseio de compreender o desenvolvimento dos fatos e o papel e função
social atribuídos àquilo que as imagens nos permite observar em primeira análise.
Um grande evento
No contexto de Formiga, as fotografias têm nos permitido identificar e conhecer
um pouco mais sobre os músicos que compunham os conjuntos registrados
nas imagens e suas histórias, possibilitando um olhar sobre uma prática que na
maioria das vezes era realizada de forma conjunta. Nestes registros, encontramos
um exemplo de evento sui generis em Formiga: um recital de doze pianos e três
coros realizado na praça da Matriz São Vicente Férrer no ano de1962 (Figura
23). Segundo Elizabeth Silveira, atuaram neste concerto personalidades como:
Lenyrce Melo, Elizabeth Silveira, Edmee Braga, Vera Lúcia Braga, Ana Maria,
Mariza Braga, Marise Mezencio, Eliana Lima, Lucia Braga, Odete Khouri, Joanna
Barbosa, Lélia Parreira, acompanhadas pelo provável professor Fábio,36 dentre
várias outras pessoas.
Figura 23 – Fotografia de Nicolau Drei publicada na revista Manchete em 8 de dezembro de 1962

Fonte: Biblioteca Nacional Digital. (PINTO, 1962, p. 92-93)

36

Na documentação consultada para a realização deste estudo não encontramos informações sobre quem exatamente teria sido Fábio e qual sua atuação no contexto musical da
cidade, porém comentários na rede social o mencionam como professor.
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“Nascida sob o signo da lira, uma cidadezinha mineira faz serenatas e se
entrega de corpo a Beethoven, Bach e Chopin”, (PINTO, 1962, p. 92-93), enunciou Fernando Pinto em sua reportagem “Formiga: a cidade cigarra” publicada no
número 555 da revista Manchete de 8 de dezembro de 1962. Segundo a narrativa
de Pinto, eventos musicais de grande porte eram comuns na cidade e “o mais
recente exemplo desse fenômeno ocorreu na semana passada, quando a Rapsódia
Húngara, de Liszt, foi apresentada em praça pública, na execução de 24 pianistas e
3 corais femininos, todos amadores”. (PINTO, 1962, p. 93) Em seu texto, o autor
atribuiu a influência musical do povo formiguense a dois estrangeiros, o padre
Remaclo Fóxius e o professor Franz Stangelberger37 que, em 1935, teriam sido
responsáveis pela construção do órgão da Igreja Matriz São Vicente Férrer, inaugurado em 24 de outubro de 1937. (PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER,
2020) Ainda nessa mesma reportagem da revista Manchete, podemos encontrar
que em 1958 foi realizado um levantamento que contabilizou pelo menos 110
pianos, 60 acordeões e 200 violões nos lares da cidade, e que fomentou a fundação da Academia Musical de Formiga sob a direção do professor Fábio Simões
(Figura 24), convidado pelo músico e comerciante Eunézimo Lima “sob casa,
bom ordenado e carinho dos formiguenses”. (PINTO, 1962, p. 93)
Figura 24 – Professor Fábio Simões

Fonte: Biblioteca Nacional Digital (PINTO, 1962, p. 95) e acervo fotográfico do grupo
“Formiga, fatos, fotos & filmes”.

37

De origem austríaca, era organista e, segundo narrativas locais, pertencia à família de Franz
Schubert (PARÓQUIA SÃO VICENTE FÉRRER, 2020) ou Strauss, como enunciado na matéria
da revista Manchete. (PINTO, 1962, p. 93)
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As vestimentas das coralistas (Figura 23) nos oferecem indícios que permitem identificar a presença de três coros participando desse concerto, embora
não tenha sido possível atestar com precisão quais teriam sido esses grupos vocais
e quem seriam seus componentes. As possibilidades suscitadas pelos indícios históricos nos remetem a algumas hipóteses: 1. serem coros estudantis, uma vez que,
na documentação levantada na Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, há comprovações da existência das disciplinas “Educação artística, música e canto coral”,
(CAMBRAIA et al., 1986) sendo estas ministradas por Elizabeth Silveira e Odete
Khouri, ambas pianistas presentes no evento; 2. a existência do Coral Cristo Rei
já na década de 1960 (Figura 25), grupo cuja atividade remanesce na cidade de
Formiga sob a regência de Gil Vaz e que na década de 1960 era regido por Odete
Khouri; 3. a existência de um coral composto por coroinhas dehonianos na Matriz
São Vicente Férrer cujo pároco na época era pe. Nicolau José Hileslein; 4. A existência de um coral e uma banda na Igreja da Chapada, Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, ambas fundadas pelo cônego Ivo Soares de Matos. (SANTOS, 2003b)
Figura 25 – Coral Cristo Rei em 1960

Fonte: acervo fotográfico Claudinê Silvio dos Santos – Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca.

De acordo com a identificação realizada por Elizabeth Silveira, os grupos
vocais participantes do concerto na praça da Igreja Matriz São Vicente Férrer em
1962 poderiam ser, da esquerda para a direita: 1. Coral Cristo Rei; 2. coral de
estudantes da Escola Normal Oficial de Formiga; 3. coral de alunas do Colégio
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Santa Teresinha; todos sob a regência de sua cunhada Maria de Lourdes Vaz que,
na época, foi professora na Escola Normal.
Na ocasião também estava presente a regente do Coral Cristo Rei, Odete
Khouri, mas estava impossibilitada de reger os grupos vocais por estar tocando
em um dos pianos. Não foram encontradas informações sobre quem poderia estar
diretamente responsável pelo coro do Colégio Santa Teresinha, pois nossas análises documentais somente nos permitiram encontrar o nome de Eci Leite Rios
como professora de música, porém no ano de 1938.
A identificação dos grupos vocais realizada por Elizabeth Silveira ocorreu
por meio da análise das vestimentas dos grupos. Embora não tenhamos encontrado fotografias que demonstrassem os trajes dos outros grupos que possivelmente participaram do evento, podemos, por meio de comparação entre as fotografias (Figuras 23 e 26), perceber que provavelmente o coral do Colégio Santa
Teresinha participou do evento.
Figura 26 – Alunas do Colégio Santa Teresinha em 195238

Fonte: acervo fotográfico Colégio Santa Teresinha de Formiga.

Outras considerações
As imagens possibilitam enxergar uma proximidade entre as práticas musicais
em um cenário cultural no qual os contextos civis e religiosos se interligavam na
38

No verso da foto está grafado os nomes Lúcia Camargo, Renilde Lima, Vera, Emília (José
Pedro) e a seguinte informação: “tirada na oficina do O Diário 1952”.
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composição do comportamento coletivo da sociedade formiguense, perpassando
também as projeções e expectativas dos indivíduos e dos grupos em diferentes
estratos (Figura 27). Os espaços públicos, como ruas e praças, surgem como locais
do fazer musical e da vida comunitária, partilhando direta ou indiretamente dos
valores que lhes são inerentes. Deste modo, podemos observar a integração entre a
Corporação Musical São Vicente Férrer e a Igreja Matriz São Vicente Férrer que,
embora utilizem o nome do mesmo santo padroeiro, não possuem qualquer vínculo institucional, mas, em meio ao espaço cultural da cidade, desenvolvem uma
rede de relações partilhadas.
Figura 27 – Corporação Musical São Vicente Férrer, 28 músicos participam de todas as festividades religiosas
da Matriz São Vicente Férrer em 1946 – pároco Remaclo Fóxius

Fonte: acervo fotográfico Claudinê Silvio dos Santos – Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca.

Tendo como princípio norteador o fato de que a atividade musical não
pode ser completamente analisada fora de seu contexto e distante da compreensão do lugar que ocupa na sociedade, é necessário considerarmos que,
quando abordamos a aparente autonomia de uma obra ou apresentação musical
e os aspectos de sua funcionalidade estética, estamos lidando com interações
imbricadas no pensamento social de um grupo, seja de forma consciente ou
não. (WHITTALL, 1999, p. 75)
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Os estudos musicológicos que buscam maiores reflexões acerca da utilização efetiva do recurso iconográfico de época como fonte de pesquisa 39 têm
se mostrado como uma valiosa fonte de informação sobre práticas musicais do
passado devido ao tratamento dado a estes documentos pois vão além do seu cariz
ilustrativo. (GONZALEZ, 2017, p. 31) Um exemplo neste sentido é a forma
pela qual Vinícius Mariano de Carvalho (2018) aborda as pinturas de Cándido
López (1840-1902) e fotografias existentes acerca da Guerra da Tríplice Aliança
(1864-1870), extraindo informações que lhe permitiram diversos apontamentos
acerca do universo sonoro do conflito e das funções da banda de música e sua participação nos campos de batalha, no contexto do combate, bem como sobre suas
repercussões e implicações sociais no Brasil pós-guerra.
Neste sentido, as imagens são consideradas como textos possuidores de
graus de eloquência específicos e não como ilustrações de um passado, contendo
significados e símbolos visíveis e embasando reflexões sobre dinâmicas e representações ocultas ou omissas, o que está contido ou ausente, seja regra ou exceção,
comum ou solene, simplório ou excepcional; bem como os ambientes, lugares,
espaços, as atitudes, instrumentação e organização, o desenvolvimento tecnológico, as tendências, dentre outros. De forma significativa, contribuem para fortalecer a ideia de aproximação visual com o mundo do passado. (GONZALEZ,
2017, p. 31) Em congruência, Peter Burke (2017) reforça o uso de imagens como
evidência histórica potencial, dando à fonte iconográfica o lugar de testemunha
ocular, interpondo-a ao lado de textos literários e depoimentos orais para a compreensão, por exemplo, da história das mentalidades, das estruturas sociais e da
vida cotidiana, tendo em vista seu aspecto como indício da história no presente
com capacidade de nos permitir “imaginar o passado de forma mais vívida”.
(BURKE, 2017, p. 24)
Neste panorama geral, podemos questionar os repertórios e também os
discursos projetados em meio aos tipos de prática que os indícios nos remetem,
como os eventos desconhecidos e seus sujeitos. A pesquisa em acervos, utilizando
fontes de diversas tipologias, tem nos permitido identificar nomes que as narrativas impressas em periódicos e textos escritos por memorialistas não abarcam.
(EUFRÁSIO; ROCHA, 2019) Neste sentido, cabe questionar se, na construção
39

É notória a eficácia desta abordagem em um viés mais analítico e interpretativo, mas é
também perceptível um anseio por um contínuo desenvolvimento. (CASTAGNA, 2008, p. 26)
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das narrativas históricas, haveria alguma conexão entre o pertencimento social dos
sujeitos e o lugar que estes ocupam (ou não) na memória construída pela comunidade ao longo dos anos.
Sendo neste trabalho as práticas musicais o objeto de estudo e tomando a
iconografia como ferramenta de análise e interpretação, podemos formular questionamentos acerca da produção dos álbuns da cidade Formiga (1929 e 1939).
Embora repletos de imagens retratando personalidades atuantes no contexto da
cidade, esses livros omitem o papel do músico, mencionando somente aqueles
cujas práticas musicais foram uma atividade secundária em suas vidas, como, por
exemplo, o padre Remaclo Fóxius que, mesmo sendo um reconhecido organista
com atuação na cidade, é destacado nas coletâneas memoriais somente pela sua
função eclesiástica e não por sua atuação artística. Assim sendo, qual teria sido,
de fato, o lugar de reconhecimento e o tipo de valor atribuído à arte no cerne de
uma comunidade, na vida e no imaginário das pessoas ao longo da construção da
memória formiguense?
Certamente muitos outros lugares e múltiplas personalidades compuseram
este enredo, mas são evidenciados apenas aqueles que foram privilegiados pelas
lentes, pelas câmeras, pelo tempo, pelas pessoas, por suas memórias e suas narrativas. Ao voltarmos nosso olhar para o discurso existente na história produzida
pela musicologia, veremos que os estudos devem sobrevir para tornar contínuo o
que é descontínuo, buscando cobrir lacunas no tempo, na ação, na documentação,
mesmo quando esta não aponta para aquelas. Os estudiosos promoveram a continuidade através do uso de “contextos privilegiados”, que constituem várias formas
de composições para criar narrativas históricas. (KORSYN, 1999) Privilegiadas
porque os historiadores da música utilizam um número limitado de contextos,
preferindo certos tipos de locais e pessoas em detrimento de outros. Isso nos dá
elementos para perceber que os enredos e os contextos tornam-se estereotipados e
previsíveis, limitando as perguntas que podemos fazer sobre música.
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Figura 28 – Vista panorâmica da cidade de Formiga veiculada pela revista Manchete em 1960

Fonte: revista Manchete nº 555. (PINTO, 1962)

Em suma, podemos considerar o enriquecimento que pode ser alcançado
através da análise iconográfica aliado ao cruzamento de fontes e a não segregação
de abordagens metodológicas por quaisquer razões ou desafetos, podendo trazer
benefícios para a construção de narrativas na história da música e na musicologia
de abordagem histórica, pois nos últimos anos tem sido possível apreciarmos a
realização de trabalhos que vão de encontro a uma maior pluralidade nas ciências
musicais. Para construir narrativas sobre o passado sonoro em Formiga existem
vários caminhos, e a abordagem que demonstramos certamente é um deles, apontando direções em meio à sua incipiência e ressaltando a imensa quantidade de
trabalho que ainda necessita ser realizado.
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Revisando viejas fotografías alemanas:
antecedentes iconográficos para situar
al organillero-chinchinero en Chile1
Agustín Ruiz Zamora

Introducción
La presencia de la música de organillos en las calles del mundo occidental, incluida
las Américas, fue un hecho común y extendido durante las últimas décadas del
siglo XIX y primera mitad del siglo siguiente. Entre estos países se cuenta Chile
donde, además, habría ocurrido un hecho singular: aquí el organillero establecería
una relación simbiótica con el bombista, un músico-bailarín que tempranamente
entró a componer una inseparable dupla en el trabajo callejero y que a partir
de 1972 habría comenzado a conocérsele como chinchinero.2 Este dúo, vigente
hasta nuestros días, ha recibido en las últimas décadas el incondicional apoyo del
público, mismo que cree ver en el binomio una expresión virtuosa, genuina expresión del alma popular. En este contexto algunos estudiosos de última generación
vienen proponiendo, en un plano más especulativo que hipotético, que el origen
1

La presentación de este trabajo durante el 5º Congreso Brasileño de Iconografía Musical
mereció una Mención Honrosa concedida por el jurado del Premio RIdIM-Brasil 2019,
motivo de su inclusión en este volumen, en versión revisada y ampliada.

2

En comunicación personal, Jorge Cáceres, integrante de la Confederación Nacional de
Conjuntos Folklóricos CONACOF y uno de los gestores del Festival Nacional de Folklore,
relata que, en una de las jornadas de la primera versión realizada en San Bernardo, año
1972, al verse impactada por la destreza de los bombistas que bailaban en el escenario,
Margot Loyola, integrante del jurado, los rebautizo de modo espontáneo como chinchineros,
creando una onomatopeya cuyo uso ha perdurado hasta hoy. El relato fue corroborado más
tarde por la propia Loyola y su esposo Osvaldo Cádiz.
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del chinchinero habría tenido lugar en territorio chileno como derivación de otro
oficio menos conocido. Sobre el tenor, Cárdenas afirma que:
El único que se le acerca [al chinchinero] es el antiguo hombre orquesta
europeo, que viajaba por distintos pueblos. Tenía un bombo a la espalda
además de otros instrumentos, como una guitarra al frente […] Tengo el
registro de un hombre orquesta criollo en el sur de Chile. Tal vez llegó desde
Europa e influenció a alguien. El chinchín viene a ser una especie de deconstrucción del formato de ese hombre orquesta europeo. Elimina todos los instrumentos y sólo se queda con los tambores. (VOLAND, 2018, p. 30, énfasis
nuestros)

En una bien inspirada publicación sobre este oficio del arte popular y
callejero, Cárdenas propone una hipótesis que no nos deja indiferentes y que,
por lo afirmativo de su planteamiento, me mueve a reflexiones e indagaciones
que son parte del proceso de este estudio:
Si bien es difícil precisar el génesis de este oficio, podemos afirmar que existe
una relación directa entre la manifestación y del hombre orquesta criollo
(arribada desde Europa física o conceptualmente), que tuvo presencia en
Chile a principios del siglo XX hasta por lo menos la década de los 50, y su
síntesis el chinchinero, lo cual implicó sin duda un proceso de deconstrucción del primero. Ambas manifestaciones coexistieron paralelamente durante
la primera mitad del siglo XX, existiendo pocos exponentes en ambos casos.
(CÁRDENAS, 2017, p. 50)

Sin duda, este es un tema del mayor interés no solo para los cultores del
oficio, sino también para el conocimiento del devenir musical en la sociedad
chilena, pues esta expresión ha seguido marginada del discurso historiográfico,
pese a los grandes esfuerzos desplegados en las últimas décadas por desplazar las
fronteras de la historia de la música popular en Chile. Por dicho motivo nos ha
parecido necesario ampliar la indagación sobre estos tópicos, siguiendo esta vez
la línea documental iconográfica, un camino muy poco explorado para reunir
antecedentes en un ámbito donde otro tipo de documentación se ha mostrado
persistentemente esquiva. Junto con lo anterior, se buscará por esta vía llegar a
establecer elementos de mayor fiabilidad para una aproximación a la génesis del
bombista o chinchinero, por lo que en lo sucesivo intentaré establecer un corpus
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de la mayor significancia para el proceso analítico. Por otra parte, escribo las
siguientes páginas con la esperanza de contribuir a despejar esta incógnita que
en la actualidad no solo despierta interés general, sino también una pasión entre
quienes seguimos las alternativas del desarrollo de esta pequeña comparsa de dos
músicos populares, los que con su persistencia ha creado una gran raigambre entre
el público y alcanzado una posición descollante entre las expresiones del arte callejero en Chile.
Como se ha señalado ya en otras publicaciones (LEIVA, 1997; RUIZ
ZAMORA, 2001, 2008), la pesquisa sobre esta práctica en Chile durante los
albores del siglo XX aporta escasos documentos. La razón es obvia: se está indagando en una actividad que históricamente fue marginalizada, perseguida e,
incluso, proscrita y que en su condición de extrema subalternidad no despertó
la atención de un medio académico que por entonces solo alcanzaba a apercibir
expresiones musicales de proveniencia campesina y, en mucho menor grado, de
pueblos originarios.3 Es necesario agregar en este punto que los estudios sobre
el mundo del organillero recién comienzan su despliegue en el presente siglo,
observándose en ellos un evidente compromiso con la reivindicación social de
los cultores como una forma de redimir al oficio de la marginalidad a que ha sido
sometido. Este enfoque ha girado, por tanto, sobre aspectos contemporáneos de
la práctica, manteniéndose un vacío de datos históricos que apenas se mitiga con
entrevistas testimoniales y algunas historias de vida, particularmente, la de don
Héctor Lizana Gutiérrez a la que haremos referencia más adelante.
Frente a esta carencia ha sido necesario aplicar algo de inventiva para
ensayar aproximaciones menos frecuentes, cruzando fuentes diversas e indirectas
que nos permitan posicionarnos con más elementos de juicio ante la práctica
laboral que hace cien años llevaban a cabo los organilleros en Chile y entender
desde ahí los procesos generativos que dieron lugar a la innegable impronta
que desarrolló el oficio en el país. De este modo abordaremos la dupla organillero-chinchinero sobre la base de un análisis de imágenes digitalizadas, halladas
de modo casi fortuito en Internet mediante el motor de búsqueda de Google.
Los conceptos más recurrentes de las consultas fueron: organillero, chinchinero,
hombre orquesta, one man band, barrel organ, organ grinder, Elisofon, schellenbaum,
3

Las pocas líneas escritas sobre el oficio son notas de prensa denunciando robos de
organillos cometidos por algunos arrendatarios que rentaban organillos a empresarios.
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pickelhaube, drehorgelbauer. De lo anterior se desprende que las imágenes analizadas en este estudio no provienen de un corpus previamente catalogado y documentado. Se recurrió entonces a un corpus sin metadatos ni reseñas críticas o algún
otro procedimiento que ampliase datos de valor sobre cada una de las imágenes,
por lo que el corpus quede a merced del criterio selectivo del autor sobre un material disperso, criterio que implica posiciones subjetivas pero que, en todo caso, no
deben entenderse como arbitrariedades.
En efecto, la selección del material fotográfico operó desde niveles de distinción que, como observador, he desarrollado a lo largo de los años de estudio
y trabajo de aplicación social en torno del oficio de organilleros en Chile y el
gremio que sus cultores constituyen. De tal modo, la definición de este corpus
resulta de primera importancia, pues todo lo que en lo sucesivo se afirme o refute
en este trabajo estará relacionado a un grupo de imágenes compiladas conforme
a ese criterio de selección. En el plano más inmediato y personal, podría decir
que la observación es el proceso mediante el cual “distinguimos en el lenguaje los
diferentes tipos de entidades que ponemos de manifiesto como objetos de nuestras descripciones, explicaciones y reflexiones en el transcurso de nuestras participaciones en las distintas conversaciones en las que nos encontramos envueltos
durante nuestra vida diaria”. (MATURANA, 1995, p. 65) En otras palabras,
la observación es la estructura en la cual se base toda epistemología, pues en el
observar ya se está haciendo una segmentación selectiva de lo que constituirá
el modelo explicativo o aparato epistemológico. El corpus elegido puede, finalmente, ser tenido como la comparecencia del acto específico de observar que
el investigador lleva a cabo como estructura básica del proceso de investigación. Cabe destacar, entonces, que esta selección de imágenes se articula desde
nociones operadas en el lenguaje, es decir, en un contexto de comunicaciones
especializadas que requieren de una interacción comunicativa con otras observadores que realizan un ejercicio de observaciones igualmente especializadas
y atingentes, cuya concomitancia ocurre y da lugar a una red de pertinencias/
exclusiones, vale decir, observadores que en su observar construyen una epistemología coherente, correlativa, correspondiente. El corpus fotográfico obedece
entonces a un proceso que sedimenta en un sistema sociopoiético, el que está
compuesto por una red social auto clausurada de significados que gestionan
comunicaciones especializadas, de modo que “todo lo que produce y reproduce
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como conocimiento remite a indicaciones que presuponen medios sociales”.
(ARNOLD CATHALIFAUD, 2006, p. 328)
Solo resta agregar por ahora, que el proceso de la selección del material
empezó hace ya varias décadas, cuando comencé a revisar álbumes fotográficos
de las familias Lizana Quezada y Lizana Hidalgo. Fue en esas jornadas hogareñas
que las fotografías vistas comenzaron a configurar algo similar a un imaginario,
entendiendo éste como una noción de corpus de imágenes valoradas desde la red
de conversaciones y distinciones ocurridas en estas operaciones de comunicación
altamente especializadas. Por lo mismo, podría afirmarse que este trabajo comenzó
– y de modo impensado – a tomar forma hacia 1997, cuando tenía lugar el primer
proyecto con la familia Lizana, un trabajo que atendió directamente la restauración
de organillos bajo una noción de promoción social del oficio. (Figuras 1 y 2)4
Figuras 1 y 2 – Interior del primer folleto de divulgación orientado a la promoción social del oficio5

4

El proyecto en cuestión se tituló Restauración de organillos chilenos: iniciativa de apoyo a la
música tradicional de la juglaría urbana. Concurso FONDART 1997. Responsable de la ejecución: Manuel Lizana Quezada.

5

En dicho folleto promocional, además de exhibir algunos constituyentes organológicos,
se resaltan aspectos de orden histórico y social, como un gesto de poner en relieve el
valor de la memoria colectiva del oficio. La confección de este folleto implicó la primera
experiencia de observación y apreciación de imágenes de un álbum de familia de organilleros-chinchineros. Más específicamente, de la familia Lizana.

— 153 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

Fuente: Lizana Quezada, 1997.

Conforme progresaba el proceso de restauración de los cuatro instrumentos, fueron apareciendo organilleros de diversos sectores de Santiago y
Valparaíso, surgiendo inesperadamente relatos vinculados a dichos organillos y las
peripecias que trabajando con estos instrumentos pasaron distintos organilleros y
chinchineros de antaño. En ese contexto fue que comenzaron a aparecer diversas
fotos que ilustraban los relatos, dando posteriormente base al primer material
impreso para la divulgación de aspectos técnicos y, principalmente, de orden histórico y social. De modo tal, la aparición de la fotografía en las gestiones relacionadas con los organilleros y chinchineros, ha estado desde un inicio íntimamente
ligada a la memoria del oficio. Por lo mismo es que la imagen comienza a ocupar
un lugar central en el discurso patrimonialista.
De modo que el proceso de observación y selección acurre a la luz de relatos
que narran recurrentemente la disposición de las estructuras que organizan el sentido del oficio, según comparece en las imágenes guardadas en dichos hogares.
Por lo mismo también, el material y la significancia que éste remite al observador
está limitado a una red circunscrita de sentido, me refiero a la red de comunicaciones validada al interior de estas familias y el resto de los cultores que han sido
partícipes de la misma. De este modo, las conclusiones tendrán también esa limitación, dado que el oficio de organillero-chinchinero en Chile es un continuum
heterogéneo y, en casos, muy disímil.
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Por último y a modo de contextualizar el estudio, en necesario señalar que,
conforme pasan los años, el oficio ha ido creciendo no solo en número de cultores,
sino también en valoración social. A modo de ilustración, se puede afirmar que
hoy los abusos de autoridad que antaño se permitía la policía para con los organilleros-chinchineros, en la actualidad llegan a convertirse en escándalos mediáticos con amplia cobertura en los medios de masa y repudio social. La simpatía
y empatía que hoy despierta el oficio comienza a instalar en el público preguntas
que en el pasado nunca fueron asuntos relevantes. Una de estas interrogantes gira
en torno al surgimiento de la relación simbiótica que en Chile tuvo lugar entre el
organillero y el chinchinero. La aparición del organillero en Latinoamérica está
medianamente documentada en algunos países del continente, de manera indirecta por los antecedentes históricos de ciertas casas fabricantes o importadoras
del instrumento que ya estaban en operación desde fines del siglo XIX. Pero no
ocurre lo mismo con la aparición del chinchinero en Chile y esto se debe a un
factor determinante: se trata de una actividad que está fuera del alcance de la
industria musical propiamente tal y la circulación de mercancías como fueron los
instrumentos. Más bien, esta actividad correspondió a una peculiar modalidad
de trabajo propio de la escena callejera. Es la ausencia de documentación – tan
común entre prácticas subalternas – junto al contexto social donde se sitúa, lo que
ha dejado lugar a especulaciones poco fundadas sobre su origen.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que el estudio aporta
aspectos inéditos a una línea de investigación que he venido desarrollando por
más de un cuarto de siglo. En lo central, propondré en este estudio reflexiones
sobre la base de materiales gráficos analizados y relacionados con antecedentes
tanto histórico-sociales como etnográficos y también organológicos que, en parte,
provienen de estudios anteriores, pero que ahora trascienden la descripción para
pasar a constituir un texto de orden especulativo-explicativo.

Antecedentes preliminares
El binomio organillero-chinchinero constituye un ensamble integrado por dos
instrumentos. El primero de ellos es un pequeño órgano portátil premunido de un
sistema cerrado que permite la reproducción mecánica de las piezas musicales que
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lleva registrada en un cilindro de madera. Más que un sistema de registros como se
concibe hoy, el organillo posee una tecnología de almacenamiento y reproducción
de piezas musicales, consistente en un teclado que decodifica simultáneamente las
duraciones de las notas escritas sobre relieve con alambre de bronce en cada uno
de los surcos del cilindro, al tiempo que éste va rotando. Por su parte, cada surco
corresponde a una nota de las escalas diatónicas que dispone el instrumento. A la
estructura diatónica de base se le adicionan algunas notas en sostenido y bemoles:
sib, fa#, do#, sol# y en ocasiones re#. Esto habilita un repertorio de ocho piezas
en diferentes tonalidades mayores y sus relativas menores. (RUIZ ZAMORA,
2008, p. 45-46) Una manivela transmite un movimiento rotatorio que hace girar
un cilindro de ocho pistas que, a su vez, acciona un teclado que conecta con el
secreto. El giro de esta manivela también sincroniza, mediante un cigüeñal de
dos puños, un fuelle de tiempos alternos. Generalmente los organillos de Chile
poseen dos registros: uno para el bajo consistente en un tipo de tapadillo o flauta
tapada de 4’ y otros también de flautas cilíndricas de 2’ para la línea del canto y
los ornamentos. Estos juegos se caracterizan además por detalle importante: todos
los tubos poseen boca alta, es decir, una mayor distancia entre la abertura del pie
y el labio, lo que incide en que los armónicos dominantes sean 1 y 3, efecto que
aumenta la sonoridad y brillo de la nota, condición fundamental para un órgano
de tubos que debe sonar en la vía pública.6
El otro componente del ensamble es un bombo compuesto, más conocido
en Chile como chinchín, vale decir, el membranófono bombo, más dos idiófonos
sincronizados: dos platillos o címbalo y un triángulo, ambos mecanizados. Para
esto el bombo va provisto de dos correas para portarlo en la espalda del ejecutante
sujeto de los hombros. Sobre la parte superior de su armazón lleva adosada una
base de madera en la que se instala un címbalo mecanizado.7 Hacia la sección
posterior-superior del mismo bombo va fijado transversalmente un triángulo.
Ambos instrumentos se accionan mediante una cuerda o tirapié que atraviesa el

6

Comúnmente, el sonido de los órganos de iglesia es menos estridente y más armonioso, por presentar una dominancia de los armónicos 1 y 5, rasgo que radica en la
menos distancia entre la abertura del pie y el labio.

7

En otros trabajos estos dos platillos se han homologado con el hi-hat de la batería, pero
este es un instrumento posterior, de modo que los platillos de este bombo son en realidad un címbalo mecanizado por un resorte generalmente interno.
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bombo por su interior hasta conectar con el talón del percusionista, que transmite el movimiento rítmico desde el pie hasta los idiófonos. El ejecutante usa dos
varillas manuales: en la mano derecha va la varilla con maza que marca el acento
y que hace las funciones propias del bombo, mientras que mediante el tirapié el
músico realiza los pulsos que completan el compás. En la mano derecha, en tanto,
el músico redobla sobre la membrana opuesta con una varilla lisa, haciendo figuraciones rítmicas ornamentales, a modo de caja o tambor.
Este ensamble ha completado ya los cien años de práctica ininterrumpida
en el país, llegando a ser el ensamble de más larga data en la música popular
urbana. Y no solo ha mantenido su vigencia; a lo largo del siglo XX este binomio
ha visto crecer su popularidad, al punto que en las últimas décadas ha experimentado también una importante valoración entre buena parte del público citadino, aprecio que se han expresado en modos y contextos diferentes. Es así como
artistas callejeros juveniles formados en otras disciplinas como el teatro, la danza y
la música popular, han incluido esta expresión en propuestas innovadoras que, de
alguna manera, le han dado al oficio una fisonomía renovada. Compañías de arte
callejero como Chinchín Tirapié o Bombo Trío, han sido algunos de los elencos
venidos de fuera del oficio, que en los últimos años han reinterpretado la práctica.8 El ensamble ha evolucionado a configuraciones más complejas y es así como
hacia mediados del siglo XX ya era común la formación de un organillero y dos
chinchineros que bailaban una coreografía con diseños más o menos preestablecidos, formación que ha llegado a contemplar hasta dos parejas sincronizadas.
Como ya he adelantado, el oficio también ha adquirido relevancia patrimonial de alta significación, poniendo a la práctica en la línea discursiva de la tradición. Este proceso de puesta en valor – que solo menciono de paso – ha operado
desde un grupo de cultores y, en especial, desde aquellos grupos familiares que
cuentan ya varias generaciones de ejercicio y que, consiguientemente, han mantenido más o menos incólume la forma de trabajo que realizaban sus antepasados,
resistiendo las innovaciones y otros tipos de prácticas que, a su juicio, deturpan y
empobrecen esta expresión. Y como toda tradición, hay desde 2001 una organización de cultores que defiende y salvaguarda esta modalidad de práctica que, si
8

Uno de los mayores aportes a este reconocimiento fue la presentación que el consagrado músico Joe Vasconcellos realizó en 2002, cuando subió al escenario del Festival
de Viña del Mar al chinchinero Patricio Toledo.
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bien, muestra grados de flexibilidad a la reinvención, ésta no reniega de la noción
básica de bailar con un bombo a la espalda provisto de platillos y triángulo, al son
de la música de un organillo.

Algunos testimonios de la memoria
En los últimos años se ha vuelto cada vez más extendida la idea que el chinchinero
chileno habría surgido en el país, tras el proceso de adaptación que un hombre
orquesta habría experimentado al conjuntar su trabajo con el de un organillero. En
esta alianza el hombre orquesta habría desarrollado características propias, llegando
a ser el chinchinero actual que nunca más volvería a sus viejas prácticas de instrumentista multipropósito. En este proceso, el chinchinero sería un hombre orquesta
que en Chile se volvió un bailarín-percusionista que, al son de la música del organillo, compone un efímero y espontáneo espectáculo danzando. No obstante, es
difícil constatar en la memoria del oficio la existencia del hombre orquesta. Hay
pocos antecedentes, pero los hay. Pero testimonios de esta supuesta transformación, hasta el momento no se han encontrado. Son pocos los episodios que dan
cuenta de la existencia de nuestro hombre orquesta, ese artista popular de la escena
callejera que, efectivamente, transitó por algunas de las ciudades más importantes
de la zona central de Chile, pero, al parecer, de modo muy incidental.
La referencia más antigua de un saltimbanqui con bombo a la espalda en
tierra chilena viene del testimonio de don Héctor Lizana, organillero y chinchinero nacido en Santiago de Chile en el invierno de 1928.9 Lizana recuerda que un
sujeto de apellido España recorría los barrios populares de Santiago cuando él aún
era un niño. El Viejito España – que también le decían el Españita – andaba con
un bombo y una sola maceta, el platillo y el triángulo… y cascabeles en la muñeca
y la cabeza. Usaba un gorro como un casco donde se ponía los cascabeles y movía
la cabeza al ritmo de la música.”10
9

Héctor Lizana (1928) nació en Santiago de Chile. Abandonado de padre y madre, se crió
en casa de una vecina que vivía en un barrio donde diariamente se concentraban los
organilleros de la ciudad. A temprana edad comenzó a frecuentar este ambiente y hacia
1935 Lizana ya era conocedor de muchos detalles del oficio.

10

Conversación con Héctor y Manuel Lizana. Santiago, 2005.
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Este mismo relato lo recoge Cárdenas, ahondando un poco más los detalles
de interés. Haciendo referencia al mismo músico ambulante, Héctor Lizana relata:
[España] Andaba trayendo un organillo grande bien bonito, similar a un organillo que hay aquí en la casa […] Tenía una música bien bonita y lo que hacía
este caballero era que no bailaba sino que se ponía cascabeles aquí en las
piernas y en la cabeza, un casco grande así con visera que tenía hartos cascabeles alrededor, bien grandes, que meneaba en la cabeza, en las manos y
en las piernas. Y eso era todo lo que hacía. Tocaba el piano y otro le tocaba el
organillo. (CÁRDENAS, 2017, p. 44)

Este pasaje, que relata un episodio de cuando don Héctor tenía algo más
de 5 años de edad – y que nos sitúa a mediados de la década de 1930 –, podría
tenerse por el documento testimonial más antiguo de un chinchinero en el país
y ya por entonces existía la relación laboral entre un organillero y un chinchinero, solo que este chinchinero no bailaba, solo acompañaba rítmicamente
las piezas que sonaban en el organillo. Un detalle que recalcaremos provisoriamente y sobre el que volveremos más adelante: España usaba un casco con
visera colmado de cascabeles.
En el mismo trabajo de Cárdenas, Lizana da interesantes testimonios
acerca de otros chinchineros, a los que describe como personajes eclécticos, que se
acomodan a las circunstancias, desempeñando alternativamente roles propios de
otros dominios y expresiones de la juglaría. Se trata de chinchineros que, según
consta en el relato, prescindían de la música de organillo como elemento estructural de sus desempeños.
El Loco Lindo se pintaba la cara y se ponía una tremenda corbata de papel y
tocaba [el bombo]. Así era para la presentación en la calle. Él era chinchinero
nomás, nunca trabajó con organillo, con el bombo nomás. Cuando no trabajaba con el bombo era zanquista. Salía con los zancos a hacer propaganda a
las tiendas que había por ahí por Franklin en esos años. Al lado de San Diego,
Arturo Prat, había hartas casas comerciales y les hacía reclame con una bocina
y arriba de los zancos. Él mismo se hacía la ropa para salir [a trabajar] […]
además, se pintaba igual que los tony [payasos], bailaba y tocaba [el bombo]
con la cara pintada, se ponía un sombrero bien encachado que el mismo los
preparaba en ese tiempo. […]
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Al Chanfaina le pusieron así porque le gustaba la comida, la Chanfaina po.
Él hacía el hombre de fuego, andaba con un tarrito con un poco de parafina,
se echaba parafina en la boca y hacía el hombre de fuego, ¡Vamos a hacer el
hombre de fuego!, decía, y aplaudiendo todos se entusiasmaban. (CÁRDENAS,
2017, p. 52, énfasis del original)

Los relatos acerca de El Loco Lindo y El Chanfaina nos entregan vívidos
perfiles de personajes que pululaban en el ambiente del chinchinero de la década
de 1930 y, tal vez, antes. Son personajes que corresponden a una tipología que,
por su performance y planteamiento frente al mundo, pueden clasificárselos como
propiamente saltimbanquis, por constituir un tipo de atracción callejera que,
junto con el chinchinero, el hombre orquesta y otras manifestaciones de inventiva
popular, componen el amplio espectro de una juglaría moderna que aún permanece vigente en nuestras calles. Pero al margen de estos pasajes, hasta la fecha no
habría testimonios ni registros en Chile de aquel proceso de deriva por el que
habría cursado el hombre orquesta, hasta arribar a la próspera simbiosis con el organillero. Sin elementos probatorios dicha deriva parece cada vez más improbable
de sostener como un proceso ocurrido en el seno de la sociedad chilena. Si los
indicios de este proceso no han sido hallados en Chile, entonces es necesario escudriñar fuera de nuestras fronteras lo que sucedía con músicos similares hacia los
inicios del siglo pasado, así sea que esto contradiga al imaginario popular chileno.

Datos, supuestos y reflexiones pendientes
en torno de la génesis del chinchinero
Una primera aproximación al tema es la semblanza publicada en 1971 sobre
este dúo. Me refiero al artículo de Lafontaine, un texto que a modo de reportaje
refiere importantes datos sobre la forma de vida, aspectos laborales, alusiones a la
modalidad de trabajo entre organillero y chinchinero y otros tópicos de alcance
social de las familias que se desempeñan en el oficio. Sin embargo, hay una sensible ausencia de referencias al surgimiento del chinchinero en Chile y es que, a
la sazón, no era un tema del interés de la sociedad. Veintiocho años más tarde
Tiziana Palmiero aborda por primera vez el chinchín como objeto de estudio
musicológico, en un artículo que podría considerarse el documento fundacional
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de esta línea de estudios en el país. Se trata de un trabajo centrado en el personaje
del chinchinero como ejecutor de un instrumento que, en cuanto entidad, simboliza una estirpe popular y callejera de larga data en el mundo occidental. El hilo
conductor de su relato es la identificación del instrumento con prácticas musicales citadinas y populares rústicas, a través de los distintos contextos y periodos
históricos. Tras someter al chinchín a un análisis semiótico, en el cual lo relaciona
con sus usos sociales, concluye que este es un instrumento musical, cuyo origen se
remonta a la práctica de los ditirambos de la antigua Grécia, que llegó a Chile tras
un proceso de diáspora iniciado en Europa. En una segunda publicación sobre la
temática la autora ofrece una fecha para lo que podría ser el precursor en Europa
del instrumento en estudio:
El instrumento formado por la pareja bombo-platillos tiene un origen
europeo. Desde 1700, con posterioridad a la derrota definitiva de los turcos,
Europa comenzó a conocer las bandas de giannizzeri y a tocar las músicas
turcas, que se caracterizan por el empleo de bombo, platillos y triángulo
(Sachs 1980:518-519). En algunas bandas, por economía uno de los platillos es
fijado al bombo en tanto que el otro está libre en las manos del intérprete.
(PALMIERO, 1999, p. 40)

En este trabajo – una versión ampliada del anterior – queda aún sin
abordar la particular relación del chinchinero con el organillero. La percepción
que Palmiero entrega sobre el chinchinero es, más bien, la de un personaje autónomo del organillero, con el que solo tiene relaciones laborales eventuales y de
conveniencia, condicionadas por circunstancias externas, donde el binomio no
respondería necesariamente a una práctica consuetudinaria. No obstante, esta
apreciación surgiría de una observación sincrónica realizada en un momento histórico en que nuevas promociones de chinchineros han derivado a una práctica
que prescinde del organillero, como una forma de mejorar los ingresos monetarios
del trabajo callejero. En este contexto, la autora percibe al instrumento organillo
como parte del entorno del chinchinero, algo que para el segmento más conservador y patrimonialista del gremio sería una definición poco acertada:
Se ha considerado el chinchinero en un sentido más amplio que comprende
el chinchinero mismo y lo que es considerado normalmente como su entorno:
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el organillo, la venta de banderas y gallinitas (también se llaman sapitos), la
calle, la relación con el público y su aparición en ocasión de fiestas y ferias.
(PALMIERO, 1999, p. 40)

Como se verá más adelante, resultaría prácticamente imposible explicar
la aparición y presencia histórica del chinchinero en Chile como una entidad
aparte del organillero. Esta es una relación que se puede ver de modo palmario en
mi primera publicación sobre el oficio, donde trato, especialmente, los aspectos
sociales que circunscribe esta práctica. Dicho trabajo solo lo compuse después de
cinco años de gestión de proyectos y observación de las actividades del gremio.
A partir de 1996 inicie un trabajo de apoyo al sector que incluía investigación
aplicativa para estrategias de promoción social, conjuntando enfoques tanto de
la musicología, como de valoración del patrimonio material e inmaterial. (RUIZ
ZAMORA, 2001) Por entonces, las únicas fuentes disponibles eran los relatos
orales que aportaban los organilleros con más trayectoria. En ellos comparecían
antecedentes sobre la forma de trabajo del organillero con el chinchinero, la evolución que ésta ha tenido a lo largo de cien años y, también, los supuestos acerca
del hombre orquesta circunstancialmente devenido en chinchinero. Por entonces
me hacía parte de la tesis de la génesis chilena de chinchinero. No disponiendo de
más recursos que los testimonios de organilleros antiguos, repliqué en mi primera
publicación esta idea: “Hacia inicios de la década de 1940 ya se había logrado la
amalgama entre organillero y bombista en una sola e indisoluble compañía. El
bombista es una adaptación local de ‘los viejos hombres orquestas que deambulaban por las calles’”. (RUIZ ZAMORA, 2001, p. 64, énfasis en el original)
Sin embargo, llegado al punto de dar con el surgimiento de este dúo indefectiblemente se presentaba un vacío que apenas lo llenaba uno que otro supuesto.
Y las razones de este silencio eran evidentes: a) de una parte, para la fecha – me
refiero al año 2001 – no sobrevivían organilleros que hubiesen trabajado durante
los primeros años del siglo XX, el más antiguo había comenzado hacia fines de la
década de 1930, una fecha ya muy tardía; b) nadie en el pasado dejó algún tipo de
registro y/o testimonio que a futuro pudiese servir como base documental, vacío
que derivó del desinterés generalizado que reinaba entre las capas más letradas de
la sociedad, por observar prácticas culturales de extracción popular en los asentamientos urbanos.
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Una aproximación bien encaminada al tema pudo ser la breve y desprevenida incursión que Pickett hace en su tesis, sobre los antecedentes europeos
de la práctica de este instrumento en alianza con el organillo. Sin embargo, el
asunto no alcanza a ser desarrollado más allá de unas cuantas líneas y lo que el
autor refiere como teoría no pasa de ser un supuesto sin indicios de resolución:
“Frente al mito del origen o creación del bombo (o chinchín), hoy la teoría más
aceptada dice que el bombo viajó desde Alemania a Valparaíso junto al organillo, siendo el personaje previo al chinchinero el hombre orquesta, quien ejecutaba el bombo con su tirapié además de otros instrumentos como acordeón,
redoblante, armónica, entre otros”. (PICKETT VON MARTTENS, 2018,
p. 80, énfasis en el original)
Finalmente, y como ya lo anunciara en páginas anteriores, en un reciente
trabajo Cárdenas indaga y profundiza en la memoria de un oficio marginalizado
y de cuya historia poco se sabe. El autor se aplica con esmero a recoger y disponer
de modo cronológico los relatos autobiográficos de Héctor Lizana, 11 patriarca
de los organilleros y chinchineros chilenos. Don Tito, como se le conoce en el
gremio, fundó una familia de reconocida y emblemática trayectoria nacional, que
a la sazón cuenta con cuatro generaciones vivas de cultores. En el desarrollo de su
libro Cárdenas propone a modo de hipótesis que el chinchinero surgiría en Chile
como evolución de algún hombre orquesta que habrían recorrido el país en la primera mitad del siglo XX. (CÁRDENAS, 2017) No es mucho lo que Cárdenas
indaga en esta línea, pero sí nos deja como legado la vívida memoria de Lizana
que, con sus casi 80 años trabajando en las calles, figura como el más antiguo
cultivador de este arte callejero. Su persistencia y buena condición vital le han
valido para llegar a ser la memoria viva de un oficio centenario y, en ese sentido, el
trabajo de Cárdenas es merecedor de elogios. Lizana es la fuente que sustentó este
trabajo compilatorio que reúne datos sobre aspectos inéditos que fijan hechos,
nombres y lugares sobre la vida de los organilleros y chinchineros de la década de
1930 y posterior.
También el autor incursiona brevemente en lo que supone podría ser el
origen o génesis del chinchinero, al reproducir el retrato de un hombre orquesta chileno registrado por Eliot Elisofon, fotógrafo y reportero de guerra norteamericano
11

Don Héctor Lizana Quezada nació en Santiago de Chile en el invierno de 1928. Es padre,
abuelo y bisabuelo de siete organilleros y chinchineros que llevan su apellido.
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que pasó por Chile a fines de la década de 1940. A juicio del autor, la imagen,
que originalmente fuera publicada en 1950 por la revista LIFE y que aquí las
podemos apreciar en las Figuras 3 y 4, parecieran resolver el problema del origen
del chinchinero como acompañante del organillero. Esta hipótesis se sostiene en
la aceptación implícita que dicha foto podría ser la evidencia de una extendida
creencia popular, que presupone que nuestro personaje surgió como una deriva
espontánea en la que un hombre orquesta sin identificar, en algún lugar de Chile
y en alguna fecha sin precisar, habría comenzado a ser parte de este binomio.
No ahondaremos más en este supuesto, que alcanza ribetes casi legendarios, pero
sí diremos que, en efecto, el hombre orquesta retratado por Elisofon no deja de
asombrarnos, pues muestra a un músico portando en su espalda un instrumento
de gran similitud con aquel que usa el chinchinero, lo que sin duda sugiere ser el
eslabón perdido de la cadena de hechos que dio origen al chinchinero chileno.
Figura 3 – Hombre-orquesta chileno. Acordeón, bombo y sombrero con cascabeles

Fuente: Instagram – Enterreno.12

12

Fotografía recogida de https://www.instagram.com/p/BVKwQ3DFX-o/ [consultado
26/09/2019].
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Figura 4 – Hombre-orquesta desconocido en la plaza de Cauquenes, a fines de la década de 1940

Fuente: Polarity Records / Samm Bennett. One Man Band (Vintage Photos), s.d.13

Figura 5 – El organillero Ignacio Hidalgo tocando un trompeta original Bacigalupo & Sohne, junto al chinchinero José Antonio Hidalgo, en un barrio popular de Valparaíso, ca. 1970

Fuente: Flickr, santiagonostalgico, 201014
13

	Fotografía recogida de http://www.polarityrecords.com/one-man-band-vintage-photos.
html [consultado 28/09/2019].

