
A CANÇÃO DE CÂMARA 
BRASILEIRA:
MULHERES COMPOSITORAS 
E OUTROS TEMAS EM FOCO

Luciana Monteiro de Castro
Marcus Vinicius Medeiros

(organizadores)

M inas de Som



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS DO 

V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA  

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG  

 

 

 

A CANÇÃO DE CÂMARA BRASILEIRA: 

MULHERES COMPOSITORAS E   

E OUTROS TEMAS EM FOCO 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
 

REITOR: Sandra Regina Goulart Almeida  

VICE-REITOR: Alessandro Fernandes Moreira  

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO: Cláudia Mayorga  

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO: Fábio Alves  

PRÓ-REITORA DE PESQUISA: Mário Fernando Montenegro Campos 

DIRETORIA DE AÇÃO CULTURAL: Rodrigo Vivas 

DIRETOR DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG: Renato Tocantins Sampaio 

DIRETOR DO CONSERVATÓRIO UFMG: Fernando Rocha 

COORD. DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA: Luciana Monteiro de 

Castro  

 

 

SELO MINAS DE SOM  
 

COORDENADORA:              Luciana Monteiro de Castro  

CONSELHO EDITORIAL:  Carlos Aleixo dos Reis  

  Fausto Borém de Oliveira  

  Flavio Terrigno Barbeitas  

  Luciana Monteiro de Castro  

Margarida Maria Borghoff  

Mauro Camilo de Chantal Santos  

Mônica Pedrosa de Paula 

 

 

 

 

 

ANAIS DO 

V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA  

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG  

 

 

 

A CANÇÃO DE CÂMARA BRASILEIRA: 

MULHERES COMPOSITORAS E   

E OUTROS TEMAS EM FOCO 

 

Luciana Monteiro de Castro  

Marcus Vinicius Pereira Medeiros  

(organizadores) 

 

Escola de Música da UFMG  

Belo Horizonte  

2018 

 

 



V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG  
 

COMISSÃO ORGANIZADORA: Luciana Monteiro de Castro (UFMG) 

Mônica Pedrosa de Pádua (UFMG)  

Margarida Maria Borghoff (UFMG)  

Mauro Chantal (UFMG) 

Bárbara Penido (UFOP)  

Elenis Sabino Guimarães (UFSJ) 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA:    PRESIDENTE - Marcus Vinícius Medeiros Pereira (UFJF) 
 

ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA DA ESCOLA DE MÚSICA DA 

UFMG  
 

ORGANIZADORES:    Luciana Monteiro de Castro  

Marcus Vinicius Pereira Medeiros  

CRIAÇÃO:     CEDECOM UFMG 

DIAGRAMAÇÃO:        Kuca Dutra  

 
 

S471 

 

Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG (5.:2018:Belo Horizonte, MG) 

      A canção de câmara brasileira: mulheres compositoras e outros temas em foco / Luciana 

Monteiro de Castro, Marcus Vinicius Medeiros Pereira (organizadores). Belo Horizonte: Escola de 

Música da UFMG, 2018. 

       1 recurso on-line 

       Inclui bibliografias.  

       ISBN: 97885-60488-30-8 

      1. Música - Congressos. I. Monteiro de Castro, Luciana. II. Pereira, Marcus Vinicius Medeiros. III. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música.                                                                         

                                                                               CDD: 780 

SUMÁRIO 
 

 

01 Apresentação: A canção de câmara brasileira:  mulheres compo-

sitoras e outros temas em foco...........................................................     07 

 

02 Programação do V Seminário da Canção Brasileira......................     10 

 

03 Querida por todos: a influência de Chiquinha Gonzaga em obras de 

outros compositores brasileiros | Paulo Vinícius Amado............    12 

 

04 Chiquinha Gonzaga: o voo libertário de uma brasileira do séc. XIX | 

Mauro Camilo de Chantal Santos e Lenine Alves dos Santos.....     40 

 

05 Eugênia Bracher Lobo: compositora, intérprete e mestra | Bárbara 

Guimarães Penido e Patrícia Furst Santiago....................................    74 

 

06 Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos: contexto, fatos e construção 

do saber | Carolina Rennó e Mônica Pedrosa de Pádua...............   100 

 

07 Resgate, análise e edição da canção Os meus e os teus olhos, de 

Eugênia Bracher Lobo (1909 – 1984), composta sob pseudônimo de 

Isêu Salerno | Patrícia Valadão Almeida de Oliveira, Guilherme 

Antônio Celso Ferreira e Mauro Camilo de Chantal Santos......   126 

 

08 Processos transcritivos utilizados por Heitor Villa-Lobos na sua obra 

para canto e violão | Celso Vieira Faria...........................................   144 

      05       04 



09 Uma análise de A canção de Romeu de Francisco Braga | Flávio 

Cardoso de Carvalho e Márcia Aparecida Soares..........................    168  

 

10 O anel de vidro de Frederico Richter com texto de Manuel Bandeira: 

um olhar interpretativo sobre uma canção serial/dodecafônica| 

Caroline dos Santos Peres e Lenine Alves dos Santos.................   190 

 

11 Jouis sans retard car vite s’écoule la vie... e a semana de 22: os traços 

modernos presentes na canção de Heitor Villa-Lobos | Adriano 

Lopes Sobrinho.....................................................................................    214 

 

12 A importância sociocultural da modinha para os estudos sobre a 

canção brasileira | Carlos Ernest Dias.............................................    232 

 

13 Melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos: uma interpretação sob o 

enfoque do canto classical crossover | Helen Isolani Marques e Luci-

ana Monteiro de Castro......................................................................    262 

 

14 Espirais de Almeida Prado: análise melódica comparativa entre 

canções com o mesmo poema segundo o diagrama de Luiz Tatit | 

Yangmei Hon..........................................................................................    298 

 

15 Cantares – seis canções para canto e piano de José Maria Neves |  

Elenis Guimarães e Luciana Monteiro de Castro..........................    327 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Desde o ano de 2003 o Diretório de pesquisa Resgate da Canção Brasileira 

da Universidade Federal de Minas Gerais vem promovendo estudos e organizando 

eventos voltados para a difusão da canção de câmara brasileira. A fim de ampliar suas 

ações, implementou os Seminários da Canção de Brasileira da Escola de Música da 

UFMG. Se os primeiros eventos foram voltados para a comunidade local, as edições 

seguintes passaram a ter alcance nacional.  

Nesta edição, o enfoque foi dado à produção de canções no Brasil por 

mulheres compositoras, abordando repertórios, estilos e a importância da mulher na 

música nacional. Outras temáticas também estiveram em discussão, abrangendo 

questões relacionadas à performance, criação e recriação no gênero, à pesquisa e 

análise de obras de compositores diversos e à edição da canção, voltando-se também 

para estudos da canção em interface com outros gêneros e mídias e no contexto da 

música popular. Estiveram presentes no V Seminário alunos e professores de 

diferentes partes do Brasil, atuantes na graduação e pós-graduação em música e áreas 

afins.  

A programação do V SCB incluiu sessões de comunicação de pesquisa, 

palestras, mesas-redondas, concertos e miniconcertos, com a participação de 

compositoras, intérpretes convidados e proponentes inscritos e selecionados. O V 
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Seminário da Canção Brasileira da EMUFMG prestou ainda em suas atividades 

homenagem à compositora Nilcéia Baroncelli, presente no evento e à memória da 

compositora mineira Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos. 

O evento promoveu ainda mesas de debates sobre as pesquisas em torno 

do Acervo de Partituras Hermelindo Castello Branco, que tem representado rica 

fonte para investigações em torno da canção brasileira; discutiu-se também sobre a 

edição musical da canção de câmara brasileira, atividade que tem colaborado na 

divulgação das obras nacionais. 