14

	Fotografía recogida de https://www.flickr.com/photos/stgonostalgico/4346751665/in/
photostream/ [consultado 17/09/2019].
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Al revisar las fotografías de las Figuras 3 y 4 publicada, podemos apreciar que el bombo del hombre orquesta sigue la misma disposición estructural del
bombo que lleva el chinchinero chileno, retratado fielmente en la Figura 5. En
ambos casos el instrumento revisado presenta un bombo sobre el cual va montado un címbalo y un triángulo accionados por un tirapié enganchado al talón
derecho del músico. Otras semejanzas compartidas, además de la complexión, son
la dimensión y la posición: los dos bombos poseen un diámetro de aproximadamente 22”, con dos correas paralelas para cargarlo por la espalda en posición vertical. Una diferencia organológica específica radica en el modo cómo se articula
la maceta: en el bombo del chinchinero ésta se percute por la acción de la mano
derecha, mientras que el bombo del hombre orquesta se hace mediante un mecanismo conectado al tirapié.15
En términos generales, las coincidencias entre ambos bombos dan testimonio de instrumentos con un mismo origen. Pero si analizamos el uso reflejado en las imágenes, notaremos cambios significativos que nos sitúan en paradigmas distintos: el hombre-orquesta de Elisofon toca un acordeón, acciona los
cascabeles de su sombrero, ejecuta el bombo con címbalo y triángulo, lo que lo
define como un músico en posición fija, que sincroniza al menos un instrumento
melódico-armónico y otros de percusión. En cambio, el chinchinero ejecuta solo
un instrumento, el bombo ya descrito, pero en cambio, se desplaza por el espacio
con un diseño de piso y organizado rítmicamente, lo que lo define como un percusionista acompañante-bailarín solista. La coincidencia entre hombre orquesta y
chinchinero se da a nivel organológico, mientras que la diferencia ocurre a nivel
de performance, especialmente, porque con su música y baile complementa el
desempeño de otro músico acompañante: el organillo.

Algunos antecedentes de músicos callejeros con bombo
La explicación del origen del chinchinero por la sola cuestión organológica resulta
en extremo limitada. Dado que estamos tratando no solo un instrumento, sino
también un músico que, en determinado contexto social e histórico, se convierte en
15

En la Figura 3 destacan con claridad el correaje del tirapié dividido y el armazón correspondientes de la maceta, aparejo que el bombo del chinchinero no posee.
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personaje de la escena urbana, es necesario que al análisis del instrumento se sume
el análisis del uso que este personaje hace de aquel, por lo que debemos indagar,
entonces, en una dimensión más social, escudriñando las modalidades de trabajo y
el uso que, en los contextos citadinos, se le dio a este tipo de bombo entre fines del
decimonónico y comienzos del siglo XX. Dado que el instrumento tiene remotos
antecedentes europeos, comenzaremos revisando testimonios gráficos de Europa
central y occidental. Lo primero que podemos afirmar es que por este periodo los
músicos callejeros de bombo y platillos seguían manteniendo la impronta de un
oficio que desde siglos se lo asociaba con improvisados eventos populares medievales. Palmiero nos refiere que “Címbalos, tambores y flautas hacen parte del instrumentario de juglares y bufones. Cada espectáculo de calle digno de tal nombre comprendía la actuación de estos rumorosos personajes, vestidos a menudo en forma
extraña y a veces disfrazados.” (PALMIERO, 1999 p. 42) Hacia la segunda mitad
del siglo XIX el bombo y los platillos seguían siendo usados por diversos músicos
errabundos. Ya bien podría tratarse de un hombre orquesta como también de dúos y
pequeños ensambles. Un grabado de 1874 (Figura 6) nos presenta este instrumento
como parte del ajuar sonoro de un músico de una compañía circense que, probablemente, lo tocaba simultáneamente con el trombón que porta.
Figura 6 – R. Ribera. Acróbatas italianos (grabado, 1874)

Fuente: from the bygone, Embla, 201316

16

Fotografía recogida de https://fromthebygone.wordpress.com/2013/06/04/italian-acrobats
-by-r-ribera-1874/ [consultado 18/09/2019].
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Este grabado retrata a un grupo de artistas circenses deambulando por
la ciudad en invierno. El personaje central del grabado porta un trombón y el
bombo con un platillo sobre su armazón; el tirapié que lo acciona va recogido y
guardado entre las ropas del músico por su parte posterior.
Como veremos a continuación, el uso de bombo asistido de platillos o címbalos y también triángulo, como acompañamiento rítmico de algún instrumento
melódico tocado simultáneamente, seguía siendo un patrón bastante recurrente
hacia comienzos del siglo XX. En las Figuras 7, 8 y 9 podemos apreciar que el
bombo experimenta algunas modificaciones para llevar incorporado los platillos
y el triángulo. Se conforma así un instrumento compuesto bastante definido, que
se difundió por diversos países y cuya configuración se mantendrá a plenitud en el
formato del chinchinero.
En la Figura 7 vemos a un hombre orquesta holandés. Este músico callejero
lleva en su espalda un bombo con doble mecanismo de percusión: uno para la
maceta y el otro para el platillo y el triángulo, lo que queda de manifiesto en los
dos tirapiés que se observan en sendos talones. También porta un bandoneón en
sus manos, juego de cascabeles en el tobillo derecho y en un gorro cónico, viste
un traje oscuro de apariencia costumbrista, con chaqueta y pantalón bombacho,
medias que cubren las piernas y zapatos de media caña. En resumen, un traje
bastante elaborado. Sobre el ángulo inferior izquierdo de la imagen se lee en neerlandés Eenmans Orkest: orquesta de un hombre.
En la Figura 8 se observa a un hombre orquesta francés que, al igual que el
anterior, porta sobre su cabeza un gorro cónico de cascabeles o campanillas. Porta
sobre su traje un sobretodo o guardapolvo largo que apenas deja asomar la solapa
de su gabán y el pañuelo al cuello. Por último, destaca el hecho que el tirapié está
instalado en la punta del zapato derecho y no en el talón, como es la costumbre en
otros lugares, entre ellos Chile.
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Figura 7 – Hombre orquesta holandés retratado en 1928 por la revista Katholieke Illustratie

Fuente: Polarity Records / Samm Bennett. One Man Band (Vintage Photos), s.d.17

Figura 8 – Hombre orquesta con hurdy gurdy del Departamento de Creuse, región central de Francia

Fuente: Polarity Records / Samm Bennett. One Man Band (Vintage Photos), s.d. 18
17

Fotografía recogida de http://www.polarityrecords.com/uploads/7/9/7/0/7970819/9758815.jpg?778
[consultado 19/09/2019].

18

Fotografía recogida de http://www.polarityrecords.com/uploads/7/9/7/0/7970819/6357287_orig.jpg
[consultado 18/09/2019].
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Figura 9 – Un hombre orquesta siciliano en dúo con un tocador de piffero

Fuente: Pinterest.19

El hombre orquesta de la Figura 9 corresponde a un músico siciliano de los
primeros años del siglo XX, que toca simultáneamente una zampogna o gaita de
Monreale y un bombo con platillos y triángulo que porta colgado de su espalda.
Le acompaña un tocador de piffero, consistente en un tipo de oboe popular en las
inmediaciones de Palermo. También se aprecia que los músicos no llevan vestuario
de trabajo, a diferencia de los dos anteriores, lo que podría deberse a músicos que
no necesariamente hacen juglaría. De hecho, la zampogna y el piffero son aerófonos
de lengüeta doble que durante el siglo XIX y posterior, integran dúo en el contexto
de la música tradicional de Sicilia asociada a ciertas festividades, donde el tocador
de piffero entona una línea melódica, mientras el compañero de la zampogna realiza
polifonía y bajo. La curiosidad aquí es, entonces, el bombo, aporte que permite
llevar un acompañamiento rítmico y lo que le dota de mayor espectacularidad a
una performance propiamente tradicional. Aparte de esta descripción y alcances,
es oportuno resaltar que en este documento gráfico comparecen ya algunas cuestiones medulares en relación al oficio de organillero-chinchinero: en primer lugar,
destacamos que el bombo descrito en la Figura 9 es exactamente igual al que usan
los chinchineros chilenos adscritos a la tradición; el bombo aparece acompañando
a instrumentos melódicos y, por último, los músicos trabajan con loros adiestrados
19

Fotografía recogida de https://www.pinterest.ph/pin/AeOstdcRF4yxLf8arc5fvijTFhHQM4HBU3NdemBQBtZqlkafJdSQfis/ [consultado 25/05/2020].

— 170 —

Revisando viejas fotografías alemanas

|

como estrategia para aumentar sus ingresos.20 De manera que estas tres características, que se han mantenido vigentes como rasgos propios del oficio en Chile,
corresponden a un modelo que en Europa ya había sido ensayado.
Las tres imágenes de comienzos del siglo XX que hemos revisado muestran músicos callejeros de tres países europeos no limítrofes. Estas fotografías dan
cuenta de un instrumento de formato bastante estable y difundido. Se trata del
bombo que usaban músicos que comúnmente se les conocía como one man band
u hombre orquesta, ya sea como solistas, o bien, integrando dúos u otros formatos.
De modo que el elemento común en estas fotos es un tipo de bombo mecanizado,
premunido de triángulo y címbalos, que se ejecuta colgado de la espalda. Si bien,
el concepto del bombo es el mismo en los tres casos, podemos observar variantes
en la disposición de los instrumentos idiófonos y los recursos para su funcionamiento. Una primera modalidad corresponde a un instrumento completamente
mecanizado; es el caso del hombre orquesta holandés (Figura 7), donde además del
címbalo y triángulo, el bombo también se ejecuta mediante una maza articulada
por un tirapié. Este es también el caso del hombre orquesta supuestamente chileno
de la foto de Elisofon (Figura 3) registrado en la plaza de Cauquenes en 1949. La
otra modalidad corresponde al uso de la maceta mediante una fijación de la varilla
al antebrazo del ejecutante, como se observa en los casos de los músicos francés
(Figura 8) y sicilianos (Figura 9). Así como los presentados, hay decenas de otros
testimonios gráficos de este tipo de músicos pululando por las calles de Europa
y América, a comienzos del siglo XX. Por último, un detalle no menos significativo para lo que nos convoca en este estudio: la posición del triángulo, que en los
músicos solistas que hemos presentado va dispuesto en posición lateral superior,
en el bombo del dúo siciliano la disposición es transversal posterior, un rasgo distintivo de los bombos chilenos que siguen el formato antiguo del instrumento.21

20

El loro que saca la suerte en su jaula, es un aditamento infaltable en cualquier organillero considerado un legítimo cultor del oficio en Chile. El loro también estuvo presente entre organilleros argentinos, oficio derivado de la tradición italiana. El uso de
esta ave es una referencia importante de tener presente en la deriva adaptativa que el
oficio experimentó en el país durante la primera mitad del siglo XX.

21

Los bombos utilizados por chinchineros chilenos de nuevas generaciones prescinden
del triángulo, asunto estructural que hoy señala la pertenencia o alejamiento de los
cánones más tradicionales de bailar y tocar.
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Volviendo a Chile y antes de continuar, es oportuno precisar que tras
buscar en la prensa santiaguina de las primeras décadas del siglo XX, no aparecen fotografías ni referencia alguna al personaje que estamos estudiando.
Pudimos comprobar sí, que la voz compuesta hombre orquesta no era una referencia unívoca; esta denominación también se usaba para referirse a un número
de variedades en el cual que una persona realizaba un espectáculo, imitando
con su voz los sonidos de los distintos instrumentos de una orquesta, fueran de
cuerda, viento o percusión.22
La figura del hombre orquesta al cual nos referimos en este trabajo la
encontramos fuera de Chile y fue bastante recurrente entre los últimos años del
decimonónico y las primeras cuatro décadas del siglo XX (Figura 10). Es interesante observar la proliferación de registros fotográficos de estos músicos correspondientes a los primeros años del siglo XX. Por una parte, se puede pensar
que por entonces hubo una mayor disponibilidad de fotógrafos en las calles y
esto habría incidido en la abundancia de registros fotográficos. Pero ello también
pudo deberse a una mayor presencia de estos músicos en el espacio urbano y esta
novedad pudo impactar en el público. Otro aspecto importante a considerar es
que a la sazón el reporte fotográfico orientado como servicio de la prensa informativa, comenzaba a posicionarse necesariamente en el acontecer ordinario y cotidiano, cosa que no necesariamente es el asunto de las disciplinas de la pintura y
la ilustración. Si cotejamos la presencia de nuestro personaje en las artes visuales
convencionales de fines del siglo XIX, la presencia del hombre orquesta parece ser
mucho más marginal entre los retratos de personajes populares. Tal vez, la pieza
pictográfica más relevante en este sentido sea la que en 1893 realizó el pintor
brasileño Manoel Lopes Rodrigues (1859-1917) quien, durante su estadía en
París, retrató a un joven músico callejero que sigue las características del hombre
orquesta ya descrito anteriormente. Al igual que la generalidad de estos músicos,

22

“APLAUDIDO EL HOMBRE ORQUESTA EN EL COLISEO: René Crucet, el famoso hombre
orquesta, debutó ayer en el Teatro Coliseo con un éxito bastante halagador. Su presentación fué premiada por el público que gustó de un espectáculo ameno y original. René
Crucet, es un artista novedoso y de una fama teatral llena de recursos, que posee una
garganta privilegiada, y que a través de ella, ejecuta las más raras interjecciones musicales y variadas posiciones orquestales y bombardeos aéreos. El público habitual de la
sala de Arturo Prat y Avenida Matta, aplaudió a este artista en forma amplia”. Diario La
Nación, jueves 30 de diciembre de 1937, p. 8 (ortografía del texto original).
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éste también es acordeonista y siendo un músico ambulante francés, su bombo
mantiene correlación con el bombo del hombre orquesta del Departamento de
Creuse, en el detalle del triángulo que coincidentemente va dispuesto en posición
transversal anterior, lo que podría interpretarse como una modalidad francesa, ya
que, como veremos, era común que los alemanes llevaran el triángulo en disposición lateral y los italianos en posición transversal posterior.
Figura 10 – M. Lopes Rodrigues. Orquestra ambulante (1893, óleo sobre tela, 115.5 x 89.3 cm)

Fuente: Wikimedia Commons.23

Si bien, el hombre orquesta – u orquesta ambulante, como lo refirió Lopes
Rodrigues – es un tipo de músicos que tiene un origen muy remoto, hacia
comienzos del siglo XX se observa que este personaje experimentó un incremento,
el que bien pudo estar motivado por ciertas tendencias musicales que dominaron
dicha época y, muy especialmente, aquella que marcó la industria musical de
aquel entonces. La relación musical entre percusiones y órgano de tubos responde
a un proceso propio del desarrollo de la automatización en la escucha musical.
Desde mediados del siglo XIX comenzaban a palparse los efectos de la revolución industrial en el modo de escuchar y participar la música, lo que se hace más
23

Este óleo retrata con mucho detalle al mismo músico que en décadas posteriores vemos
fotografiado en una diversidad de situaciones. La pintura se halla en el Museo de Arte
da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil. Mi agradecimiento al musicólogo Egberto Bermúdez,
quien me advirtió de le existencia de este cuadro. Disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M_Lopes_Rodrigues_PDart.jpg. Consultado 10/06/2020.
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evidente a finales del mismo siglo. Especial injerencia tendrá la aparición de autómatas musicales cada vez más complejos. Iniciando el siglo XX estos instrumentos
ocupaban un lugar protagónico en nuevos espacios sociales: los salones de baile y
las ferias internacionales. Así, el decimonónico epiloga con máquinas instrumentales muy abultadas en recursos tecnológicos, que simulaban orquestas y bandas
militares, ejecutando música bailable y sones marciales, repertorios que a la sazón
gozaban de gran aceptación social. Ya para entonces, la mixtura de un órgano
con instrumentos de percusión era ya parte del paisaje sonoro de la ciudad. Y esta
sonoridad va a estar íntimamente vinculada a la tecnología de los instrumentos
maquinales. Sobre este tema me permitiré una breve digresión.
Una firma que incidió enormemente en la trayectoria que habrían de seguir
los autómatas musicales fue la casa Gavioli, empresa familiar que lideró el apogeo
de los órganos mecánicos.24 Organizada en Cavezzo hacia 1806 por Giacomo
Gavioli, esta firma comenzó a destacar por sus instrumentos mecánicos y relojes
musicales. Doce años más tarde la empresa se muda a Módena, donde Ludovico,
hijo de Giacomo, comienza a ganar notoriedad por el desarrollo de autómatas de
alta sofisticación, prestigio que hacia 1840 estaba ya cimentado particularmente
con el Panharmonico, un gran órgano orquestal con el que se desplazó por algunas
ciudades extranjeras, hasta radicarse definitivamente en París junto a su padre el
año 1845. Hacia finales de la siguiente década Ludovico se instalaba con un taller
propio, ya consagrado como ingenioso fabricante de órganos orquestales. En
1892 su hijo Anselmo Gavioli – un organero de gran inventiva – registraba una
patente para el uso de un sistema de tecnología neumática que operaba mediante
pliegos perforados. Esta tecnología perfeccionó los autómatas musicales al punto
de volverlos sistemas de muy alta complejidad, mejorando con ello la literatura
musical junto con optimizar la sincronización entre el instrumental de tubos – ya
fueran de labio o lengüeta – y los de percusión.

24

Las actividades de esta familia organera fueron iniciadas por Giacomo Gavioli (17861875) en 1806. Un taller familiar en Cavezzo, dedicado a la reparación y fabricación
de instrumentos mecánicos, dio paso a una empresa organera que se estableció en
Módena, Italia. Más tarde, Anselmo, hijo de Giacomo, desarrolla el Panharmonico, un
órgano mecánico de alta complejidad que fue la base de la empresa que se estableció
en París. Allí también se formaron aprendices que, con los años, migrarían a otras ciudades de Europa diseminando la actividad.
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Iniciado el siglo XX era un hecho común que los órganos autómatas de
salones estuviesen provistos de cajas redoblante, bombo, triángulo, platillos, campanas, placófonos y carillones. En la siguiente ilustración (Figura 11) se observa
un autómata premunido de un bombo (extremo izquierdo) y debajo de éste, un
platillo de golpe directo. En el extremo opuesto se sitúan dos cajas de redoble y el
triángulo, instrumentos que, como hemos visto, aparecen recurrentemente en el
hombre orquesta coetáneo y lo harán también en el chinchinero.
Figura 11 – L'Orgue Superbe (1909). Uno de los últimos órganos de salón, obra de la casa Gavioli, hoy
conservado en Inglaterra

Fuente: Blogspot, forma es vacío, vacío es forma, Organillos – draaiorgel – barrel organ, 201225

El De Lange Gavioli, otro afamado órgano automático de grandes dimensiones (Figura 12), también hacía uso de los mismos recursos rítmicos. Pero no
solo los grandes autómatas estaban dotados de instrumental de percusión. Ya poco
antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, órganos de menor tamaño
y recurso instrumental recorrían las calles de Europa occidental y central, valiéndose de varios juegos de tubos y una batería de percusión compuesta al menos
de bombo, caja y platillo, como se puede apreciar en el órgano de la compañía
Limonaire Frères (Figura 13), continuadora del legado de Gavioli, luego que esta
última desapareciera en 1912.
25

Fotografía recogida de http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2012/09/organillos
-draaiorgel-barrel-organ.html. Consultado el 15/06/2020.
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Figura 12 – Detalle de De Lange Gavioli (1902). Exhibe la recurrente configuración de bombo y platillo en el
extremo izquierdo y caja en el opuesto

Fuente: Pinterest.26

Figura 13 – Órgano neumático fabricado por Limonaire Frères, con instrumentos de percusión en sendos
flancos: cajas de redoble en un costado, bombo y platillo por el otro

Fuente: Morris Museum.27

26

Fotografía recogida de https://www.pinterest.co.uk/pin/499407046172535662/. También
disponible en https://www.museumspeelklok.nl/wp-content/uploads/2016/10/gaviolidetail--600x300.jpg [consultado el 27/06/2020].

27

Fotografía recogida de https://morrismuseum.org/wp-content/uploads/2019/09/2003.
18.3a-3.jpg [consultado el 15/06/2020].
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Un detalle interesante de destacar: en todos estos órganos autómatas y
en muchos más que no hemos incluido, se puede observar que bombo y platillo
siempre están juntos, lo que da cuenta de una complementariedad que Palmiero
también advierte como una asociación que ya venía siendo ensayada en Europa
con algunos siglos de anterioridad:
El instrumento formado por la pareja bombo-platillos tiene un origen
europeo. Desde 1700, con posterioridad a la derrota definitiva de los turcos,
Europa comenzó a conocer las bandas de giannizzeri y a tocar las músicas
turcas, que se caracterizan por el empleo de bombo, platillos y triángulo.
(SACHS, 1980, p. 518-519 apud PALMIERO, 1999, p. 40)

Vistos los antecedentes anteriores, podríamos concluir este pasaje señalando,
al menos, dos aspectos atingentes y fuertemente relacionados. En primer lugar, el
bombo y el platillo se mantuvieron en una fuerte unidad, esta vez, vinculados a
los órganos de mecanismo. Y en segundo lugar, resulta insoslayable la injerencia
que la tecnología de los autómatas habría tenido en la conformación de la escucha
musical urbana pues, como se ha señalado brevemente, esta práctica tenía lugar
especialmente en la vía pública de las ciudades más pobladas de aquel entonces,
hecho que pudo resultar crucial para la configuración del oficio del organillero
que, acompañado de bombo, platillo y triángulo, emulaba una sonoridad que a la
sazón gozaba de plena aceptación social. Todo esto permitía mejorar la recepción
del público, incrementando la recaudación de la actividad. Paralelamente, dicha
asociación no solo estaba validada en la composición organológica de estos grandes
autómatas, sino también reproducía una arraigada tradición de la música callejera
en Europa, consistente en interpretar marchas y danzas acompañadas de bombo y
címbalos. Se puede inferir, entonces, que por aquella época los órganos autómatas
eran los artefactos que encarnaban el pináculo de la tecnología en materia de audición musical y, al mismo tiempo, representaban una continuidad en lo que refiere
a un esquema instrumental proveniente del pasado. Visto desde esta perspectiva,
los autómatas que hemos revisado bien pudieron incidir en la proliferación del
hombre orquesta que, de modo muy rudimentario, representaba una versión de
esa tendencia en el gusto de la música popular urbana de entonces.
Después de esta sucinta revisión de lo que a comienzos del siglo XX ocurría
en el contexto urbano con la escucha de la música popular automatizada y, en
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especial, con la relación que se había desarrollado entre instrumentos de tubo e
instrumentos de percusión, podemos contextualizar de mejor modo la percepción
que por entonces se tenía no solo del hombre orquesta, sino especialmente, de
aquel que acompañaba al organillero.

Organillero y otros oficios del arte callejero en el Berlín de
comienzos del siglo XX
Es bien sabido que a comienzos del siglo XX el organillero y el hombre orquesta
mantenían ya un estrecho vínculo laboral, relación que al perdurar y fortalecerse en
el tiempo dará origen en Chile al binomio organillero-chinchinero. No obstante, la
música del organillo en Berlín – ciudad desde donde provenía la gran mayoría de los
organillos circulantes en Chile – no se vinculaba exclusivamente con el acompañamiento rítmico que podía proporcionar el bombo del hombre orquesta; por aquella
época el espectro de alianzas laborales que el organillero mantenía con otros oficios
fue bastante más amplio. La tímbrica del órgano mecánico era, por aquel entonces, el
sonido de fondo de un paisaje urbano colmado de escenas populares. De este modo,
la música del instrumento era un medio para atraer la presencia de un público que
se situaba más allá del alcance visual del transeúnte ocasional que circulaba por las
inmediaciones. Para apreciar mejor estas relaciones centraremos ahora nuestra atención en la ciudad de Berlín durante las primeras décadas del siglo XX. Allí el organillero se integró con su música al desempeño de otros oficios del espectáculo callejero
que tenían lugar en las barriadas de la capital alemana, escenas que quedaron para la
posteridad en algunos de los registros gráficos que el prolífico fotógrafo berlinés Willy
Römer28 realizó en un periodo temprano de su vida profesional. Con una lente abierta
28

Willy Römer (1887-1979), nacido en Berlín, se inició en la fotografía a los 16 años de
edad, como trabajador de Berliner Illustration-Gesellschaft, la primera agencia de fotografía periodística berlinesa. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, Römer retorna del
frente oriental para dedicarse a reportear sucesos sociales y políticos: el proceso revolucionario berlinés de 1919 se cuenta entre sus primeros desempeños. Desde muy temprano su trabajo se caracterizó por desarrollar una marcada orientación al retrato social,
poniendo especial énfasis en la escena urbana. Su lente dejó para la posteridad un invaluable legado fotográfico, documentando la escena cotidiana de su ciudad natal, desde
los albores del siglo XX hasta 1935, fecha en que el nazismo ya ha tomado el poder total
de Alemania.
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a la comparecencia de tópicos variados, Römer reporteó en imágenes una realidad
social convulsionada, plasmando momentos tan disímiles como la revolución bolchevique, el comercio callejero, la vida en los arrabales, escenas del artesanado, las crisis
financieras, el comercio y los oficios callejeros, entre otros tantos.
Las imágenes seleccionadas configuran un material de interés, en primer
lugar, por la cantidad de fotografías donde aparece reflejado el oficio de organillero y sus asociaciones. Dado su profesión de reportero gráfico, resulta comprensible que los registros sobre acontecimientos histórico-políticos aparezcan
profusamente fotografiados, esto debido al alto interés que dicha temática despertaba en el público y el impacto que en éste causaba. Por tal motivo, es coherente
encontrar abundante material sobre hechos como la Revolución de Noviembre
(1918) y el Levantamiento Espartaquista (1919), la hiperinflación (1923) y las
consecuencias sociales tras la caída de Wall Street (1929), el triunfo de los nazis en
las elecciones y la consiguiente asunción de Hitler a la cancillería (1933). En este
contexto, es que resulta sorprendente el número no despreciables de fotografías
donde aparecen retratados organilleros en plena labor.
Berlín era a la fecha una ciudad animada, cosmopolita y bulliciosa. Así es
descrita en Was nicht im Baedeker steht (SZATMARI, 1927), una novedosa guía
para recorrer la ciudad de Berlín, por los derroteros y paisajes de la gente de pueblo
y sus barrios, en oposición a la guía clásica de Baedeker, que presentaba los atractivos de una Berlín imperial y gloriosa. En los recorridos sugeridos en esta guía se
describen zonas residenciales de las más pobres, donde organistas, otros músicos
callejeros y actores menores tocaban y actuaban en los patios traseros. Si bien, la
música popular ejecutada con instrumentos mecánicos era posible de encontrar
en cualquier punto de la ciudad, la mayor frecuencia de demanda era en los patios
y solares de los Mietskasernen o cuarteles de vivienda, donde vivían decenas de
miles de personas. Estos complejos suburbanos resultaban ser centros de intensa
actividad económica, pues en ellos también se desarrollaban labores productivas,
artesanado, actividades de almacenamiento y abastecimiento de materias primas,
distribución de mercancías, acopio y reparto postal, entre otras muchas tareas.29
29

Eran construcción de perímetro cerrado, que se caracterizaban por contar con varios
pisos de apartamento y patios interiores intercomunicados. Estos barrios de estilo
wilhelminiano fueron edificados en el proceso de la industrialización de la capital germana y estaban destinados a familias de empleados, obreros y artesanos.
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Hasta allí llegaban el Leierkastenmann u organillero con su organillo de cilindro
y, a veces, un bombo a cuestas. Testimonio palpable de esta realidad son las
siguientes fotografías presentadas en este trabajo, la mayoría de ellas captadas en
los patios de estos complejos habitacionales.
Este rasgo de la convivencia urbana berlinesa también aporta nociones para
explicar razonablemente el hecho que, para comienzos del siglo XX, la ciudad
fuera sede de las más importantes fábricas de organillos de barril en Alemania. La
más gravitante de ellas fue la fundada por Giovanni Battista Bacigalupo (18471914), un adelantado aprendiz de los talleres de Gavioli en París, que en 1873 se
trasladó a Berlín donde se instaló en la avenida Schönhauser del barrio italiano
(distrito que desde 1921 pasaría a llamase Prenzlauer Berg). Allí comenzó sus primeras andanzas en la fabricación de organillos de barril o cilindro, echando las
bases de una organería familiar que llegaría a ser la más destacada de la ciudad en
el rubro de la música.30 Esto nos lleva a otra atendible explicación vinculada a la
anterior: generalmente los fabricantes de organillos entregaban sus instrumentos
en comisión a gañanes cesantes, mendigos, o bien, veteranos de guerra desempleados. “A principios de los años treinta había unos 800 cilindros (organillos)
autorizados en Berlín. El ascenso del Partido Nacionalsocialista contribuyó a la
decadencia del organillo, al prohibir la mendicidad y la socialización en las calles
de la forma en que se había hecho antes.” (VILLAMAR, 2015) Estos trabajadores
ocasionales ganaban su sustento diario recorriendo incesantemente los suburbios
de la ciudad con el organillo asignado. Y las fábricas mencionadas no estuvieron al
margen de esta modalidad de producción. En este contexto, es razonable la cantidad de organilleros que Römer retrató en las calles de Berlín con posterioridad
a la conflagración mundial, muchos de ellos haciendo alianza con otros oficios.
(Figuras 14 a 20)
30

La trascendencia de este linaje organero (activo entre 1879 y 1975) se mantiene en la
memoria de la ciudad hasta hoy. En la casa 74ª, ubicada en Avenida Scönhauser, Bérlín,
último domicilio de la firma Bacigalupo, se exhibe una placa recordatoria honrando la
memoria de la familia Bacigalupo. No obstante, es preciso aclarar que esta no fue la
única firma de constructores de organillos en Berlín: Kummer habría sido el primero y
luego Frati & Co. Poco más tarde, inició sus actividades la familia Bacigalupo con todos
sus distintos talleres a lo largo de cien años de historia. Muy pronto aparecería Holl, que
se instaló en un taller contiguo al de Bacigalupo. Le seguirían los talleres de Gröseling,
Hilger y Töpfer. Entre estas empresas debemos destacar la casa de Adolf Holl, por ser
otra importante proveedora de organillos a Chile.
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Figura 14 – Una persona cesante en tiempos de la hiperinflación, realizando un espectáculo en 1923

Foto: Willy Römer.31

Figuras 15 y 16 – Bailarines vestidos de Dirndl y Lederhosen – trajes tradicionales bávaros – danzando sobre
zancos los sones de un organillo. El improvisado espectáculo tiene lugar en un complejo habitacional berlinés. Los mismos bailarines en tránsito por la ciudad junto al organillero, en busca de nuevos espectadores.
Este tipo de espectáculo gozó de gran popularidad en la capital germana

31

Fotografía recogida de https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/sound
-desjahrhunderts/210144/sinfonie-der-grossstadt?type=galerie&show=image&k=2
[consultado 30/09/2019].
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Fotos: Willy Römer, 1928.32

Figuras 17 y 18 – La Mujer Serpiente escapando de su jaula, mientras su compañero de labores toca el
organillero durante el desarrollo de uno de los tantos espectáculos con música mecanizada, presente en el
espacio público del Berlín de la postguerra. El organillo es un violinopan de la firma Adolf Holl und Sohne,
empresa organera que tenía su taller junto al de la familia Bacigalupo en Berlín y que habría trabajado con
las licencias de ésta, ya que desarrollaban el mismo formato de harmonipan

32

Fotografía recogida de http://www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/16.jpg y
http://www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/15.jpg [consultado 23/09/2019].
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Fotos: Willy Römer, 1930.33

Figuras 19 y 20 – El pastor de gansos: un malabarista presentando su espectáculo de variedades acompañado por un organillero, ante el atento público infantil de un centro habitacional de apartamentos, en los
suburbios de la ciudad de Berlín

33

Fotografías recogidas de http://www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/26.jpg y http://
www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/27.jpg [consultado 23/09/2019].

— 183 —

|

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

Fotos: Willy Römer, 1930.34

Los números artísticos ofrecidos en los patios de los Mietskasernen, tales
como la mujer serpiente, la danza en zancos de Dirndl y Lederhosen (una práctica
esencialmente juglaresca), el malabarista, el contorsionista y otros tantos, eran
por dicha época espectáculos callejeros recurrentes. Pero bien sabemos que estos
repertorios han estado y siguen estando fuertemente vinculados a la actividad circense y como tal su ejecución requiere de un entorno espacial transformado y
jerarquizado, que establezca una atmósfera virtualmente separada del trajín cotidiano que domina el espacio público y abierto. En estas presentaciones la música
del organillo fungía como una escenografía sonora. La sonoridad del organillo
debía contribuir a crear una atmósfera fantasiosa, que incidiera favorablemente
en el estado de ánimo del público, a fin que éste estuviese bien dispuesto para
el menguado espectáculo. Pero además, en lugares de volumetría intrincada de
muros y edificios, como lo eran estos patios traseros de los complejos habitacionales donde tenían lugar dichos espectáculos, el organillo y su música eran también el recurso por el cual este espectáculo circense llamaba aparatosamente la
asistencia de quienes estaban fuera del alcance visual.

34

Fotografías recogidas de http://www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/29.jpg y
http://www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/23.jpg [consultado 23/09/2019].
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Organillo, triángulo, bombo y platillo
Conforme hemos podido observar, la unión del organillero con el chinchinero u
hombre orquesta no obedeció al simple azar, sino más bien, ambos coincidieron
en las encrucijadas de las diversas demandas y limitaciones que caracterizaron
una época. Tras analizar la Figura 21, la hipótesis acerca de que la alianza entre
ambos músicos se sustentaría en la intención de emular a los autómatas de los
salones de baile y atender la demanda de un público más descendido en la escala
socioeconómica, parece cobrar mayor sentido. La imagen en cuestión nos permite de modo palpable apreciar la valoración que la población hacía del baile al
son de organillo y percusión. Destaca el hecho que en la fotografía se observa
solo un músico ejecutando ambos instrumentos: éste acciona la manivela del
organillo con su mano izquierda, mientras que con la otra usa una baqueta
para tocar el tambor instalado sobre el manubrio del carromato; el bombo,
los platillos y el triángulo – éste último dispuesto de modo longitudinal sobre
el flanco izquierdo – son tocados mediante un tirapié conectado al taco del
zapato del pie derecho. Por su parte, alentada por la música la vecindad danza
lo que probablemente sea un vals. El hecho de que un solo músico esté a cargo
de todo el instrumental, pone de manifiesto que las expectativas del público
estaban puestas en el repertorio musical y no necesariamente en el espectáculo
que pudiesen brindar los ejecutantes que integraban el dúo, lo que guarda plena
correspondencia con el uso y función de los autómatas de los salones de baile.
De modo que, a la sazón, la alianza entre organillero y chinchinero habría
estado motivada principalmente por cuestiones sociales de uso, asignadas a la
música que realizaban estos instrumentos.
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Figura 21 – Un organillero-hombre orquesta parece sacar de sus labores diarias a un grupo de mujeres que
bailan animosas en el solar de algún Mietskaserne en suburbio berlinés

Foto: Willy Römer, ca 1924.35

El retrato de la Figura 21 da cuenta de una práctica bastante extendida
entre las diversas clases sociales de la época. Así, mientras la clase media y la
pequeña burguesía bailaba en los salones al son de los autómatas neumáticos, la
clase trabajadora compuesta por proletarios y artesanos urbanos, lo hacían en sus
barrios con la música del organillo mecánico acompañado de percusión manual
adicionada. Parece válida, entonces, la hipótesis acerca de la influencia que los
órganos autómatas de los salones de baile habrían de ejercer sobre el organillo,
pues se plasma en esta imagen el esfuerzo por cumplir con la condición de reproducir música de organillo acompañada de percusión y, del otro lado, el interés de
la audiencia por bailar al son de estos instrumentos, indistintamente si participan
un organillero y un chinchinero o, si bien, solo hay una persona tocando simultáneamente todos los instrumentos para acompañar la danza.
Luego de considerar los contextos específicos donde intervenía el organillo,
hasta aquí podemos concluir entonces que, asociado a la juglaría y arte circense,
la función del organillo consistía en aportar elementos musicales a diversas performances del espectáculo callejero de raíz popular; en este primer contexto su
función consistía en contribuir a crear una atmósfera apropiada al montaje en
curso. Mientras que cuando se asociaba en dúo con el bombo compuesto, su
35

Fotografía recogida de https://i.pinimg.com/originals/36/83/48/368348c818d4000187aba
51867bd6173.jpg [consultado 22/06/2020].

— 186 —

Revisando viejas fotografías alemanas

|

función se orientaba hacia la oferta de servicios musicales para la danza. De todos
estos ensambles observados en Berlín donde participaba el organillero, uno de
ellos llegó hasta Chile: me refiero a la pequeña compañía formada por organillo y
bombo compuesto, un binomio que, gracias a vicisitudes que tuvieron lugar tras
el fin de la Primera Guerra Mundial, se vio potenciado en Berlín hasta pasar a la
posteridad en Chile.
En este punto debemos asumir que la relación entre organillero y otros
juglares es bastante anterior a las prácticas detectadas por Römer en el Berlín de
la postguerra. Así también debemos precisar que estas prácticas no se restringían
solo a Alemania; sin lugar a dudas, su espectro geográfico era mucho mayor. En
efecto, revisando la enciclopédica obra de Mayhew sobre el folclore callejero de
Londres a mediados del siglo XIX, podemos apreciar la presencia de espectáculos
de muy similar contextura a los observados setenta años más tarde por Römer
en Berlín: una de las escenas comunes de observar en las calles del imperio británico, consistía en la presentación de bailarines sobre zancos danzando al son de
un organillo (MAYHEW, 1861, p. 148-151) (Figura 22).
Figura 22 – Bailarines sobre zancos danzando al son de un organillo en una calle de Londres. Grabado.