Participaram do Seminário destacados cantores e pianistas de todo o país, 

com expressiva atuação tanto nos palcos quanto na pesquisa sobre a canção de 

concerto nacional. Os recitais contaram com obras dos compositores Francisco 

Braga, Babi de Oliveira, Dinorá de Carvalho, Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, 

Nilcéia Baroncelli e de várias outras compositoras cujas obras integram o acervo 

Hermelindo Castello Branco. 

Deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos às diretoras (gestão UFMG 

2014-2017) do Conservatório UFMG, Profa. Margarida Borghoff, da Diretoria de 

Ação Cultural (DAC), Profa. Leda Martins, e da Escola de Música da UFMG, Profa. 

Mônica Pedrosa, cujos apoios foram imprescindíveis à realização deste seminário.  
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QUERIDA POR TODOS: A INFLUÊNCIA DE CHIQUINHA 

GONZAGA EM OBRAS DE OUTROS COMPOSITORES 

BRASILEIROS 

 

Paulo Vinícius Amado 

UFMG – contato.pauloamado@gmail.com 

 

Resumo: Chiquinha Gonzaga se coloca como uma das personagens de maior destaque e 

influência dentro de uma história da música popular no e do Brasil, tanto pela sua produção de 

compositora quanto pela sua trajetória de vida. Há, certamente, e, portanto, um legado 

artístico da maestrina, que toca músicos seus sucessores.  Aqui, dois casos referentes a essa 

influência de Chiquinha serão estudados, aproximando e inter-relacionando determinadas 

obras de Villa-Lobos e Radamés Gnatalli com algumas peças específicas da compositora. 

Palavras-chave: Chiquinha Gonzaga; Villa-Lobos; Radamés Gnatalli; Análise; Composição. 

 

DEAR FOR ALL: THE INFLUENCE OF CHIQUINHA GONZAGA IN 

WORKS OF OTHERS BRAZILIAN COMPOSERS 

 

Abstract: Chiquinha Gonzaga stands out as one of the most prominent and influential 

characters in a history of popular music in Brazil, both for her composer's production and for 

her life trajectory. There is certainly, and therefore, an artistic legacy of her, who touch 

musicians his successors. Here, two cases concerning this influence of Chiquinha will be 

studied, approaching and inter-relating certain works of Villa-Lobos and Gnatalli with specific 

pieces of the composer. 

 

Keywords: Chiquinha Gonzaga; Villa-Lobos ; Radamés Gnatalli; Musical Analysis; 

Composition. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847-1935), a emblemática maestrina 

Chiquinha Gonzaga, é, sabidamente, uma figura feminina que desponta na história da 

música no Brasil: num tempo em que o patriarcado fazia-se regra e ditava os costumes 

– e quando também, concomitantemente, o meio musical se tomava nítida e 

acintosamente como um campo de trabalho e domínio masculino – a pianista e 

compositora conseguiu, ainda que paulatinamente, firmar-se como nome importante 

na concepção e fixação de muitos tipos de música popular no Brasil – das cancionetas 

do Teatro de Revista às Valsas em salões, do Tango Brasileiro e do Maxixe até o 

Choro (LIRA, 1997 e DINIZ, 1999). Ao lado do também eminente Ernesto Nazareth 

(1863-1934), Chiquinha aparece como um dos pilares de uma conhecida tradição 

“pianeira” surgida no Brasil na virada entre os séculos XIX e XX1 (OLIVEIRA, 2017). 

Dada a sua notoriedade, ainda em vida, e não por acaso, o seu contemporâneo 

Joaquim Antônio da Silva Callado (1848-1880) – flautista e um dos pais dos chorões 

(cf. DINIZ, 2008) – lhe dedicou uma de suas saltadas e insinuantes polcas, esta 
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intitulada Querida Por Todos (1869) 2. Alguns dos sucessos da compositora, ainda 

atualmente gravados3 e tocados em palcos e rodas de Choro, são: a polca Atraente, 

de 1877, o famoso Gaúcho, de 1895, também conhecido popularmente como Corta-

Jaca, a marcha carnavalesca Ô Abre Alas, 1897, e a lírica e dolente canção Lua Branca, 

de 1911.  