Fuente: Mayhew (1861, p. 150).36

36

Imagen recogida de https://www.gutenberg.org/files/57060/57060-h/57060-h.htm#II_
STREET_MUSICIANS [consultado 22/06/2020].
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Más aún, Palmiero precisa que la práctica de acompañar un instrumento
de tubos con címbalo o platillos, se remonta a finales del periodo republicano
de la antigua Roma: “En sus investigaciones sobre el origen del órgano Sachs
encuentra una estatuilla (I siglo A.C.) que muestra un músico ambulante siriaco,
con hidraulos acompañado por un tocador de címbalos.” (PALMIERO, 1999,
p. 43-44) Asumiendo la antigüedad de esta práctica y considerando los antecedentes como los de Londres, resulta previsible que, desde sus orígenes, el oficio
de organillero venga interactuando con diversas expresiones juglarescas, de modo
que sería estéril continuar tras las pistas de aquel hombre orquesta que se transformó en el compañero de andanzas del organillero chileno, pues así también
el hombre orquesta ha existido en una gran variedad de versiones y no disponemos de información que nos lleve a precisar a qué clase habría correspondido
aquel mítico hombre orquesta que, supuestamente, se habría unido al organillero
en tierra chilena. De modo que orientaremos nuestro enfoque a caracterizar su
arquetipo mediante la definición del instrumental usado. De ahí la importancia
del material gráfico que hemos aportado e incluido en el análisis y discusión, pues
la vía más certera para establecer las correspondencias que nos lleven al hallazgo
de los antecedentes de nuestro chinchinero está contenida de modo importante
en la detección de las similitudes o divergencias morfológicas de los instrumentos
usados. No obstante, para ello vamos a requerir nuevamente del testimonio de la
memoria social. Volvamos, pues, a los antecedentes sobre el Viejito España, aquel
personaje legendario que fluctúa entre hombre orquesta y chinchinero.
En sus remembranzas don Héctor Lizana hace mucho énfasis en los cascabeles que portaba en sus manos, piernas y cabeza, este personaje visto en la escena
santiaguina de comienzos del siglo XX. En efecto, la descripción que él hace
sobre el detalle del gorro con campanillas se ajustaría, de modo más que general,
a los hombres orquesta de las Figuras 7 y 8 que analizamos en páginas anteriores y
así también al hombre orquesta que fuera fotografiado en la plaza de Cauquenes
(Figuras 3 y 4), pues en su gran sombrero de mimbre éste portaba pequeños cencerros o campanillas, estableciendo plena concordancia con el gorro de cascabeles
o campanillas de muchos hombre-orquestas europeos de inicios del siglo XX. No
obstante, España fue un caso más bien aislado, pues Lizana no volvió a verlo nuevamente y tampoco volvió a encontrarse con algún otro chinchinero que haya
llevado cascabeles en distintas partes de su cuerpo. El detalle de los cascabeles
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junto con la efímera presencia de este arquetipo de músico, hacen que Lizana
haya percibido a España como un personaje exótico y de baja incidencia entre las
expresiones de arte callejero chileno de la época referida.37
Pero un análisis de la descripción de Lizana, en especial, de aquel pasaje
donde afirma que “[…] se ponía cascabeles aquí en las piernas y en la cabeza, un
casco grande así con visera que tenía hartos cascabeles […]”, nos remite nuevamente a aquellos músicos tocadores de bombo berlineses de la década de 1920.
Varios son los registros de Römer y otros fotógrafos, en que estos personajes lucen
una versión muy particular de gorro con campanillas. Es el caso del organillero-chinchinero de la Figura 21 ya revisada y también de los músicos retratados en
las Figuras 23 y 24.
Figura 23 – Dos organillero-chinchineros berlineses con sus organillos y sus bombos a la espalda

Foto: Willy Römer, 1926.38

37

El hombre orquesta fue un personaje más bien esporádico, de baja significación en el
imaginario urbano, cuya presencia no alcanzó la relevancia de otros personajes como
minuteros o fotógrafos de plaza, afiladores, turroneros, algodonero, confitero y tantos
otros que aún perviven en la memoria de las generaciones más antiguas.

38

Fotografía recogida de http://www.studiolum.com/wang/berlin/leierkasten/1/19.jpg
[consultado 23/09/2019].
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Figura 24 – Organillero acompañado de un chinchinero con caja y pickelhaube

Fuente: Foto anónima, Década de 1920.39

En las imágenes que acabamos de revisar se repiten dos componentes
presentes en el atuendo de los bombistas o chinchineros berlineses que acompañan o tocan organillo. El primero, el tambor o caja redoblante propio de las
bandas de guerra de tradición prusiana que, según se observa, se portaban en
dos modalidades: o sujetos a la cintura, o bien, sujetos al manubrio del carruaje
del organillo, tal como lo muestran las Figuras 21 y 23. En esta última se repite
el caso de organilleros percusionistas que tocan simultáneamente organillo y
bombo compuesto, solo que por una cuestión de ángulo del enfoque, los bombos
quedan ocultos tras los troncos de los respectivos organilleros y solo se aprecian
las correas sobre los hombros y los platillos que asoman detrás de las nucas de los
músicos. De modo que el uso de organillo y bombo a cargo de un solo músico
fue un hecho recurrente.
El segundo resulta ser un elemento aún más sorprendente: un casco prusiano con un árbol de campanillas, sobre el que referiré algunas interferencias.
Tanto las Figuras 21, como las 23 y 24 muestran a músicos tocadores de bombo
portando en sus cabezas esos cascos grandes con visera y hartos cascabeles, de los que
hablaba Lizana. Se trata de un yelmo muy propio de la cultura militar prusiana:
nos referimos al pickelhaube, casco que el ejército alemán usó hasta 1916, tras su
39

Fotografía recogida de https://n9.cl/mqh8 [consultado 23/09/2019].
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reemplazo por el stahlhelm. Este casco, que fuera diseñado en 1842 por Federico
Guillermo IV de Prusia y popularizado por el Kaiser Otto von Bismarck en
diversos retratos suyos, fue emblema del ejército prusiano el que, a su vez, operó
a nivel simbólico como elemento cohesionador del Imperio Alemán y su pueblo.
En la interpretación que los chinchineros alemanes hacen de este morrión, instalan en su pináculo un segundo elemento de la música marcial prusiana y que
también podría tomarse por símbolo patrio de la época: me refiero al chinesco o
schellenbaum (árbol de campanas) miniaturizado, correspondiente a un campanil
originario de las bandas otomanas y que a fines del siglo XVIII comenzó a ser
adoptado por bandas militares prusianas.40 Es altamente probable que este tipo
de casco, convertido en instrumento musical en el contexto de la música de organillo en Berlín, haya sido el que usaba el ya referido Viejito España. Es razonable considerar esta opción pues el organillo comenzó a llegar al país cuando la
influencia alemana iniciaba su apogeo en distintos ámbitos de la cultura oficial
en Chile.41 Si bien no hay testimonios orales sobre aires marciales en las rutinas
de los organilleros chilenos, aún permanece como testigo del gusto por este tipo
de música la marcha Alte Kameraden, registrada en el cilindro original de un centenario organillo harmonipan de procedencia alemana, en propiedad de un organillero de Valparaíso.42 La llegada del organillo al país hay que concebirla no solo
como la de un instrumento musical más, sino también como una mercancía que
reflejaba de un tipo de relación e influencia culturales. En este contexto, hacia
inicios del siglo XX la música militar era también en Chile una expresión largamente apreciada por el público citadino que frecuentaba plazas y paseos públicos.
(IZQUIERDO, 2008)
40

Ambos emblemas hacen alusión a un periodo en que las marchas gozaban de gran
aceptación entre el público germano y eran, en consecuencia, parte del repertorio de
los organillos de aquel entonces. De ahí la presencia del tambor de guerra, el bombo,
los platillos y la popularidad de este personaje en las calles berlinesas.

41

Movido por el propósito de promover la modernización de la sociedad, un importante
sector de la intelligentsia chilena de fines del siglo XIX y siglo siguiente, se abren a la
influencia alemana en aspectos tan disímiles como la industria, el transporte ferroviario,
la medicina, farmacopea, educación pública y, ciertamente, la doctrina militar, junto a
otros tantos ámbitos.

42

Pedro Castillo, patriarca de una familia de organilleros en la ciudad de Valparaíso, posee
un organillo Adolf Holl und Sohne que tiene en uno de los track de su cilindro original
la popular marcha alemana Alte Kameraden, que en 1889 compusiera Carl Taike.
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La próxima fotografía (Figura 25) nos lleva nuevamente a la convulsionada
y cosmopolita ciudad de Berlín de la década de 1920. Esta vez lo primero que
resalta es el nutrido y variado público espectador que rodea a los músicos y su
mono, que pareciera ser el centro de las miradas. A juzgar por los cuidadosos y
pulcros atuendos que visten todos los retratados – incluidos músicos –, la fotografía parece haber sido realizada en un día u ocasión especial. Sobre este punto
podemos observar un público que viste siguiendo la moda: la muchacha del
centro lleva un jumper estilo flapper dress y, al igual que el resto de las mujeres, un
sombrero cloche, prenda emblemática de los años locos. Mientras que los hombres
van de camisa, corbata y sombrero de paño. Siguiendo el análisis del vestuario,
podemos apreciar que el dúo de músicos expresa en su vestimenta una relación
laboral bastante asentada, al portar vestuario uniforme a modo de ropa de trabajo que está compuesto por un pantalón oscuro, chaqueta aterciopelada oscura
de bolsillos tapados y abotonados, un conjunto que remata estilosamente en el
sombrero Homburg que ambos llevan, expresando un deliberado propósito de
presentarse ante el público como una entidad bien definida. También el dúo tiene
incorporado un mono en su rutina laboral, el infaltable recurso del animal exótico
adiestrado, que siempre cautivó la audiencia infantil y contribuyó a mejorar la
rentabilidad de las jornadas. En lo organológico, se distingue que la maceta del
percusionista va dispuesta en el antebrazo derecho mediante una fijación, lo que
le permite dejar ambas manos libres para redoblar en un tambor que porta en su
cintura. El chinchinero lleva a la espalda el mismo instrumento compuesto que
nos convoca en este estudio, integrado por bombo como base, címbalo de mecanismo y triángulo, estos dos últimos accionados por un tirapié. Adicionalmente,
este músico lleva un tambor o caja con un decorado en zigzag usado hasta la
Primera Guerra Mundial por las bandas militares alemanas.
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Figura 25 – Hombre orquesta y organillero berlineses trabajando con mono. Se observa que el organillo es
un harmonipan fabricado en el taller berlinés de Bacigalupo & Sohne

Fuente: foto de Willy Römer, 1925.43

Pero en esta imagen hay otro importante detalle a considerar: el organillo
es un harmonipan con diecinueve flautas en la fachada, corresponde a uno de los
modelos más usados en nuestro país junto con el harmonipan de 16 flautas. Este
instrumento es una manufactura de la fábrica Bacigalupo und Sohne, sucesora
de la empresa que fundara Giovanni Battista Bacigalupo. Este es otro asunto que
queremos destacar: la presencia mayoritaria de los organillos Bacigalupo en las
escenas urbanas retratadas por Römer. Todos los organillos registrados entre la
Figura 14 y la Figura 22 son piezas de este fabricante, con la sola excepción del
organillo que aparece en las Figuras 17 y 18, que corresponde a una manufactura
de la casa Adolf Holl. Sin embargo, esta excepción confirma la relación que estas
firmas tuvieron en Chile, ya que ambas – Bacigalupo y Holl – fueron las marcas
que dominaron la actividad en el austral país. Los organillos del tipo harmonipan
de ambas factorías poseían teclados correspondientes, tanto para los formatos de
dieciséis y diecinueve flautas en fachada. Esta característica técnica permitía el
intercambio expedito de cilindros entre organillos de ambas firmas; esto aún es
observable en Chile. Este detalle aparentemente insignificante, indica algunas
43

Fotografía recogida de http://riowang.blogspot.com/2013/09/praise-of-craft.html [consultado
30/09/2019].

— 193 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

implicancias de interés, la primera de ellas, que ambas empresas estaban coordinadas en sus estrategias comerciales. También es muy probable que ambos
talleres trabajasen bajo la misma licencia, predominando el criterio constructivo
y diseño de Bacigalupo. Pero el hecho de encontrar preminentemente estas dos
marcas en los registros fotográficos de las calles berlinesas, es indicativo que
ambos operaban desde la estrategia de arrendamiento de organillos a gañanes y
veteranos desempleados.
Un aspecto que queda en suspenso es la presencia del tambor redoblante.
El uso de este instrumento, que aparece en varias fotografías berlinesas, fue, según
las imágenes revisadas, un recurso bastante recurrente entre los percusionistas que
acompañaban organillos en esa ciudad. Su presencia refuerza la idea de emulación
de los autómatas ya referidos, pues completa la batería de membranófonos que
poseían dichos instrumentos neumáticos. De modo que este tambor debió enriquecer la emisión de música bailable – tal como muestra la Figura 21 – y así también, los aires marciales. Esta usanza, que no se observa entre organilleros de otras
latitudes, probablemente haya sido incorporada en medio de un ambiente social
cruzado por las circunstancias bélicas. En todo caso, este tambor se sitúa fuera
de la unidad organológica del bombo compuesto y es, por tanto, un recurso
opcional. De hecho, existen registros fotográficos más antiguos y en otros contextos, donde el tambor no está presente, pero sí se observa ya constituido el
formato organillo/bombo compuesto. Así lo acredita la imagen de la Figura 26,
donde comparece esta modalidad tan común en Chile: un organillero portando
un instrumento de igual formato a los fabricados por Bacigalupo y Adolf Holl,
al que lo acompaña un percusionista que lleva a la espalda un bombo compuesto, igual al que luce en la Figura 9 el hombre orquesta siciliano de Monreale
que toca zampogna. Destaca otro elemento familiar para el público chileno: la
jaula sobre el organillo que evidencia la costumbre latina de trabajar con loros
adiestrados, elemento de trabajo que los sicilianos también portan.
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Figura 26 – Organillero y chinchinero italianos en la ciudad de Tampere. Finlandia

Fuente: William Lomax, 1902.44

Organillo, bombo y monos ¿Un modelo operativo?
El hecho que las Figuras 25 y 26 nos parezcan retratar una escena local no es un
algo fortuito, sino la evidencia de un formato de ensamble que se asentó en el
tiempo como un modelo operativo que decantó de las modalidades de servicios
musicales que las propias fábricas de organillos definieron como parte del camino
que esta empresa siguió para alcanzar al éxito. Cuando me refiero a modelo operativo hago alusión al grado de estandarización de los procesos que estas firmas
debieron integrar como negocio, para que la fabricación de organillos resultase
una empresa exitosa. Y ciertamente que este modelo operativo se desarrolló en
Europa. Pero ¿qué podríamos entender como parte de un modelo operativo en
esta industria de la música envasada? Lo primero son los propios organillos, que
llegan a poseer tubos con una especificidad sonora que los diferencia notablemente de los tubos de órganos de iglesia, por poseer bocas con una mayor apertura
de labios, característica que demanda más presión de aire. De lo anterior resulta
44

Fotografía recogida de https://smezhinka.livejournal.com/140583.html [consultado
8/06/2020].
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un sonido más potente y mejor adaptado para el trabajo en ambientes bulliciosos,
como eran por entonces las calles y barrios populares de la ciudad de Berlín. Otra
parte de este modelo operativo sería la fabricación de órganos no solo para la
venta, sino también para el arriendo y el trabajo local, lo que genera demanda de
servicios musicales y define públicos requirentes de dichos servicios. Y por último,
este modelo operativo deviene en modus operandi del trabajo en las calles, luego
del ensayo de diversas alternativas y el impulso y desarrollo de las más rentables,
asunto que ya hemos esbozado del que ampliaremos algunos antecedentes.
Luego de algunos años de dedicarse al servicio de reparaciones, Giovanni
Battista Bacigalupo inicia en 1879 su taller de fabricación de organillos, siguiendo
la senda de Kummer y Frati. Pero tras el cierre de las actividades comerciales de
Chiaro Frati en 1890, Bacigalupo reorganiza su empresa organera fundando dos
años más tarde la compañía Cocchi, Battista y Graffigna. Este último socio planea
y organiza el modelo de trabajo de arriendo de organillos, un negocio que con
el tiempo escalaría a niveles impensados. Es así que comienzos del siglo XX ya
es medio centenar de personas las que laboraban en dicho taller bajo las órdenes
de Bacigalupo. Hacia 1925 la capital de Alemania tenía algo más de 4 millones
de habitantes. De esa población ochocientas personas eran organilleros. A ellos
se les debe sumar los percusionistas que tocaban bombo y las demás personas
que desarrollaban otras expresiones de juglaría asociadas a la música de organillo.
Para graficar la magnitud de esta empresa podemos establecer una comparación
con Santiago de Chile, ciudad que en la actualidad tiene el doble de habitantes
de los que hace un siglo tenía Berlín, solo que hoy posee un total de setenta y
ocho cultores entre organilleros y chinchineros. Hecha la relación, la proporción
resultante es de 1 organillero por cada 117.500 habitantes en Santiago, mientras
que en Berlín la relación era de 1 organillero por cada 5.000 habitantes. Esta
proporción expone la realidad demográfica del oficio e ilustra con nitidez la exitosa gestión que implicó el modelo de negocio implementado. De lo anterior se
desprende que la empresa Bacigalupo, junto con el organillo, exportó a Chile
un sistema rentable para su explotación basado en el alquiler de instrumentos.
Los empresarios chilenos, en su calidad de debutantes, solo debían replicar esa
probada parte del modelo operativo de la casa Bacigalupo, cual era el arriendo de
organillos a trabajadores ocasionales.
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Al advertir que en Berlín se habría desarrolló un modelo operativo, quiero
apuntar a que se estimuló y reforzó la alianza entre oficios con un sentido laboral
y productivo, lo que no es sinónimo de que la relación entre organillero y chinchinero haya sido una invención alemana. Ya hemos visto que estas asociaciones instrumentales son históricas y responden como patrón a una inveterada costumbre.
Esta modalidad de trabajo la podemos hallar en organilleros alemanes y también
en organilleros italianos. Es lo que nos presentan las Figuras 25 y 26, donde sorprendentemente encontramos retratadas adicionalmente una segunda correspondencia: el trabajo con animales adiestrados observados en el oficio en Chile. De
hecho, identificamos en ellas elementos que, por más de cien años, han definido el
modus operandi del oficio en Chile. Los elementos organológicos, la vestimenta –
donde está presente el sombrero y no el casco de campanillas –, los dos personajes
– organillero y chinchinero –, con el mono encaramado correspondiente a las
primeras décadas de desempeño, o bien, la jaula del perico sobre la tabla del organillo que posteriormente reemplazará al mono. Todo ello nos remite a las escenas
de organilleros y chinchineros en las calles capitalinas de Chile por la década de
1930 o del presente, según sea el caso. Lo que realmente relatan estas fotos es
que el modelo de operativo en que se asocia organillo/bombo/animal adiestrado,
estaba ya establecido en Europa al tiempo que los organillos comenzaban a llegar
a Chile. Dicho de otro modo, una muy buena manera de rentabilizar el trabajo
musical en las calles, comprometía la conformación de esta pequeña compañía
callejera. De manera que nada de esto es algo que haya surgido en nuestro país de
manera accidental o espontánea. La modalidad de trabajo que observamos en el
oficio chileno fue inicialmente una extensión de una práctica extranjera que fue
importada junto con el organillo, pues con ello se repetía una fórmula ya probada
en el país de origen y otros contextos europeos.
Para reforzar esta tesis revisaremos una vez más los testimonios de Lizana,
remembranzas que tanta claridad han aportado al cruzarlas con los datos obtenidos del análisis de la iconografía de antiguos organilleros y chinchineros.
Debemos poner en perspectiva el hecho que Lizana construye la memoria del
oficio desde mucho antes de ser un cultor. Crecido como un niño sin la tutela de
sus padres, Lizana pudo, desde muy tierna edad, desplazarse libremente por su
barrio, considerado uno de los cuarteles de organilleros del Santiago de la década
de 1920. De modo que las atestaciones de Lizana no son evidencia de hechos
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circunstanciales, sino que constituyen un relato estructural de su vida cotidiana.
Su exclusiva posición inicial y luego su rol como cultor, lo hacen un testigo sin par
de la historia del arte del chinchinero y su devenir. Testigo lúcido del oficio desde
mediados de la década de 1930, Lizana esboza en sus relatos otras evidencias de
alto interés:
Yo vivía en (calle) Berta Fernández y ahí en la esquina había un negocito donde
llegaban todos los organilleros, la mayoría. En (calle) Eduardo Matte estaba la
casa donde sacaban los organillos (la casa donde los arrendaban). Se llamaba
Ferreira el dueño y la señora Margarita era la mamá de él. Tenían organillos y
bombos (para el arriendo). Tenían monitos también. (CÁRDENAS, 2017, p. 31)

Este singular pasaje, que pasa casi inadvertido entre otros tantos relatos
recogidos por Cárdenas, atestigua que, efectivamente, propietarios de organillos
como Ferreira, arrendaban los pianos45 con bombos incluidos. Además, el propio
Ferreira también arrendaba monos adiestrados para el trabajo callejero. Pero
Ferreira no era el único que los alquilaba. Así también operaba Ramón Opazo,
otro empresario santiaguino que arrendaba organillos y monos entre las décadas
de 1920 y 1940. (AMANTE…, 1938) Esto nos remite directamente a la figura
25 y destierra la idea de que no existe documentación que atestigüe la existencia
de monos en el desempeño del organillero chileno. Todos estos antecedentes
demuestran que en Chile imperaba una modalidad de trabajo que solo reproducía lo que ya se venía practicando en Europa. Por lo que la llegada del organillo
a Chile tuvo más relación con la internación de un negocio basado en la oferta
de servicio de música ambulante, más que con la importación de un aparato o
instrumento musical. Y como proyección de un negocio ya funcionando en otras
latitudes, la llegada del organillo a Chile habría sido una gestión empresarial que
debió contar con un grado no despreciable de organización.
Desde fines del siglo XIX ya existiría en el país un agente comercial que
habría representado a estas firmas. En la entrevista que le hiciera José Donoso
en 1962, don Enrique Venegas afirma que la aparición del organillo en Chile se
45

Es común que los organilleros chilenos se refieran al organillo como piano. La alusión se origina en que, por su tecnología, todos estos instrumentos poseen un teclado
mecánico interno, accionado por el cilindro que no es otra cosa que una partitura
tridimensional.
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remonta al año 1895. (DONOSO, 1962) Este hecho, que habría acontecido con
la llegada del alemán José Strup a Chile, ocurre en el contexto de la reorganización y expansión de la empresa de Giovanni Batistta Bacigalupo. En 1890 Frati,
el segundo fabricante berlinés de organillos, se retira del negocio dejando expedito el mercado de la música callejera. Dos años después Bacigalupo reorganiza su
empresa en sociedad con Graffigna y Cocchi y tres años más tarde sus organillos
de barril comienzan a llegar a Chile con Strup. Si bien los organilleros antiguos
señalaban a Strup como el primer organillero de Chile, también hay indicios de
que éste habría sido el encargado de promover el uso y formalizar las primeras
importaciones de organillos al país. Por otra parte ¿por qué motivo Donoso habría
entrevistado a don Enrique Venegas? Y ¿por qué Venegas habría sido tan preciso
en mencionar a Strup como el primer organillero? El Sr. Venegas era el antiguo
maestro que reparaba organillos en Santiago de Chile y, según lo expresado por
Manuel Lizana – hijo de don Héctor – don Enrique habría sido la persona que
Strup capacitó en el país para ofrecer servicio técnico de mantenimiento a estos
instrumentos mecánicos. Con todos estos indicios no es de extrañar que Strup
haya introducido el instrumento y también la modalidad de trabajo mediante
alquiler de instrumentos y aquel formato de espectáculo callejero que en Berlín
aseguraba una buena rentabilidad a la empresa de la emisión de música de organillo en la vía pública.
Ciertamente, esta línea interpretativa que instala la idea de la gestión empresarial como el origen y causa del aparecimiento del chinchinero en Chile, eclipsa
de modo franco el discurso romántico que reivindicar en la inventiva de un mítico
Volker criollo – en este caso el pueblo chileno – la autoría del chinchinero. No
obstante, esa inventiva existe realmente, aunque no en la génesis, sino en la evolución que el oficio experimentó, tanto en el uso del bombo como en muchos otros
aspectos. La relevancia identitaria del oficio en Chile radica en la especificidad distintiva que la comparsa organillero/chinchinero alcanzará a lo largo del siglo XX
y que desbordará el estilo que hasta fines de la década de 1930 aún se observaba
en los chinchineros chilenos, que al igual que los alemanes, tocaban sus bombos
en postura estática al lado derecho del organillo. (RUIZ, 2001, p. 66-68) Pero ya
a partir de la década de 1940 y con la aparición en escena del apenas adolescente
Héctor Lizana, el chinchinero dejará de ser una extensión de la práctica europea,
para comenzar a escribir su propia historia, cambios radicales tanto en el desarrollo
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de un lenguaje rítmico más complejo y expresivo, como en los desplazamientos
espaciales que implicaron desarrollo de pasos y coreografías. De los tímidos movimientos corporales que hacia fines de la década de 1930 se observaban en algunos
chinchineros que antecedieron a don Héctor, (CÁRDENAS, 2017, p. 51-53) se
pasará a un proceso de deriva que llevará al chinchinero chileno a diferenciarse
radicalmente del alemán, desarrollando una versión inédita que primeramente
consolidará un particular estilo de danza solista sobre géneros bailables de proveniencia mayoritariamente americana, con evidentes rasgos de destreza acrobática,
donde predomina la impronta personal de cada bailarín; más tarde se progresará
hacia propuestas coreográficas de una y dos parejas e, incluso, diseños colectivos
que incluyen un número mayor de chinchineros. Y es muy probable que sean estos
rasgos, los que más promuevan en el público discursos de identidad, en los cuales
se busca resaltar al chinchinero como personaje originario de Chile.
Pero si alguna duda quedase aún sobre la proveniencia alemana de este dúo,
viene entonces al caso relatar un hecho reciente: en mayo de 2004 Manuel Lara
y Manuel Lizana, con organillo y chinchín respectivamente, realizaron un viaje
al sur del estado de Badem-Wurtemberg, Alemania, con la finalidad de conocer
una de las cunas del organillo en Alemania: la medieval ciudad de Waldkirch
donde tiene su domicilio la fábrica de órganos y organillos Jäger und Brommer
Waldkircher Orguelbau. La sorpresa que se llevaron los organeros alemanes,
conocedores de su historia, fue mayúscula, pues comprobaron que en el austral
Chile aún pervivía una forma de trabajo que en Alemania había desaparecido tras
la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, Wolfgang Brommer,46 uno de los
empresarios organeros declaró en un documental de viaje, que “de esta forma, (los
alemanes) llenamos un gran vacío en nuestra sabiduría”, afirmación que hace referencia a la importancia del organillero chileno en la continuidad de una práctica
ya desaparecida en Alemania y la completitud que este fortuito hallazgo representaba para la historia del oficio en Alemania. Del mismo modo, cuando Brommer
se refiere a “nuestra sabiduría” alude sin duda a un saber popular, cual es la indisoluble ligazón de organillero y chinchinero como una unidad de trabajo, tal como

46

Wolfgang Brommer es un organero y empresario alemán, dueño de una fábrica de
órganos y organillos (Jäger und Brommer Waldkircher Orguelbau) y especialista en la
historia de la fabricación de organillos en Alemania.
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lo era el bullicioso Berlín de comienzos del siglo XX. Por su parte, Evelyn Flögel,47
directora del Elztalmuseum – un museo del burgo de Waldkirch temáticamente
orientado al organillo – expresa en una entrevista: “Creo que podemos encontrar
allá (en Chile) una tradición que aquí (en Alemania) simplemente se perdió”, aludiendo a la tradición del organillero/chinchinero chileno. De modo tal que, pero
por sobre las especificidades que definen una identidad y pertenencia, los chinchineros chileno y el alemán son ramajes de una misma fronda.

Conclusiones
El material fotográfico no es en sí un asunto de relevancia para el desarrollo de los
aspectos económicos del oficio; las fotografías familiares o de viaje, por ejemplo,
nunca tuvieron ningún tipo de incidencia en el resultado en las recaudaciones
alcanzadas en las jornadas laborales. En un oficio que a lo largo de su historia
estuvo socialmente marginalizado e, incluso, perseguido, las fotografías podrían
parecer algo insustancial, frente a la complejidad y precariedad extrema que significa subsistir mediante una actividad que, originalmente, fue ideada para un
servicio que ya ha sido superado ampliamente por los avances de la tecnología del
sonido y las nuevas formas de sociabilidad en torno a la música.
No obstante, la noción del oficio también se ha desarrollado sobre nuevos
tópicos, una vez que el desempeño comenzó a ser apreciado y valorado como
práctica distintiva y, a la postre, como patrimonio cultural inmaterial del país.
En 2013 el oficio organillero/chinchinero recibió de parte del Estado del Chile el
reconocimiento de Tesoro Humano Vivo, lo que solo pudo ocurrir luego de un
largo proceso de relaciones diacrónicas, que apuntaron al establecimiento de un
relato histórico. Solo que estos relatos son, de suyo, algo complejos de argumentar
con coherencia y veracidad cuando no hay documentación escrita a la cual recurrir.
Por lo mismo es que las fotografías, su conservación, observación y análisis son
una base documentaria invaluable para sostener un proceso epistemológico, que

47

Evelyn Flögele, directora del Elztalmuseum (Museo de Waldkirch, Freiburg, temáticamente orientado al organillo), en el triler del documental Tres Chinchineros. Consultado
en https://youtu.be/pCI9NmoLTdY?t=104 [revisado 23-05-2020].
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no solo es un ejercicio disciplinario, sino de cualquier comunidad humana que
busca su reivindicación.
Al interior del oficio y en paralelo al proceso económico-productivo de
subsistencia que cada familia organillera lleva cotidianamente a cabo, se fueron
instalando en las últimas dos décadas procesos de autoobservación en torno al
devenir del propio quehacer. En efecto, toda vez que la única forma de comenzar
un trabajo patrimonial fue recurrir al testimonio del pasado, de alguna manera
las fotos comenzaron a dar forma a la propia memoria del gremio, mediante la
identificación y relato de hechos y anécdotas asociados. En este nuevo contexto
los materiales fotográficos comenzaron a jugar un rol determinante, al momento
de dar soporte a una red de comunicaciones con sentido propio y específico, que
en su operar ha rebasado los límites a la memoria familiar, para finalmente trascender en el afianzamiento de una memoria colectiva. Con el paso de los años
las fotos – principalmente las antiguas – se han transformado en un recurso para
articular ideas de valoración y continuidad de hechos y sucesos, un proceso que
se ha sostenido sobre la base de la comparación y la remembranza de los estilos de
trabajo y personajes que, si bien antes fueron anónimos, hoy tienen ya un lugar
y momento en el devenir de este oficio en Chile. Con ello, se ha elevado el nivel
de distinción y precisión de los hechos identificados, estableciendo con el tiempo
un grado de observación más aguda y precisa para, finalmente, decodificar y reordenar los mapas de la cognición colectiva sobre un oficio que en el país ya cuenta
con más de un siglo de existencia.
Desde un punto de vista metodológico, un ámbito de estudio como el
presentado, demanda desarrollar habilidades para relacionar los testimonios del
pasado – que por omisión en muchos casos no pasan de ser relatos con sentido de
valor en la esfera familiar – con testimonios gráficos que puedan ser leídos, analizados y apreciados con el nivel de discriminación crítica que mencionaba anteriormente. En la documentación gráfica está suscrita la información que a simple
vista puede parecer datos fragmentados e incoherentes o, simplemente, permanecer invisible para la lectura que debe llevarse a cabo en el proceso de investigación. La incógnita que se ha mantenido sobre el origen del oficio de chinchinero en Chile, se ha debido en buena parte, a un tipo de ceguera. Me refiero a
aquella que se obstina en buscar y escarbar donde no hay y, que contrariamente,
desatiende áreas en semi penumbra, pero donde es posible hacer hallazgos. Por
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cierto, se trata de una ceguera activa que puede llegar a distorsionar la apreciación
sobre cualquier proceso. Es la idea preconcebida, el juicio anticipatorio, operando
como condicionante de la explicación; en nuestro caso, la idea de buscar vestigios de un personaje en metamorfosis, sin aceptar que los sucesos hayan transitado por las márgenes de la idea ya urdida. Esta ha sido la distorsión de insistir
en querer ver al organillero y al chinchinero como dos oficios que, llegando por
separado, se habrían unido en Chile en un proceso asociativo espontáneo, único
y, de algún modo, fortuito, cual si los procesos sociales ocurriesen por la casualidad. Curiosamente, Pickett planteaba ya de modo muy general lo mismo que
he querido demostrar aquí, pero como un supuesto sin mayores antecedentes.
Cárdenas, por su parte, tras un esmerado y sensible trabajo de indagación y acompañamiento que sea quizá, la piedra filosofal del oficio de chinchinero en Chile,
siguió de largo buscando al hombre orquesta transformado en chinchinero en la
plaza de Cauquenes u otras inmediaciones.
Las fotografías revisadas están desde hace mucho disponibles en internet.
Las que yo empleé casi no tienen información esclarecedora. Pero en ellas se
retratan personas e instrumentos y eso ya es información más que suficiente para
conformar un corpus de imágenes que, para el caso, resultan ser como las piedras
sobre las que hay que saltar para cruzar el arroyo. Porque estos no son relatos
lineales, sino atisbos por donde llegar a la otra orilla, deconstruyendo los hechos
concretos descritos en las instantáneas para ser redescubiertos y reinterpretados, al
menos parcialmente, gracias a esa apertura de la observación de estructuras a las
que me refería anteriormente.
Y en esto no hay gran derroche de recursos sino, más bien, la disposición
para aceptar la orientación que pueda brindar una intuición, que es lo que ha
hecho el clan Lizana en 2017, cuando terminado el XI Orgelfest en Waldkirch,
viajó hasta Berlín con el objetivo central de participar en otra feria de organilleros
y visitar en Schönhauser Alles, el lugar donde estuvieron las instalaciones de los
Bacigalupo y Holl. En ese periplo los Lizana encontraron algunas gigantografías
que reproducían centenarias fotos de antiguos dúos de organillero/chinchineros
en Berlín, las que, a su vez, fotografiaron para traerlas, examinarlas e interpretarlas en la trayectoria del desarrollo del oficio en Chile. Y esto, hecho con pocos
recursos y mucha sapiencia, es epistemología pura surgida del legítimo interés, la
observación, la descripción, análisis relacional y conclusiones. De modo que este
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trabajo es, como muchas tareas e investigaciones realizadas anteriormente, la sistematización de un permanente diálogo entre disciplinas cooperantes.
Al margen de las limitaciones anotadas, las conclusiones sobre el análisis
iconográfico aquí desarrollado, son también asunto de alta significación para los
intereses del oficio de organillero/chinchinero en Chile, principalmente, por las
aportaciones que ellas pueden representar en el ámbito del patrimonio cultural
inmaterial, asunto que moviliza muchas voluntades en el país. Especialmente,
en la definición de quiénes son finalmente los depositarios y legatarios de dicho
patrimonio, un tema de derecho colectivo y consuetudinario que no deja de ser
controversial. Es precisamente esa identificación y adhesión con un proceso definido y acotado lo que puede dilucidar la a veces candente situación de pertenencia
respecto de este patrimonio.
El uso del organillo acompañado de bombo en las calles de Chile no es
una coincidencia ni ocurrió de modo fortuito. Esto habría correspondido a un
propósito comercial que incluía la forma de darle uso social a la música del organillo y una modalidad de hacer del instrumento un negocio rentable y expandible. Con la presencia del organillo en Chile se replicaba en esta parte del mundo
un modelo operativo de una industria que estaba ya bien montada y probada en
Berlín. No obstante, con todo lo dicho, no he querido negar la impronta que el
oficio ha alcanzado en Chile. Los propios alemanes lo han hecho notar una y otra
vez, señalando el particular curso que la historia de este dúo tomó en Chile.
Finalmente, teniendo en consideración este devenir histórico del oficio – el
que ya he expuesto en estudios que realicé en el pasado y que están en la presente
reseña bibliográfica –, se puede observar que el oficio del chinchinero chileno
comienza a superar la inicial correspondencia que mantuvo con el chinchinero
alemán, en el preciso momento que comienza a decaer el negocio en su modalidad de alquilar organillos. Desplazado por el disco y el radiorreceptor, el servicio de música bailable a domicilio pierde relevancia y clientela. El decaimiento
gatillará, entonces, un cambio de paradigma en el que comienzan a desaparecer
el antiguo empresario y el organillero ocasional, para dar paso a un sujeto más
autónomo y mejor dispuesto a generar respuestas de adaptación frente al descalabro de la obsolescencia. En este contexto aparece la inventiva que rompe con el
antiguo arquetipo de chinchinero y que hace irrumpir la danza acrobática como
nueva impronta de una vieja alianza. Este es el punto sobre el cual organilleros/
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chinchineros debaten y reclaman hoy la pertenencia de un patrimonio que no es
nominal, sino muy por el contrario, se sustenta en una praxis asumida desde lo
laboral y que dice relación con modo de ejercer el oficio que ha estructurado esa
historia única y específica. Por este motivo, en el escenario presentado todo organillero se reconoce en la disposición que le asiste para acompañar la danza de un
chinchinero. De igual modo, los chinchineros que son parte de este patrimonio se
reconocen en esta misma afinidad, excluyéndose todos quienes prescinden de esta
histórica y vigente relación.
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O ornamento na escultura
e na música
Mozart Alberto Bonazzi da Costa

Introdução
A imagem é um veículo de grande valor informativo; na verdade, sempre exerceu
atração sobre as pessoas e, nessas primeiras décadas do século XXI, é uma linguagem preponderante. Nos períodos históricos anteriores não houve produção
tão maciça de imagens, documentando todos os aspectos da vida e da privacidade
das pessoas. É difícil prever como se desenvolverão os estudos históricos a respeito
da imensa quantidade de imagens produzida pelas sociedades principalmente a
partir do desenvolvimento dos equipamentos digitais. Essas imagens apresentam
claramente a realidade de quem as produziu? Se não, o que se pretendia expor?
Tinha-se noção de que essa produção poderia ficar arquivada em bancos de dados,
vindo a assumir valor documental representativo da sua época? Certamente serão
muitos os ângulos pelos quais se poderá abordar os estudos a respeito da importância da imagem nos tempos que hoje se vive.
Mas seria esse o único recurso para se ter acesso a informações? É provável
que não! Cada um dos cinco sentidos físicos fornece informações fundamentais à
sobrevivência e para cada um deles existem tipos específicos de estímulos constituindo um vasto e diversificado repertório experiencial. No entanto, pode haver
outros recursos, por meio dos quais se pode apreender aspectos vitais, da superficialidade à profundidade existenciais, em meio à natureza ou na artificialidade
desenvolvida e construída pelo cérebro humano. Por exemplo, embora aparentemente simples e de inegável complexidade, são os signos produzidos com a finalidade de conter aspectos simbólicos.
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Entre as linguagens expressivas comuns ao exercício da arte, encontra-se
um elemento presente desde o alvorecer das realizações humanas, o ornamento,
que, associado a aspectos profundos da psique humana, pode constituir referência
ao meio natural de onde o homem provém, aplicada às superfícies das suas realizações arquitetônicas e plásticas. Assim, esse conceito, que, além das formas, pode
significar muito mais do que simples artifício dirigido ao embelezamento, ocorre
em diferentes linguagens artísticas e, entre elas, a música. Existem elementos
comuns ou correspondências entre a ornamentação aplicada às obras arquitetônicas, escultóricas, pictóricas e utilitárias e os ornamentos utilizados em música?
É oportuno lembrar que as configurações que impregnam o mundo
construído pelo homem, assim como as suas mais diversas realizações,
seguem padrões resultantes da atividade racional humana, que possibilita
o desenvolvimento de meios para se atingir objetivos determinados, e, no caso
do ornamento, para povoar o seu espaço artificial com elementos dos quais possa
extrair sensações, ao mesmo tempo que encontrar veículos para a transmissão
de mensagens, explícitas ou não. A possibilidade de estabelecimento de relações
de equivalência entre essências de pensamento e elementos ornamentais, nos
universos plástico e musical, constituem aqui um tema para breves considerações.

Equivalências
Na Antiguidade Clássica oferendas efêmeras constituídas por guirlandas e festões de folhagens, flores e frutos foram depositadas em frisos que encimavam
os frontispícios dos templos. Com o passar do tempo passou-se a representá-las em pedra, originando os relevos e esculturas ornamentais. (BONAZZI DA
COSTA, 2014, p. 10) Do mesmo modo, ornamentos derivados e representativos de componentes arquitetônicos executados em madeira, como vigas, caibros de arremate, asnas e pendurais, pernas e frechais, (BONAZZI DA COSTA,
2010, p. 63) talhados em pedra, integrariam rico repertório incorporado à
arquitetura e a arte, compondo modelos divididos em famílias ornamentais,
que seriam estudados e recombinados por toda a história.
Ornamentar (ornare) é fazer com que formas visuais organizadas por
princípios simples se integrem a um contexto ao qual completam, caracterizam
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ou enriquecem. O ornamento é um mecanismo que detém potencial para
impressionar o observador e que, por meio de significados associáveis às suas
formas, provoca o afloramento de emoções. (BONAZZI DA COSTA, 2010,
p. 64) Desse modo, o ornamento pode ser visto como um tipo de configuração
por meio da qual se estabelecem diálogos entre o universo das formas e o dos
significados simbólicos.
Os símbolos se apoiam nas qualidades expressivas da experiência sensorial,
por ser esta dotada de ‘acentuações metafóricas’ na prática cotidiana. Os
símbolos que concentram maior carga de poder se originam nas sensações
perceptivas mais elementares, por se ligarem estas a primordiais experiências
humanas. (ARNHEIM, 1988, p. 21 apud BONAZZI DA COSTA, 2010, p. 65)

Apenas em abordagens superficiais os ornatos poderiam assumir o papel de
elementos simplesmente decorativos, já que a natureza simbólica que os impregna
pode ser múltipla em conteúdos e suficiente para ocasionar processos comunicativos envolvendo ou não o uso de sínteses formais, como as que compõem os sistemas icônicos e sígnicos: “há na arte uma palavra que pode nomear todos os seus
modos, todas as suas fantasias e que suprime de um só golpe todas as pretensas
dificuldades quanto à sua oposição ou à sua aproximação a essa natureza, jamais
definida e não sem motivo: é ornamento”. (VALÉRY, 1998 apud BONAZZI DA
COSTA, 2010, p. 64)
Para Alberti (2011, p. 376), o ornamento confere graça e nobreza a uma
construção. Mas isso também pode ser associado ao corpo humano, considerado
no Renascimento como a expressão máxima da Criação, e, tudo que a ele se puder
sobrepor, como proteção e vestimenta, joia ou assessório, ou, no que diz respeito
às extensões que mediam o contato desse mesmo corpo, com o meio circundante,
como o espaço construído, os objetos utilitários, as obras de arte e os instrumentos musicais.
É importante ressaltar que, na maior parte dos períodos históricos
conhecidos, não se concebeu realização humana desprovida de ornamentação.
Alberti (2011) afirma que, com a retirada do aparato e da pompa conferidos
pelo ornamento, instituições fundamentais à existência humana, como as
leis, o exército, a religião e a república, seriam reduzidas a atividades insípidas
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ou insossas, reiterando o que afirmava a sabedoria dos antigos, para quem a
apreciação da beleza constituía uma capacidade inerente aos seres humanos,
ligando-se, portanto, a valores de natureza filosófica, moral, social e política.
Para Sócrates, a beleza só poderia ser atingida, se associada à plena funciona1
lidade, resultante de uma completa e harmônica articulação entre as partes componentes de um corpo, sendo admissível que se recombinasse em obras pictóricas e
escultóricas, linhas com as partes mais belas de uma multiplicidade de corpos, com
o objetivo de atingir a máxima expressão de beleza. (PANOFSKY, 1994, p. 19)
Nos dias atuais, a pouca ou nenhuma convivência com elementos ornamentais, se deve a mudanças, que a partir da Revolução Industrial, alterariam
tanto o contato com o meio natural, quanto o modo de pensar e os sistemas de
produção, as concepções estéticas, culminando com a valorização da forma exclusivamente dirigida ao exercício de uma função.
A ruptura com os padrões estéticos tradicionais, intensificada a partir das
primeiras décadas do século XX, modificaria a relação entre as pessoas e o universo da ornamentação que, diante das radicais sínteses formais modernistas,
passaria a ser representativo de anacronismos estilísticos, de sistemas políticos e
tecnológicos ultrapassados e incompatíveis com o vigente princípio de funcionalidade em meio a sociedades modernas e industrializadas.
A multiplicidade de formas que povoaram o imaginário humano desde
tempos imemoriais seria suprimida em favor de uma racionalidade livre de ornamentos que encontrou na máquina a sua expressão ideal, implantando rapidez e
precisão nas mais simples atividades humanas, e que, para o bom funcionamento
e desempenho, via no ornamento um verdadeiro entrave. No entanto, elementos
ornamentais seriam reinseridos, embora muitas vezes descontextualizados, na
arquitetura e na arte a partir do alvorecer da chamada Era Pós-Moderna.
A natureza se apresenta impregnada de formas, cores e texturas, que se relacionam ou correspondem de maneira harmoniosa, sendo plausível que, mesmo
enquanto sínteses formais arquitetadas pela mente humana, os ornamentos aplicados sobre o espaço arquitetônico, as artes plásticas e a música constituam elementos portadores de informações relativas à estética vigente nos períodos em
que foram gerados.
1

Para Sócrates, tudo o que é belo é útil e desempenha uma função. (NUNES, 1999, p. 10)
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Considerando-se a possibilidade de associação ou mesmo de correspondência entre as ocorrências formais e o modo de pensar, seria possível encontrar,
nas linhas ornamentais e demais conteúdos formais da arquitetura e da arte, meios
para a materialização de ideias, podendo ser lidas como a representação ou a configuração do modo de pensar dos períodos históricos nos quais foram geradas,
podendo ocorrer o mesmo com a música ou outras linguagens artísticas.
Nessa linha de pensamento, a associação entre as linguagens verbal e
musical constitui aqui a base para algumas reflexões. É possível associar o verbo
ao texto musical, já que toda melodia pode ser vista como uma espécie de texto,
havendo afinidade estrutural entre ambos, sendo todo texto um produto resultante da relação entre expressão e conteúdo.2 (CARMO JUNIOR, 2007, p. 13)
No entanto, não é tão simples representar, por meio de códigos visuais, traduções
entre diferentes sistemas de signos, originários de linguagens diversas.
Pode-se entender a melodia como uma cadeia de sons que se relacionam.
Sendo a memória humana um repositório de textos, e correspondendo a cada
melodia um texto, é importante apontar para diferenças fundamentais entre os
dois universos: por meio do verbo se pode registrar e apresentar conteúdos de
maneiras diversas, condensadas ou não, sendo possível em qualquer um desses
modos armazenar ou transmitir o conteúdo fundamental. O mesmo não ocorre
com a música, que só pode ser reproduzida integral ou parcialmente, (CARMO
JUNIOR, 2007, p. 11) constituindo qualquer tentativa de condensação ou
ampliação, uma variação do significado e da forma originais do texto musical.
A frase: ouvir uma melodia é como ouvir alguém dizer algo, embora este algo
seja intangível, (CARMO JUNIOR, 2007, p. 10-12) dá conta do grau de complexidade envolvido na tentativa de tradução do universo formal para o universo
musical e vice-versa. Pode haver correspondência entre as formas dos ornamentos

2

Para Hjelmslev (1975), a formação de um texto se dá por meio da junção de um plano
de conteúdo (significado do texto) com um plano de expressão (manifestação do conteúdo), havendo, na linguagem, solidariedade entre os dois planos, sendo inviável uma
separação artificial dessas duas funções: uma expressão não é expressão senão porque
ela é expressão de um conteúdo, e um conteúdo não é conteúdo senão porque é conteúdo
de uma expressão. Assim, o plano de conteúdo dirá respeito ao significado do texto,
enquanto o plano de expressão, por meio de qual código (verbal, gestual, icônico) o
conteúdo será expresso.
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presentes na arte e na arquitetura por toda a história, e os presentes na música
desenvolvida em períodos determinados?
Parte-se aqui da premissa de que pode existir uma estrutura comum ou
correspondências entre as linguagens expressivas de cada período histórico e o seu
modo de pensar, expressa nos signos que caracterizam a sua ciência, religião e arte.
Nas realizações humanas, essas correspondências poderão assumir formalmente
características similares ou não, no entanto, muitas vezes, partindo de elementos
incomuns, é possível propor possibilidades e direcionamentos integrados: "o planejamento de uma peça musical deve ser tão cuidadoso quanto o de um projeto
arquitetônico, devendo, nos dois casos, resultar em um produto final que apresente continuidade, equilíbrio e forma". (BENNET, 1986, p. 8)
Por exemplo, em uma sociedade rigidamente estruturada, como a
egípcia, as linhas da arte não poderiam ser livres e fluidas, mas sim, rígidas,
mantendo o padrão representativo da estrutura social praticamente inalterado por mais de 3 mil anos. Em locais e épocas em que se valorizou a liberdade de pensamento e de expressão, mesmo que de certa maneira restrita a
um conjunto de cânones, como a Grécia, as formas buscariam expressar os
avanços filosóficos e científicos, morais e sociais em toda a sua rica gama de
complexidades.
Pode-se constatar com facilidade a evolução estilística da escultura grega,
desde o período arcaico, marcado por formas rígidas, até o auge da era clássica,
quando se atingiria um nível expressivo e naturalista excepcionais. A evolução do
pensamento filosófico, associada ao desenvolvimento tecnológico, envolvendo,
por exemplo, a produção de ligas metálicas mais resistentes e eficazes no corte do
mármore, possibilitaram a obtenção de configurações formais que, além de buscarem uma representação fiel aos modelos, se dirigiriam também à expressão de
uma beleza idealizada.
Na Europa Medieval, a informação ficaria restrita a grupos privilegiados,
comumente segmentos elitizados da Igreja de Roma ou do sistema monárquico,
não havendo para a maior parte dos demais extratos sociais qualquer possibilidade de acesso ao conhecimento. A redução das possibilidades analíticas e do
grau de experimentação individual, por determinações religiosas, atrelada a
padrões morais resultantes de estruturas dogmáticas, limitou sensivelmente os
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conhecimentos do homem da Idade Média, o que ficou claramente registrado
ou materializado no universo das formas daquele período, arcaizadas, mesmo
séculos após as admiráveis conquistas do pensamento, da arte e da arquitetura
da Antiguidade Clássica.
A construção do ornamento clássico está profundamente ligada a um sistema de proporções deduzidas da própria natureza e consideradas como expressão
de virtude, equilíbrio e harmonia, que se encontram e se repetem nas mais diversas
manifestações dos reinos animal, vegetal e mineral, constituindo um caminho
para a eficácia no que diz respeito à existência e à sobrevivência, assim como no
que trata da manipulação da forma em busca do belo e do funcional, que necessariamente deveriam estar associados.
Entre as mais belas passagens escritas que abordam a questão das proporções básicas para a construção dos elementos ornamentais, destacam-se os parágrafos do célebre tratado De Architectura, do arquiteto romano Marcus Vitruvius
Pollio (2007, p. 202-204), escrito em 27 a.C., que propõe como teriam se originado as ordens arquitetônicas gregas (Figura 1), com base nas proporções do
corpo humano, masculino e feminino:
6 – Querendo eles colocar as colunas nesse templo [Apolo Paniônio] e não
possuindo as respectivas comensurabilidades e procurando uma metodologia conveniente que lhes permitisse sustentar o peso e configurar uma
manifesta elegância, mediram com exatidão a planta do pé viril e reproduziram em altura. Tendo descoberto que o pé correspondia no homem à
sexta parte da sua estatura, transferiram o mesmo para a coluna e, qualquer
que fosse o diâmetro da base do fuste, elevavam-no seis vezes em altura até
o capitel. Desse modo, a coluna dórica começou a mostrar nos edifícios a
proporção, a solidez e a elegância de um corpo viril. 3 (VITRUVIUS POLLIO,
2007, p. 202)

3

Relação da ordem dórica com o corpo masculino.
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Figura 1 – Cinco tipos de construção (Five maner of buildings)

Fonte: Serlio, 1982, The Fourth Booke, fol. 3.

As proporções do corpo masculino dariam assim origem à ordem dórica,
de características masculinas, que se destinava à construção de templos de divindades masculinas ou fortificações. Em seguida, surgiriam os tipos de ornamentos
originários das proporções do corpo feminino, manifestos nas ordens jônica e
coríntia, e dirigidos a templos de divindades femininas ou palácios:
7 – Da mesma maneira, levantaram depois um templo a Diana, procurando
uma forma de novo estilo, com a mesma planta, levando para lá a delicadeza
da mulher, e dispuseram em primeiro lugar o diâmetro da coluna segundo
a oitava parte da sua altura, a fim de que ela apresentasse um aspecto mais
elevado. Na base colocaram uma espira imitando um sapato; no capitel, dispuseram, à direita e à esquerda, volutas, como se fossem caracóis enrolados
pendentes de uma cabeleira; ornamentaram a fronte com cimácios e festões
dispostos como madeixas e por todo o fuste deixaram cair estrias como o
drapejado das sobrevestes de uso das matronas. Assim lograram a invenção
de dois tipos discriminados de colunas, uma viril, sem ornamento e de aparência simples, e a outra com a sutileza, o ornato e a boa proporção femininas.
(VITRUVIUS POLLIO, 2007, p. 202-203)4

4

Relação da ordem jônica com o corpo feminino.
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Em seguida, se procederia a um aprimoramento das proporções, em busca
de uma comensurabilidade mais harmoniosa, fixando para a altura da coluna sete
diâmetros da base para a coluna dórica, e nove para a coluna jônica.
8 – […] No que diz respeito à terceira, que se diz coríntia, apresenta-se com a
delicadeza virginal, porque as donzelas, mercê da sua tenra idade, possuem
uma configuração de membros mais grácil e conseguem no adorno os mais
belos efeitos. (VITRUVIUS POLLIO, 2007, p. 203)5

Desse modo, teriam surgido as ordens arquitetônicas gregas: a dórica, com
características masculinas, e a jônica e coríntia, com características femininas, e suas
famílias específicas de ornatos, que, quando recombinadas entre si, dão origem à
ordem composta, na qual se combinam características ornamentais masculinas e
femininas.6 Os elementos ornamentais dessas quatro ordens seriam relidos e recombinados em todos os períodos históricos, excetuando-se o Modernismo.
No que diz respeito ao estabelecimento de equivalências entre características específicas de essências de pensamento e formas promovidas no universo
ornamental, a sinestesia7 pode ser um meio para compreender a possibilidade de
tradução entre diferentes linguagens, constituindo um caminho para o estudo
das ocorrências ornamentais na arquitetura e na arte quando transpostas, por
exemplo, para a música. Segundo Sacks (2007, p. 260), desde o início da vida
surge espontaneamente uma ligação entre os sistemas auditivo e motor, conservando-se a capacidade de conectar sons e movimentos. “Parece instintivo, para
todos nós, bater o pé para acompanhar um pulso rítmico ou balançar o corpo no
andamento de uma música”. (SOUZA, 2016, p. 20)
Nesse sentido, diversos experimentos têm procurado configurar traduções
entre a dimensão visual e a sonora, como o cravo (ou órgão) de cores (também
5

Relação da ordem coríntia com a graciosidade da donzela.

6

As características masculinas, femininas ou compostas, das ordens arquitetônicas gregas,
quando traduzidas para o universo da dança, do qual se falará brevemente a seguir,
resultam em gestos diferenciados e codificados, relativos às diferentes naturezas. Nesse
caso os gestos podem ser vistos como uma tentativa de tradução intersemiótica das linguagens artísticas, musical, pictórica ou escultórica, para a linguagem da dança.

7

Do grego syn (união) e aísthesis (sensação), o vocábulo sinestesia remete a um tipo de
sensação unificada a partir de diferentes estímulos.

— 217 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

descrito como ocular ou “para os olhos”), 8 desenvolvido pelo jesuíta LouisBertrand Castel, em 1725, no qual cada nota correspondia a uma cor, presente
em lâminas coloridas expostas quando do acionamento das notas (Figura 2).
Séculos depois, o princípio dessa invenção inspiraria o clavilux (piano cromático),
de Thomas Wilfred, desenvolvido em 1922 (Figura 3). Utilizando prismas de
caleidoscópios o aparelho projetava formas luminosas a partir do acionamento
do teclado ligado ao projetor. À mesma época (1922), utilizando uma célula de
selênio, Raoul Hausmann desenvolveria o optophone, equipamento que traduzia
eletronicamente a luz em ondas sonoras e vice-versa9 (Figura 4).
Lazlo Moholy-Nagy buscaria por uma notação musical que constituísse
o próprio som, prescindindo da execução por instrumentos. Esse trabalho intermídia consistia no estudo dos formatos dos furos presentes nos sulcos dos discos
de vinil (Figura 5), como base para uma escrita acústica que possibilitasse a produção de novos sons, envolvendo a imprevisibilidade e a mediação de equipamentos elétricos e produtos a eles associados com o objetivo de reproduzir música,
reutilizando e recombinando elementos sonoros obtidos por meio da execução de
instrumentos tradicionais ou inovadores.
Figura 2 – Desenho do cravo/órgão ocular em 1730

Fonte: Peintresdeco.10
8

Cf. Castel (1740, p. 470).

9

Consiste no desenvolvimento de um processo automático de formas variadas de luz
refratária e na introdução de mudanças nos canais de ordens visuais, análogo ao comportamento das descargas eletrônicas. (DONGUY, 2001)

10

Disponível em: http://peintresdeco.canalblog.com/archives/2013/09/08/27977937.html.
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Figura 3 – Wilfred no comando do console do seu Clavilux

Fonte: Proyecto IDIS – Universidad de Buenos Aires.11

Figura 4 – Diagrama simplificado do Optophone de Hausmann12 (esq.); Versão do Optophone construída
por Peter Keen (dir.)

Fontes: Donguy (2001, p. 218) (esq.); Peter Keen (2000) (dir.).13

Figura 5 – Lazlo Moholy-Nagy, estudo dos formatos dos furos presentes nos sulcos dos discos de vinil como
base para uma escrita acústica que possibilitasse a produção de novos sons

Fonte: Ediriwira (2014).
11

Disponível em: http://proyectoidis.org/wp-content/uploads/2016/11/thomas-wilfred-clavilux.jpg.

12

Desenho do próprio Hausmann, que acompanhava o pedido de patente.

13

Disponível em: http://www.peter-keene.com/optophone%2000-us.html.
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O registro em desenho da execução musical ocorre no trabalho de Milan
Grygar, que, na década de 1960, aplicaria pontos e traços no momento da execução da música, resultando nos chamados desenhos acústicos. Esse trabalho permite uma aproximação de outra linguagem, por meio da qual é possível encontrar
correspondências, nesse caso, entre música e movimento. Trata-se da dança, linguagem que tradicionalmente guarda potencial para registrar gestos pretéritos.
Mais recentemente, o piano cromático de Catherine Arnaud realiza a
tradução a partir de uma partitura musical, gerando uma pintura. A partitura
transferida a um disquete, gera um rolo com informações distribuídas em grade e
básica à performance. (CARNEIRO, 2014)
No entanto, é importante ressaltar que nem todos os experimentos desse
tipo ficam restritos a obviedades. As equivalências entre o pensamento de uma
época e as ocorrências formais que dele resultam não serão expressas necessariamente de maneira limitada por padrões meramente representativos. Há elementos
que podem conduzir a uma compreensão mais aprofundada dessas possibilidades
sinestésicas de maneira menos evidente.
Nas linhas descritas no espaço pelos movimentos de dança, existem aspectos
que podem ser considerados ornamentais, isto é, reveladores de particularidades e
peculiaridades do período no qual foram gerados, tendo como exemplo, repetido
em diversos períodos históricos desde a Antiguidade, as espirais formadas pelo
giro em movimentos de braços e mãos (Figura 3).
Figura 6 – Esquemas coreográficos – nas linhas descritas no espaço pelos movimentos de dança existem
aspectos ornamentais

Fonte: Keiser (2012).

De forte teor ornamental, os movimentos espiralados podem caracterizar
mesuras e denotar, por exemplo, modos marcados por estruturas sociais, por meio
das quais explicita-se a posição individual ou dos diversos estratos sociais em
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relação ao poder e às subdivisões em classes em sociedades rigidamente hierarquizadas, remetendo, também, a questões como a da cordialidade, do gosto, da graça
e da elegância.
São inúmeras as possibilidades de transposição de significados para os
mais diversos tipos de suportes por meio de uma multiplicidade de formas, cores
e texturas, utilizando elementos com potencial para o estabelecimento de relações e associações que, no entanto, constituirão códigos apenas acessíveis a quem
conhece previamente os seus significados, segundo a cultura que os gerou. Tentar
estabelecer relações de correspondência com base apenas em fatores formais, desconsiderando as diferentes significações que a eles poderão ser atribuídas em diferentes meios, poderá gerar sérias imprecisões interpretativas.
Há códigos verbais por meio dos quais são estabelecidos padrões comunicativos diretos ou não, podendo a palavra escrita conter significados explícitos ou
implícitos, envolvendo, portanto, interpretação. De qualquer modo, embora a
linguagem verbal seja mais facilmente reconhecível por utilizar conjuntos de palavras com significados estabelecidos e a conferência de caracteres a partir das suas
sonoridades, previamente conhecidas e decodificáveis pelo observador, o processo
de apreensão de conteúdos formais e estilísticos exigirá repertório e conhecimento.
É importante lembrar que há muito a arte deixou de se destinar à
representação, principalmente a partir do desenvolvimento de equipamentos
como a câmera fotográfica. O fato de ser possível registrar a materialidade exposta
a diferentes graus de luminosidade, reproduzindo com exatidão a vista pela qual
o objeto foi focalizado e a imagem tomada, ocasionou uma revolução nas artes
visuais, que puderam buscar outras possibilidades expressivas e de maneira mais
livre, para além da tradicional função mimética.14
Se existem códigos verbais, também há os visuais e os sonoros que, de
acordo com sua natureza, possibilitam decodificação direta e fácil ou reservam
seus conteúdos aos que detiverem conhecimentos que possibilitem a sua leitura ou
reconhecimento. Os códigos visuais são mais claramente reconhecíveis, por possibilitarem leituras com base em padrões formais tradicionalmente estabelecidos.

14

Após a possibilidade de fixação da imagem fotográfica por meio de processos químicos,
floresceram experimentações artísticas livres de utilitarismos, destacando-se o movimento conhecido como Impressionismo.
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Já os significados atribuíveis aos gestos humanos podem variar segundo a cultura
dentro da qual são gerados. No entanto, pelo alto grau de expressividade e correspondências interculturais, apresentam possibilidades interpretativas ou inferenciais por componentes de culturas diferentes.
A possibilidade de conferir significados de frases musicais ou de determinados tipos de efeitos sonoros de maneira associativa em cenas cinematográficas
conduziu ao estabelecimento de códigos, que, após mais de um século de repetição e desenvolvimento constante, tornaram-se reconhecíveis por públicos de
diferentes culturas e distribuídos por todo o mundo.
Assim, a produção de trilhas musicais para o cinema se desenvolve de modo
a transmitir diferentes sentimentos, por meio de sonoridades previamente conhecidas pelo público. Desde os tempos do cinema mudo os acompanhamentos
executados ao vivo envolviam modelos musicais associados a experimentações
sonoras disponíveis em publicações distribuídas por diversas regiões e contendo
informações básicas que contribuíam para a sistematização de um inventário associativo entre estruturas musicais e significados extramusicais, explorando o fato
de as produções musicais dirigidas ao cinema serem compostas visando atingir
uma sensibilidade cognitiva. Para os adeptos de abordagens da significação cultural, o contexto e as motivações ideológicas são intrínsecos à criação e recepção
da música. (OLIVEIRA, 2017, p. 27-29)
Assim como ocorre em relação ao ornato aplicado às superfícies arquitetônicas ou aos objetos utilitários, existem inúmeras divergências a respeito do papel
do ornamento na música, sendo comum associar esse elemento a fatores anexos
ou de menor relevância. No entanto, é possível que o seu estudo e reconhecimento possam conduzir a um aprofundamento interpretativo, levando-se em
conta que a ornamentação pode ou não favorecer o suporte que integra.
Existe uma hierarquia entre os elementos que compõem a textura musical.
Embora a estrutura possa existir sem ornamento, ambos (ornamento e estrutura)
podem ser complementares. A relação entre a estrutura e o ornamento envolve
aspectos sutis, que, se decodificados pelo intérprete, poderão favorecer um aprofundamento no nível de compreensão da peça musical, interferindo na execução,
enriquecendo o universo de sonoridades e, desse modo, ampliando as possibilidades de fruição do receptor.
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Para algumas linhas teóricas, o peso musical envolvendo o desenvolvimento da harmonia e da melodia seria suficiente para transmitir o afeto básico e
corresponderia à estrutura da peça.
O ornamento, que para as artes visuais pode ter também a função de conter
significados simbólicos, na música, pode constituir um caminho para a ampliação
das possibilidades interpretativas e expressivas, constituindo, por exemplo, um
meio para a produção de sonoridades características de tempos idos. A possibilidade de execução desse tipo de mensagem, utilizando instrumentos originais ou
réplicas fiéis, poderá resultar em algo ainda mais próximo do que se escreveu ou
ouviu, em séculos passados, nos espaços religiosos ou nos salões palacianos.

Considerações finais
A ornamentação esteve presente nas realizações humanas na maior parte dos
períodos históricos conhecidos. Entre as possíveis explicações para essa permanência, destaca-se a possibilidade de ser uma referência, a partir da reminiscência
do meio natural do qual o homem provém, assumindo as características próprias
de cada uma das linguagens por meio das quais foi construída. Nos relevos escultóricos ou nos acordes musicais, os ornatos se materializaram segundo a estética
do seu tempo, embora, principalmente em relação à arte e a arquitetura, isso
tenha constituído em boa parte dos casos uma recombinação e mesmo uma reinterpretação de modelos clássicos, originários da Antiguidade.
Observar a ornamentação presente nas formas escultóricas integrada à
arquitetura, às artes plásticas ou às artes aplicadas de períodos determinados pode
subsidiar o acesso e a compreensão de outras linguagens, como a da música do
mesmo período? É provável que sim, como ocorre em relação aos desenhos, pinturas, gravuras e fotografias de época, que guardam potencial para enriquecer o
repertório tanto do executante quanto do observador a respeito dos mais diversos
aspectos de sociedades, em períodos históricos com os quais não teve contato.
É possível que estruturas de pensamento comuns a diferentes linguagens
configurem-se nos universos da forma plástica e musical sob padrões semelhantes.
Assim, características do modo de pensar e do comportamento de sociedades, em
períodos históricos remotos, podem ficar impressas, por meio de correspondências
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formais, por exemplo, nos seus objetos de uso cotidiano, configurando o que
poderia ser chamado de estilo.
Quando aplicadas à ornamentação musical, essas estruturas se traduzem
em sonoridades e ritmos que se tornam representativos de cada período e cultura,
além da estrutura musical, por meio dos diferentes tipos de instrumentos e de seus
timbres específicos. Desse modo, se pode dizer que as melodias e seus ornamentos
também podem ser entendidos como elementos característicos da estética da sua
época, já que, sendo muito mais do que simples elementos decorativos ou meros
artifícios compositivos, podem ser vistos como componentes de um sistema que
guarda significados e informações a respeito de particularidades e peculiaridades
das sociedades que os geraram.
Existe no ornamento plástico ou arquitetônico, assim como no musical,
potencial para conduzir o observador a um contato direto com significados que
de outra forma só poderia conhecer quem estivesse presente quando o elemento
foi criado, ou seja, se vivesse em outra época. Trata-se de carga informativa que
não utiliza os meios convencionais para transmitir conteúdos, mas que tem na
sua estrutura mais íntima o número ou a vibração exata em relação a questões
organizacionais e, portanto, não restrita a exterioridades, sendo correspondentes
às ordenações de pensamento vigentes quando da sua concepção.
Imaginar uma determinada textura visual impregnada de múltiplas colorações e buscar pelas sonoridades que lhes são correspondentes são questões
que envolvem o número enquanto combinação vibratória, como demonstrou
Pitágoras na Antiguidade. O ornamento musical envolve assim relações matemáticas aplicadas a intervalos sonoros subdivididos, segundo uma lógica que se liga a
princípios numéricos básicos que impregnam todas as coisas.
O que está em jogo quando da execução contemporânea, desde que se
busque pelos mecanismos adequados, como os instrumentos originais ou boas
réplicas e os modos de tocá-los como se fez no passado, é simplesmente a possibilidade de contato com sons que se aproximam daqueles que foram emitidos há
séculos, criando para o ouvinte uma experiência de fruição carregada de significados, incorrendo, inclusive, na possibilidade de relativização da dimensão espaço-temporal. A importância do ornamento reside no fato de ele funcionar como
um adjetivo que altera o sentido do substantivo.
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Imagens e narrativas sobre artistas
em trânsito na Amazônia: os registros
visuais sobre Adele Marchesi Coniglio
Luciane Viana Barros Páscoa

Introdução
Durante o Ciclo da Borracha, entre 1850 e 1910, a Amazônia viveu seu fastígio
econômico. As cidades de Belém e Manaus receberam um intenso fluxo migratório de estrangeiros e brasileiros de outros estados, e tal dinâmica impulsionou
a efervescência do teatro musical. A pesquisa realizada pelo musicólogo Márcio
Páscoa (2000, 2006) revelou que circularam pela Amazônia cerca de vinte companhias líricas em Belém e dez companhias em Manaus, nesse período. A atividade musical referente ao norte do Brasil, ainda pouco conhecida no restante do
país, mostrou-se rica e sensível por meio da publicação de estudos musicológicos
de Páscoa (2009), cuja recuperação deste patrimônio musical permitiu melhor
entendimento sobre o teatro musical na Amazônia em sua fase áurea. No desenvolvimento do projeto intitulado “Iconografia de artistas do Teatro Musical do
século XIX atuantes em Belém e Manaus”, buscou-se o aprofundamento sobre a
estética visual presente na fotografia da segunda metade do século XIX e início do
século XX, a partir do conjunto documental fotográfico que sinalizou informações importantes sobre a vida musical, a estética e os elementos cênicos utilizados
para os espetáculos da época.
Na segunda edição do projeto referido, após a organização do conjunto
fotográfico em categorias de análise, procurou-se desenvolver uma aproximação
das críticas e crônicas já compiladas com a análise das imagens dos respectivos
cantores. Para fundamentação teórica e metodológica, foram utilizados os estudos
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de Erwin Panofsky, Walter Benjamim, Susan Sontag e Phillipe Dubois. Através da
pesquisa histórica em fontes primárias, do inventário de fontes imagéticas e textuais, da análise das imagens e da recuperação da crítica ou crônica musical acerca
do desempenho dos artistas selecionados, este estudo pretende refletir sobre os
aspectos sociais e criativos presentes nas narrativas da linguagem visual e do texto
crítico, bem como sobre a repercussão da fotografia de gabinete na tradição iconográfica e cultura visual da estética oitocentista.
Do conjunto documental foram selecionadas fotografias da cantora Adele
Marchesi Coniglio (c. 1875-?). Trata-se de uma imagem registrada em 1897 no
estúdio amazonense pelo fotógrafo italiano Arturo Luciani, residente em Manaus,
e por outro fotógrafo italiano, Francesco de Rubeis, cuja fotografia da cantora
realizada no estúdio em Ferrara em 1898 foi publicada em periódico amazonense
no mesmo ano. Estas fotografias encontram-se no Fondo Antonio Cervi, da
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
Verificou-se que estas imagens foram concebidas para cartão-postal e material publicitário diverso, pois percebe-se a recorrência de elementos visuais que
evidenciam a realização das fotografias em estúdio, representando a cantora em
trajes de cena para divulgação profissional (carte-de-visite).

Trajetória artística
Adele Marchesi Coniglio (c. 1875-?), soprano nascida em Ferrara, iniciou seus
estudos na mesma cidade com Reiss Scotti. Há registros de que o começo de
sua carreira foi aos 14 anos, cantando o papel de Inês em La favorita, na sua
cidade natal, onde também atuaria em La sonnambula. Fez fama como cantora
de operetas e integrou o grupo de Rafaelle Tomba e outros empresariados por
seu marido, o maestro Francesco Coniglio, nos quais ela era a principal artista.
(PÁSCOA, 2006, p. 269) Marchesi foi uma das principais cantoras do gênero de
operetas em sua época. Começou a transitar para o repertório de ópera quando
obteve elogios por sua atuação como Mimi, em La bohéme, em Buenos Aires, no
ano de 1898.
Em 1897 e 1899, visitou Belém e Manaus, mas cantou apenas o repertório
de operetas. No começo do século XX viajou por vários países, ora interpretando

— 228 —

Imagens e narrativas sobre artistas em trânsito na Amazônia

|

La traviata, que se tornou sua especialidade, ora integrando companhias líricas
com este e outros papéis, como na oportunidade em que visitou São Petersburgo,
com a Companhia de Óperas Castellano. Esteve em Odessa e em cidades vizinhas, atuando ainda em Bucareste, Amsterdam, Montevidéu, Havana e cidades da
Turquia e da Grécia. Na Itália, percorreu importantes teatros de Gênova, Ancona,
Monza, Roma, Trieste, Verona, Nápoles, Bologna. (PÁSCOA, 2006, p. 269)
Além da Violeta (La traviata), seu repertório operístico incluía as protagonistas de Faust, Manon, L´Amico Fritz, Pagliacci, Adriana Lecouvreur e Zazá. Nesta
ópera, cantou no Teatro Verdi em Pádua, com sucesso. De acordo com Fabbri e
Bertieri (2004, p. 415), seu nome é listado como sendo corista em Ferrara em
1890 e 1891. Mais tarde, cantou no teatro Comunale em Ferrara, já como solista.
De sua cronologia, é possível destacar a passagem pelo Teatro Olimpo em
Rosário, (em novembro de 1902) na temporada de operetas; cantou Tosca no
Teatro Concordia, em Constantinopla (setembro de 1903) e Eugene Oneguin em
dezembro de 1903 em Vilnius (o elenco contava com o barítono Mattia Battistini
e o tenor Giuseppe Armanini, e a empresa era dirigida por Francesco Coniglio,
que também era o regente). Cantou Zazá no Politeama d’Azeglio, de Bologna,
em setembro de 1905, e Cavalleria rusticana no Teatro Alhambra, de Alexandria,
Egito. Adele Marchesi cantou várias vezes mais o papel de Violeta (La traviata) no
Teatro Petruzzelli em Bari, entre 1909-1910, no Teatro Malibran, em Veneza, e no
Teatro Massimo em Palermo, em 1910, assim como em Florença em 1913. Parece
não ter estendido suas atividades após a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente
foi morar em Bologna, onde lecionou canto. (PÁSCOA, 2006, p. 269)

Imagens e narrativas
Duas imagens dentre seis localizadas no Fondo Antonio Cervi, da Biblioteca
Comunale dell’Archiginnasio di Bologna foram selecionadas para compor este
estudo, ambas produzidas por fotógrafos italianos: Arturo Luciani e Francesco de
Rubeis.
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A fotografia de Arturo Luciani e o contexto da temporada da Companhia
Tomba em Manaus
Figura 1 – Adele Marchesi Coniglio. Foto Arturo Luciani, Manaus, ca.1897. Albumina, 145 x 98 mm.

Fonte: Fondo Antonio Cervi. Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna.1

Esta rara fotografia é um registro feito em Manaus pelo fotógrafo italiano
Arturo Luciani, que ali residiu. Luciani era um artista formado pela Academia
de Belas Artes de Florença e chegou a Manaus no fim do período imperial. Seus
primeiros trabalhos foram como pintor decorativo de casas e prédios públicos;
alguns imóveis em Manaus ainda conservam trabalhos semelhantes, ainda que
não se saiba exatamente a autoria. Arturo Luciani também se dedicou ao desenho
artístico, chegando a ocupar o cargo correspondente no Instituto de Educandos
Artífices e a fazer retratos. No começo do século XX, Luciani chegou a representar
o Amazonas em exposição nacional, levando consigo dezenas de telas com composições de paisagens amazônicas e algumas personalidades locais. O artista também
empreendeu trabalhos decorativos no antigo Teatro Eden, que se chamava então
Eldorado. Nesse mesmo período, abriu o ateliê fotográfico em Manaus.
1

Disponível em: http://badigit.comune.bologna.it/cervi/863.htm. Agradeço a autorização
de publicação das fotografias de Adele Marchesi Coniglio, concedida pela Biblioteca
Comunale dell’ Archiginnasio de Bologna, na pessoa da dra. Alessandra Curti.
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Os princípios formais da pintura podem ser observados nessa fotografia
que retrata Adele Marchesi Coniglio. A fotografia de estúdio evidencia o jovial
traje de cena da cantora, que é representada com os cabelos presos e penachos,
vestido e corpete, mangas curtas bufantes com aplicação de rosas, laços e sobreposição de tecidos na saia. Os tecidos utilizados reforçam os aspectos de contraste da fotografia. Quanto ao gestual, a cantora segura a saia, numa postura
graciosa em mise-en-scène. Está com os braços à mostra. O enquadramento central
é nítido e o cenário de fundo é iluminado, mas propositalmente desfocado, para
obter a atmosfera pictorialista. Provavelmente trata-se da representação de uma
personagem de opereta realizada durante a temporada em Manaus. Diante dos
adereços e estilo do figurino, que ainda é composto pelas joias, um colar de duas
voltas com pingente e pulseiras, numa postura coquete, acredita-se que a composição remete à personagem Clairette, da opereta La fille de madama Angot, de
Charles Lecocq, encenada ao menos em três ocasiões durante a temporada de
1897. Na fotografia há uma inscrição, em que consta que o retrato foi oferecido
a Alarico Lamberti (1845-1901), diretor-fundador do periódico Il Picollo Faust,
também diretor de dois teatros em Bologna, o Del Corso e o Brunetti. No retrato,
vemos a assinatura da cantora com a data de 26 de setembro de 1897, mesmo ano
da temporada em Manaus e da realização da fotografia.
Em 1897, depois da passagem da companhia lírica que inaugurou o
Teatro Amazonas, chegou a companhia de operetas de Rafaelle Tomba, bastante
conhecida no Brasil e que se apresentava em Manaus pela primeira vez. Ofereceu
cerca de quarenta espetáculos, metade deles récitas de assinatura, com as operetas mais significativas da época: Orfeo all’inferno, de Jacques Offenbach, I campane di Corneville, de Robert Planquette, Donna Juanita, de Daniel Auber, La
mascotta, de Edmond Audran, Boccaccio, de Franz Suppé, I moschettieri al convento, de Edouard Varney, La figlia di madama Angot, de Charles Lecocq, Il chitaraio, de Karl Milhöcker, Il venditore d’uccelli, de Karl Zeller, I Granatieri, de
Vincenzo Valente, Pescatori di Napoli, de Sarriá, Don Pedro de Medina, de Vico
Redi, Rafaello e Fornarina, de Paolo Maggi. Foram apresentadas duas zarzuelas, El
rey que rabió e Gran via, e duas óperas cômicas, Fra Diavolo, de Auber, e Crispino
e la comare, dos irmãos Ricci.
A orquestra tinha a regência de Francesco Coniglio. Integravam o elenco o
barítono cômico Oreste Lambiase, que fez grande sucesso em Manaus, o barítono
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Emílio Marangoni, as sopranos Angeolina Vergani Marangoni, Alba Ratti de
Rubeis e Elvira Lafon, os tenores Domenico Maieroni, Antonio de Rubeis e Sartori,
os baixos Enrico Betz e Giuseppe Sabatini, primo do conde Sabatini, violinista
amazonense que estudava na Europa, mais os comprimários Busacchi, Macentelli
e Castelli, dentre outros cantores, inclusive os do coro. (PÁSCOA, 2009, p. 66)
Segundo Páscoa (2009, p. 66), a temporada de operetas, começada num
intervalo de cerca de quarenta dias depois de encerrada a de óperas pela companhia de Joaquim Franco, foi bem-sucedida e contava com boa produção cênica,
pois a crônica relata o uso de artifícios elétricos, concertos com trechos de óperas e
exemplos de habilidade pessoal de seus membros. A última récita da temporada se
deu em 16 de fevereiro, concluindo o seu repertório com as peças citadas.
Adele Marchesi Coniglio era muito festejada e apreciada, pois possuía as
qualidades cênicas e os recursos vocais mais que necessários para o gênero leve
a que se dedicou. Obteve crítica positiva em vários lugares por onde cantou. A
célebre Gazzetta Musicale di Milano colocou-a entre as rainhas da opereta:
Adele Marchesi Coniglio – Eleita no canto, rica de meios tons e de agudos,
precisa e rápida na dicção, a morena Adele tem um lugar invejadíssimo no
mundo da opereta. É uma excelente ‘Mascotte’ por todos os recursos de postura e de canto; mas é certamente um D’Artagnan especial. O tem estudado
com senso artístico fino e o reproduz com uma marcada energia, a qual bem
se presta a pessoa ágil, nervosa, o olho vivo e falante, a boca desdenhosa e
perla. Naquele papel ela exprime toda a impetuosidade do jovem gascão, sem
nunca perder a graça feminina, antes, acrescentando-lhe fazendo-la apreciar
ainda mais. Na mulher vestida de homem, o público não renuncia jamais a
mulher… pelo contrário! A Marchesi na sua recente viagem à América do Sul,
não só com opereta, mas também com ópera séria, que para uma e outra foi
escriturada, extravasou o seu talento artístico e os jornais foram unânimes em
elogios. Na Cicala e la Formica, uma das últimas produções que triunfou e
mostrou quanto, sem perder de seus recursos, pode a gaia cena ser deliciosa
e educativa ao mesmo tempo; a Marchesi na parte da Cigarra achou acentos
singulares de graça dispondo à melodia o sentimento e ao sentimento a
expressão mais sincera da verdade, quanto essa é interpretável sob a provisão
do poeta e do musicista. Criatura de delicado sentir, correta e senhoril, ainda
que a atravesse o riso malicioso e as situações arriscadas e excitantes da gaia
cena, ama com sinceridade a sua arte, porque responde ao seu espírito, e
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porque depois da duríssima prova lhe tem dado invejáveis triunfos e… daí
terá outros mais. Sim, Adele! (GAZZETTA, 1903, p. 339-340)2

Em São Paulo, a crônica teceu-lhe elogios:
Possuidora de uma voz fresquíssima, de uma espontaneidade e de uma agilidade extraordinária, de um timbre agradabilíssimo e delicioso, ao qual a
maneira finamente educada imprimia outra sedução, era, como atriz, o que
era como cantora de opereta, que uma soprano ligeiro de companhia lírica
podia invejar. (AMARAL, 1979, p. 207)

Em Manaus, a cantora alcançou um sucesso esplêndido. A crítica mais
rigorosa da cidade rendeu-se aos atributos da soprano italiana na segunda temporada, em 1898:
Muito nova ainda, pois conta apenas vinte e três anos, já conquistou um lugar
distinto na difícil arte de representar, havendo obtido sempre um verdadeiro
triunfo no desempenho de cada papel que se tem encarregado.
É desnecessário fazer-lhe elogios, porque não existe em Manaus quem a
não conheça, quem não haja avaliado seu valor artístico e quem não tenha
sincera e entusiasticamente aplaudido logo que ela entra em cena, de que é,
digamo-lo já, uma cintilante estrela. Modesta ao extremo, perde-se às vezes
por essa boa qualidade que numa artista deve ser considerada como defeito;
entretanto, é incontestável que como atriz ou como cantora o seu trabalho é
completo e, em bom português, é superior à toda crítica.
Tem mérito real, conhece profundamente todos os segredos da arte a que
se dedicou, é simpática e insinuante, conquista as plateias num instante,
por uma frase bem dita, um simples olhar ou um magnífico gorjeio de sua
garganta privilegiada, é em conclusão e em resumo, uma artista que figura
por direito em primeiro lugar, em todos os teatros das principais cidades da
Europa e da América.
É pálido excessivamente, chega a ser banal, o que acabamos de dizer com
intuitos de elogiar a formosa Sra. Adele Marchesi, a elegante prima-donna da
companhia que ora trabalha no nosso primeiro teatro, mas a verdade é que
perante o seu valor artístico ou nada se diz ou esgota-se a adjetivação.