A comunicação que ora se postula, sabendo-se do enunciado acima, 

pretende demonstrar o quanto, de fato, a obra de Chiquinha fez-se importante e 

proeminente, e, sendo assim, também influenciou algumas composições de outros 

nomes importantes do cenário musical brasileiro. As páginas seguintes, pela natureza 

breve desse formato de apresentação em artigo, cogitam a exposição inicial e o 

tratamento analítico sucinto de elementos atinentes ao uso, reapropriação ou citação 

de incisos rítmico-melódicos originalmente ouvidos em músicas de Chiquinha 

Gonzaga, que se apercebem, com alguma clareza, em obras de pelo menos dois 

outros compositores: Heitor Villa-Lobos (1887-1959), em Choros nº 2, para flauta e 

clarineta, obra de 1924, utiliza trechos que rememoram muito de perto algumas das 

passagens da seção A da polca Não Insista, Rapariga! – de Chiquinha, composta em 

1877; já Radamés Gnattali (1906-1988), em sua conhecida Suíte Retratos – escrita 

entre os anos de 1956 e 1958 – num quarto movimento que, em sua epígrafe, 

homenageia literalmente a maestrina, menciona musicalmente a musicista fazendo 

desenvolver, um tanto estilizada e modernamente, temas ouvidos naquele seu Corta-

Jaca, de 1895. 

Assim sendo, abordagem da proposta de trabalho daqui é analítico-

comparativa, atendo-se mesmo a trechos de composições da pianeira aproximando-

os, em certos pormenores, de passagens dos trabalhos de Villa-Lobos e Gnattali – 

usando como suporte, para esta tarefa pretendida, algumas partituras, transcrições e 

fonogramas das peças tomadas (GONZAGA, 2007 e 2011; VILLA-LOBOS, 1951 e 

GNATTALI, 2003). Apontamentos sobre a trajetória de vida e carreira dos autores 

estudados também serão de valia para a compreensão das inter-relações e 

implicações da produção de Chiquinha relativamente ao que estes seus sucessores 

conceberam, em especial, nas obras mencionadas. 

 

2. DA POLCA AO CHORO: CHIQUINHA GONZAGA E – E EM – 

VILLA-LOBOS  

Chiquinha Gonzaga, segundo consta, contaria com cerca de quarenta anos 

de idade, em 1887, quando nascia Heitor Villa-Lobos. A compositora, nessa época, 

estabelecia sua carreira, ainda que a duras penas. Villa-Lobos, embora possa não ter 

conhecido pessoalmente a maestrina, o que se supõe pela ausência de registros de 

tal encontro4, certamente teve algum contato com a música feita por ela, no ambiente 

da música popular e, especialmente, em rodas do Choro carioca, no início do século 
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XX, que, segundo os biógrafos do compositor, ele costumava frequentar na juventude 

(MAIA, 2000 e MARIZ, 2005). 

Ao lado das Bachianas Brasileiras – certamente o ciclo de composições mais 

conhecido dentro das obras de Villa-Lobos, com nove peças compostas entre os anos 

de 1932 e 1945, para diversas formações – a série dos Choros também se destaca. 

Somam-se, sobre a epígrafe de Choros, o total de quatorze obras – ou quinze, no 

caso de se considerar, na série, também o chamado Choro Bis – também para 

formações variadas, desde instrumentos solo, passando por duos diversos, orquestra 

e coro. Os Choros de Villa-Lobos, segundo consta, foram compostos entre 1920 e 

1928 (NÓBREGA, 1975 e NEVES, 1977). A ligação entre as composições de Villa-

Lobos e a música dos chorões varia ao longo do grupo de tais peças, ora as influências 

sendo percebidas mais facilmente, ora sendo necessária uma análise mais demorada 

para se notarem quaisquer interpelações.  