2

Texto traduzido por Márcio Páscoa.
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De resto nós dissemos acima que ela é uma atriz completa; – que mais dizer
[…]
É uma estrela fulgurante do palco cênico, estrela de primeira grandeza a quem
nós hoje, humildes cronistas, saberemos prestar nosso preito e admiração e
conosco todo o público […]
Adele Marchesi alia a uma bela voz um conhecimento profundo da cena,
onde pode jactar-se de ser a rainha, pois na própria Itália ela não encontra
competidora que lhe possa empanar o brilho. (Commercio do Amazonas, 1898)

Vale destacar que na festa artística da temporada de 1897, Adele interpretou I granatieri, e somaram-se ao benefício da artista o violinista, maestro e
pedagogo Adelelmo do Nascimento, o compositor e violinista Elpídio Pereira,
mais os violinistas Paulino de Mello, Geraldo Amorim, Raimundo Filgueiras e o
flautista (artista visual, decorador e cenógrafo do Teatro Amazonas) Chrispim do
Amaral. O registro sobre o benefício da cantora revelou uma festa emocionante:
[…] a festa artística da sra. Adele Marchesi foi um sucesso em Manaus.
Enchente real e muito entusiasmo durante o espetáclo que foi variadíssimo.
Nas suas entradas ao palco foram recebidos com grandes salvas de palmas e
não só a beneficiada como a sra. Ratti e os srs. Marangoni, Lambiase e Betz.
Como todos os outros esteve a sra. Marchesi muito bem no seu papel de Nini,
a plateia não regateou aplausos e, em certas ocasiões as palmas já eram em
excesso, pois obrigavam o pano a levantar-se muitas vezes prolongando ainda
mais o espetáculo, que veio a acabar depois de 1 hora da manhã.
[…] Impressos em folhetos e cartões voavam de vez em quando algumas
poesias e um acróstico cujo autor começou com o nome de operetas e o terminou com nomes de alguns artistas da Companhia Tomba. À festejada foram
oferecidos pelos seus admiradores diversos mimos e um seu retrato numa
moldura de meio metro de comprimento…
Também saiu-se muito bem a sra. Marchesi na Valsa das Flores, recebendo
muitos aplausos e flores. No fim dessa peça a distinta artista atirou ao público
diversos cartões nos quais vinha impresso uma poesia em agradecimento à
Família Amazonense. Nessa ocasião apareceu mo fundo da cena um escudo
cercado de focos de luzes elétricas, tendo em cima a bandeira brasileira e em
forma de faixa as cores da bandeira italiana, separando as iniciais M. C. feitas
em focos elétricos.
A fantasia do Guarany, [foi regida] pelo correto maestro Adelelmo do
Nascimento. Ao subir para a cadeira de regente, foi o nosso maestro recebido
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com uma estrondosa salva de palmas. A execução foi muito boa e muito aplaudida. No segundo intervalo foi executada a polca ‘Nini’ de Aristides Bayma,
peça oferecida à festejada e que foi dirigida a orquestra pelo próprio Bayma:
estrondosa salva de palmas à última nota da maviosa flauta do Chrispim.
(AMAZONAS, 1897)

Percebe-se nessa descrição os cuidados de requinte com a produção do
espetáculo de benefício da artista. Com a participação dos artistas em trânsito
e residentes na cidade, evidencia-se aqui a circulação de artistas, obras, produtos
culturais num ambiente que se quer cosmopolita, apesar do isolamento geográfico da Amazônia do oitocentos.
A fotografia de Francesco de Rubeis e os aspectos da temporada
da Companhia Coniglio-Valla em Manaus
Figura 2 – Adele Marchesi Coniglio. Foto Francesco de Rubeis, Ferrara, ca.1898. Aristotipo, 182 x 117 mm

Fonte: Fondo Antonio Cervi. Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna.3

3

Disponível em: http://badigit.comune.bologna.it/cervi/1280.htm.
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A segunda fotografia aqui abordada é de Francesco de Rubeis, fotógrafo
italiano residente em Ferrara, com um estúdio comercial na Piazza Sacratti.
(TEBALDI, 1979) Esta imagem foi publicada no periódico Commercio do
Amazonas em 1898, na ocasião da temporada da Companhia Coniglio-Valla.
Francesco de Rubeis figura nos livros sobre fotografia do ressurgimento italiano, mas é apenas citado nestes estudos com referência à existência de seu estúdio
profissional. Sabe-se que, além de fotografar artistas da cena lírica, dedicou-se à
fotografia de moda e à fotografia militar, sobretudo retratos. (MORMORIO,
1999; PAGNOTA, 2009; PIZZO, 2016)
Nesta obra, Adele Marchesi é fotografada em pé, com um traje vitoriano.
No verso da fotografia há a identificação “prima donna di Opereta”. Pelo ar mais
sério, acredita-se tratar-se de uma fotografia de divulgação, com predominância
da postura em diagonal, com o rosto da cantora voltado ao espectador. O traje
contextualiza a moda feminina no último decênio do século XIX: a cantora veste
uma saia xadrez de corte vitoriano, uma blusa com mangas mouton de gola alta e
o cabelo preso com coque alto. Usa um leque fechado como adereço e uma fivela
que prende a faixa na cintura.
A renovação de estilo entre vestidos da década de 1880 e a década de 1890
foi uma mudança de ênfase da saia para o corpete. A saia que, com sua complexidade de camadas, tinha sido a principal característica do vestuário entre 1875 e
1889, tornou-se sem grande importância. A gola alta costumava ter um entrelaçamento rígido, mas nos últimos anos do século muitas vezes aparecia como faixas
dobradas de tecido. A cintura era bem marcada, com uso de cintos ou faixas, além
das jaquetas bolero curtas, que foram acessórios importantes na década de 1890.
As fivelas foram usadas ornamentalmente e houve um revivalismo das formas de
fivelas do século XVIII. (SESSIONS, 2015)
O contexto da divulgação dessa fotografia no periódico amazonense se
dá no período da passagem da Companhia Coniglio-Valla em Manaus. Em virtude do grande sucesso dos artistas da temporada de operetas de 1897 com a
Companhia Tomba, Francesco Coniglio organizou uma companhia que incluiu
alguns dos melhores cantores daquela estação e voltou à capital do Amazonas,
associado ao maestro Ettore Valla, em 1898.4
4

As sopranos principais do elenco eram Adele Marchesi Coniglio e Clotilde Lombardo
Valla. O naipe feminino era integrado por Elda Morroto, cantora de ópera, Luisa Pagay,
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O grupo estreou no Teatro Amazonas em 11 de dezembro de 1898, com a
ópera cômica D’Artagnan de Louis Varney. As demais peças do repertório quase
não diferiam daquelas apresentadas no ano anterior, excetuadas as óperas cômicas.
A crítica manauense relatou que a Companhia Coniglio-Valla intercalava noites
de sucesso com outras menos expressivas, provavelmente pelo desnível observado
entre os integrantes do grupo que mesclava principiantes e experientes artistas,
alguns deles como Marchesi, Lombardo Valla e Furlai, considerados dentre os
melhores do gênero. A temporada havia concentrado grande atenção pública,
pelo carisma dos artistas foram organizados benefícios artísticos elaborados e
amplamente noticiadas. (PÁSCOA, 2009, p. 70)
Um dos poucos movimentos de caixa detalhadamente encontrados nos
relatórios da administração do teatro, (RELATÓRIO, 1900) em seus tempos iniciais, refere-se à Companhia Coniglio-Valla. O relatório que o diretor do teatro
Leônidas e Sá entregou a seu superior, Pedro Freire, traz os valores arrecadados
em quase todas as 45 récitas da companhia, sem incluir as noites beneficentes.
A maior renda foi a da estreia (3:673$000 réis), com D’Artagnan, de Louis
Varney, seguida pelas reprises de I Granatieri (3:561$000 réis) e de Donna Juanita
(3:541$000 réis).
Estas rendas confirmam o sucesso das operetas, pois I Granatieri, por
exemplo, foi apresentada ao menos quatro vezes nesta temporada, mas também
porque a significativa arrecadação foi obtida nas reprises. Também não se deve
deixar de notar a grande presença do público nas noites do Natal e sua véspera, algo incomum. Certamente, encorajada pela crítica receptiva da temporada anterior, a companhia Coniglio-Valla fez a virada do ano em Manaus.
(PÁSCOA, 2009, p. 71)
Maria Ucry, Linda Tamburini e Adriana Ferrarini. Dentre as comprimárias estavam Emília
Marchesi, Maria Marchesi (provavelmente irmãs ou parentes de Adele Marchesi),
Carmen Giraud, Ida Sartoris, Amelia Rossetti, Enrichetta Rossi, Maria Gaillard, Medea
Palagi, Concetta Buonavoghia, Dina Sacchi, Pina Furlai, Concetta Amilcare, Maria
Taddei, Luisa Bottaro, Livia Bernagozzi, Lucia Cazzola, Amélia Ravá, Pia Rodaminski,
Juanita Perez, Maria Rieski, Adele Montenegrini, Maria Oermetti e Maria Alonso. No
naipe masculino estavam os tenores Arnoldo Bottaro e Bernagozzi, os barítonos Enrico
Sacchi e Gaetano Galassi e os baixos Arturo Furlai e Osmino Madalena. Os comprimários eram Giovanni Ferragutti, Guglielmo Palagi, Vittorio Bocchino, dentre outros,
havendo também mais dez coristas. O elenco englobava as bailarinas Gina Glückman,
Rita Glückman, Maria Glückman e Maria Bertolino. (PÁSCOA, 2000, p. 178)
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A crítica especializada nesta temporada enfatizou que Adele Marchesi
Coniglio era dotada de viva inteligência e sabia compreender o caráter dos personagens que lhes foram distribuídos, dando sempre uma interpretação superior ao
elogio e fazendo delas verdadeiras criações artísticas.
Dentre os espetáculos, destaca-se a crítica sobre Donna Juanita, na qual o
cronista elogiou a participação de Marchesi diante de uma récita em que aponta
algumas ressalvas:
Representou-se anteontem no Teatro Amazonas, em quarta récita de assinatura a opereta em 3 atos “Donna Juanita”, música do maestro Franz Suppé.
Do entrecho e da partitura nada diremos porque de sobra são conhecidos e
sempre serão escutados com maior agrado, principalmente a partitura que é
formosíssima.
[…]
[Osmino] Madalena não nos agradou; aquele tipo inglês frio e hirto, parece-nos podia ter tido melhor interpretação. Pelo menos já ele, por outros atores
desempenhado nos fez rir a bandeiras despregadas.
Os coros irregularmente, a orquestra menos mal.
A mis-en-scène [sic] também muito nos agradou. Enfim, o conjunto pouco
deixou a desejar, como de resto o público se incumbiu de demonstrar, aplaudindo calorosamente.
[…]
Propositalmente guardamos a sra. Adele Marchesi para o fim desta despretensiosa crítica, a fim de lhe dizer que o seu trabalho na Donna Juanita de
que já foi intérprete, é simplesmente primoroso. Cantou bem e disse melhor.
Em todo o decorrer dos três atos conseguiu agradar a plateia, sem exceções
pela vivacidade e alegria de que se revestiu e pela magnífica compreensão
da personagem de que se encarregou. Os espectadores calorosamente a
aplaudiram; nós daqui o mesmo faremos agora, com mais entusiasmo até, ao
mesmo tempo que a felicitamos por ser ainda a mesma artista correta e simpática que era a primeira vez que nos visitou. (COMMERCIO DO AMAZONAS,
17 de dezembro de 1898)

A mais esperada opereta dessa temporada foi I Granatieri, que recebeu
atenção da crítica manauense:
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Com extraordinária concorrência realizou.se anteontem a desejada representação dos ‘Granadeiros’, opereta que maior sucesso tem feito nesta capital.
Começaremos dando os parabéns ao bravo maestro Coniglio pelo magnífico
desempenho da peça, vendo assim o trabalho de longos dias coroado pelos
aplausos de uma plateia inteira. Como já temos dito e como sabem os leitores,
foi a peça que maior sucesso fez na temporada Tomba; e sobe de ponto o
sucesso quando ainda nos lembramos de cinco ou seis meses após a retirada
Companhia, ouviam-se ao dobrar esquinas, mal tocadas embora e em desafinados pianos, compassos da belíssima valsa de [ilegível].
Haveria inevitavelmente confronto, não entre as duas companhias porque
naquela a única voz aproveitável era a da sra. Marchesi, ao passo que esta
tem 3 tiples de primeira ordem, cujas vozes tem merecido justos aplausos. O
confronto era a representação. ‘Nini’ era a mesma, já tinha sido sagrada por
esta mesma plateia. A dúvida pairava sobre Bernardo. E quando começamos
por dando os parabéns ao distinto maestro Coniglio é porque vimos e aplaudimos, como viu e aplaudiu toda a plateia que Furlai satisfez perfeitamente as
exigências do autor, dando um Bernardo muito além de Lambiase [artista que
interpretou o papel na temporada da Companhia Tomba]
[…] E para requinte do sucesso da representação, Adele Marchesi dera tudo
quanto possui a sua extraordinária veia artística: esteve simplesmente adorável e adoravelmente bela. A entrada da brilhante artista em cena no 1º ato foi
sob visível emoção. Embora tendo certeza de seu valor artístico e de que com
aquela peça já tinha conquistado uma plateia, firmando o seu valor de artista
emérita, as primeiras notas foram tímidas, havendo para maior glória, rápida
reação, passando a ser emocionada a plateia que aplaudiu-a delirantemente,
cobrindo-a de flores largando pombas em revoadas pela sala. (AMAZONAS
COMMERCIAL, 6 de janeiro de 1899)

Adele Marchesi talvez tenha sido uma das cantoras mais amadas dos amazonenses em todos os tempos. Na temporada da Companhia Coniglio-Valla obteve
uma festa artística com dimensões consideráveis ao de uma diva lírica, como se
pode perceber nesta crítica publicada no jornal Commercio do Amazonas, em
7 de fevereiro de 1899:
Festival Adele Marchesi
O importantíssimo festival da egrégia atriz Adele Marchesi – levado a efeito na
noite de sábado no Teatro Amazonas, entra no número daqueles que jamais
se olvidam, tão gratas e fundas são as impressões que nos deixam. Nós que
havíamos previsto a magnificência desta peça, estávamos, todavia, bem longe
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de supor que ela atingiria as proporções assombrosas de uma verdadeira apoteose; todavia sucedeu assim.
É assaz difícil, é quase impossível descrever a extraordinária animação de que
se revestiu a festa da graciosa Adele Marchesi; tudo quanto se disser a respeito
será apenas um fraco esboço, uma descorada imagem do contentamento, da
íntima satisfação que reinavam entre os espectadores, maravilhados, afinal, da
grandiosidade da sua própria obra!
Preito de admiração sincera por um talento privilegiado, a consagração mais
completa e absoluta que temos visto fazer a uma artista de merecimento
raros, – foi o que a plateia amazonense, na memorável noite de sábado, fez
entusiasticamente à provecta atriz, gentil e bondosa, Adele Marchesi.
Nós que não nos fatigamos de aplaudir o mérito incontestável, o trabalho corretíssimo, alta compreensão da arte e do teatro nas suas mais variadas e completas manifestações, sem partidarismos, mas leal e imparcialmente, vimos
ainda hoje, destas colunas, enviar calorosíssimos bravos à grácil e distinta
Adele Marchesi, certos de que não cumprimos um simples dever de cortesia,
mas de que consumamos um ato de inteira justiça.
O salão de entrada do teatro bem como a elegante sala de espetáculos, achavam-se galharda e vistosamente adornados; cá fora no átrio, tocava uma
banda marcial. Não havia um só lugar por tomar: cadeiras, frisas, camarotes,
paraísos, etc., tudo cheio. Subiu o pano para o primeiro ato do lindo vaudeville 'Mam’zelle Nitouche', sendo saudado o ator Furlai. Entretanto a representação ia seguindo lenta, monotonamente. Os espectadores agitavam-se,
pela plateia perpassava como que um frêmito de impaciência, todos se mostravam ansiosos, porque todos tinham ido ali para ver e aplaudir a beneficiada
e não para assistir à exibição do vaudeville anunciado.
Chegou ao fim do almejado, o momento, digamo-lo assim, psicológico; Adele
Marchesi, a fulgurante estrela da Companhia Coniglio-Valla, pisou o palco e
ao mesmo tempo que lá do alto, à boca de cena, se iluminou uma grande e
magnífica estrela formada por uma infinidade de focos de luz elétrica – que a
jorros de sua poderosa luz enchia de claridade o retrato da simpática senhora,
colocado justamente no centro dessa estrela, como quem diz, no âmago do
coração. Contemplamos então um espetáculo único, que nos arrebatou: os
espectadores de pé saudavam a grande artista, dando-lhe uma estrondosa
salva de palmas, que parecia não acabar, vivas entusiástico, acenando-lhes
com lenços e simultaneamente, do alto do paraíso, eram lançados miríades
de estreitas tiras de papel multicolor, em que se liam saudações a Adele
Marchesi, pombas voavam para o palco, dos camarotes caia uma copiosa
chuva de flores, dos quais a cena ficou juncada.
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Adele Marchesi visivelmente comovida de alegria, prazer e de gratidão, agradeceu a esta majestosa manifestação, esta prova de homenagem do povo
amazonense às suas peregrinas qualidades de caráter e de talento.
Magnífico, grande, soberbo!
O resto do espetáculo foi a sucessiva repetição do que aí a fracas tintas ficou
descrito; passemos adiante. A entrada do palco fora franqueada ao público e
cremos não ter havido um único espectador que não fosse pressurosamente
cumprimentar a elegante sra. Adele Marchesi, que no camarim com muito
gosto ornado, tinha para todos uma graciosa frase de comovida gratidão.
Tudo de quanto mais ilustre existe em Manaus por ali passou ontem. Lá estivemos também, no duplo cumprimento dos deveres de admirador e cronista… […]
Não será fácil atingir, e impossível é ultrapassar o brilhantismo, o entusiasmo,
a franca alegria, a satisfação que enfim constantemente reinaram no festival
Adele Marchesi, que tudo merece pois no seu gênero é uma incontestável
sumidade. Jovem e estudiosa e dotada sobretudo de viva negligência, sabe
compreender o caráter dos personagens que lhes são distribuídos dando-lhes
sempre uma interpretação superior de todo elogio, fazendo dele verdadeiras
criações artísticas: diante da festejada atriz-cantora, a célebre intérprete de
tantos papéis difíceis e de tantos outros criadora inimitável – abre-se uma
larga estrada de glória, estrada triunfal que a conduzirá através das aclamações do público, a um ridentíssimo futuro.
Não profetizamos: tiramos apenas a consequência lógica e necessária do
muito que a eminente Adele Marchesi vale; nada mais. Saudamo-la, pois, efusivamente, mais uma vez, e asseveramos-lhe que a noite de sábado último
será inesquecível para todos nós.
No domingo apresentou-se pela primeira vez a opereta em 3 atos, “Miss
Hellyett” de Boucheros, música de Edmund Audran. O desempenho, excetuando o de Adele Marchesi, Morroto, Ucry, O. Madalena, Furlai, e Bottaro,
foi mal. A Música é deliciosa, o entrecho agradável. Ressentia-se de falta
de ensaios e por isso talvez porque os espectadores estivessem um pouco
cansados da serenata da véspera, esta primeira audição não agradou.
(COMMERCIO DO AMAZONAS, 7 de fevereiro de 1899)

A festa artística da cantora foi exuberante, com chuva de flores e revoada
de pombas, e a crítica destacou seus atributos cênicos e vocais, exaltando também
seu carisma. Adele Marchesi recebeu muitos elogios por toda a temporada, pairando acima das impertinências dos cronistas do período. Marchesi e seu marido,
o maestro Coniglio, foram convidados para homenagens diversas, e até o jornal
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Commercio do Amazonas ofereceu-lhes um banquete privado, na ocasião de sua despedida. (PÁSCOA, 2009, p. 123) Certamente contribuiu para este sucesso a atitude diplomática e afável da companhia, oferecendo espetáculos em benefício da
Sociedade Portuguesa Beneficente e dos Empregados no Commercio do Amazonas.
Na récita em favor dos comerciários (classe caixeiral, à época), os lugares no teatro
foram disputados até o último instante e as notícias são de que a sala de espetáculos
lotou completamente. (COMMERCIO DO AMAZONAS, 30 de janeiro de 1899)

Considerações sobre o trânsito de artistas e obras
As imagens e as narrativas aqui colocadas chamam a atenção para a circulação de
obras de arte, de música e de ideias na Manaus oitocentista. Castelnuovo (2006,
p. 204) ao tratar do trânsito de artistas no renascimento italiano menciona que
a unificação estilística se deveu aos artistas itinerantes. De fato, um artista, ao se
colocar em trânsito, coloca em movimento suas ideias, suas visões de mundo, sua
poética. Ao aportar num local, fica suscetível às possíveis influências e interações
com quem se relaciona. (ALVES, 2019, p. 20)
A fotografia de Arturo Luciani remete ao contexto da companhia de operetas de Rafaelle Tomba e, por ser realizada em estúdio local, evidencia o aparato técnico e estético presente na cidade e decorrente da circulação e fixação de
artistas estrangeiros. Já o impacto da fotografia de Francesco de Rubeis, publicada em periódico manauense no ano da temporada da Companhia ConiglioValla, demonstra a difusão e a fruição das imagens nos formatos carte-de-visite e
carte cabinet.
Tanto as fotografias como as críticas aos espetáculos aludem à construção
de um gosto pelo repertório operístico e, também, pelo gênero leve das companhias que circularam pela Amazônia. Para o público amazônida a apreciação
de óperas e operetas significava o contato com títulos tradicionais do modelo
dramatúrgico do período, que os ligava a uma comunidade maior, adotando práticas e valores culturais emancipatórios e universais. A tentativa de reconstruir
narrativas e trajetórias a partir da iconografia musical e da crítica ou crônica
sobrevivente é uma maneira de reverter o processo de invisibilização da vida
musical nesse tempo e espaço.
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Sobre as fotografias, percebe-se a presença da estética oitocentista na elaboração do retrato de estúdio, geralmente dirigido e encenado. O retrato fotográfico
sugere a existência de um indivíduo singular e dotado de interioridade, de um eu
que não se perde na sua representação. (LAVELLE, 2003) Durante o século XIX
e parte do XX, uma sessão em um estúdio fotográfico era um ritual, um acontecimento raro e especial. Nesse sentido, a preocupação com o traje é impecável,
uma vez que a fotografia difunde e cristaliza a posição social da artista e o lugar
que ocupa na sociedade. (FERRAZ, 2015, p. 64) Neste caso, a representação de
uma diva das operetas precisava ter o cuidado e a direção de arte necessários para
a produção de uma imagem que circularia entre continentes e que constitui uma
prova visual do registro desse passado musical.
A fotografia reforça uma visão nominalista da realidade social como constituída de unidades pequenas, em número aparentemente infinito – assim
como o número de fotos que podem ser tiradas de qualquer coisa é ilimitado.
Por meio de fotos, o mundo se torna uma série de partículas independentes,
avulsas; e a história, passada e presente, se torna um conjunto de anedotas e
de faits divers. (SONTAG, 2004, p. 33)

Nota-se a predominância do realismo na composição dos retratos e nas
representações da cantora com trajes de cena. Mas o realismo tem uma atmosfera romântica e intimista, que enaltece a personagem retratada. Estas imagens
sobreviventes são em alguns casos o único registro conhecido de artistas do teatro
musical que transitaram pela Amazônia oitocentista. Tais imagens remetem ao
culto romântico da personalidade artística, mas também reforçam a necessidade
de preservação da memória lírica.

Referências
ALVES, M. B. Quando os artistas saem em viagem: trânsito de pintores e pinturas no
Brasil na virada do século XIX para o XX. 2019. Tese (Doutorado em História da Arte)
- Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.

— 243 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

AMARAL, A. B. História dos velhos teatros de São Paulo. São Paulo: Governo do Estado
de São Paulo, 1979.
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da
cultura. São Paulo: Brasiliense, 1995.
CASTELNUOVO, E. Retrato e sociedade na arte italiana. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006.
DIDI-HUBERMANN, G. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2010.
DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. 9. ed. Campinas: Papirus, 2009.
FABBRI, P.; BERTIERI, M. C. I Teatri di Ferrara: Il Comunale. Lucca: Libreria
Musicale Italiana, 2004.
FABRIS, A. A fotografia oitocentista ou a ilusão da objetividade. Revista de Artes Visuais,
Porto Alegre, v. 5, n. 8, p. 7-16, 1993.
FERRAZ, R. C. Memória e narrativa visual nos álbuns de fotografias oitocentistas das
famílias Ferreira Lage e Cavalcanti. Resgate, Campinas, v. 22, n. 2, p. 63-72, 2015.
FRANCASTEL, P. A realidade figurativa. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.
GAZZETTA Musicale. Milano: Ricordi, 1903. v. 2.
KOSSOY, B. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. 3. ed. Cotia: Ateliê
Editorial, 2014.
LAVELLE, P. O espelho distorcido: imagens do indivíduo no Brasil oitocentista. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2003.
LE GOFF, J. Reflexões sobre a história. Lisboa: Edições 70, 1986.
MITCHELL, W. J. T. Iconología: imagen, texto, ideología. Buenos Aires: Capital
Intelectual, 2016.
MORMORIO, D. Vestiti: lo stile degli italiani in un secolo di fotografia. Roma: Editori
Laterza, 1999.

— 244 —

Imagens e narrativas sobre artistas em trânsito na Amazônia

PAGNOTTA, L. Volti e figure: il retratto nella storia della fotografia. Firenze: Apax
Libri, 2009.
PANOFSKY, E. Significado nas artes visuais. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
PÁSCOA, M. Cronologia lírica de Belém. Belém: Associação de Amigos do Theatro da
Paz, 2006.
PÁSCOA, M. Cronologia lírica de Manaus. Manaus: Governo do Estado do Amazonas,
2000.
PÁSCOA, M. Ópera em Manaus. Manaus: Valer, 2009.
PIZZO, M. (org.). Fotografie del Rissorgimento Italiano: repertori del museo centrale del
Rissorgimento 1. Roma: Gangemi Editore, 2016.
SESSIONS, D. 1890s-1900s fashion, clothing, costumes. Vintage Dancer, [s. l.], 2015.
Disponível em: https://vintagedancer.com/victorian/1890s-1900s-fashion/. Acesso em:
29 abr. 2020.
SONTAG, S. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
TEBALDI, D. I pionieri della fotografia nella Ferrara crepuscolare. Ferrara: La Pianura,
1979.

Fontes:
AMAZONAS, Manaus, 1897.
AMAZONAS COMMERCIAL, Manaus, 1899.
COMMERCIO DO AMAZONAS, Manaus, 1898.
COMMERCIO DO AMAZONAS, Manaus, 1899.
RELATÓRIO apresentado ao Governador do Estado do Amazonas, pelo cidadão Pedro
Freire, Secretário dos Negócios do Interior. Manaus: Typografia do «Palais Royal», 11 de
junho de 1900. 2. v.

— 245 —

|

Diálogos entre as artes e a religiosidade:
representações de instrumentos musicais
na produção brasileira
Maria José Spiteri Tavolaro Passos

Introdução
A pluralidade que marca a cultura brasileira constitui um rico campo de pesquisa
e de referência para diversas áreas do conhecimento.
Do encontro entre as matrizes formadoras desta cultura surgiu um universo de cores, formas, cheiros, sabores, movimentos e sonoridades que despertou
o olhar de muitos artistas, gerando ao longo de nossa história registros visuais
sob as mais diversas formas de expressão como o desenho, a gravura, a pintura, a
escultura, o cinema etc.
Nesse cenário, a representação de instrumentos musicais passou a se fazer
presente em muitas obras de arte, podendo nos trazer registros que apontam para
diferentes conteúdos sejam eles ligados às técnicas construtivas, à performance
artística, à história dos instrumentos, entre outros.
Religiões como o candomblé, a umbanda, o tambor de mina, o batuque,
entre outras, têm na música um elemento fundamental para sua ritualística, o
que se torna visível na produção de artistas que abordaram esses cultos em suas
obras, como se pode observar nos trabalhos de Heitor dos Prazeres, Djanira
Mota e Silva, Wilson Tibério, Maria Auxiliadora e Hector Julio Páride Bernabó
(Carybé), entre outros, cujas obras integram as coleções de importantes instituições museológicas brasileiras.
O presente trabalho busca investigar as relações entre arte, religiosidade e
sociedade no âmbito das religiões de matrizes afro-indígenas e sua ligação com o
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universo musical no Brasil. São apresentadas aqui reflexões a respeito dessas representações em alguns segmentos da produção desses cinco artistas que retrataram
cenas que remetem a rituais nos quais é possível identificar, por meio de um olhar
poético, particularidades e convergências no campo da iconografia musical.1

Candomblé e umbanda
No Brasil, o culto às divindades provenientes das tradições africanas e aos ancestrais constituiu-se como religião no século XIX, especialmente na Bahia, estendendo-se a outras regiões onde adquiriu especificidades e diferentes denominações – Candomblé, inicialmente na Bahia, subdividido em nações (queto, jeje,
angola); Xangô, em Pernambuco; Batuque, no Sul do país; Tambor-de-Mina, no
Maranhão etc.2 Tais práticas religiosas formaram, até meados do século XX, uma
resistência cultural.
[…] primeiramente dos africanos, e depois dos afro-descendentes, resistência
à escravidão e aos mecanismos de dominação da sociedade branca e cristã
que marginalizou os negros e os mestiços mesmo após a abolição da escravatura. Eram religiões de preservação do patrimônio étnico dos descendentes
dos antigos escravos. (PRANDI, 2004, p. 223)

Trata-se de religiões, em geral iniciáticas, nas quais por meio de rituais de
passagem são vivenciados simbolicamente a morte e o renascimento, a fim de proporcionar ao neófito experiências místicas que buscam aprofundar o seu contato
com o sagrado. A partir dos ritos esse iniciado ingressa e se aprofunda nos segredos
da espiritualidade, bem como a cada nova etapa amplia suas responsabilidades
1

Registrem-se aqui nossos agradecimentos a todos os que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo: Cleo Martins, Ronaldo Linares, Sinei Ferreira Sales, Solange
Bernabó, Centro Espírita Casa de Mãe Iemanjá (São Paulo, SP), Ilê Axé Asiwaju (Santana
de Parnaíba, SP), Instituto Carybé, Museu Afro-Brasil e Biblioteca Carolina Maria de
Jesus (São Paulo, SP), Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), Templo
de Umbanda Sete Porteiras (Francisco Morato, SP).

2

É possível encontrar manifestações religiosas semelhantes em outros países americanos
que, como o Brasil, receberam contingentes africanos no contexto escravocrata. Como
exemplos podemos citar a Santeria, em Cuba; o Vodou, no Haiti, entre outros.
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diante da vida religiosa e da própria comunidade. (ELIADE, 2018, p. 152-156;
PRANDI, 2005, p. 10-11)
Os cultos de nação envolvem, além das questões teológicas, uma rica
liturgia que abrange, entre outros aspectos, o vestuário, a culinária e um repertório musical e coreográfico que emolduram e fortalecem a preservação das tradições guardadas no seio das comunidades, e que são transmitidas sobretudo pela
convivência e pela oralidade.
Segundo Prandi (2000, p. 528), há um itan3 recorrente em terreiros nagô
recifenses e em terreiros queto cariocas e paulistas, no qual é narrado o surgimento de alguns dos rituais do candomblé. Aqui, o referido mito pode servir
como “porta de entrada” para um olhar a respeito das formas e da importância da
música no universo dos cultos brasileiros de influência africana.
De acordo com essa história, no princípio o Orum (o “céu” dos orixás)
e o Aiê (a terra dos homens) eram integrados, não havendo separações entre
eles. Assim, homens e orixás conviveram até que um dia o Orum foi maculado
por um ser humano que o tocou com suas mãos sujas. Irritado com o ocorrido,
Olorum, o Deus Supremo e criador do mundo, tomou uma medida drástica:
separou o céu da terra.
Desde então os humanos perderam a possibilidade de retornar ao Orum
em vida, o que gerou uma grande tristeza entre os habitantes dos dois mundos.
Após negociações, por uma concessão de Olodumare, o deus da adivinhação, acordou-se que os Orixás poderiam retornar temporariamente à Terra,
porém com uma condição: deveriam tomar os corpos dos mortais, o que constituiria uma operação muito complexa.
Para solucionar o problema, Oxum, orixá das águas doces, da riqueza e da
beleza, criou um ritual de preparação para que as mulheres humanas estivessem
aptas a estabelecer esse contato entre os dois mundos. Esse processo iniciático
as transformava em iaôs (as noivas dos orixás), prontas para receber temporariamente em seus invólucros físicos os deuses do Orum. A partir de então:
[…]
Os humanos faziam oferendas aos orixás,
Convidando-os à Terra, aos corpos das iaôs.
3

Termo que designa mitos e histórias ligadas às tradições dos povos de língua iorubá.

— 249 —

| ESTUDOS DE ICONOGRAFIA MUSICAL NA TRANSVERSALIDADE

Então os orixás vinham e retomavam seus cavalos.
E, enquanto os homens tocavam seus tambores,
vibrando os batás e agogôs, soando os xequerês e adjás,
enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam,
convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê,
os orixás dançavam e dançavam e dançavam.
Os orixás podiam de novo conviver com os mortais.
Os orixás estavam felizes.
Na roda de feitas, no corpo das iaôs,
Eles dançavam e dançavam e dançavam.
Estava inventado o candomblé. (PRANDI, 2000, p. 528)

Este trecho da narrativa nos apresenta de modo simples a íntima relação
entre a música, a dança e a ritualística do candomblé, algo que se aplica também
às demais religiões aqui citadas.
Nesse rito, os instrumentos – tambores, batás, agogôs, xequerês e adjás –
criaram um ambiente sonoro propício para que se estabelecesse o contato entre
o sagrado (Orum) e o profano (Terra). A música nesse contexto contribui para
que a divindade se aproxime do humano, encantando-o. Assim, a sonoridade dos
cânticos e dos ritmos passou a embalar as danças que selavam um pacto entre o
mundo divino e o dos humanos.
Além de representar no candomblé, como em outros cultos, um elo na
comunicação entre os dois mundos, a música é também um potente instrumento
de transmissão de conhecimento. As letras de suas cantigas são instrumentos didáticos, pois contam os mitos repletos de regras de conduta dirigidas aos praticantes
das religiões.
Vale destacar que o processo de miscigenação na formação do povo brasileiro estendeu-se também à constituição dessas religiões visto que em alguns casos
foram incorporados aos cultos traços relacionados às culturas indígenas, gerando
assim particularidades.
No início do século XX, surge no Rio de Janeiro a umbanda, uma nova
religião associando concepções relacionadas aos universos católico, espírita (kardecista), o culto aos orixás e aos ancestrais, entre outras influências.
Rapidamente disseminada por todo o Brasil, a umbanda prometia ser a
única grande religião afro-brasileira destinada a se impor como universal e
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presente em todo o País (Camargo, 1961). […] Chamada de “a religião brasileira” por excelência, a umbanda juntou o catolicismo branco, a tradição
dos orixás da vertente negra, e símbolos, espíritos e rituais de referência
indígena, inspirando-se, assim, nas três fontes básicas do Brasil mestiço.
(PRANDI, 2004, p. 223)4

Assim como ocorre em outros cultos, na umbanda a música tem grande
importância. Acompanhadas por instrumentos, palmas ou a capella, as cantigas
estão presentes em seus cultos como preces evocativas com diferentes fins.
O universo musical mostra-se assim um marcante ponto de confluência
entre religiões com bases em culturas africanas e indígenas no Brasil, o que justifica sua presença na obra de vários artistas que abordaram a temática da fé em
suas produções.
Nos tópicos a seguir, veremos como Carybé (1911-1997), Djanira (19141979), Wilson Tibério (1920-2005), Heitor dos Prazeres (1898-1966) e Maria
Auxiliadora (1935-1974) inseriram a música em alguns de seus trabalhos pictóricos nos quais retratam temas relacionados ao candomblé e à umbanda.

Carybé
Hector Julio Páride Bernabó, conhecido como Carybé, foi um artista de origem
argentina, radicado em Salvador na década de 1950. Apresentou em sua vasta
produção um relato pessoal a respeito de diferentes segmentos da cultura brasileira, em particular da Bahia.
O universo do candomblé se tornou um tema significativo em sua trajetória.5 Conheceu diferentes terreiros, nos quais se tornou amigo de adeptos e
sacerdotes. Seu envolvimento com esse ambiente religioso o levou a vincular-se
a uma das mais tradicionais casas de candomblé de Salvador, o Axé Opô Afonjá,

4

“Referencias” no original.

5

Carybé foi iniciado como filho do Orixá Oxóssi por Mãe Senhora e seguiu acompanhando as atividades de sua casa, o Axé Ôpo Afonjá, no bairro do Cabula. Após a morte
dessa famosa ialorixá, a direção da casa passou à Mãe Ondina de Oxalá e, após essa, à
Mãe Stella de Oxossi, que acompanhou o artista até o seu último dia.
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onde recebeu o título honorífico de “Obá Onã Shokun”, um tipo de conselheiro
da casa.6 (BERNABÓ, 2006, p. 15)
Nesse convívio, Carybé passou a registrar em aquarelas cenas dos rituais e
do cotidiano das “roças”. Ao longo de 30 anos de trabalho a respeito do universo
sagrado dos terreiros do candomblé,7 reuniu um significativo conjunto de aquarelas, do qual selecionou 128 que compuseram o seu livro Iconografia dos deuses
africanos no candomblé da Bahia.
O mérito desse conjunto de aquarelas está no caráter quase documental
aplicado pelo artista às cenas das cerimônias.8 Segundo Solange Bernabó, trata-se
de um conjunto único na obra de Carybé, no qual o artista assumiu uma postura
de documentarista, buscando registrar com fidelidade a realidade das cerimônias e
do cotidiano dos terreiros baianos. (DEUSES…, 2011)
6

O Axé Opó Afonjá tem em sua constituição os cargos de doze ministros de Oyó, os Obás
de Xangô (Xangô, rei de Oyó, é considerado o Orixá da Justiça, divindade associada ao
trovão e às pedreiras), títulos esses concedidos a protetores do terreiro, que se sentam
à direita e à esquerda do babalorixá ou da ialorixá. Outras personalidades como o
escritor Jorge Amado e o músico Gilberto Gil, entre muitos outros, também receberam
tal distinção.

7

No conjunto são contempladas algumas das mais tradicionais casas de candomblé
da Bahia, entre elas o Axé Opô Afonjá, o Candomblé de Procópio (Ilê de Ogunjá), a
Casa Branca do Engenho Velho (Ilê Axé Iyá Nassô Oká), o Candomblé do Gantois
(Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massê), o Candomblé do Bate Folha (Mansu Banduquenqué), o
Candomblé de Pai Cosme, o de Olga de Alaketu (Ile Mariolaje), o Candomblé de Rafael
Boca Torta, o Candomblé do Bogun, o Candomblé do Paizinho e o Ilê Oxumarê, terreiros esses catalogados no Mapeamento dos terreiros de Salvador. Disponível em: http://
www.terreiros.ceao.ufba.br/terreiro/config. Acesso em: 2 maio 2018.

8

Ressalta-se que, embora nos dias atuais muitas casas de candomblé permitam o registro
fotográfico ou videográfico de suas festas e de alguns rituais, sempre houve grande
restrição com relação à exibição pública dessas imagens, especialmente na época em
que Carybé começou seus registros. Um caso clássico a esse respeito ocorreu em 1951,
quando uma série de fotos de José Medeiros, a respeito de um ritual de iniciação de
três jovens na Bahia, foi levada a público em uma reportagem da revista O Cruzeiro.
A matéria, que adquiriu um tom sensacionalista desde o título “As noivas dos deuses
sanguinários”, obteve uma negativa repercussão entre os dirigentes de casas de candomblé, bem como entre os estudiosos do tema. A dirigente espiritual responsável pela
casa foi perseguida por ter concedido (talvez por favorecimentos) licença para o acesso
dos repórteres a um momento tão íntimo e particular dos cerimoniais de iniciação, o
que rompia com o decoro característico do momento. A iniciação das três jovens fotografadas não foi reconhecida, além de serem marginalizadas dentro da religião, ou seja,
com a quebra do sigiloso protocolo do candomblé se havia profanado o sagrado, invalidando aquele ritual. (DE TACCA, 2003)
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Em sua publicação, Carybé cria um roteiro iconográfico que revela didaticamente os elementos que integram esses ritos: objetos de culto, materiais, vestimentas e paramentos dos orixás e instrumentos musicais, chegando até a apresentação de cerimônias e festas como a Fogueira de Airá, o Ipeté de Oxum,9 e até os
rituais fúnebres, os Axexês.
Reconhecendo a importância da música nesses rituais, Carybé dedica aos
instrumentos um espaço especial. A fidelidade das representações do artista nos
revela o seu conhecimento a respeito do tema: os três atabaques (rum – o líder,
tocado com uma das mãos e uma baqueta; seguido pelo rumpi e lê, estes tocados
com baquetas – os oguidavis);10 o uso do gan (espécie de campânula única, que
marca o ritmo da orquestra) ou do agogô e o xequerê (que não é obrigatório, mas
que confere uma sonoridade especial no grupo) (Figura 1).
Figura 1 – Carybé. Tocadores de instrumentos, (s.d.), aquarela

Fonte: Carybé (1980), prancha 22.

9

Ipeté é um prato dedicado à orixá Oxum, divindade relacionada às águas doces, ao
amor, à maternidade; é também uma festa em homenagem a essa orixá, na qual as iaôs
realizam, entre outras práticas, uma procissão cerimonial dentro das dependências
do terreiro carregando flores e a comida de Oxum que posteriormente é servida aos
participantes.

10

Dependendo da tradição da casa, os atabaques podem ser tocados com as mãos ou com
baquetas (oguidavis).
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No candomblé os atabaques são, simbolicamente, a “voz” dos orixás e
são tocados com ritmos específicos que variam de acordo com a divindade que
se manifesta e o momento do rito, muitas vezes como elemento de indução ao
transe. Ressalte-se que, além das diferenças rítmicas que caracterizam cada orixá e
cerimônia, os toques podem apresentar variações de acordo com a nação à qual se
filia o terreiro. Embora o agogô ou o gan sejam os responsáveis pela marcação dos
tempos fortes da música, os atabaques têm grande pregnância na sonoridade dos
cultos de influência africana. (PASSOS, 2019, p. 39)
Esses atabaques são preparados de forma cerimonial, sendo submetidos a
ritos de iniciação como batizados com padrinhos e madrinhas, benzidos com águas
sagradas e iluminados por velas; atabaques são “alimentados” com oferendas específicas, sendo assim consagrados. (BASTIDE, 2001, p. 35)11 Em razão desse processo
de sacralização, o empréstimo ou a comercialização desses instrumentos somente
pode ocorrer após outros cerimoniais que os desvinculem energeticamente do fim
para o qual foram preparados (Figura 2). Nas obras de Carybé é possível identificar
esse conjunto participando de diferentes cerimônias que vão desde a iniciação na
religião, passando pelas festas e chegando até os rituais fúnebres.
Figura 2 – Carybé. Instrumentos musicais do candomblé, atabaques (s.d.), aquarela

Fonte: Carybé (1980), prancha 18.

11

Segundo Cacciatore (1988, p. 65), na umbanda a ritualística de sacralização dos atabaques envolve cânticos e um batizado: os instrumentos são lavados com infusões ou
macerados de ervas relacionados aos orixás e entidades aos quais são consagrados.

— 254 —

Diálogos entre as artes e a religiosidade

|

Figura 3 – Carybé. Fogueira de Airá (s.d.), aquarela

Fonte: Carybé (1980), prancha 147.

Além da orquestra básica, são utilizados no candomblé outros instrumentos dirigidos a práticas específicas. Ao representar diferentes cerimônias em
sua série de aquarelas, Carybé insere nas cenas esses outros instrumentos cerimoniais como o xerê (instrumento relacionado ao Orixá Xangô) e o adjá,12 em geral
utilizado pelos sacerdotes e seus auxiliares para sinalizar e saudar a presença dos
orixás manifestados nos participantes dos ritos (CACCIATORE, 1988, p. 39)
(Figura 3).
Em termos de iconografia musical do candomblé, podemos considerar essa
série de obras de Carybé como um dos mais completos e documentais trabalhos
realizados, confirmando a sua contribuição para o estudo das práticas ritualísticas
nos terreiros baianos.
Assim como Carybé, outros artistas também foram e são influenciados
pelo repertório dos cultos afro-brasileiros.