Aqui, segundo os intentos desse trabalho, interessa mais de perto a segunda 

obra do ciclo, intitulada exatamente como Chôros nº 2. Trata-se de uma obra musical 

de câmara, com partituras geralmente trazendo a inscrição da data de 1924, segundo 

consta, indicando o ano da composição. A peça é feita em formato de dueto para 

flauta e clarineta, e tem uma dedicatória ao escritor e musicólogo Mário de Andrade 

(1893-1945) 5. A audição6 e a leitura da partitura7 dessa peça permitem perceber a 

semelhança bastante pronunciada com a polca Não Insistas, Rapariga, de Chiquinha, 

uma composição de 1877, e é isso que se pretende destacar nessa parte do presente 

trabalho. Os dois exemplos seguintes (Fig. 1 e Fig. 2) mencionam, respectivamente, 

trechos da citada composição de Chiquinha Gonzaga e dos Choros nº 2 de Villa-

Lobos. 

  

 

 
 

Figura 1: Seção A [compassos de 05 a 12] de Não Insistas, Rapariga! (1877) de Chiquinha 

Gonzaga.  

 

Note-se a construção arpejada da melodia, sempre na região de sua Tônica e 

Dominante. Atente-se também para o ostinato rítmico que compõe o trecho 

reforçado ainda pela presença de “notas pedais” a cada compasso.  
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Figura 2: Trecho de Choros nº 2 (1924) de Villa-Lobos [compassos 25 a 27 da parte de 

clarineta]. Observe-se que a despeito de algumas ligeiras distinções do ritmo em relação à 

Figura1, aqui também se nota uma constituição rítmico-melódica amalgamando ostinatos e 

arpejos e semelhante à da peça de Chiquinha Gonzaga.  

 

Observe-se a escrita da seção A de Não Insistas, Rapariga. O trecho na Fig. 

1, de 08 (oito) compassos [de 5 a 12], e escrito acima na tonalidade de Si bemol 

Maior8, apresenta uma construção rítmica que se percebe numa espécie de ostinato 

– nesta parte A apenas os compassos 08 e 12, exatamente as terminações de 

semifrases, contam com rítmica diferenciada em relação aos demais. Melodicamente, 

observa-se que o tema se constrói a partir de notas componentes dos arpejos da 

Tônica (Si bemol) e da Dominante (Fá) em questão9, numa alternância apontando 

para o grave e notas caminhando para o registro médio e agudo (como que em 

vértices antagônicos, para baixo e para cima, um após o outro), pensando-se aqui das 

oitavas 03 e 04 da Escala Geral. Aparece, dada essa alternância e distanciamento das 

alturas entre notas vizinhas ou subsequentes, um efeito que se pode denominar como 

polifonia linear: passa-se ao ouvido, por consequência da diferenciação tímbrico-

frequencial das notas, a impressão de que existem duas melodias se intercruzando10, 

ou mesmo se é imbuído a acreditar na presença de uma nota em função de pedal, a 

cada compasso (ora nota Sib2, ora nota Lá2), que se distingue – por mais grave e, pois, 

mais contrastante que se toma – e que parece não somente vir na sequência e na 

antecedência de uma ou de outra (isto é, em efeito melódico), mas faz também a 

imitação da sensação de que “acompanha” harmonicamente as demais notas da 

passagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Aproximação e detalhes dos trechos de Não Insistas, Rapariga! (Compassos 05 a 

09) e de Chôros nº 2 (Compassos 25 a 27). Observem-se as marcações de destaque dos 

trechos que guardam grande similitude constitutiva entre si.  
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A respeito da Figura 2, contando com os compassos 25 a 27 da parte da 