12

O adjá é um idiofone metálico de som bastante agudo, podendo conter de uma a quatro
campânulas, com badalo. Dependendo da tradição da casa, o número de campânulas,
o material e a cor do adjá podem variar. São encontráveis também chocalhos de cesto
como caxixis (instrumento de origem bantu muito utilizado na capoeira, juntamente
com o berimbau), com formato semelhante ao dos adjás, com duas ou mais campânulas, unidas por uma única alça. São confeccionados com junco ou palha trançada,
tendo em seu interior sementes secas e base fechada por uma tampa de madeira ou de
cabaça. (LABEET, 2018; MUKUNA, [197-], p. 89)
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Um breve contato com o candomblé nas obras
de Djanira e Wilson Tibério
Na arte brasileira, a relação entre o olhar do artista e o universo das manifestações
religiosas pode ser observada tanto na arte sacra, como aquela produzida durante o
período colonial brasileiro, quanto nos trabalhos dos que se encantam pela atmosfera multissensorial que se fazer presente em festas e cultos de diferentes credos.
Em Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia, Carybé realizou
um trabalho documental, registrando com fidelidade a vida dos terreiros baianos.
Assim como ocorreu na obra desse artista, tais ambientes inspiraram as
criações de outros nomes, como foi o caso de Djanira da Motta e Silva e Wilson
Tibério, dois artistas que partiram do Sudeste e Sul brasileiros e, em passagem
pela Bahia, receberam a influência do meio afro-brasileiro em seus trabalhos,
como veremos a seguir.
Djanira da Motta e Silva
Nascida em Avaré, interior do estado de São Paulo, Djanira da Motta e Silva
(1914-1973) percorreu diferentes locais em terras brasileiras. Enfrentando problemas familiares como a separação dos pais, passou a infância e parte da adolescência em Santa Catariana. Retornou posteriormente à Avaré, onde viveu com
a avó e trabalhou na lavoura. Em 1932 mudou-se para São Paulo, casou-se e,
um tempo depois, contraiu tuberculose, deslocando-se para Campos do Jordão
(SP) para um tratamento. Viveu no Rio de Janeiro, e seguindo recomendações
médicas, buscou por melhores condições climáticas em Santa Teresa, bairro onde
viviam muitos artistas. Ali, informalmente iniciou seus estudos de arte e teve contato com nomes como os de Carlos Scliar, Milton Dacosta, Maria Helena Vieira
da Silva e outros. A partir daí inicia-se todo um percurso pelo campo das artes
plásticas, ampliando sua formação. Na década de 1940, começa a participar de
salões e exposições no Brasil e no exterior que foram gradativamente lhe trazendo
o reconhecimento da crítica, tendo vivido em Nova Iorque entre 1942 e 1947.
(FORTE, 2017)
O cotidiano do povo brasileiro, suas paisagens, as festas populares e a religiosidade estiveram entre as recorrências temáticas de sua obra.
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Nos anos 1950 viajou a diferentes localidades, se aprofundando na multiculturalidade brasileira e no engajamento social que se tornariam marcantes
em sua produção. Na Bahia teve contato com o efervescente cenário cultural de
então.13 Tratava-se de um momento particular visto que nas primeiras décadas do
século XX, os baianos, que pareciam caminhar à parte do processo de modernização que se instalava em outras grandes cidades brasileiras, especialmente do eixo
Rio-São Paulo, começaram a buscar por uma integração a essa revolução que se
passava nas grandes metrópoles da República.
A essa época sob o governo de Otavio Mangabeira, o educador Anísio
Teixeira (1900-1971),14 que havia assumido o cargo de Secretário da Educação e
Saúde, tinha um plano de ação envolvendo a educação, a cultura e as artes, direcionando a eles um apoio político-financeiro que favoreceu o desenvolvimento do
Modernismo na Bahia.
Foi nesse momento que Djanira, talvez influenciada pelo contexto, realizou
algumas obras contendo elementos candomblecistas: as divindades, os músicos e
seus instrumentos… Entre as mais famosas estão o painel Candomblé, executado
especialmente para a residência de Jorge Amado. Posteriormente retornaria a essa
temática em outras obras como Os Orixás15 (pertencente ao acervo do Palácio da

13

Djanira esteve na Bahia na mesma época em que Carybé mudou-se para Salvador. Foi
também na Bahia que a pintora paulista conheceu o soteropolitano José Shaw da Motta
e Silva, com quem se casaria em segundas núpcias, em 1952, no Rio de Janeiro, e de
quem herdaria o sobrenome com o qual ficou internacionalmente conhecida. Djanira
era viúva de Bartolomeu Gomes Pereira, que pertencera à Marinha Mercante e com
quem havia se casado em 1937. Seu primeiro esposo faleceu vítima de um bombardeio
na Segunda Guerra Mundial. (FRAZÃO, 2020).

14

Anísio Teixeira (1900-1971): jurista, escritor e educador brasileiro, atuante junto ao movimento da Escola Nova, participou ativamente da reformulação do sistema educacional
na Bahia e do Rio de Janeiro. Defendeu o ensino público, laico, gratuito e obrigatório.
Foi Conselheiro Geral da Unesco em 1946, tendo também assumido vários cargos
públicos como Secretário da Educação no Rio de Janeiro e depois na Bahia, secretário
geral da Capes.

15

Essa obra, que integra a coleção do Palácio da Alvorada (DF), no final de 2018 esteve
envolvida em uma polêmica, quando Michelle Bolsonaro, esposa do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, por convicções religiosas, teria solicitado a sua
remoção juntamente com outras obras de arte sacras expostas no palácio, desconsiderando totalmente o valor de patrimônio histórico e artístico de tais objetos.
(CARNEIRO; URIBE, 2018)
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Alvorada, em Brasília), Candomblé (1957) (Figura 4), Três Orixás (1966) (Figura
5) e Candomblé (estudo mural, 1967) (Figura 6), entre outras.
Djanira traz o Brasil em suas mãos, sua ciência é a do povo, seu saber é esse do
coração aberto à paisagem, à cor, ao perfume, as alegrias, dores e esperanças
dos brasileiros. Sendo um dos [sic] grandes pintores de nossa terra, ela é mais
do que isso, é a própria terra, o chão onde nascem as plantações, o terreiro da
macumba, as máquinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma de
suas telas é um pouco do Brasil. (FURLANETO, 2014 apud FORTE, 2017).

Figura 4 – Djanira da Motta e Silva. Candomblé (1957), têmpera sobre madeira, 250 x 243 cm

Fonte: Coleção Banco Itaú, Salvador, Bahia. Foto: Iara Venanzi.16 [RIdIM-Brasil-914].

16

Disponível em: https://masp.org.br/uploads/exposed-works/cw1xnRbb63rsjFEiJJJmvlpNABMbSGaPu2jtKQ6z.jpg.
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Figura 5 – Djanira da Motta e Silva. Três Orixás (1966), óleo sobre tela, 130 x 195,5 cm

Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo. Foto: Isabella Matheus.17 [ID: RIdIM-Brasil-911].

Figura 6 – Djanira da Motta e Silva. Candomblé (Estudo de mural), (1967), guache, 60 x 90 cm

Fonte: Museus Castro Maya, Rio de Janeiro. Foto: Jaime Acioli. [RIdIM-Brasil-1811].

Para Graziela Naclério Forte (2017), ao retratar em suas obras as figuras
ligadas aos cultos de matriz africana, Djanira teria demonstrado grande ousadia,
visto que se tratava de temática potencialmente polêmica para a época.
17

Disponível em: https://masp.org.br/uploads/exposed-works/R0GK0DAv0jHj4DRZgL3jv5EhYAqSOV6f1wW5WTBu.jpg.
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Gradativamente Djanira ampliou o leque de temas em suas pinturas e seu
trabalho tornou-se cada vez mais ligado às questões sociais, ao universo dos trabalhadores, à diversidade étnico-cultural e aos temas religiosos, porém ligados ao
catolicismo.18 Embora muitas vezes considerada como uma artista primitiva, sua
obra reflete um pouco do pensamento moderno na arte brasileira na primeira
metade do século XX.
Para Djanira, a adoção da temática social refere-se às origens simples que
fizeram dela, uma menina mestiça e com pouco estudo, transformar-se em
incansável trabalhadora e artista reconhecida nacional e internacionalmente.
Já as entidades religiosas católicas têm correspondentes sincretizados nas
manifestações do povo baiano, herdeiro dos costumes africanos, que ela
conheceu de perto quando morou em Salvador. (FORTE, 2017)

Ao analisar as pinturas de Djanira, especialmente aquelas realizadas entre
as décadas de 1950 e 1960 a respeito da religiosidade afro-brasileira é possível
verificar a recorrência de um rígido padrão compositivo. Explorando uma postura
hierática dos personagens, a artista nos remete à presença da tradição nos candomblés baianos. As composições privilegiam um eixo central ao longo do qual
se desenvolvem as cenas: os personagens se distribuem simetricamente em até três
filas horizontais, tendo ao centro um personagem que ora aparenta um dirigente
espiritual, ora um adepto trajando as vestes cerimoniais de um orixá.
Em algumas dessas obras os músicos se fazem representados, posicionados
em segundo plano, ladeando a figura central. No entanto a orquestra do candomblé nem sempre está completa, com os três atabaques. Tampouco os demais
instrumentos aparecem.
É interessante observar como, diferentemente do olhar quase documental
de Carybé, Djanira demonstra uma preocupação maior com aspectos formais,
compositivos, do que com uma fidelidade eclesiológica em relação às cenas:
aqui a atenção recai especialmente em aspectos como o equilíbrio compositivo
e o tratamento dado às figuras dos orixás e seus paramentos – Iemanjá, Oxum,
Oxossi, Xangô, Oxalá, Omolu…

18

Em 1963, tornou-se irmã terceira carmelita, adotando o nome de Irmã Teresa do
Amor Divino.
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A própria locação exibida em obras como o painel Candomblé (1957)
(Figura 4), assim como ocorre em outro estudo de mural (1967) (Figura 6) com a
mesma temática, já mostra que não se trata propriamente de um ato religioso, mas
de uma exibição quase folclórica de elementos que remeteriam ao culto aos orixás.
Nas obras de Djanira, os orixás estão descontextualizados, são extraídos dos
ambientes sagrados e expostos nos espaços profanos das ruas, do porto. Aqui não
são as iaôs que, no chão sagrado dos terreiros, dançam ao som dos ilús tomadas
pelos deuses, mas modelos que posam em praça pública, diante dos pincéis da
artista e tendo ao fundo cenários que evocam um colorido casario ou pequenos
barcos no litoral baiano.
Wilson Tibério
Encontram-se no Museu Afro Brasil, em São Paulo, quatro obras do pintor
gaúcho Wilson Tibério (1916-2005) e em duas delas são representadas cenas
de candomblé.
Wilson Tibério estudou na Escola Nacional de Belas Artes, época em que
conheceu Abdias do Nascimento, que o levou a participar da criação do Teatro
Experimental Negro (TEN), do qual participaram nomes de grande destaque
como Ruth de Souza e Teodorico dos Santos. Fatos como esse demonstram a já
iniciante preocupação de Tibério com a valorização da cultura afro-brasileira.
Sua pintura já apontava para essa procura ao dedicar-se especialmente a
retratar a população dos morros cariocas e cenas das religiões afro-brasileiras, ainda mais evidente, depois de sua viagem a Bahia onde conhece mãe
Menininha, encantando-se com a vivacidade e extensão das expressões de
matrizes africanas. (DOSSIN, 2015, p. 243)

Essa tendência se torna cada vez mais presente, especialmente depois que se
muda para Paris, com uma bolsa de estudos, e onde conhece o artista sul-africano
Gerard Sokoto (DOSSIN, 2015, p. 246) e passa a se envolver mais com a defesa
do anticolonialismo, da valorização da cultura africana e dos afrodescendentes.
Em duas de suas obras pertencentes ao acervo do Museu Afro-Brasil mostra
seu envolvimento com a temática do candomblé. O contato de Tibério com a religião dos orixás se deu por intermédio da mãe, tias e da avó. Na primeira das obras
(Figura 7) aqui mencionadas, observa-se deitada no chão uma das participantes
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do culto reverenciando a sacerdotisa, enquanto outras mulheres em pé parecem
bater palmas e provavelmente formem um coro, complementando a atividade dos
músicos posicionados no lado oposto da cena. Estes últimos estão sentados, tocando
com as mãos os atabaques posicionados entre as pernas. Talvez Tibério estivesse aí
registrando o dodobale,19 ou seja, o cumprimento de uma das “filhas de santo” à
sacerdotisa, ou ainda poderia tratar-se de alguma passagem específica em um ritual.
Na segunda obra (Figura 8) não se vê explicitamente a presença dos instrumentos musicais, no entanto infere-se a sua atividade no ambiente: a roda de
mulheres dançando em fila, com as mãos apoiadas sobre a região lombar, nos
indica a presença de música no recinto. Talvez as cabeças apenas esboçadas ao
fundo do salão sejam um indício de que lá se encontra a orquestra do candomblé,
realizando o seu importante trabalho de chamar os deuses para que possam distribuir a sua energia para todos os participantes daquele encontro.
Figura 7 – Wilson Tibério. Cena de Candomblé (ca. 1943), aquarela e lápis crayon sobre papel,
60,5 x 70,5 cm

Fonte: Museu Afro Brasil, São Paulo. [RIdIM-Brasil-1812].20
19

Denomina-se foribalé o ato de cumprimentar de modo ritualístico, prostrando-se diante
do sagrado, seja ele representado pela figura de um sacerdote, de um componente de
destaque na comunidade religiosa ou de um local específico. O foribalé pode apresentar variantes de acordo com o gênero do orixá regente do adepto: para as pessoas
de orixá masculino, o indivíduo prostra-se deitando em decúbito ventral (dodobale) e
para as pessoas de orixá feminino, o indivíduo apoia-se sobre os joelhos e cotovelos e,
simulando um abraço, gira levemente o corpo de um lado e de outro (icá).

20

Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/08/WilsonTib%C3%A9rio2.jpg.
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Figura 8 – Wilson Tibério. Cena de Candomblé (ca. 1943), aquarela e lápis crayon sobre papel, 51 x 66 cm

Fonte: Museu Afro Brasil, São Paulo.21 [RIdIM-Brasil-1813].

Ao comparar o tratamento dado por Wilson Tibério às cenas do candomblé
com aquele apresentado por Djanira, é possível observar uma significativa diferença. As obras da pintora paulista trazem cenas construídas e de pouca naturalidade, enquanto as do artista gaúcho contêm um traço de maior espontaneidade
e de proximidade com o real. O mesmo pode ser observado em relação à representação dos instrumentos, dos músicos e do contexto em si: se nas pinturas de
Djanira os cenários parecem decorativos, nas de Tibério as cenas se desenvolvem
em contextos mais próximos da realidade dos terreiros, como o barracão e outras
dependências específicas desses espaços.

Heitor dos Prazeres e Maria Auxiliadora:
entre o candomblé e a umbanda
Se nos trabalhos de Carybé, Djanira e Wilson Tibério identificamos o registro de
signos candomblecistas, um outro universo se descortina nas obras de Heitor dos
Prazeres e de Maria Auxiliadora: o da umbanda.
21

Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/08/WilsonTib%C3%A9rio3.jpg.
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Heitor dos Prazeres
Carioca, filho de um marceneiro e clarinetista da banda da Guarda Nacional, com
uma mãe costureira, Heitor dos Prazeres (1898-1966) viveu as transformações do
Rio de Janeiro, recém-convertido em capital da República, passando pela chegada
dos ares do modernismo, até a década de 1960.
Durante sua vida, frequentou o profícuo ambiente das casas das tias, o
“berço” do samba carioca; conheceu alguns dos mais importantes compositores
do Rio de Janeiro, circulando pelo universo dos morros, das escolas de samba
e, como músico, participou ativamente com eles do cenário cultural de então.
Heitor dos Prazeres é autor de centenas de sambas já catalogados, tendo trabalhado, com destaque, em diferentes emissoras de rádio da época.
No final da década de 1930 começa a dedicar-se também à pintura: registra
os ambientes do samba, as festas, os músicos, homens e mulheres se deslocando
alegremente em quintais, salões e ruas do Rio de Janeiro. Nas palavras de Prazeres:
[…] A pintura me dá toda essa alegria. Me proporciona tudo isto que é a
riqueza. Na pintura eu sonho; eu sonho música, eu sonho momentos amorosos, eu sonho alegria, enfim, tudo eu sonho, tudo me dá riqueza. Não consigo fazer nada que não existe porque eu não me sinto bem.
Essas figuras que eu faço é [sic] coisas que eu já vi, que ainda existem. Estes
bales [sic], estas macumbas, este samba, estas coisas que existem, tanto
existem que eu sou um dos que existem. Eu não preciso ver mais, não preciso do modelo. Eu tenho tudo aquilo do passado e d’agora dentro da minha
memória. (HEITOR…, 1965)

Esses ambientes eram permeados por uma religiosidade popular fortemente
influenciada pelas culturas africanas: a macumba carioca, o candomblé, a recém-nascida umbanda, conforme nos relata em 1904 o jornalista Paulo Barreto,22 sob
o pseudônimo de João do Rio:
Ao ler os grandes diários, imagina a gente que está num país essencialmente
católico, onde alguns matemáticos são positivistas. Entretanto, a cidade pulula
de religiões. Basta parar em qualquer esquina, interrogar. A diversidade dos
22

João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto (1881-1921) foi um jornalista, escritor
e teatrólogo carioca que atuou nas primeiras décadas do século XX sob o pseudônimo literário de João do Rio. Publicou a primeira edição da crônica As religiões do Rio em 1904.
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cultos espantar-vos-á. São swendeborgeanos, pagãos literários, fisiólatras,
defensores de dogmas exóticos, autores de reformas da Vida, reveladores
do Futuro, amantes do Diabo, bebedores de sangue, descendentes da rainha
de Sabá, judeus, cismáticos, espíritas, babalaôs de Lagos, mulheres que respeitam o oceano, todos os cultos, todas as crenças, todas as forças do Susto.
(RIO, 1976)

Talvez o olhar de João do Rio (Paulo Barreto) estivesse acentuadamente
contaminado por um tipo de preconceito por tudo o que não fosse culto europeizado. Embora houvesse um preconceito em relação à cultura dos negros recém-libertos da escravidão, João do Rio nos mostra um pouco do ambiente do Rio
de Janeiro, por onde muito provavelmente Heitor dos Prazeres tenha circulado e
vivido. Cabula, macumba, quimbanda…
Segundo a pesquisadora Glaucea Helena Britto (2018), Heitor dos Prazeres
participava ativamente como Ogã Alabê no terreiro da Tia Ciata,23 famosa baiana
quituteira, sacerdotisa de candomblé de grande prestígio e hoje considerada uma
das matriarcas do samba.
O Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX congregava diversas
manifestações religiosas praticadas em um tipo de clandestinidade permeável
apenas para os que conheciam os códigos já que eram oficialmente perseguidas
pela polícia durante o Estado Novo (1937-1945).
A umbanda nasceu nesse caldeirão de crenças, como uma religião brasileira
em que, ainda que com um eixo comum, cada centro, tenda ou terreiro pode ter
as suas particularidades, modo de trabalhar etc.
A Umbanda […] associa elementos das religiosidades católica, africana, indígena, espírita e esotérica. Assim, encontramos em seus templos e práticas,
23

Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como Tia Ciata, era baiana de Santo Amaro e
viveu no Rio de Janeiro no início do século XX. Ficou famosa como mãe de santo e ganhou
prestígio e proteção oficial, por ter conseguido curar o então presidente Venceslau Brás de
uma ferida na perna. Desde então as festas em sua residência não só eram autorizadas, como
também contavam com a segurança de dois soldados destacados para protegê-las. Tia Ciata
formou em sua casa à rua Visconde de Itaúna, no. 17, vizinha à Praça Onze, um tipo de
ponto de encontro para saraus, rodas de batucada, de capoeira e de samba, sendo frequentada por grandes nomes ligados ao cenário musical do Rio de Janeiro das primeiras décadas
do século XX, como Pixinguinha e João da Bahiana, entre outros. A casa da Tia Ciata ficou
famosa e está intimamente ligada ao nascimento do samba carioca. (ORGANIZAÇÃO DOS
REMANESCENTES DA TIA CIATA, 2018; TINHORÃO, 1998, p. 275-276)
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elementos extraídos de diferentes culturas religiosas como o contato com
espíritos de pessoas por meio da incorporação em atividades mediúnicas,
o culto aos orixás e o sincretismo com os santos católicos, entre outras.
(PASSOS; BONAZZI DA COSTA, 2019, p. 124)

Assim como no candomblé, a música, especialmente cantada, tem nos
rituais de umbanda um espaço de grande destaque.
Os cânticos, chamados de “pontos”, são entoados pela comunidade em
geral e acompanhados por instrumentos de percussão (a chamada “curimba”),
minimamente formada por atabaques (o número pode variar de um a três ou
até mais), podendo ser ampliada para outros instrumentos como chocalhos, pandeiros, agogôs e outros.
Para o pesquisador Diamantino Fernandes Trindade (2014, p. 481), os
pontos de umbanda podem ser divididos em dois grandes grupos: os que são
criados por compositores e os que são “trazidos diretamente pelas entidades incorporadas ou por meio da intuição dos médiuns” e que assim formam a “trilha
sonora” de um ritual de umbanda.24
Há pontos para a abertura dos trabalhos, para a saudação aos orixás, às entidades, pontos de trabalho, de chamada, despedida, há inclusive o Hino da umbanda
(letra de José Manoel Alves e música de Dalmo da Trindade Reis),25 reconhecido
publicamente em 1961 e hoje executado em terreiros de todo o Brasil. Muitos
músicos como Martinho da Vila, Ronnie Von, Clara Nunes, Beth Carvalho e Marisa
Monte, entre outros, já gravaram algumas dessas músicas, popularizando-as.26
24

Ressalta-se que na primeira casa oficialmente umbandista, a Tenda Espírita Nossa
Senhora da Piedade, criada em 1908 pelo então jovem médium Zélio Fernandino de
Moraes, não eram utilizados instrumentos musicais. A música era executada à capela ou
acompanhada por palmas.

25

José Manoel Alves foi um compositor e instrumentista português que viveu em São
Paulo, onde atuou na Banda da Força Pública. Dalmo da Trindade Reis foi maestro-tenente do Grande Conjunto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. (TRINDADE, 2014)

26

Segundo Diamantino Fernandes Trindade (2014, p. 484), houve casos em que compositores se apropriaram de alguns pontos em suas composições. Segundo o autor, Pai
Antonio (uma das entidades que trabalhavam com o médium Zélio Fernandino de
Moraes, em Niterói) certa vez teria lamentado a atitude de Lamartine Babo que, frequentador da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, se apropriara de cânticos ali
executados para compor marchinhas de carnaval. Desse modo o compositor estaria
explorando as músicas, profanando o sagrado em benefício próprio.
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Esse rico ambiente visual e sonoro, que permeava alguns dos espaços
frequentados por Heitor dos Prazeres, contribuiu para que a temática
umbandista também ganhasse um lugar na sua produção pictórica e musical.
Assim, entre as muitas obras que retratam a alegria do samba carioca, vez ou
outra aparecem as giras27 de umbanda.
Restritos a salas fechadas, com paredes coloridas e piso de assoalho,
onde os símbolos mágicos compõem os pontos riscados com giz branco,
junto a velas acesas, os personagens de Heitor dos Prazeres realizam seus
cultos, suas oferendas, entoam seus cânticos, ao som de tambores percutidos
com as mãos.
São representações despretensiosas e de grande simplicidade formal.
Por vezes, nas cenas pintadas por Heitor dos Prazeres os atabaques não estão
apoiados sobre o chão ou sobre bases de madeira, mas sim presos a um
tipo de correia ou talabarda pendurada no ombro do instrumentista, como
se utiliza em cortejos e desfiles (Figura 11), o que poderia nos remeter ao
tambor candongueiro, utilizado no jongo. 28 Algo incomum nos terreiros,
onde predomina a posição convencional, ou seja, sobre a base, em pé, no
chão (Figura 9). Em algumas obras encontramos a representação de um instrumento semelhante ao xequerê.

27

Denomina-se gira (canjira ou enjira) o ritual realizado na umbanda no qual os praticantes se
reúnem para sessões de culto envolvendo cânticos, danças, orações e possíveis atendimentos
de aconselhamento à comunidade. (CACCIATORE, 1988, p. 131)

28

O jongo é uma manifestação popular que envolve dança de roda, ao som de cânticos ritmados por palmas, tambores, podendo incluir ainda outros instrumentos. Proveniente dos
povos bantu, foi frequente nas periferias urbanas e regiões rurais, sobretudo no sudeste brasileiro ao longo do século XIX. O jongo envolve ainda um tipo de ritualística preparatória de
seus instrumentos e músicos, que evocaria as práticas das religiões afro-brasileiras. Segundo
Morim (2014), “a base rítmica do Jongo é composta por um par de tambores: um maior,
chamado de tambu ou caxambu, cujo som é grave; e um menor, chamado de candongueiro,
cujo som é agudo. Em alguns lugares complementam o grupo de instrumentos musicais o
chocalho e/ou a puíta, um tambor de fricção (como uma cuíca) que pode ter entre 25 cm ou
40 cm de diâmetro.”
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Figura 9 – Heitor dos Prazeres. Terreiro de Umbanda (1959), óleo sobre cartão

Fonte: coleção particular.29 [RIdIM-Brasil-1814].

Essas imagens podem ser conferidas não apenas em suas pinturas, mas
também em algumas das capas de seus discos, pois esse compositor, envolvido
também pela sonoridade dos terreiros, levou-a para suas composições gravadas como
sambas em discos tais como Cosme e Damião/Iemanjá (Columbia, 1954), Macumba
– Heitor dos Prazeres e sua gente (Discos Radio, 1955) (Figura 10); Macumbas &
Candomblés – Heitor dos Prazeres e sua gente (Philips, 1958) (Figura 11).
Figura 10 – Capa do vinil Macumba – Heitor dos Prazeres e sua gente (Discos Radio, 1955)

Fonte: Discogs.com30. [ID: RIdIM-Brasil-1815].
29

Disponível em: https://i1.wp.com/virusdaarte.net/wp-content/uploads/2016/05/
HEITERUMB.jpg.

30

Disponível em: https://img.discogs.com/Eae9JuwsqOZDTijBdY3Ktkqjm_4=/fit-in/600
x585/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-89
07597-1471226248-1429.jpeg.jpg.
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Figura 11 – Capa do vinil Macumbas & Candomblés – Heitor dos Prazeres e sua gente (Philips, 1958)

Fonte: Discogs.com31. [ID: RIdIM-Brasil-1816].

Maria Auxiliadora da Silva
Nascida em Campo Belo (MG) em 1935, Maria Auxiliadora da Silva foi uma
pintora autodidata que se destacou nos cenários nacional e internacional. Era proveniente de um meio familiar do qual fizeram parte diversos outros artistas populares, entre eles músicos, pintores, escultores e artesãos. (BÜLL, 2007) Embora
tenha experimentado informalmente algumas técnicas de desenho e pintura,
Maria Auxiliadora somente dedicou-se à produção pictórica em seus últimos anos
de vida (faleceu precocemente, aos 39 anos, vítima de câncer), quando reuniu-se
ao grupo de artistas espontâneos que se formou no Embu das Artes (SP), em torno
do músico, teatrólogo e poeta Solano Trindade. Posteriormente passou a expor na
Praça da República, na capital, quando teve contato e passou a ser conhecida por
intelectuais e críticos de arte. Sua produção passou a circular por outros meios,
chegando ao mercado internacional. Em suas obras, de caráter ingênuo e espontâneo, registrou o cotidiano rural brasileiro, o universo religioso, em especial,
ligado às religiões de influência africana, as festas, os cursos para a alfabetização de
adultos e outros temas relacionados ao meio popular.
Em seus trabalhos observa-se a falta de contato com procedimentos acadêmicos de desenho e pintura, seja no uso dos materiais ou mesmo nas técnicas
31

	Disponível em: https://www.discogs.com/pt_BR/Heitor-Dos-Prazeres-E-Sua-GenteMacumbas-Candombl%C3%A9s/release/10042392.
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tradicionais de representação que incluem o domínio das proporções ou mesmo
da perspectiva. Envolvida com o cotidiano, predomina em suas obras a representação de grupos de pessoas em diversas situações como parques de diversões,
festas, salas de aula, velórios, celebrando o sagrado popular nas procissões, nos
terreiros e até mesmo nas cerimônias fúnebres.
Os terreiros de candomblé e umbanda surgem em suas obras no final da
década de 1960 e a quantidade de pormenores mostra certa intimidade com esse
universo religioso: o ambiente, os objetos das cenas, a disposição dos participantes
dos cultos ou membros da assistência, o posicionamento dos sacerdotes, dos instrumentos e seus músicos…
Na obra Umbanda (1968) (Figura 12) observa-se no espaço do ritual
algumas pessoas trajadas com paramentos cerimoniais da religião (saias longas,
lenço na cabeça, colares de contas), a presença de um altar com imagens representando santos católicos (São Sebastião e São Roque) e de umbanda (um Preto
Velho e um Caboclo) e duas figuras masculinas tocando atabaques. Os tambores
são aqui tocados na posição vertical, os músicos estão em pé e percutem o couro
de seus instrumentos diretamente com as mãos. Os corpos dos atabaques estão
cobertos por cores vibrantes e padrões ornamentais geométricos que provavelmente remeta a uma pintura ou ainda a um revestimento com tecidos como se
aplicam em algumas casas até os dias de hoje.
Figura 12 – Maria Auxiliadora da Silva. Umbanda (1968), óleo sobre tela, 50,5 x 61,5 cm

Fonte: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP.32 [RIdIM-Brasil-1817].

32

	Disponível em: https://masp.org.br/uploads/exposed-works/J7teIuGKDB2qna813w
nk-vAfv0AlZFbbzCkbMBfaa.png.
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Por vezes, Maria Auxiliadora chegava a aplicar recursos pouco usuais na
pintura tradicional como a mistura de massa plástica com tinta a óleo e mechas de
seu próprio cabelo para dar maior consistência e textura aos relevos realizados com
tinta, ou ainda o uso de balões de fala, como aqueles encontráveis nas histórias
em quadrinhos. A esse respeito pode-se verificar obras como Sem título, de 1970
(Figura 13) onde aparentemente registra uma cena de um ritual de umbanda,
no qual uma pessoa está no chão, em decúbito ventral. À sua frente, uma figura
masculina em pé, trajando vestes brancas, e um tipo de colar com um crucifixo no
pescoço, que bafora um cachimbo enquanto curva-se sobre a primeira e posiciona
um tipo de terço sobre suas costas. À esquerda, ao lado de um grupo de pessoas
com as mãos postas lê-se no balão “Quem encontrar um velh inho [sic] toma
a benção”; à direita, um casal de músicos percute os atabaques e junto deles os
balões de fala registram:
Balão 1 – “Quem encontrar um velhinho toma a bênção (bis)”
Balão 2 – “Benção de Deus meu pai, Benção de Deus meu pai, benção de Deus
pai Omolu, Benção de Deus meu pai”33

É interessante observar que nessa imagem a artista representa uma figura
feminina tocando, algo admissível somente na umbanda, e não no candomblé,
onde há uma série de restrições ligadas ao gênero, sendo o toque dos instrumentos
uma delas.

33

A quantidade de pontos cantados na umbanda é bastante extensa e, por não terem muitos
registros, apresenta variantes, de acordo com o terreiro e com aqueles que os executam. Em
nossas pesquisas localizamos um ponto semelhante ao texto indicado por Maria Auxiliadora:
“Se vir um velho no caminho, pede a bênção (bis)/Bênção de Deus, Bênção de Deus,/Bênção
de Deus, Baluaê [sic],/Bênção de Deus”. (Conforme executado no Centro Espírita Casa
Mãe Iemanjá, São Paulo, SP, jan. 2017). Em outra casa, Templo de Umbanda Sete Porteiras,
em Francisco Morato (SP, nov. 2017), o mesmo ponto era cantado, substituindo-se o termo
“Baluaê” (contração de Obaluaiê”) por “Pai Omolu”.
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Figura 13 – Maria Auxiliadora da Silva. Sem título (1970), óleo sobre tela

Fonte: Souza Neto (2018).34

Em Sem título (Candomblé), de 1968 (Figura 14), Maria Auxiliadora
representa um xirê no qual os participantes se encontram paramentados com
as vestes litúrgicas representando os orixás que, acompanhados pelas equedes,
dançam em um tipo de semicírculo. Paralelamente, na mesma cena uma pessoa
está deitada no chão, sendo assistida por outras; do outro lado, uma pequena
assistência sentada em um banco coletivo acompanha todos os acontecimentos.
Ao fundo, observa-se três alabês com seus instrumentos, representando uma compacta orquestra. Como na obra Umbanda (Figura 12), os atabaques estão posicionados diretamente sobre o chão, exibindo uma policromia exuberante, com
motivos geométricos. Os músicos apresentam um gestual eufórico e com as bocas
muito abertas, o que sugere estarem cantando a “plenos pulmões” enquanto percutem seus instrumentos com as mãos, o que pode apontar para uma influência
dos candomblés angola na comunidade representada.

34

Disponível em: https://miro.medium.com/max/2000/1*MAhDi_jjbwQVkHnI4eIHkw.jpeg.
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Figura 14 – Maria Auxiliadora da Silva. Sem título (Candomblé) (1968), 72 x 60 cm

Fonte: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.35 [RIdIM-Brasil-1818].

Para o sociólogo Reginaldo Prandi, ao final da década de 1950 a umbanda
já apresentava grande crescimento quanto ao número de adeptos e casas, igualando-se ao kardecismo. Talvez por isso tenha-se criado a ideia da pouca probabilidade da presença candomblecista em terras paulistas.
Porém, nessa época havia um intenso trânsito religioso entre a Bahia e o
Rio de Janeiro, o que levou à presença do candomblé baiano na capital federal.
A ele se seguiu uma troca entre o Rio e São Paulo, fazendo com que aos poucos
as tradições dos cultos de nação também lá chegassem e se fizessem presentes. É
possível que o candomblé paulista tenha se iniciado na baixada santista e, de lá,
subido ao planalto, chegando à capital e interior do Estado. (PRANDI, 1991,
p. 93) Inclusive alguns sacerdotes que até então vinham se dedicando à umbanda
chegaram a procurar pela iniciação no candomblé, partindo para rituais mais

35

	Disponível em: https://s2.glbimg.com/H8fj-VMo6yny5IKsW0l0kQFHDkI=/560x430/e.
glbimg.com/og/ed/f/original/2018/03/08/33_masp_2356_a.jpg e https://epoca.globo.com/
cultura/noticia/2018/03/maria-auxiliadora-uma-pintora-brasileira.html.
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africanizados (embora movimentos contrários – do candomblé para a umbanda –
também tenham ocorrido).36
Talvez a ingênua e rica obra de Maria Auxiliadora possa nos revelar um pouco
desse momento em que esses diferentes cultos brasileiros que por tanto tempo
sofreram perseguições, sendo confundidos com charlatanismo e outras práticas ilegais, começaram a timidamente abrir suas portas e se expor mais publicamente.

Considerações finais
Por muito tempo o universo imagético dos rituais afro-brasileiros esteve restrito
aos seus adeptos e simpatizantes.
Por serem perseguidos desde os primeiros tempos, obrigaram-se a realizar
seus cultos em lugares reservados, como os fundos de quintais. Hoje, muitos se
utilizam de canais de comunicação para divulgar suas doutrinas e parte de suas
tradições. Embora nos dias atuais haja controvérsias no que diz respeito ao caráter
secreto dos rituais diante da tendência crescente que conduz a sua ampla divulgação, as imagens fixas ou em movimento das práticas ritualísticas de alguns terreiros circulam pela internet, atravessando não só os muros das casas, mas também
fronteiras continentais.
No entanto, antes do advento da fotografia e dos registros videográficos,
esses ambientes e sua liturgia também tiveram a oportunidade de sair do anonimato, porém filtrados pelo olhar poético das artes. Nas artes visuais, os terreiros
integraram a temática de muitos artistas, como fazem até os nossos dias. E, por
mais que essas obras sejam construídas a partir do olhar pessoal dos seus criadores,
guardam registros de múltiplas realidades assistidas e vivenciadas que podem nos
dar indicativos de pontos a serem estudados.

36

	Sabe-se que entre o final da década de 1950 e início da década seguinte muitos filhos de
santo de Joãozinho da Goméia feitos no Rio ou na Bahia teriam vindo para São Paulo,
(PRANDI, 1991, p. 93) como é o caso de Ronaldo Linares (embora posteriormente tenha
se radicado no ABC, onde se tornou sacerdote de umbanda e fundador do Santuário
Nacional da Umbanda, segundo informação verbal em entrevista concedida à autora
em 15 de setembro de 2017). Joãozinho da Goméia faleceu em 1971, no Hospital das
Clínicas, em São Paulo. Para Prandi (1991, p. 101), após sua morte o candomblé angola
entrou em declínio em São Paulo, passando a predominar as casas da nação queto.
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Analisar os trabalhos desses artistas e contextos tão diversos nos faz refletir
a respeito da sua relação com o objeto aqui tratado, ou seja, “arte e religiosidade”.
Qual o envolvimento de cada um deles com os cultos aos quais se referem em seus
trabalhos? Que domínio teriam do tema apresentado nessas obras?
A aparente imparcialidade sugerida pela solenidade das figuras de Djanira,
a proximidade esboçada nas aquarelas de Wilson Tibério, o encanto pela sonoridade ruidosa e agitada das figuras de Heitor dos Prazeres, o detalhismo descritivo
de Maria Auxiliadora e a respeitosa postura de Carybé, cada um deles pode revelar
um diferente grau de proximidade e conhecimento a respeito das casas que talvez
tenham visitado e das práticas que tenham testemunhado ou mesmo vivenciado.
À exceção de Djanira, que imprimiu em seus trabalhos um caráter mais
impessoal e quase destituído de gestualidade, os demais artistas dedicaram-se a
representações mais narrativas e comprometidas com a representação das cenas e
ambientes frequentados.
Talvez entre todos, os registros mais emotivos sejam os de Maria
Auxiliadora. Suas obras nos mostram uma observadora bastante tocada pelos
rituais dedicados a Omolu (Obaluaiê) no candomblé e à linha dos Pretos Velhos
na umbanda, ambos relacionados às questões de cura, o que provavelmente
aponte para uma questão autobiográfica. Estaria Maria Auxiliadora buscando
nesses ambientes um conforto para seus males físicos e emocionais? No entanto,
independentemente de sua vida pessoal, as obras em que trata dos terreiros de
cultos afro-brasileiros nos mostram o sincretismo nas práticas religiosas (o xirê
ocorrendo concomitantemente com atendimento à assistência por um Preto
Velho e assim por diante), bem como a constante presença da música nesses
rituais realizados em terras paulistas.
Heitor dos Prazeres e Carybé constituem aqui exemplos singulares. Entre
os cinco artistas aqui apresentados, somente Heitor dos Prazeres tinha envolvimento com a música. Embora suas representações denotem pouca intimidade
com os padrões acadêmicos de representação pictórica, foi compositor, cantor e
instrumentista, tendo assim um considerável conhecimento do universo musical
popular, bem como dos instrumentos, além de seu envolvimento com as práticas
religiosas ligadas ao candomblé. Assim, registrou em suas pinturas, não só sua
experiência visual com os ambientes e seus frequentadores, como também uma
significativa parcela de sua vivência musical naqueles espaços.
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O caso de Carybé é um capítulo à parte pois além de anteceder os registros
oficiais em fotografia e vídeo, existe uma intenção quase de inventário na realização desse conjunto de obras. A série de aquarelas aqui mencionada constitui um
segmento único em sua produção, porque nela o artista assume um compromisso
documental e, assim, registra o universo dos terreiros visitados, seus rituais e seus
instrumentos sagrados com relativa precisão, o que se enriquece pelo seu envolvimento com a religião, assim como pela sua erudição, o que amplia ainda mais a
relevância desse conjunto de trabalhos.
No que diz respeito à música nesses ambientes, é comum a esse grupo de
artistas o reconhecimento da importância dos atabaques, como elementos fundamentais ou base sonora para a ritualística, o que comprova o quanto esses instrumentos são marcantes, mesmo que para pessoas ou “visitantes” que com eles
pouco contato tiveram anteriormente, tornando-se um verdadeiro símbolo das
religiões que mantêm alguma relação com as raízes africanas.37
Mergulhar nesse universo de imagens, comparar a visão de diferentes
artistas, buscando o que de documental pode haver em suas obras pictóricas, em
especial com relação à música, revelou-se nesta pesquisa como um desafio e um
aprendizado da riqueza cultural presente nas religiões brasileiras que guardam
estreita ligação com matrizes africanas, localizadas entre as mais relevantes ocorrências representativas da gênese de uma arte e cultura brasileiras.
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UEA, 2019. p. 27-45.
PASSOS, M. J. S. T.; BONAZZI DA COSTA, M. A. Entre santos e orixás: a imaginária
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PRANDI, R. O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. Estudos
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O nu e o vestido: o corpo nos
desdobramentos da Semana de 1922
em representações iconográficas
musicais no século XX
Beatriz Magalhães Castro

Introito
Este texto propõe explorar e aprofundar o tratamento do corpo humano em
representações iconográficas musicais, um aspecto apontado em trabalho anterior
focado sobre a representação do violão no contexto brasileiro. (MAGALHÃESCASTRO, 2019) Naquele momento propus tratar um conjunto de representações do violão datado desde suas raízes ibero-americanas do século XVI até o
início do XIX, de forma orgânica, demonstrando o seu desenvolvimento a partir
de observações sobre mudanças expressivas na sua linguagem imagética. Tais
observações foram reunidas numa tentativa de narrativa inspirada por uma observação de Leo Treitler (1990, p. 315, tradução nossa) sobre o olhar historiográfico
como “reorientação do foco do historiador das propriedades modais de grupos
para a variação real entre coisas reais.”1
Naquele contexto, buscava-se identificar os elementos que pudessem discriminar mudanças de linguagem, necessárias a uma análise pós-estruturalista, numa
ampliação das narrativas históricas por meio da identificação de singularidades e
1

“If we could think of history less as though it were an advancing central point that cleans up
all around itself as it goes and more in accordance with Darwin’s revolutionary attempt – not
yet fully successful – to reorient the historian’s focus from the modal properties of groups to
the actual variation among actual things, the present would not seem such a problem”.
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de mecanismos econômicos e sociais que afetam a cultura humana. Tal perspectiva é igualmente necessária para a adoção de referências decolonialistas numa
melhor compreensão de resultados imagéticos consubstanciados no imaginário
nacional como processo identitário.
Estes elementos são expressos por meio de códigos imagéticos de comunicação, muitas vezes ocultos e/ou desconhecidos, que por este motivo são aceitos
como verdades monofônicas e descuradas da polifonia das vidas reais, no sentido
de Treitler (1990), inclusive.
Ao analisarmos o conjunto focado sobre o violão, observamos mudanças
na representação do corpo, na forma sexista entre sujeitos femininos e masculinos,
na exposição entre nus e vestidos, e na forma como o erotismo associado ao corpo
é representado. Identificamos que isto ocorre na representação do nu durante o
século XIX e, posteriormente, na exploração da figura feminina como imagem-conceito (BALDISSERA, 2008) na iconografia musical brasileira do século XX.
Com relação ao século XIX, Batista (2010) aponta que o nu nunca foi
tão cultivado, enquanto na vida cotidiana o corpo nunca foi tão zelosamente
ocultado, sobretudo o corpo da mulher. Já o nu masculino, com muitos poucos
exemplares conhecidos, especialmente no espaço brasileiro, ganha tons de virilidade e patriotismo, se sobrepondo ao feminino que mantém os traços idealizados de uma perfeição estética. (MAGALHÃES-CASTRO, 2019) Ainda,
Batista (2010, p. 134-135) reitera que,
Peter Brooks chega à conclusão de que a concepção de um nude moderno
consiste em um oxymoron (1989, p. 16), ou melhor ainda, contradictio in adiecto,
quer dizer, uma figura retórica de uma formulação contraditória. Aqui há a
contradição do adjetivo “moderno” que vincula as associações real, contemporâneo, ordinário, individual, breve, a uma forma particular contra o significado do substantivo nude, uma representação de forma ideal, bela e clássica.
[…] Eis uma narrativa inscrita num corpo moderno que tem como elo uma
controvérsia ideológica sobre o tradicional e o novo que move todo campo da
arte, e além deste, outros bens simbólicos da sociedade. Eis agora um nu que
conta uma estória moderna…

Como exemplo, apontamos a Moema (1866, Figura 1) de Vitor Meirelles
de Lima (1832-1903), a qual segundo Batista (2010, p. 139),
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une o indianismo tanto ao romantismo sentimental quanto ao erotismo
dentro de uma paisagem tropical. O cadáver monumental num idílio trágico
concentra no próprio corpo feminino a busca de uma construção identitária
(Migliaccio, 2000, p. 42). História e mito caminham lado a lado, nomeiam a
indígena mitificada como ‘bom selvagem’, com qual a jovem Nação quer fazer
as pazes do seu passado (Schwarcz, 1998, p. 147), uma maquiagem da era colonial e novo símbolo do império brasileiro. (BATISTA, 2010, p. 139)

Figura 1 – Vitor Meireles. Moema (1866), óleo sobre tela, 129 x 190 cm

Fonte: Collections, 2018.

Embora haja uma possível justificativa para a maior exploração do nu
feminino na falta de modelos masculinos para as aulas de desenho na Academia
Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, já que eram mais frequentemente
encontrados em camadas mais baixas da população, muitas vezes negros, desnutridos ou em idade avançada, não se conformando para representações da virilidade clássica. Já os nus femininos, muitas vezes, eram feitos em ateliers particulares e, quando no estrangeiro, segundo Batista (2010, p. 139), “obrigava o artista
a imaginar um corpo brasileiro com um modelo francês, italiano ou de outro país;
impondo-se ao artista a necessidade de lembrar e construir uma ‘ficção real do
corpo nacional’ a partir da memória.”
Na mesma época, vemos o exemplo no Derrubador brasileiro (1879, Figura
2), de Almeida Júnior, que retrata uma antítese do ideal viril do século XIX ao
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colocá-lo em postura recostada, em repouso do trabalho árduo, o que denota
para Batista (2010, p. 146) um “afastamento do ideal heroico” promovido por
“vertente das novas representações da masculinidade desde o século XVII, como
ela foi inaugurada com o Hércules do escultor francês Pierre Puget (1620-1694),
segundo Herding (2004)”. Recostado,
[n]uma transposição da virtude de uma ação heroica-trágica em um carregamento sensual do corpo masculino pelo não fazer. A pose passiva de repouso
do derrubador encarna um erotismo lascivo que é reforçado pela vestimenta.
O corpo do homem meio vestido realça, através da calça, novos contornos
que lançam atenção a seu sexo ocultado. É por causa do vestuário que o nu
masculino ganha em experiência da carne e aparece mais vivo, longe de
uma idealização clássica. Portanto, o Derrubador brasileiro ocupa o lugar de
um corpo moderno e regional trazendo consigo narrativas do interior como
exótico e carregadas sensualmente, em contraposição à virtude tradicional
heroica. (BATISTA, 2010, p. 146)

Figure 2 – Almeida Júnior. Derrubador brasileiro (1879), óleo sobre tela, 227 x 182 cm

Fonte: Wikipedia.2

2

	Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Almeida_J%C3%BAnior_-_O
_Derrubador_Brasileiro.jpg.
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Assim, teríamos duas questões a serem exploradas numa análise iconológica de fontes iconográficas musicais no Brasil:
a) Por que esta representação masculina, viva e imbuída de um erotismo
exótico, não foi adotada na iconografia musical na modernidade
brasileira;
b) Como e eventualmente por que a representação erótica do feminino
passou a dominar nesta mesma iconografia musical na modernidade
brasileira.

Uns nus e outros vestidos?
Apesar destes experimentos no Brasil do século XIX, ao assumirmos uma postura de modernidade – seja na República Velha (1889-1930) ou, de forma mais
cáustica, na aurora da Era Vargas na Semana de 1922 – os códigos imagéticos
denotam um forte uso do corpo feminino como imagem-conceito, conceito discutido por Rudimar Baldissera (2008) em seu texto “Significação e comunicação na
construção da imagem-conceito”.
Neste texto, sob o paradigma da complexidade de Morin, Baldissera
propõe três enfoques principais para se refletir sobre a imagem, os quais, em síntese, poderiam ser definidos como:
a) imagem físico-visível: imagem(ns) criada(s) a partir da simples incidência de feixes de luz como reconhecimento do mundo visível;
b) imagem-linguagem: imagem que recebe significação e codificação, e
que é empregada no processo de comunicação;
c) imagem-conceito: imagem enquanto construto simbólico dinâmico,
a partir de um conjunto complexo de ideação imagética, com qualidade de significação, descentralizando a comunicação como elemento
determinante, passando a exercer função coadjuvante.
Para o autor,
a compreensão/explicação de imagem-conceito como construto simbólico,
complexo e sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e provisório, realizada pela alteridade mediante permanentes tensões dialógicas, dialéticas
e recursivas, intra e entre uma diversidade de elementos-força, tais como a
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cultura, os saberes prévios, a subjetividade e as expectativas. Afirma-se a tese
de que a imagem-conceito, anterior à comunicação, realiza-se no âmbito da
significação, tendo a comunicação como um dos seus principais processos
potencializadores. (BALDISERRA, 2008, p. 193)

Em outras palavras, por meio de processos de significação, elementos contextuais diversos (tensões dialógicas, dialéticas e recursivas; elementos-força como
cultura, saberes-prévios, subjetividade e expectativas) transformam imagens em
construtos simbólicos anteriores à comunicação.
Esta anterioridade da significação é conceituada como lócus de experimentação dos sentidos, ou “orgia”, (BALDISSERA, 2008, p. 195) para o qual se afere
ou contribui a um ordenamento que limita ou expande a hermeneusis do sujeito.
(BALDISSERA, 2008, p. 196) Desta feita, o emprego dogmático de codificações
nos processos comunicacionais limita as possibilidades de significação e de individuação realizadas pelos sujeitos do diálogo. (BALDISSERA, 2008, p. 197) Como
exemplo, poderíamos assim compreender as tentativas estéticas sociorrealistas que
pela sua natureza limitam a dimensão hermenêutica do sujeito, tornando o processo de individuação por meio da arte incompleto.
Portanto, o fluxo estabelecido entre comunicação e significação permite
uma conversa entre entes comunicantes em construções dinâmicas nos contextos culturais. Onde se inicia um e outro é complicado ou mesmo sem importância, permanecendo, contudo, a necessidade de identificação e decodificação
destes trânsitos.
Dessa forma, segundo o autor, a riqueza polissêmica de uma imagem
revela os sujeitos-força em relações dialógico-recursivas que tensionam o “eu” e o
“outro”, em atualizações da identidade e da alteridade, de onde surge a riqueza e,
consequentemente, a completude catártica da arte.
Nesse processo, o conceito de imagem-conceito surge, em síntese, como
um construto simbólico dinâmico, a partir de um conjunto complexo de ideação
imagética, com qualidade de significação, descentralizando a comunicação como
elemento determinante e passando a exercer função coadjuvante. (BALDISSERA,
2008, p. 198)
A partir destes pressupostos, Baldissera traz algumas inferências em seu
estudo sobre a imagem-conceito que destacamos para a nossa discussão:
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a) exigência de significação (mas não comunicação);
b) construção sobre impressões […] estímulos […], percepções, bem como das diferentes capacidades e dos domínios do construtor em articular e processar esses elementos;
[…]
c) é atualizada na mente do construtor (pessoa/públicos), porém isso
não impede o sujeito-identitário de informar, orientar ou seduzir,
para que ela tenda a ser construída da forma desejada;
d) é uma elaboração que tensiona o indivíduo ao grupo sociocultural;
e) é constantemente (re)tecida em processos e subprocessos interativos e
interdependentes, diversamente imbricados, que a engendram permanentemente e, de forma recursiva, são por ela gerados e regenerados.
(BALDISSERA, 2008, p. 199)

A Mulata grande
Como objeto de análise, a Mulata grande (1980) de Carybé (Figura 3), sintetiza
os diversos planos de significação, remetendo a diversos níveis de comunicação,
ou lócus de experimentação dos sentidos, "orgia". (BALDISSERA, 2008, p. 195)
No plano representativo do corpo, se a Moema (1866) pare a nação num
idílio trágico com o bon sauvage, a Mulata Grande pare a identidade nacional de
forma eloquente, sintetizando idiossincrasias mestiças e expressando teorias da
racialidade como fator da formação identitária brasileira.
Contudo, assim como a Moema (1866), tais teorias e paradigmas datam do
século XIX e emanam das “construções teóricas de inúmeros ‘homens de sciência’
que, de dentro de algumas instituições, pensavam soluções e destinos para o país”.
(CONCEIÇÃO, 1994, p. 1)
Segundo Schwarcz (1994), o movimento abolicionista e a consequente
promulgação da Lei do Ventre em 1871, articulados à institucionalização de centros de ensino nacionais (faculdades de direito e medicina), institutos históricos e
geográficos e museus etnográficos, movimentaram o debate sobre a questão racial
a partir de teorias advindas seja do darwinismo social, seja do evolucionismo,
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gerando “reações por vezes ambíguas que oscilavam entre a preocupação, a constatação e o elogio à mestiçagem”. (MAIO; SANTOS, 1994, p. 1)
A questão racial é assim analisada pela intelectualidade brasileira por meio
dos aspectos biológicos da raça como forma de entender a percepção do Brasil
como uma das maiores (se não a maior) nação mestiça no contexto global, assim
como forma de prospectar o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Neste
contexto, como afirma Schwarcz (1993, p. 111), utiliza-se “um darwinismo sócio-biológico” como forma de explicar “o natural branqueamento da população.”
Este sociobiologismo, além de servir como base epistemológica, apontaria ainda
para as etapas necessárias para o desenvolvimento da nação.
Este contexto positivista, evolucionista e materialista promulgado pela
intelectualidade brasileira é particularmente contundente na dita Escola do Recife
e nos trabalhos de Silvio Romero, onde a exaltação da mestiçagem torna-se base
para a identidade da nação.
Portanto, mesmo que produzida em 1980, praticamente um século após a
discussão oitocentista de raça como fator identitário, identificamos o mesmo paradigma na Mulata grande de Carybé. Quais mudanças teriam ocorrido desde então?
Como avaliar a permanência simbólica desta episteme de tão longa duração?
Figura 3 – Carybé. Mulata grande (1980), óleo sobre tela e papel, 61 x 45 cm

Fonte: Flickr.3

3

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/casadejorgeamado/5266061497.
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O desenvolvimento dessa percepção de raça como fator identitário no
Brasil forma a base teórica para as gerações posteriores no século XX (Gilberto
Freyre, Sergio Buarque de Hollanda), alcançando a historiografia musical brasileira (Guilherme de Mello, Renato Almeida, Curt Lange, entre outros), especialmente a partir Mário de Andrade na exaltação da mestiçagem e da cultura
popular como manifestação de autenticidade e de aprimoramento da cultura
brasileira. Decorre disso que a cultura brasileira “legítima” e “autêntica” somente
emanaria desta fonte miscigenada, sem necessidade de assimilação de elemento
exógenos, europeus, colonizadores, tornando-nos conscientes da nossa dimensão
colonizada.
Os aspectos epistemológicos da Semana de 1922, contudo, reiterarão a
corrente sociobiologista oitocentista e não serão somente uma afirmação de nacionalidade, mas uma retomada na qual permanecem as bases do sociobiologismo,
mas à qual acrescenta-se mudanças na linguagem estética, assimilando desta feita
as correntes estéticas internacionais, produzindo com maior pujança e liberdade
os aspectos raciais mas, sobretudo, sociais da nação. Na realidade, tornamo-nos
mais conscientes da nossa condição: não negamos nem queremos alterar nossa
raiz racial, mas queremos exaltá-la como fruto edule e saudável, do qual emana o
“eu” da nação.
Assim iniciam-se os passos fundamentais deste percurso, tendo como
epítome A negra (1923) (Figura 4), de Tarsila do Amaral (1886-1973). Ferreira
(2017, p. 2) identifica as “questões raciais e de gênero na obra através de três
temas: o legado da escravidão sobre as mulheres negras, o corpo sexualizado e o
papel social da ‘mãe-preta’”.
Antecessora clara e direta da imagem icônica do Modernismo representada pelo Abaporu (1928), em A negra Tarsila introduz elementos numa leitura
da nação avessa aos elementos positivistas associados aos discursos cientificistas
do século XIX. Ou como afirma Pugliese (2011, p. 2): “Se o cerne da questão de
gênero no século XX é denunciar a base epistemológica do discurso nas ciências
naturais e humanas como discurso masculino, sintomatizado pelo artigo masculino assimilado ‘naturalmente’ como universal, Tarsila se adiantara na crítica.”
A significação dual entre o diálogo vanguardista e a conscientização de
nossas raízes ditas autênticas é explicitada por Dantas (1996, p. 113), quando
afirma que A Negra atendia a dois requisitos do movimento:
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A negra atendia como vimos a dois requisitos: (a) dialogava com as tendências
atuais da vanguarda européia e definia um ponto de vista brasileiro a partir
desse diálogo; (b) aventava uma inversão positivadora ou um desrecalque
localista, pelo qual as dissonâncias nacionais e as tradições populares passavam a ter chance ou visibilidade, integradas à modernidade que não só as
promovia como as reconhecia artisticamente. (DANTAS, 1996, p. 113)

Sua biógrafa, Aracy Amaral, afirma ainda que A Negra “é a primeira obra
antropofágica, se desejarmos usar o termo encontrado 5 anos depois por Oswald
de Andrade com a intenção de iniciar um movimento polêmico. (AMARAL,
1975, p. 97)
Figura 4 – Tarsila do Amaral. A negra (1923), óleo sobre tela, 100 x 81,3 cm

Fonte: Enciclopédia (2020).

Nessa passagem para um Modernismo novamente em sintonia com correntes estéticas internacionais, testemunhamos o devir desta nova concepção
identitária caracterizada pelo tratamento diferenciado do corpo, exigindo um
despir feminino que aparece desvestido, livre, experimental, contraposto ao
indumentário rígido e pouco elaborado masculino, cuja sensualismo se mostra
totalmente oculta ao olhar.
Aqui fica estabelecido o nu feminino como apóstrofe à representação
do corpo. Mais especificamente, o corpo da mulata, reafirmado nas célebres
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Mulatas de Di Cavalcanti, até as populares Mulatas do Sargentelli e toda a
geração bossa-nova. Oswaldo Sargentelli (1923-2002), radialista, apresentador
de televisão e empresário da noite brasileiro, inclusive viria a se declarar como
“mulatólogo” e a data de seu aniversário (8 de dezembro) seria celebrada como
o Dia da Mulata.
Estas linhas curvilíneas tornaram-se icônicas, envolvendo áreas como a
arquitetura, nas conhecidas curvas de Oscar Niemeyer (1907-2012), e na música
encontra-se associada às linhas sinuosas de instrumentos como o violão. A posição
de Niemeyer sobre as curvas é expressa no texto que ficou conhecido como o
“Poema da curva”, ilustrado aqui com a figura feminina nua (Figura 5):
não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível criada pelo
homem. o que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso
sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De
curvas é feito todo o universo, o universo curvo de Einstein. (NIEMEYER, 2000)

Figura 5 – Oscar Niemeyer. “Poema da curva” (2000)

Fonte: https://poesiaspoemaseversos.com.br/2016/07/05/oscar-niemeyer-poema-da-curva/.

Embora se possa associar à “malandragem carioca” a presença em seu
escritório de fotografia explícita com nus femininos (Figura 6), além de diversos
croquis (Figura 7), ao evocar a curva feminina nas suas linhas arquitetônicas a
questão é muito mais profunda e estruturante.
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Figuras 6 – Escritório de Oscar Niemeyer e, em detalhe, foto publicada em entrevista para a revista GQ

Fonte: ARCH20.4

Figura 7 – Oscar Niemeyer. Croquis de mulher com Museu de Arte Contemporânea (MAC), de Niterói,
ao fundo

Fonte: Disponível em: http://vercompalavras.com.br/blog/as-curvas-de-niemeyer/.
4

Disponível em: https://www.arch2o.com/oscar-niemeyer-health-updates/.
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O próprio Oscar comentará sobre a sua rebeldia contra o funcionalismo
então vigente na arquitetura moderna:
E essa ideia passou a dominar-me, como uma deliberação interior irreprimível, decorrente talvez de antigas lembranças, das igrejas de Minas Gerais,
das mulheres belas e sensuais que passam pela vida, das montanhas recortadas esculturais e inesquecíveis do meu país. 'Oscar, você tem as montanhas
do Rio dentro dos olhos,' foi o que um dia ouvi do Le Corbusier. (NIEMEYER,
1978, p. 22)

Embora possa ser considerada uma “tropicalização dos conceitos modernistas na Arquitetura” (DINIZ, 2012 apud CARNEIRO, 2012), a subversão da
reta na arquitetura modernista encontra significado direto associado seja às paisagens tropicais, à sensualidade da vida praiana ou à topografia carioca do Rio de
Janeiro, que passa a ser associado aos movimentos culturais do pós-guerra e da
Guerra Fria. As curvas se opõem de forma antagônica neste momento: a suavidade para digerir as operações Brother Sam e Popeye, mas ao mesmo tempo uma
forma de afirmação da identidade nacional em tempos de intervenção política.
Seja talento, rebeldia ou “premissas de um novo barroco vindo de fora”,
Niemeyer relata este comentário de Ozenfant,5
Le Corbusier, depois de ter defendido a disciplina purista e a lealdade ao
ângulo reto, pelo qual pretendia direitos particulares, parece ter decidido
abandoná-lo, ao sentir no vento as premissas de um novo barroco, vindo de
fora, que faz justiça a ele mesmo e, como sempre, com um imenso talento.
(NIEMEYER, 1978, p. 29)
5

Amédée Ozenfant (1886-1966), pintor cubista e escritor, fundou com Charles-Edouard
Jeanneret, posteriormente conhecido como Le Corbusier, o movimento Purista. Em 1919
publicou com Le Corbusier o manifesto purista com o título de Après le Cubisme. Criou com
Paul Dermée e de Le Corbusier a revista L’Esprit Nouveau, publicada entre 1921 e 1925 e
que propunha a renovação das formas arquitetônicas e pictóricas. Em 1924 abriu um estúdio
livre com Fernand Léger. Fundou em 1936 a Ozenfant Academy, em Londres, e em 1939 a
Ozenfant School of Fine Art, em Nova Iorque. Nos primeiros manifestos puristas, a cor foi
considerada secundária à forma, sendo a cor usada para reforçar elementos arquitetônicos
de Le Corbusier em obras de meados da década de 1920. No entanto, quando ele estava na
Inglaterra, Ozenfant refinou suas ideias sobre a cor, que era agora considerada um elemento
essencial da arquitetura, em vez de algo a ser considerado pelo arquiteto enquanto a obra
estava sendo erguida. Ozenfant acreditava que a cor sempre modifica a forma do edifício e
deve receber mais atenção.
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Portanto, essa subversão da reta, em suas “curvas estruturadas”
(NIEMEYER, 1978, p. 32),6 acompanha as subversões às identidades então
vigentes, construindo novos caminhos estéticos que correspondem melhor aos
novos contextos sociais e, também, econômicos.

Considerações finais
Retornando ao nível imagético da iconografia aqui exposta, identificamos os
processos elencados por Baldissera (2008), especialmente os aspectos de tensionamento do indivíduo ao grupo sociocultural – ou seja da tensão colonizador/
colonizado; e de constante (re)tecimento de processos e subprocessos interativos
e interdependentes que engendram permanentemente e que, de forma recursiva,
são por eles gerados e regenerados.
Essa dinâmica generativa é constante nas obras apresentadas neste trabalho
e provavelmente constitui parte considerável no valor que lhe atribuímos como
representações significativas da identidade. As curvas da mulata miscigenada
prometem o nascimento de uma cultura, contexto e interações simbólicas que,
num primeiro momento, nos faz ultrapassar referências colonialistas, adotando
um conjunto imagético diferente daqueles disseminados pelos colonizadores.
Contudo, nos faz refletir sobre outros obstáculos epistemológicos na utilização
exclusiva da figura feminina neste processo. Ou seja, por que a mulher e por que a
mulata? Já não teremos esgotado este referencial sexista e, se sim, quais referências
necessitamos agora?
Será que a não adoção do corpo masculino desnudo na iconografia musical
da modernidade brasileira poderia agora oferecer novos ícones para nossos referenciais imagéticos, produzindo novos tensionamentos entre indivíduo e grupo
sociocultural e novos (re)tecimentos? Este será sem dúvida o tema de novas pesquisas e ensaios.

6

“A própria curva, que tanto os perturbava, era por eles desenhada de forma frouxa e desfibrada, não a sentindo, como nós, estruturada.” (NIEMEYER, 1978, p. 32) Forma como
Niemeyer relata ter rebatido as críticas negativas recebidas em seus projetos, então qualificados como “barrocos” ou meramente “fotogênicos”.
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Iconografia Musical e informação:
uma abordagem transversal em prol de
uma classificação multicultural
Pablo Sotuyo Blanco

Introdução
Desde 2008, o projeto nacional de indexação, catalogação, pesquisa e divulgação do
patrimônio iconográfico musical no Brasil (também conhecido como RIdIM-Brasil)
vem desenvolvendo toda uma nova conceituação em torno da Iconografia Musical (em
diante IM). As propostas até hoje apresentadas (e majoritariamente aceitas pela comunidade correlata no Brasil) parecem ter resolvido diversas questões relativas à identificação e organização dos aspectos ontológicos, taxonômicos e tipológicos detectáveis
na IM, até pouco tempo atrás considerados problemáticos no processo de indexação
e catalogação descritiva das fontes visuais relativas à cultura musical, assim evitando as
ambivalências terminológicas e tipológicas tão frequentes em projetos de indexação
semelhantes. Nesse sentido, não encontrando no sistema Iconclass uma estrutura de
classificação adequada ao caráter multicultural frequentemente presente na IM, o
RIdIM-Brasil vem desenvolvendo propostas de classificação cujo fundamento musicológico se alicerce na observação dos diversos aspectos relativos às práticas culturais
em torno das relações entre representação na fonte visual e as práticas culturais correlatas, sejam visuais, musicais ou outras. Dentre as propostas apresentadas se destacam
aquelas que tencionam identificar e classificar a relação intermedial entre o conteúdo
visual e diversos aspectos textuais vinculáveis, dentro e/ou fora da IM.
Nesta ocasião nos ocuparemos em discutir diversos aspectos transversais observados na relação entre o suporte e a informação nela registrada, seja de forma explícita,
denotada ou conotada, incluindo os aspectos culturais na/da fonte visual, a distância
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entre a representação visual e a prática musical (centro da cultura relativa à música),
assim como o grau de isenção/manipulação detectável na IM com relação aos modelos
representados na representação. Tudo isto visando construir um sistema que permita
uma melhor organização e recuperação dos dados contidos em bases de dados em IM.1

Identificando IM nas fontes documentais
Visando sistematizar tanto quanto possível os meios de identificação da IM,
podemos iniciar aqui nos perguntando por que usar a categoria de fontes documentais visuais neste trabalho e não usar o conceito de documento apenas? Ainda,
por que usar a categoria de cultura musical e não usar o conceito de informação
musical apenas? Como veremos, ambas escolhas tencionam alcançar uma maior
abrangência conceitual e, assim, garantir uma discussão melhor articulada transversalmente, começando pela natureza da informação e do documento para, no
processo, alcançar uma compreensão mais ampla e inclusiva.
Entendendo como fontes documentais os diversos tipos de documentos
que, segundo suas espécies, possam ser reunidos em gêneros documentais,2 elas
incluem (no âmbito do nosso trabalho) documentos textuais, iconográficos,
sonoros, audiovisuais e musicográficos.3 São neles que a informação se fixa ou
registra, depois circulando em âmbitos intrinsecamente culturais, cujas práticas
podem dar origem a outras configurações, como veremos.
No que diz respeito à cultura musical (no seu sentido mais amplo, plural e
abrangente, multicultural inclusive) e à natureza da informação registrada nesses
documentos, elaboramos dois conceitos que, operacionalmente, funcionam por
1

Agradeço imensamente aos meus colegas e amigos Beatriz Magalhães Castro, Diósnio
Machado Neto, Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva e Zélia Fajardini, pela cuidadosa
revisão do texto, assim como pelo auxílio (tão desinteressado quanto generoso) na
localização e revisão de parte da extensa bibliografia que este texto exigiu. Ainda, cabe
meu agradecimento a Pedro Ivo Araújo pelas oportunas e pertinentes considerações
musicológicas e computacionais na proposta resultante deste trabalho.

2

Ao leitor interessado nos conceitos de tipo, espécie e gênero documentais, recomendamos a leitura desses verbetes no Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (Dibrate).
(BRASIL, 2005)

3

Aos interessados nas definições dos gêneros documentais referidos, assim como das espécies e tipos correlatos, recomendamos conferir o Glossário da CTDAISM. (BRASIL, 2018)
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cima do nível de gênero documental, isto é, a família e a ordem documentais, que
no contexto deste trabalho podem ajudar na compreensão das transversalidades
aqui pesquisadas.
Assim, tomada a prática musical na(s) cultura(s), pode-se definir o gênero
documental musicográfico4 como pertencente à família dos documentos musicais,
isto é, aqueles que contêm informação musical emanada tanto da sua dimensão
fenomenológica performática (materializada em registros sonoros, audiovisuais e/
ou iconográficos) quanto da sua dimensão linguística e semiológica (materializada
nos registros musicográficos). Por sua vez, os documentos musicais, enquanto
família documental, pertencem à ordem dos documentos relativos à música (isto
é, aqueles relativos às diversas práticas que digam respeito à cultura musical, em
qualquer um dos seus aspectos e graus de relação com ela, seja na matriz cultural
que for), como representado na Figura 1.5
Figura 1 – Relação entre documentos musicográficos, musicais e relativos à música

Fonte: elaborada pelo autor.

4

Apenas como lembrete, o gênero documental musicográfico reúne as espécies documentais denominadas como partitura (cujos tipos incluem, além da partitura, o arranjo,
a redução e o excerto), coletânea (incluindo tipos como o álbum ou miscelânea, o cancioneiro ou cantoral – às vezes denominado como songbook, o livro de coro ou livro
de facistol, e o livro de partes), parte (cujos tipos incluem as cartinas e as partes-guia),
lição (de caráter técnico-pedagógico, cujos tipos incluem partimentos, solfejos, baixos,
exercícios, tratados, métodos, artes e artinhas, dentre outros semelhantes), faixa (cujos
tipos, com furos, depressões ou saliências para serem lidos por instrumento musical
mecânico ou automatófone, incluem rolos, discos e cilindros musicográficos), e algoritmo
(de caráter computacional, cujos tipos incluem os destinados a sistemas tais como MIDI,
CSound, Humdrum e semelhantes). O leitor interessado poderá conferir as definições
atualizadas no Glossário produzido pela CTDAISM-Conarq. (BRASIL, 2018)

5

Ao leitor interessado, ver Sotuyo Blanco (2016, 2017).
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Em se falando de fontes visuais relativas à cultura musical, segundo definido pelo RIdIM-Brasil,6 vale a pena levar em consideração tanto a natureza da
informação nelas contida (e dos gêneros documentais correlatos) assim como os
aspectos culturais correlatos nelas representados (incluindo o eventual viés cultural
de quem representou o representado). (SOTUYO BLANCO; HERNÁNDEZ
MUÑOZ, 2016)
Segundo adiantado, enquanto recorte transversal do conjunto total de
fontes documentais, a IM se destaca por incluir um grupo de documentos que
contêm informação visual relativa à cultura musical. Portanto, sendo fundamentalmente visual podemos inicialmente prever a sua presença entre os documentos
iconográficos e os audiovisuais. Ainda, considerando os aspectos visuais da indústria fonográfica (notadamente capas de discos, encartes de CDs e DVDs, dentre
outros possíveis) assim como da indústria editorial (incluindo tanto as capas de
livros quanto o conteúdo imagético eventualmente reproduzido neles) podem-se
incluir também segmentos associados a documentos sonoros ou textuais com
conteúdo visual relativo à cultura musical (Figura 2).
Figura 2 – Previsão de identificação de fontes visuais relativas à cultura musical

Fonte: elaborado pelo autor.

6

O RIdIM-Brasil, visando estabelecer as premissas operacionais do seu trabalho, definiu
o patrimônio iconográfico musical como o conjunto de fontes documentais visuais de
natureza analógica ou binária (digital), fixas, independentes ou em sequência, perceptíveis (com ou sem intermediação tecnológica) em duas ou mais dimensões, com movimento aparente ou potencial, que se relacione, em maior ou menor grado, com a cultura musical. (SOTUYO BLANCO, 2015, 2019b)
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Assim, revisando a parcela do patrimônio iconográfico musical indexado
na Base de Dados do RIdIM-Brasil,7 para além da sua natureza e características
taxonômicas e tipológicas, é possível detectar a necessidade de contar com algum
sistema de classificação da IM que auxilie na organização do referido patrimônio
em classes que observem a incidência das práticas culturais tanto em torno da produção de fontes visuais quanto da representação dos aspectos relativos às matrizes
musicais eventualmente identificáveis, assim melhor assistindo o usuário a encontrar os itens do seu interesse.

Em prol de uma classificação adequada
Tendo já discutido os aspectos relativos à intermedialidade da IM8 a partir dos
quais foram propostas as duas primeiras classes a considerar (Quadro 1), ficam
evidentes os aspectos culturais embutidos, majoritariamente oriundos de processos
nativos da assim denominada alta cultura e seus meios de comunicação sociais.9

7

Disponível em https://adohm.ufba.br/dbridimbrasil/. Atualmente conta com mais de
3 mil registros (dos quais mais de 2.000 estão disponíveis para consulta) abrangendo
mais de 22 séculos (ca. 200 a.C. – 2016), 40 tipos de itens, 70 instituições (bibliotecas,
museus, arquivos e outros), mais de 390 locais geográficos relacionados e mais de 600
pessoas referidas.

8

O conceito de intermedialidade nasceu nos anos 1980 como expansão das ideias sobre
intertextualidade de Roland Barthes (segundo ele vinha desenvolvendo desde, pelo
menos, a década anterior), quando aplicada à “compreensão da leitura como rede,
emaranhado de referências”. (MONTEIRO, 2014, p. 149) Assim, adaptando a discussão
de Monteiro (2014) “o termo intermedialidade designa trocas entre os meios de comunicação, principalmente no que diz respeito a suas propriedades específicas e a seu
impacto sobre a representação”, no nosso caso, visual.

9

Muito temos discutido neste sentido, iniciando com a questão da denominação da
iconografia com títulos (e sua capacidade denotativa/conotativa da IM) e, a partir daí,
adentrando na relação entre diversas formas de relação, na iconografia, entre texto e
imagem. (SOTUYO BLANCO, 2016, 2017, 2019a, 2019b)
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Quadro 1 – Relação das classes iconográficas musicais de tipo intermediais/intertextuais

Classe 1 – Sem relação intermedial/intertextual necessária
• Inclui iconografia com conteúdo visual evidentemente relativo à cultura
musical, independente de intertextualidades/intermedialidades (títulos,
subtítulos, textos internos ou externos ao item, etc.);
Classe 2 – Com relação intermedial/intertextual explícita
• Classe 2a – inclui iconografia com seu texto interno (termos, expressões ou
diálogos incluídos em suas margens) que evidenciam seu caráter musical;
• Classe 2b- inclui iconografia e o texto externo (títulos, subtítulos ou diálogos externos) que evidencia seu carácter musical;
• Classe 2c – inclui iconografia que ganha caráter musical quando apontada/
indicada pelo carácter musical do texto conexo.
Fonte: elaborado pelo autor.

Essa abordagem inicial resultou num processo positivo que permitiu a definição das primeiras classes iconográficas musicais relativas à relação do conteúdo
imagético com o seu contexto textual para assim não só estabelecer o seu pertencimento ao patrimônio da IM, mas também à qual classe (de tipo intermedial) ela
pertence. Tal proposta se desenvolve tomando como base o pressuposto de que os
assuntos relativos à cultura musical não são definidos exclusivamente pela representação iconográfica em si, podendo também ser sugeridos, apontados ou inferidos, conotados ou denotados, tanto a partir do título (prática profundamente
arraigada na hegemonia cultural de origem europeia e suas culturas subsidiárias)
quanto do texto vinculado de maneira intermedial com a fonte visual (como nos
casos das vinhetas, charges, quadrinhos, dentre outros).
Assim, a relação entre ambos os aspectos, texto e conteúdo visual (ou,
inclusive, texto visual e contexto textual, a depender do ponto de partida na compreensão do uso e função de cada um dos elementos nessa relação),10 poderia ser
entendida como intermedial ou intertextual com relação aos contextos em que
os elementos se originam e se encontram. No entanto, ao pensarmos em âmbitos
multiculturais, poderíamos imaginar sistemas complexos em que os isolamentos
e cruzamentos das diversas práticas culturais musicais (de agora em diante,
PCM) convergem no mesmo espaço geopolítico e social geral, daí emergindo um
10

Essa mudança na relação entre texto e imagem acontece, por exemplo, nos caligramas relativos à música estudados por Silva Filho (2017).
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conjunto de classes que, a partir do anterior, levasse em consideração os seus conteúdos temáticos culturais e a sua distância ao centro da PCM, articulando as
diversas matrizes culturais identificáveis tanto na IM quanto no seu processo de
criação/produção.
Percebendo as diversas implicações e eventuais desvios que qualquer viés
cultural subjacente, nesse processo de definição de classes aplicáveis à IM, pode
transferir ao sistema de classificação desejado como um todo, incluindo aspectos
ligados a eventuais processos normatizadores e normalizadores, é mister incorporar cuidadosas abordagens inter e/ou multidisciplinares nas etapas a seguir.
Diferentemente de outras iniciativas nacionais ou internacionais, o projeto RIdIM-Brasil, considerando o eventual caráter multimatricial das práticas
culturais relativas à atividade musical (âmbito mais amplo que o das PCM) representadas na IM, decidiu adotar uma abordagem totalizante da sua multiculturalidade, integrando as assim conhecidas alta e baixa culturas num complexo dinâmico, compreendido e analisado inter e multidisciplinarmente. Nesse sentido,
visando desenvolver uma proposta multifacetada de classificação de IM, começaremos nos ocupando dos aspectos culturais identificáveis.

Definindo e cruzando fronteiras: identificando matrizes
culturais em diálogo
A partir da ideia relativa à distância entre a IM e o centro da PCM,11 surge a
pergunta: será que todas as matrizes culturais respondem ao esquema proposto
e apresentado na Figura 3? Em outras palavras, será que as IM representando
elementos de matrizes culturais identificáveis permitem reconhecer os espaços,
práticas e âmbitos (rurais, urbanos, religiosos, laicos, musicais, extramusicais
e outros) autenticamente pertencentes a tais matrizes ou são resultado do viés
cultural de quem produziu essas IM? Como vemos, a consideração de aspectos
êmicos e éticos deveria fazer parte do processo de construção do sistema de classificação desejado, de alguma forma. Visando evitar (tanto quanto possível)
quaisquer níveis de etnocentrismo ou de hegemonia cultural em nossa proposta,
11

Ao leitor interessado nos antecedentes desta proposta, ver Sotuyo Blanco (2017, 2019b).
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questionamos ainda, a partir da pergunta anterior: se assim não for, que âmbitos
podem ser reconhecíveis nas diversas culturas musicais detectáveis na IM? Como
elas se articulam socialmente nos espaços próprios e naqueles de convergência
social multicultural? Como medir os eventuais graus de correspondência a partir
das respostas às questões formuladas? Parece evidente que qualquer tentativa de
dar respostas a tais questões precisa contar com pressupostos teóricos e metodológicos que auxiliem na obtenção, análise e organização dos resultados possíveis.
Partindo da própria definição que o RIdIM-Brasil adotou para IM, agrupar
os diversos itens nela incluídos em classes significaria mensurar a relação de mão
dupla do conteúdo imagético com as culturas musicais que representa (por um
lado) e com aquela na qual surgiu. Para além das questões intermediais já discutidas (primeira abordagem realizada a partir da relação entre imagem e texto/contexto), resta saber quais seriam as classes (culturais) a serem (pré)definidas para a
IM e quais os mecanismos que utilizaríamos tanto para estabelecê-las quanto para
o seu uso e a sua expansão em subclasses, posteriormente.
Figura 3 – Esquema da relação de distância da iconografia com as PCM

Fonte: elaborado pelo autor.

Qualquer tentativa de classificar IM partindo da observação dos conteúdos
imagéticos e da consequente identificação daqueles relativos a uma ou outra cultura musical (ou a mais de uma) precisa saber a priori quais seriam os aspectos a
considerar como relativos à(s) referida(s) cultura(s) e quais não, para assim tentar
identificá-las na IM. Por outro lado, definir tais classes iconográficas musicais
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requer entender a quais culturas musicais estamos nos referindo, isto é, quais as
matrizes culturais envolvidas e que aspectos identificáveis podem ser atribuídos às
referidas classes. Embora não haja concordância em torno da terminologia específica sobre culturas e matrizes culturais e seus sentidos, em termos da operacionalização viável do sistema de classificação iconográfico musical almejado, pode-se
iniciar pela observação dos elementos representados na IM para depois tentar vinculá-los a suas eventuais origens ou âmbitos de pertencimento.
Assim, a partir da observação cuidadosa da IM indexada na base de dados
(daqui em diante, BD) do RIdIM-Brasil (espaço laboratorial deste projeto),
podemos identificar as representações visuais relativas às matrizes culturais de
origem americana (com ênfase nos aspectos ameríndios), europeia (se destacando
os nórdicos, anglo-saxões e latinos), africana (tanto saariana quanto subsaariana) e
asiática (seja sino-nipônica, indiana ou médio-oriental), dentre as mais frequentes.
Visando uma lista preliminar dos aspectos que é possível de serem identificados
no conjunto da IM observada, podem-se incluir os seguintes:
a) objetos ou itens relativos às PCM, sejam instrumentos musicais, acessórios tipo arco, bocal, palheta, surdina, estante, batuta, metrônomo,
ou outros tipos tais como vestimentas, registros documentais ou sua
representação (sejam musicográficos, coreográficos, cenográficos,
sonoros, audiovisuais), toca-discos (ou semelhantes), radio, etc.;
b) espaços (fechados ou abertos, rurais ou urbanos), incluindo aqueles
de representação, produção, apresentação, celebração, adoração, circulação ou recepção/consumo, dentre os mais destacados;
c) personagens (individuais ou coletivos, profissionais ou amadores)
incluindo instrumentistas, cantores, regentes, compositores, dançarinos, coreógrafos, cenógrafos, técnicos, público, celebrantes, fieis e
acólitos, dentre outros;
d) produtos e registros (artísticos, documentais, ou de outra índole
eventualmente correlata) contendo informação musical ou relativa à
música (iconográficos, textuais, sonoros, audiovisuais, dentre os mais
frequentes);
e) atividades e PCM (incluindo aspectos históricos, sociológicos, antropológicos e/ou arqueológicos, dentre outros) de natureza pública,
privada, civil, militar, religiosa, cerimonial, comercial, industrial ou
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vinculáveis a processos de produção (criação, execução/performance,
registro, etc.), de transmissão (interpretativas, pedagógicas, científicas, etc.), e/ou de recepção (escuta, crítica, consumo, aprendizagem,
etc.), dentre outras.
Ainda, pode-se observar que os referidos aspectos, quando especificados na
representação, se entendidos como marcadores culturais (daqui em diante, MC),
podem ser vinculados com maior ou menor facilidade a determinada etnia que,
por sua vez, pode se relacionar com os territórios mencionados, sejam assim considerados pela sua origem ou seu âmbito de pertencimento. Afinal, como afirma
Lundberg (2010, p. 31, tradução nossa), “para expressar uma singularidade étnica
específica, a música, a dança e outras formas culturais têm funções importantes
como marcadores de identidade grupal”.12
Sem querer expandir e/ou aprofundar excessivamente, nos limites deste
texto, a discussão relativa à música nas diversas matrizes culturais (presentes ou
pretéritas, seja de origem americana, europeia, africana, asiática ou da Oceania),
seus objetos e personagens correlatos, suas práticas e espaços enquanto MC,
olhemos outros conceitos na busca de arcabouços e alicerces adequados, em
termos gerais, para um melhor discernimento das classes almejadas. Afinal, o
potencial acúmulo de pressupostos subjacentes ao sistema precisa de alguns lembretes e precisões na sua definição conceitual, estrutural e processual.

Algumas precisões e lembretes necessários
De início, é preciso esclarecer que o termo etnia, concordando com Amselle
(2017), é aqui utilizado no seu sentido derivado do termo grego ethnos (εθνος),
isto é, povo que tem ou compartilha o mesmo ethos (ήθος), costumes e práticas,
incluindo língua, crenças, música, dentre outras. Assim, ao pensarmos em identificar etnias, partindo dos conceitos de identidade e diferença no espaço-tempo,
segundo expostos por Kevin Robins (1991) e Stuart Hall (2006), entre as tradições culturais e suas traduções em novos espaços-tempos etnológicos, emerge
o conceito de MC se vinculando às diversas etnicidades, isto é, uma forma de
12

Original: “for expressing a specific ethnic uniqueness, music, dance and other cultural forms
have important functions as markers of group identity”.
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designar as características culturais que vinculam grupos humanos internamente.
Nesse sentido, Brym et al. (2008) consideram que as etnias se diferenciam pelos
seus MC, tais como língua falada, crenças, costumes, valores e ancestralidade,
dentre outras. Para Lopes e Veiga-Neto (2006), os MC são vínculos construídos
em relações de alteridade.
Nessa relação de alteridade étnica, na qual a projeção de MC acontece entre
duas ou mais culturas, Validório (2008, p. 15) explica que os MC deixam em evidência, a depender dos eventuais contextos em que aconteçam, diferentes situações da cultura de partida (a tradução cultural da tradição de origem, digamos).
Tencionando aprofundar, a autora busca apoio em Corrêa e Aubert. Para Corrêa
os MC “diferenciam cada um dos povos entre si […] na música, na culinária, na
paisagem, na ecologia e em tudo mais que diga respeito às particularidades de
um povo”. (CORRÊA, 1998, p. 58 apud VALIDÓRIO, 2008, p. 15). Ainda,
advertindo sobre as eventuais dificuldades na identificação desses MC, Validório
se apoia em Aubert para destacar que, embora o MC possa não ser perceptível se
tomado isoladamente, nem se encontre limitado ao seu universo discursivo original, “somente se torna visível (e, portanto, se atualiza) se esse discurso original
(a) incorporar em si uma diferenciação ou (b) for colocado em uma situação que
faça sobressair a diferenciação”. (AUBERT, 2006, p. 32-33 apud VALIDÓRIO,
2008, p. 15) Validório confessa que
a classificação de marcadores […] é uma tarefa complexa. Para procedermos
a uma distribuição de MCs por domínios culturais mais precisa, mostrou-se
importante considerar não somente o marcador isoladamente, mas seu contexto de ocorrência nas obras analisadas. (VALIDÓRIO, 2008, p. 200)

No entanto, ao depararmos com a inexistência de uma teoria estruturada
relativa aos MC, suas etnias e territórios de origem, apelamos a Henrique (2004,
p. 13, grifo nosso), que nos oferece uma possível saída operacional.
Não existindo uma teoria estruturada dos marcadores ou dos sinais que
definem/caracterizam a originalidade dos territórios, encontrei-me perante
a necessidade de proceder à elaboração de uma grelha interpretativa, […]
baseada nas indicações fornecidas pelas fontes […], de modo a proceder a uma
arrumação eficaz dos elementos identificadores dos espaços […]. Pude assim
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reter cinco categorias de marcadores: marcadores vivos, marcadores religiosos/
sagrados, fabricados, históricos, musicais. Tais marcadores, de natureza diversa,
põem em evidência uma variedade de sentidos, uma multiplicidade de representações, apresentando por vezes funções sobrepostas, que assinalam e
definem os territórios, garantindo a sua originalidade […].

Como pode-se conferir, os marcadores são ferramentas operacionais em
diversas disciplinas nas ciências humanas e sociais, sempre visando identificar pertencimento identitário, sobretudo pelo reconhecimento e diferenciação que deles
fazem as diversas alteridades, nos âmbitos em que são reconhecidos e operam.
Embora as categorias propostas por Henrique, fundamentalmente orientadas a
identificar marcadores territoriais, não possam ser plenamente aproveitadas aqui,
nos satisfaz constatar a inclusão das categorias dos marcadores fabricados, históricos e musicais, assim referendando, como veremos, a sua pertinência no escopo
deste trabalho. Para Henrique
Os marcadores musicais ou sonoros devem ser igualmente considerados pois
sabemos que […] um dos suportes mais evidentes do processo de socialização está ligado a uma tríade fundamental: música, dança, canto. O colectivo
impõe a sua própria estrutura, não recusando a afirmação da autonomia de
cada um dos participantes. (HENRIQUE, 2004, p. 25-26)

Portanto, parafraseando Henrique, visamos um conjunto provisório
de parâmetros interpretativos que, identificados no conjunto da IM (as nossas
fontes) nos ajudem, não sem esforço, a organizar o referido patrimônio de fontes
visuais em categorias adequadas aos nossos objetivos.
Considerando o âmbito receptor dos MC na IM, vale lembrar que o
RIdIM-Brasil parte de um pressuposto geopolítico fundamental: ele se ocupa do
patrimônio de IM constante no território brasileiro. Isso inclui tanto a IM produzida no Brasil quanto aquela produzida fora dele e para aqui trazida, consumida, circulada, depositada e, finalmente, aqui preservada. Independentemente
das diversas configurações territoriais identificáveis no passado, aceitamos a presente definição territorial do país como um marco de referência fundamental (e
até limitante em termos territoriais, porém não em termos históricos) na ação
empreendida. Assim, os diversos aspectos que, de diversas formas e por vários
caminhos, os processos históricos acarretaram ao Brasil ao longo do tempo,
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incluindo aqueles relativos à migração, povoamento, conquista, colonização,
escravatura, exploração, dominação, produção, desenvolvimento, urbanização,
expansão e transformação, convergiram na presente organização política, jurídica,
social e econômica do país, que constitui o pano de fundo comum à IM que
nos ocupa, sobretudo no que diz respeito à sua recepção, circulação e preservação
local. Embora esse pano de fundo mereça e precise ser continuamente questionado, estudado, discutido, discernido e reavaliado. Considerações semelhantes
devem ser colocadas com relação à IM produzida fora do Brasil e aqui finalmente
custodiada e preservada.

Precisões interdisciplinares
Reconhecendo que os MC acima definidos e categorizados podem eventualmente se apresentar de maneira interdependente, ao mesmo tempo em que
alguns deles precisam ser cuidadosamente observados no contexto discursivo da
IM, as noções de usos e funções da música na cultura poderiam nos auxiliar, no
primeiro momento, no melhor estudo das suas representações visuais em prol
da sua classificação.
Segundo Veiga (2013), Alan Merriam “foi o primeiro a abordar usos e
funções na antropologia da música, fazendo, em adição, uma distinção entre
eles.” Para Merriam, “‘uso’ […] se refere à situação em que música é empregada
em atos humanos, enquanto ‘função’ diz respeito às razões para seu emprego e
particularmente à finalidade mais ampla que serve.” (MERRIAM, 1964, p. 210
apud VEIGA, 2013) Mais recentemente, o etnomusicólogo Bruno Nettl (1983,
2005) revisitou o trabalho de Merriam visando não apenas reorganizá-lo, mas
também ampliá-lo e hierarquizá-lo, apresentando dois modelos teóricos resultantes do esforço de aplicar os conceitos de Merriam, comparativamente, em
culturas diferentes.
Assim, parafraseando Merriam e Nettl, pode-se afirmar que as IM
atendem usos e/ou funções socioculturais pelos quais comunicam valores e/ou
ideias, mantêm ou desafiam tradições, definem sentidos de propriedade (e, por
extensão, de alteridade) e ativam mecanismos sociais e/ou culturais, inclusive
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de transcendência. (MERRIAM, 1964; NETTL, 1983, 2005)13 Essa relação de
usos e funções pode se aplicar ao conjunto de MC de determinada etnia, embora
não fique limitado a ela, podendo também funcionar de forma multiétnica no
espaço social geral, podendo assim apontar alguns indicadores que auxiliem na
definição de tópicos e, eventualmente, das classes que organizam o conjunto de
IM de maneira adequada ao caráter multicultural do Brasil, pelo menos. Como
exemplo, tomemos os aspectos relativos aos espaços e objetos representados na
IM como estudo de caso da possível compreensão dos aspectos listados como MC
e o seu pertencimento a grupos determinados, considerando seus usos e funções
como os possíveis e necessários diferenciadores, acima requeridos por Aubert
(2006). Segundo Knaps e Herrmann (2018, tradução nossa),
Paisagens e patrimônio físicos são concebidos, por um lado, como meras
estruturas materiais (IPSEN, 2011), resultantes de uma interação complexa
de fatores socioeconômicos, culturais, naturais e estruturais ao longo do
tempo (PINTO-CORREIA, KRISTENSEN, 2013). Por outro lado, são vistas tanto
como realidades interiores nas mentes das pessoas, quanto realidades sociais
produzidas pela experiência e pelos processos de atribuição de significado
influenciados culturalmente (IPSEN, 2011; JACOBS, 2006). Esses processos
permitem que as estruturas materiais pareçam ser pontos de referência de
identidade regional. A dualidade das paisagens como estruturas espaciais e
como pontos de referência de identidade regional leva à questão de sua interação. [Assim sendo,] as paisagens físicas e o patrimônio são formativos (mas
não determinísticos) para construções de identidade regionais. […] Em um
nível conceitual, Loupa Ramos et al. (2016) desenvolveram um modelo transacional de identidade da paisagem. Eles apresentam a identidade da paisagem
coletiva e pessoal não como construções sociais completamente não fixadas.
Em vez disso, a identidade da paisagem resulta de interdependências complexas entre paisagens físicas, ações relativas à paisagem e suas percepções
avaliativas ao longo do tempo. O papel de enquadramento das paisagens
físicas é ainda apoiado por estudos de caso que encontraram uma (parcialmente demorada) mudança da identidade pela paisagem após mudanças na
paisagem (DOSSCHE, ROGGE, VAN EETVELDE, 2016; LLEWELLYN et al., 2017).
Além das estruturas físicas, elementos adicionais da paisagem e do patrimônio (incluindo os imateriais) podem se tornar pontos de referência de
13

Para além da enorme quantidade de usos que Merriam inclui, ele caracteriza dez funções:
expressão emocional, gozo estético, entretenimento, comunicação, representação simbólica,
resposta física, reforço da conformidade a normas sociais, validação de instituições e rituais
religiosos, contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura, contribuição à integração da sociedade. (MERRIAM, 1964 apud VEIGA, 2013)
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identidade regional. Esses elementos incluem eventos históricos, culinária,
idioma, artesanato, folclore, artes visuais, teatro e referências literárias (RAY,
1998; STEPHENSON, 2008). Adotamos o termo marcador cultural de Ray (1998)
para constituintes materiais e imateriais de paisagens e patrimônio, que são
percebidos como pontos de referência de identidade regional.14

Para fazer jus à parcela de IM de natureza binária ou nato-digital,15 é mister
ampliar a abordagem anterior para os estudos relativos a MC no âmbito dos documentos eletrônicos. Segundo Mushtaha e De Troyer (2012), não apenas é possível
conceituar o espaço virtual (seja de um dispositivo computadorizado ou de uma
rede deles) como um âmbito que permite a expressão cultural em diversos níveis,
mas também onde a presença de MC é constatável.
Por sua vez, como já foi mencionado, os fatores temporais e históricos
devem ser também considerados pois, dentre outros motivos, alguns dos MC
podem, eventualmente, pertencer a grupos étnicos não mais existentes ou não
mais identificar a etnia em questão, tendo sido transformados ou substituídos
por novos MC, por exemplo, por mudanças na hegemonia cultural, processos de
miscigenação, dentre outros possíveis.

14

Original: Physical landscapes and heritage are conceived on the one hand as merely material structures (Ipsen, 2011), resulting from a complex interplay of different socio-economic,
cultural, natural and structural drivers over time (Pinto-Correia and Kristensen, 2013). On the
other hand, they are seen to be inner realities in the minds of people and/or social realities
produced by experience and culturally influenced meaning-giving processes (Ipsen, 2011;
Jacobs, 2006). These processes allow material structures appear to be regional identity reference points. The duality of landscapes as spatial structures and as regional identity reference
points leads to the question of their interplay. […] [Thus,] physical landscapes and heritage
are formative (but not deterministic) for regional identity constructions. […] On a conceptual level, Loupa Ramos et al. (2016) developed a transactional model of landscape identity.
They present collective and personal landscape identity not as completely unfixed social constructs. Instead, landscape identity results from complex interdependencies between physical
landscapes, landscape-related action and their evaluative perceptions over time. The framing
role of physical landscapes is further supported by case studies, who found a (partially
time-delayed) change of landscape identity after landscape changes (Dossche, Rogge and van
Eetvelde, 2016; Llewellyn et al., 2017). Besides physical structures, additional landscape and
heritage elements (including immaterial ones) can become regional identity reference point.
These elements include historic events, culinary, language, crafts, folklore, visual arts, drama
and literary references (Ray, 1998; Stephenson, 2008). We adopt Ray’s (1998) term cultural
marker for material and immaterial constituents of landscapes and heritage, which are perceived as regional identity reference points.

15

Segundo consta na definição desenvolvida pelo RIdIM-Brasil e devidamente reproduzida em
nota de rodapé anterior.
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Operacionalizando uma versão preliminar
do sistema de classificação
Considerando todo o discutido até aqui, visando dar corpo ao sistema de classificação de IM, cabe propor uma versão esquemática preliminar que apresente
não apenas o fluxo da informação, mas também diversas considerações que forem
eventualmente pertinentes. Segundo havíamos adiantado, começando pela observação da iconografia musical podemos eventualmente identificar objetos, espaços,
personagens, produtos e atividades. Descritos na BD RIdIM-Brasil com diversos
graus de detalhamento, cada uma dessas categorias está representada por termos
controlados que podem se identificar como MC e, assim, se vincular a etnias
que, por sua vez, podem ser agrupadas pela sua origem continental. Com isso em
mente, vamos estudar um caso à guisa de exemplo.
Ao catalogar uma foto de Pierre Verger (Figura 4) na BD RIdIM-Brasil,
vários campos foram preenchidos com as informações correlatas (Figura 5). Cada
uma dessas informações corresponde a alguma das categorias listadas acima.
Na categoria objetos temos a denominação dos instrumentos representados
(incluindo, no processo de normalização, a sua classificação e descrição organológica – Figura 6).16 Como espaço temos a descrição do local na representação (São
Luís, Maranhão) e o espaço perceptível na IM (a sala de um possível espaço religioso e/ou cerimonial, ornado com imagens de santos). Como personagens temos
um conjunto de pessoas negras aparentemente tocando (ou posando e “fazendo de
conta”, considerando o fato de estarem olhando para o fotógrafo – Pierre Verger –
e/ou aparecerem em posturas aparentemente fora do que poderia ser considerado
normal no presumível protocolo cerimonial – Figura 7). Como produtos temos
as iconografias dos santos já referidas acima e, como prática, temos a referência à
cerimônia africana (segundo descrição induzida pela organização dos grupos de
imagens presumivelmente realizada pelo autor e aparentemente respeitada pela

16

Vale lembrar que a BD RIdIM-Brasil conta com o auxílio e assistência do Sistema de
Classificação de Instrumentos Musicais (SICIM), aplicativo on-line integrado contendo a
primeira tradução crítica e completa ao português do Brasil, do tradicional sistema desenvolvido por Hornbostel e Sachs (ARAÚJO, 2019; SOTUYO BLANCO; ARAUJO, 2016)
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equipe da Fundação Pierre Verger (daqui em diante, FPV), instituição onde o
original da foto se encontra (Figura 8).17
Figura 4 – Pierre Verger (1902-1996), Músicos em cerimônia africana em São Luís (RIdIM-Brasil-516)

Fonte: Website da Fundação Pierre Verger.18

Figura 5 – Ficha catalográfica do item RIdIM-Brasil-516

Fonte: BD RIdIM-Brasil.
17

Infelizmente a FPV não respondeu ao nosso contato solicitando confirmação ou negação
desse pressuposto.

18

Disponível em: http://www.pierreverger.org/images/phocagallery/phototheque/amerique/
bresil/maranhao /sanluiz/ceremonies_africaines/thumbs/phoca_thumb_l_32652.jpg.
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Figura 6 – Ficha do instrumento Batá como termo controlado na BD RIdIM-Brasil

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

Figura 7 – Ficha da pessoa Pierre Verger como termo controlado na BD RIdIM-Brasil

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

Figura 8 – Reprodução da estrutura organizacional das fotos da FPV, no nível da foto

Fonte: Fundação Pierre Verger.19

19

Disponível em: http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/562-ceremonies
africaines.html.
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Ao considerarmos esses dados como MC relativos a etnias e às suas origens territoriais, surgem novas questões a serem consideradas. Assim, reunidas
as informações no Quadro 2, dele extraímos que os MC dos instrumentos e atividades apontam origens étnicas (Vodun ou Yorubá) majoritariamente africanas
ocidentais (da Nigéria e/ou Daomé – atual Benim), incluindo MC de origem
luso-brasileira relativos aos espaços, personagens e produtos, fundamentalmente.
Observando atentamente o Quadro 2 é possível afirmar que os MC podem ser
atribuídos a mais de uma etnia, assim apontando para mais de um âmbito de
pertencimento, resultado esperado ao considerar os processos de adaptação, sincretismo ou miscigenação, dentre outros semelhantes.
Quadro 2 – Relação preliminar entre MC e etnias/origens para o item RIdIM-Brasil 516

Aspectos
representados

MC

Etnia

Origem 1

Origem 2

Origem 3

Instrumento

Batá

Vodun/
Yorubá

Daomé/
Nigéria

África ocidental
África subsaariana

África

Agê

Vodun/
Yorubá

Daomé/
Nigéria

África ocidental
África subsaariana

África

Xequerê

Vodun/
Yorubá

Daomé/
Nigéria

África ocidental
África subsaariana

África

Gonguê/Gã

Vodun/
Yorubá

Daomé/
Nigéria

África ocidental
África subsaariana

África

São Luís, MA

Brasileira/
Portuguesa

Brasil/
Portugal

América do Sul /
Península Ibérica
Europa ocidental

América/
Europa

Espaço

Sala cerimonial?*

Brasileira

Brasil

América do Sul

América

Personagens

Músicos negros

Brasileira*

Brasil

América do Sul

América

Produtos

Santos católicos
Santos sincréticos

Brasileira

Brasil

América do Sul

América

Vodun/
Yorubá

Daomé/
Nigéria

África ocidental
África subsaariana

África

Portuguesa

Portugal

Península Ibérica
Europa ocidental

Europa

Romana

Itália

Península Itálica
Europa
mediterrânea
Europa ocidental

Europa

Afro-brasileira*/
Vodun*/Yoruba?

Brasil/
Daomé*
Nigéria?

América do Sul/
África ocidental*
África subsaariana*

América/
África*

Atividades

Cerimônia
africana

[NOTA: * = Há fortes indícios; ? = Há mais dúvidas que indícios].
Fonte: elaborado pelo autor.
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Assim, a partir dos aspectos representados pode-se deduzir que, não apenas
identificamos os MC, sua vinculação étnica e territorial, mas, ao fazer isso,
estamos atendendo mais do que apenas aos requisitos da descrição pré-iconográfica proposta por Erwin Panofsky (1939). Estamos fornecendo elementos para
uma análise iconográfica propriamente dita e, ainda, notando outros que auxiliam no nível do estudo iconológico da fonte visual e que, no escopo deste estudo
pode-se denominar como pré-iconológica. Pensando em termos processuais, é
fácil perceber o paralelo geral que essa relação de facetas e níveis de compreensão
da IM apresenta com o método de análise panofskiano.
No entanto, quando consideramos os dados relativos a quem, onde e
quando foi criada a IM em questão (incluídos na ficha de catalogação na Figura
5), parece necessário ampliar o arcabouço teórico e conceitual utilizado (fundamentalmente baseado na história da arte e da música), nos sentidos apontados
por Warburg (1932, 2013) e, posteriormente, por Gombrich (1950), dessa forma
incluindo, por exemplo, conceitos como o de força vital e sobrevivência (do passado na representação presente) e a psicologia da percepção (sobretudo do autor),
respectivamente. (BURKE, 2004; GINZBURG, 1986) Assim, os dados relativos
ao produtor da IM, junto aos meios por ele utilizados e seus resultados, podem
funcionar como indicadores tanto de aspectos já observados por nós (notadamente
a relação texto/contexto/imagem e as distâncias detectáveis entre a representação
e a presumível prática musical) quanto da imbricada relação entre o representado e o representante, incluindo os aspectos relativos às alteridades detectáveis,
tanto no que diz respeito à construção da representação (SOTUYO BLANCO;
HERNÁNDEZ MUÑOZ, 2016) e aos eventuais “desvios” ou “manipulações”
(nos eventuais processos de composição visual) detectáveis na imagem, semelhantemente ao que apontava Cotta (2011) para o caso de Jean-Baptiste Debret no
Brasil, quanto aos seus “consumidores” nos âmbitos da sua circulação/recepção,
determinantes de boa parte das tradições culturais iconográficas.
Parece oportuno avaliar os fatores temporais vinculáveis à fonte visual
(data de criação e data ou momento implícito na representação, podendo elas
coincidirem ou não), ao seu autor/produtor (contexto biográfico), junto àqueles
eventualmente resultantes das escolhas técnicas e tendências estéticas do autor/
produtor da iconografia (além de uma revisão adequada da bibliografia correlata),
segundo exposto no Quadro 3.
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O fato da imagem ter sido produzida em 1948, tanto no contexto de vida
de Verger (utilizando uma câmara fotográfica Rolleiflex, com todas as suas possibilidades e limitações tecnológicas à época), quanto da situação do Brasil, do
Maranhão, de São Luís, assim como dos negros e suas práticas religiosas e musicais
nesses espaços, obriga a incluir uma série de considerações que, como veremos,
pode atingir níveis analíticos pré-iconológicos, os quais tentaremos manter no
âmbito do sistema de classificação de IM que estamos construindo, a fim de evitar
digressões e hipertrofias não desejadas.
Quadro 3 – Relação entre aspectos representantes do item RIdIM-Brasil 516, seus MC e contextos

Aspectos
representantes

Descrição/MC

Etnia

Contexto 1

Data produção

1948

Personagem

Pierre Verger

Francesa

França

Europa
Ocidental

Europa

Meio/técnica

Máquina fotográfica Rolleiflex

Alemã

Alemanha

Europa
Ocidental

Europa

Espaço

São Luís, MA

Brasileira

Brasil

América do Sul América

Atividades

Fotografia

Vodun/
Yoruba

Daomé/
Nigéria

África
ocidental
África
subsaariana

África

Produtos

Fotograma negativo Alemã
P&B 6x6

Alemanha

Europa
Ocidental

Europa

Pós-Guerra

Contexto 2
-

Contexto 3
Século XX

Enquadramento Posturas não
espontâneas

Brasileira /
Francesa?

Brasil / França? América do
Sul / Europa
Ocidental?

América /
Europa?

Escola/
referência

Francesa

França

Europa

Cartier-Bresson20

Europa
Ocidental

Fonte: elaborado pelo autor.20

Desses aspectos representantes podem depreender-se MC identificáveis
no contexto dos dados coletados, dentre os quais se contam também aspectos
técnicos e estéticos. Nesse sentido, a observação de detalhes como o enquadramento da foto, incluindo a distribuição, postura, atividades e olhares das pessoas
20

Embora Souty (2008) afirme que Verger se diferencia de Cartier-Bresson pelo processo
fotográfico, “Mario Cravo Neto considera a qualidade fotográfica de Verger comparável
apenas à de Cartier-Bresson”. (FERNANDES JUNIOR, 2003, p. 151)
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representadas, parecem não responder ao tipo de imagem mais espontânea que
Verger produziu em outras ocasiões, como parece ser o caso da Figura 9.21 Cabe
questionar não apenas os motivos mas também os resultados, tanto do ponto de
vista técnico quanto cultural.
Figura 9 – Pierre Verger (1902-1996), Cerimônia africana em São Luís (ID: RIdIM-Brasil-518)

Fonte: Fundação Pierre Verger.22

Evidentemente ambas as fotos (Figuras 4 e 9) foram tiradas no mesmo dia
e local cerimonial, em aparente sequência, embora não saibamos a ordem. Os
detalhes visíveis dos músicos, sua localização no espaço, suas posturas, roupas,
vestes e atitudes, junto às imagens dos santos na parede, permitem corroborar
essa percepção.23 No entanto, considerando as aparentes dimensões reduzidas do
espaço representado e os requerimentos técnicos de iluminação combinado com
distância e ângulo focal – aspectos implícitos no processo fotográfico analógico
das máquinas tipo Twin-Lens Reflex (TLR) à época (1948) –, resulta plausível
pensar que a presença intrusiva de Verger na cerimônia pode ter tido efeitos de
interferência, inclusive, na imagem da Figura 9. Segundo comentado, não é raro
21

Vide itens 518, 521, 522, e 524 a 532 (dentre outras) na BD RIdIM-Brasil.

22

Disponível em: http://www.pierreverger.org/images/phocagallery/phototheque/amerique/
bresil/maranhao /sanluiz/ceremonies_africaines/thumbs/phoca_thumb_l_32664.jpg.

23

A arrumação das imagens incluídas na Figura 8 junto aos códigos de identificação das
imagens reproduzidas pela FPV (respectivamente identificadas como 32652 – Figura 4 –
e 32664 – Figura 9) também parecem corroborar a ideia da sequência.
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encontrar criadores visuais que, no processo de composição dos seus produtos,
exerçam graus diversos de interferência nos (ou na manipulação dos) elementos
a serem representados. (COTTA, 2011) Essa constatação nos obriga a buscar
formas adequadas de avaliar esses graus de interferência, para o necessário aprimoramento do sistema aqui pretendido.

Avaliando o grau de interferência/manipulação
entre representado e representação
Tentar avaliar o grau de interferência e/ou manipulação identificável ou deduzível
a partir da observação da IM e dos dados até agora coletados significa identificar
e qualificar a distância entre a representação e o modelo ou o conceito relativo
à música nela representado. Essa qualificação, por sua vez, nos obriga a ampliar
a discussão do grau de distanciamento entre aquilo representado e o centro da
PCM correlata. Como esquematizado na Figura 3, as classes então previstas organizavam a qualificação da referida distância em três níveis básicos:
a) representações correspondentes ao centro da PCM (Figura 10);
b) representações correspondentes ao contexto cultural musical (Figura 11); e
c) representações correspondentes ao contexto sociomusical (Figura 12).
Figura 10 – Exemplo de IM no centro da PCM (ID: RIdIM-Brasil-745)24

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

24

E. Visconti, Retrato de Alberto Nepomuceno, 1895. As Figuras 4 e 9 entram nesta classe
também.
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Figura 11 – Exemplos de IM no contexto cultural musical (ID: RIdIM-Brasil-1174 e 135)25

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

Figura 12 – Exemplos de IM no contexto socio-musical (ID: RIdIM-Brasil-18 e 92)26

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

Embora a distribuição dos eventuais casos de fronteira devam ser discutidos
pontualmente, as considerações relativas aos aspectos éticos/êmicos antes previstos
voltam à tona neste momento, sobretudo no que diz respeito aos diversos graus de
interferência do representante na representação do representado, devido à eventual hegemonia cultural do criador/produtor representante (incluindo suportes,
meios e técnicas) sobre a alteridade representada na representação. Eventualidade
que o exemplo acima discutido (no qual a hegemonia cultural francesa, ou
25

À esquerda, Henrique Bernardelli, Retrato de Alberto Nepomuceno, 1904; à direita E. Riou
(1833-1900), Déménagement d’un piano, à Rio de Janeiro, 1862.

26

À esquerda, Anônimo, Causa nostrae laetitiae, século XVIII; à direita Carlos Scliar, O caso
do trompete e do cavaquinho, 1991.
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franco-brasileira, parece ter interferido sobre a alteridade africana, ou afro-brasileira, para compor as fotos com a iluminação e nitidez necessárias) parece confirmar. Afinal, como afirma Henrique (2004, p. 12-13),
O recurso à imagem torna-se assim essencial: permite ela dar conta da polisemia do simbólico. Se a vertente abstracta do simbólico – a transcendência, o
divino, a espiritualidade, mas também a ciência, incluindo aqui os sistemas de
idéias, de pensamentos, de representações, de crenças – percorre de forma
invisível todos os marcadores, é a vertente da materialização que permite a
manipulação, tornando visível e palpável os sinais identificadores dos territórios e consequentemente o conflito entre os africanos e os europeus.

Assim, qualquer tentativa de avaliar o grau de posicionamento ético ou
êmico por parte do criador/produtor de IM requer estabelecer parâmetros necessários, organizados a partir de, pelo menos, dois conjuntos de considerações. De
início, é preciso observar qual a relação entre o representante (criador/produtor) e
o representado (IM), incluindo considerações dos seus aspectos correspondentes
(como exposto nos Quadros 2 e 3). Pela observação cuidadosa da IM e demais
dados correlatos segundo constam na BD RIdIM-Brasil, pode-se inferir três graus
no nível de interferência entre representantes e representados na representação:
a) sem interferência (representação isenta);
b) interferência leve ou moderada (representação derivada); e
c) interferência forte ou aguda (representação heterogênea ou híbrida).
A fim de determinar a qual dessas classes uma IM pertence (assim como
durante o desdobramento das possíveis subclasses correlatas) é preciso verificar a
presença de MC em cada uma das partes (representante, representação, e modelo
representado), observar as respectivas ocorrências e interpretá-las no contexto dos
aspectos históricos a eles vinculáveis (incluindo as eventuais tradições iconográficas) para uma melhor compreensão. Assim, o processo de classificação precisa
avaliar, a partir do tipo e proporção dos MC, quais IM representam o representado de maneira verossímil na representação, quais podem ser consideradas como
derivações por interferência (leve ou moderada) dos modelos e quais sofreram
uma interferência tão significativa que as afastam significativamente dos originais.
Resulta evidente que, para poder organizar as IM nestas classes, é preciso observar
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coordenadamente detalhes temporais, espaciais e relativos às classes ontológicas,
taxonômicas e tipológicas já constantes na BD RIdIM-Brasil, pois diferentes
suportes, meios e técnicas em momentos e locais distintos podem justificar a classificação de IM em classes de interferência pouco óbvias a priori. (Figuras 13 a 15)
Figura 13 – Exemplos de IM sem interferência (isentos; RIdIM-Brasil-1566 e 737)27

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

Figura 14 – Exemplos de IM com interferência leve ou moderada (derivados; RIdIM-Brasil-1096 e 1369)28

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

27

À esquerda, fotograma de Hirszman, Partido Alto, 1976; à direita Chambi, Campesino
tocando flauta, 1927.

28

À esquerda, da Costa, Piano com cadeira, 2004; à direita Zegoli, Shamarr, Matt @ Shamarr
Allen & the Underdawgs @ Bourbon Festival Paraty, 2012.
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Figura 15 – Exemplos de IM com interferência forte ou aguda (heterogêneos ou híbridos;
RIdIM-Brasil-1588, 879 e 295)29

Fonte: BD RIdIM-Brasil.

No caso da Figura 15, o grau de interferência forte ou aguda a partir do
modelo a ser representado pode não apenas descontextualizar e abstrair os objetos,
mudando radicalmente seus usos e funções, como no caso dos instrumentos musicais na Túnica de Prazeres, quanto concretizá-los a partir de outros objetos não
musicais, como no caso da “tuba” de Zegoli, criada a partir da manipulação digital
da foto de um capô de carro num dia de chuva. Dentre outros exemplos possíveis, a
Dança de Freitas faz uma releitura da pintura homônima de Matisse de 1909, transformando-a em escultura cinética, assim chegando a mudar radicalmente o suporte
documental, imbuindo o resultado com novas dimensões ontológicas, taxonômicas
e tipológicas. Em todos os casos, os eventuais usos e funções resultantes dessas IM
deveriam ser avaliados segundo os contextos de recepção correspondentes.30

Considerações finais
Segundo foi possível expor neste texto, o processo até aqui delineado resultou em
diversas maneiras multiculturais de classificar a IM. Embora o tema continue aberto
para ser mais amplamente discutido (nos mais diversos níveis e âmbitos), as propostas aqui apresentadas parecem não apenas munir os usuários e pesquisadores
29

À esquerda, Zegoli, Jorrando na tuba, 2009; ao centro, Prazeres, Túnica, 1963; à direita,
Freitas, Dança, 2012.

30

Outro exemplo interessante de interferência grave, onde o modelo representado
passou por importante processo de recomposição visual, pode ser conferido nos painéis de azulejo da Igreja do Bonfim (SOTUYO BLANCO, 2009) quanto do claustro do
convento de São Francisco na Bahia. (SOTUYO BLANCO, 2018)
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com um conjunto de ferramentas construídas visando minimizar (tanto quanto
possível) qualquer viés cultural predeterminado ou preexistente, mas também aparentam constituir partes de um todo processual, seja na indexação da IM em BD ou
na recuperação dessa informação pela definição parametrizada dos diversos aspectos
aqui apresentados. Assim, numa tentativa de organização, no Quadro 4 se incluem
todos os aspectos que deram origem às classes de IM até agora propostas.
Como se pode perceber, dependendo do sentido de leitura que se faça do
Quadro 4 (horizontal ou vertical), diversos são os aspectos detectáveis, podendo incluir
tanto os processuais já referidos quanto os conceituais e técnicos, implicitamente tecnológicos. Do ponto de vista processual, conseguimos expandir a tradicional catalogação iconográfica musical abraçando as etapas previstas no método de Panofsky,
incluindo os horizontes visados por Warburg e Gombrich, assim fornecendo os
devidos alicerces musicológicos nas três fases indicadas no Quadro 4, dessa maneira
encerrando a fase pré-iconológica e deixando o estudo iconológico propriamente dito
como espaço de trabalho melhor sustentado. Nessa fase pré-iconológica conseguimos
também integrar ordenadamente as três abordagens relacionais ou comparativas (distância, intermedialidade e interferência), visando dirigir a avaliação qualitativa aos três
pontos nodais (representante, representação e representado) complementados com os
âmbitos de recepção, indicados como R1, R2, R3 e [R4].
Do ponto de vista conceitual, o uso de MC, suas implicações e ramificações, como parâmetro transversal no esquema como um todo, permite não
apenas dar coesão e sustentação à proposta, mas também se projeta como base
da eventual adequação/adaptação estrutural do Iconclass para assim redesenhar e
ressurgir num sistema de classificação iconográfica explicitamente multicultural
e, portanto, mais propenso a ser aceito internacionalmente. Ainda, considerar
os MC e suas adjacências como novos metadados nas BD de IM alavancará, inevitavelmente, desenvolvimentos de sumo interesse do ponto de vista técnico e
tecnológico. Dentre os mais facilmente previsíveis, estaria o estabelecimento de
filtros de busca (combináveis em diversos níveis) no conjunto de ferramentas
avançadas de recuperação da informação correlata. Esta ferramenta parametrizada
permitirá avaliar quantitativa e qualitativamente o patrimônio IM na BD, podendo-se observar, dentre outros resultados possíveis, a distribuição da representação
das matrizes culturais, suas relações étnicas, territoriais e eventualmente contextuais. Esse mesmo sistema permitirá produzir listas de IM organizadas por classes
diversas com o embasamento multicultural adequado.
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Quadro 4 – Relação dos diversos aspectos envolvidos nas abordagens propostas para a classificação da IM

NÍVEL

DADOS

METADADOS

INFORMAÇÃO

NOVOS
METADADOS

FOCO

Pré-iconográfica

Termos
controlados

Suporte

Tipos de item

Ontológica
Taxonômica
Tipológica

MC, etnias,
contextos

R2

Cronologia

Datas e períodos

Temporal

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3

Objetos

Instrumentos

Organológica
[via SICIM]

MC, etnias,
contextos

R2-R3

Personagens

Pessoas

Biográfica

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3-[R4]

Instituições

Geográfica
Espacial

MC, etnias,
contextos

R1-[R4]

Locais

Geográfica
Espacial

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3-[R4]

Coleções privadas

Espacial
Biográfica

MC, etnias,
contextos

R1-[R4]

Escolas/Tendências
estéticas

Artística
Estética

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3

Musicografia

Notacional
[link RISM(-Br)]

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3-[R4]

Atividades

Técnicas/meios/
suportes

Técnica
Tecnológica

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3

Objetos, personagens,
espaços, produtos,
atividades, [outros]

Descrição do conteúdo visual

Descritiva
Ecfrástica

MC, etnias,
contextos

R2-R3

Relacional
conteúdo(s)–modelo(s)

Distância ao centro
das PCM

Qualitativa

MC, etnias,
contextos

R2-R3

Relacional
texto(s)–imagem

Graus de
intermedialidade

Qualitativa

MC, etnias,
contextos

R2-[R4]

Comparativa
conteúdo(s)–modelo(s)

Graus de
interferência

Qualitativa

MC, etnias,
contextos

R1-R2-R3-[R4]

Espaços
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Produtos

Observação
descritiva
Pré-iconológica

Préavaliação
analítica

|

NOTA: R1 – Representante; R2 – Representação; R3 – Representado;
[R4] – Recepção (Os colchetes do R4 indicam o sentido facultativo da avaliação dos âmbitos de recepção)
Fonte: elaborado pelo autor.
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Coli, e o doutorado na Scuola Normale Superiore de Pisa
(História da Crítica de Arte, 2002), com Paola Barocchi.
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(Pisa 1994-98) no desenvolvimento de projetos de documentação e análise informática dos bens culturais para museus e canteiros de restauro arquitetônico e
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Arquitetura. Atualmente é coordenador científico do grupo Inovação e Pesquisa
para o Restauro (IPR) e participa de programas de pós-graduação nas áreas de
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e Doutoramento em Ciências Musicais pela Universidade
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É colaboradora do Grupo de Iconografia Musical da Universidad Complutense de
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Imagens de música: itinerário iconográfico-musical (guias Palácio Fronteira), publicado
em 2019. É editora das publicações Iconografia musical: autores de países ibero-americanos e das Caraíbas e Iconografia musical: organologia, construtores e prática musical
em diálogo. Luzia Rocha ganhou um Prémio de Mérito da Universidade Nova de
Lisboa (1999), uma bolsa de Doutoramento da FCT (2006), uma bolsa de investigação da Fundação Oriente (2015) e, mais recentemente, uma posição de investigadora no Cesem/Nova FCSH.

Alberto Dantas Filho
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Associado do Departamento de Música do Centro de Ciências Humanas da
UFMA. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (Fapema).
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Vinícius Eufrásio
Vinícius Eufrásio atualmente é doutorando em Música pelo
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo concluído o
Mestrado (2017) nesta instituição com apoio integral através
da bolsa de fomento Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal Ensino de Nível Superior (Capes). Possui
Especialização em Música Brasileira e Educação Musical (2013) pela Universidade
Vale do Rio Verde (Unincor); e Especialização em Educação Musical com Ênfase
em Música Popular (2015) pela Centro Universitário do Sul de Minas Gerais
(UNIS). Concluiu Licenciatura em Música com Habilitação em Canto (2012)
também pela Unincor. É representante estadual (Minas Gerais) e presidente do
Conselho Fiscal (2017-2019) da sessão nacional do Fórum Latino-Americano
de Educação Musical (Fladem Brasil). Está vinculado ao Núcleo de Estudos em
Música Brasileira (Nemub), ao Centro de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros
(Ceamm) e ao Grupo de Pesquisa Patrimônio Musical no Brasil (Patrimus). É
diretor da Musicar – Educação Musical e atua na promoção de cursos de formação docente e como professor de música no Colégio Santa Marcelina de Belo
Horizonte, no Centro de Pesquisa e Formação de Educadores Balão Vermelho e
como Tutor de Ensino à Distância, atuando no curso de Licenciatura em Música
da Universidade de Brasília.

Edite Rocha
Edite Rocha é Professora Adjunta em Musicologia na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui
Licenciatura em Ensino de Música pela Universidade de Aveiro,
Portugal (1999), Mestrado em Música Antiga pela Hochschule
fur Alte Musik Basel, Schola Cantorum Basiliensis, Suíça
(2004) com apoio do GRI-Cultura Portugal, e Doutoramento
em Música pela Universidade de Aveiro (2010) com apoio da FCT, cuja tese em
musicologia histórica obteve o Prémio de Investigação Histórica D. Manuel I (2011).
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Líder do Centro de Estudos de Acervos Musicais Mineiros (Ceamm/CNPq), realizou
pós-doutoramento como pesquisadora integrada do Instituto de Etnomusicologia e
Centro de Estudos em Música e Dança (INET-MD) com o apoio da FCT, sendo
atualmente colaboradora do Núcleo Caravelas de História da Música Luso-Brasileira
do Cesem (Lisboa) e do Núcleo de Estudos de Música Brasileira da UFMG, mantendo paralelamente uma intensa atividade artística, com vários concertos de órgão (a
solo, com ensembles e orquestra) na Europa e Brasil.

Agustín Ruiz Zamora
Titulado Profesor de Música en la Universidad Católica
de Valparaíso, cursó el programa de Magíster en Artes
(Universidad de Chile), mención en Musicología.
Funcionario del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, organizó la plataforma de Información para
la Gestión Patrimonial (SIGPA) y coordinó la Unidad de
Patrimonio Cultural Inmaterial hasta 2018. En 2015 tuvo a su cargo la edición
científica del libro SERÁ HASTA LA VUELTA DE AÑO, ganando en 2016 el
Premio Pulsar: Mejor Libro de Investigación Musical del Año.
Destaca en su trabajo: planes de salvaguardia de los bailes chinos y canto a lo
poeta, en el contexto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial UNESCO; recuperación de organillos ambulantes, la organización del oficio de organillero y su promoción social como estrategia de patrimonialización; la recuperación y puesta en valor del patrimonio organístico del país;
el primer proceso de digitalización y catalogación de discos de música chilena 78
rpm, soporte documental de posteriores investigaciones; plataformas de divulgación de músicos afectados por cuarentena Covid-19.
Paralelamente ha desarrollado gestiones en el ámbito institucional como la organización del Fondo Patrimonial Margot Loyola (1997) y del Área de Cultura
Tradicional de la División del Cultura del Ministerio de Educación (1998); fundó
también la Sección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (2006); documentación de la postulación de Bailes Chinos a la
Lista Representativa del PCI, UNESCO 2014.
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En el ámbito de la investigación ha estudiado la estilística de los bailes chinos, trabajo con incidencia directa en el ingreso de esta práctica a la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, UNESCO. También ha
estudiado aspectos estilísticos del canto a lo divino en la zona central de Chile,
aspectos estructurales del estilo de las comparsas de lakitas en Chile. Capítulo
aparte ha sido su producción acerca de la folclorista Margot Loyola, Premio
Nacional de Artes 1994 y el musicólogo cubano Danilo Orozco.
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Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile y
Universidad Alberto Hurtado. Ha realizado publicaciones y ponencias en simposios internacionales musicológicos tanto en América Latina como Europa.
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instituições no Brasil. Autora de publicações a respeito
da História da Arte Brasileira e a Arte-Educação, tem se
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Luciane Viana Barros Páscoa
Luciane Viana Barros Páscoa é licenciada em Artes Plásticas
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Júlio de Mesquita Filho (Unesp). É mestre em História pela
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(2006). Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas
e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes (quadriênio
2017-2020). No curso de graduação em Música, leciona História da Arte e
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Iconografia Musical no Brasil (RIdIM-Brasil), no Amazonas. É autora dos livros
Artes plásticas no Amazonas: o Clube da Madrugada (Editora Valer, 2011), Álvaro
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século XIX, Manaus, Amazonas.
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em Educação Artística pela Fundação Armando Álvares
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FAFICLA-PUC-SP) e do Curso
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de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo.
Pesquisador de processos escultóricos tradicionais e contemporâneos, é autor de
diversos textos publicados no Brasil e no Exterior, como A talha ornamental barroca na Igreja Conventual Franciscana de Salvador, edição bilíngue (português/
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Grupo de Trabalho RIdIM-Brasil em São Paulo.
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eleito do Consuniv e membro eleito da Câmara de Produtividade. Foi também
membro da Câmara de Pesquisa da Fapeam. Suas principais linhas de pesquisa e
atuação são: História da Música, Ópera, Iconografia Musical, Teoria e História
(Teoria das Tópicas Musicais, Esquemas de Contraponto, Retórica e Poética) e
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XVIII e XIX. É autor e organizador de livros, capítulos, artigos em revistas indexadas e restauração de partituras inéditas (dentre elas, seis óperas) com obras editadas no Brasil e em Portugal. É investigador colaborador do Centro de Estudos
em Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa (Cesem-UNL).
Já dirigiu a Orquestra de Câmara da UEA e atualmente toca na Orquestra Barroca
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de Portugal, Espanha, França, Itália e Uruguai. Gravou cinco CDs com obras do
contexto criativo de Brasil e Portugal entre os séculos XVIII e XIX. Tem desenvolvido projetos de pesquisa sob o estipêndio da Petrobras, Eletrobras, Fapeam,
Secretaria de Cultura do Pará. Secretaria de Cultura do Amazonas e Associação
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agências de fomento. É membro da Academia Amazonense de Música e, junto aos
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Amazonense de Letras. Também participa do grupo de trabalho RIdIM-Brasil no
Amazonas.
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Maria” centrada sobre a música colonial instrumental no contexto do espaço
Luso-Brasileiro (séculos XVIII e XIX). Professora Associada III (Universidade
de Brasília), foi Coordenadora da Pós-Graduação em Música (2004-2007;
2013-2017) e Editora da Revista Música em Contexto (2007-2012). Membro
da International Musicological Society (IMS) e de sua Associação Regional
para Latino-América e Caribe (ARLAC/IMS), assim como da International
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)
onde atua no Copyright e no Bibliography Committees.

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
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
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estudo: a música em seus diversos contextos de produção, circulação e recepção.
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e utiliza as tipografias Garamond e Optima,
com miolo e capa publicados pela equipe Edufba em 2021.

Pablo Sotuyo Blanco
Docente e pesquisador da Universidade Federal da
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em 2008. Além de organizar regularmente as publicações
do RIdIM-Brasil, promove bienalmente os Congressos
Brasileiros de Iconografia Musical desde 2011. Publica
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Este livro permite compreender a complexa diversidade da cultura visual
e musical, em vários níveis de transversalidade. Esta referência à transversalidade não é gratuita nem oportunista. Como manifestação inicial das nuanças
nesta obra, é possível referir as pesquisas individuais e seus resultados aqui
expressos, significantes transversais da vontade de realização do sonho coletivo da publicação, cuja promoção coube ao RIdIM-Brasil e sua visão integradora do campo, em generosa colaboração com a Editora da Universidade
Federal da Bahia (Edufba) e o apoio do Programa de Pós-Graduação em
Música da Universidade Federal da Bahia (PPGMUS-UFBA) o Acervo
de Documentação Histórica Musical (ADoHM) e o SONARE.