Clarineta de Choros nº 2, considerações bastante semelhantes podem ser feitas a 

respeito da construção rítmico-melódica lida11. Ao bem da verdade, quando 

colocados próximos, e em figura, à maneira da Figura 3, as duas passagens musicais se 

deixam perceber como muito semelhantes, embora não iguais ou não literalmente 

remissivas uma a outra. A grande distinção entre ambos os trechos se dá pelo fato 

de que a escrita de Villa-Lobos apresenta uma noção bastante própria da quadratura 

e fraseado, além de que a compreensão rítmica e métrica do compositor lhe obriga 

a utilizar o artifício da escrita de compassos alternados – muda-se do compasso 

quaternário simples para um ternário simples no trecho transcrito. A despeito disso, 

entretanto, uma noção semelhante de vértices melódicos antagônicos e de um 

contraponto linear, calcado na sensação dada por notas pedais aqui e acolá na 

melodia, permanecem e causam efeito semelhante ao da composição de Chiquinha – 

sobretudo quando se analisam as duas obras auditivamente12.  

Existe, porém, mais um pormenor que, segundo se acredita, corrobora a 

ideia da similitude ou quase irmanação constitutiva das duas seções em estudo. 

Acontece que, ao interpretar o desenho rítmico-melódico das partes em destaque, 

nota-se a forte tendência que elas demonstram para um contorno de quê 

contramétrico13 (cf. SANDRONI, 2001) ou pelo menos uma sugestão de métrica 

deslocada14. Ora, consideradas as maneiras como aparecem, por exemplo, as notas 

dos extremos baixos ou, por assim dizer, dos vértices mais graves das melodias em 

estudo15 – e também cogitando algo a respeito dos sinais de articulações escritos em 

um e em outro exemplo, e as variações possíveis deles que se escutam em algumas 

interpretações – é de se inferir a possibilidade da descrição de um pronunciado 

deslocamento em relação àqueles acentos métricos que seriam previsíveis conforme 

as fórmulas de compassos que se leem nas partituras. Explicando de outra maneira, 

mas dizendo o mesmo, acontece, pois, um fenômeno de efeito semelhante ao de uma 

hemíola, em que articulações se apercebem como indicadores de modificação da 

acentuação normal prevista.  

Outro dado interessante de se apontar é o de que a polca de Chiquinha 

Gonzaga costuma receber o apreço – e, consequentemente, gravações – de muitos 

chorões clarinetistas, e, como a audição comprova, a melodia da peça funciona muito 

bem quando executada neste instrumento em especial16: uma coincidência no mínimo 

instigante em relação ao que se ouve no dueto composto por Villa-Lobos, onde o 

compositor explora muito de perto – e semelhantemente à Chiquinha – este quê 

idiomático da Clarineta. É plausível conjecturar que o maestro possa ter tido contato 

com os bons instrumentistas de sopro do Rio de Janeiro de sua época, muitos deles 

dedicados também ao repertório popular (e, especialmente, chorão17), isto sendo, 

mais tarde, uma influência no seu modo de escrever para alguns instrumentos. 
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3. UM CORTA-JACA DE CHIQUINHA E OUTRO DE GNATALLI PARA 

CHIQUINHA 

O pianista, compositor, arranjador e maestro Radamés Gnatalli, embora 

tenha nascido no Rio Grande do Sul, onde iniciou seus estudos em música, acabou 

encontrando no ambiente musical carioca, em meados do século XX, o lugar de 

desenvolvimento pleno de sua carreira e criação. Chama atenção na trajetória de 

Gnatalli o fato de que desempenhou cargos, e teve produção em volume e profusão, 

passando tanto pela linguagem da música de concerto, quanto da música popular de 

sua época, sendo, inclusive, figura das mais importantes no trabalho de composição e 

arranjos nos bastidores dos programas musicais em rádios do Rio de Janeiro daquele 

tempo (BONETTI, 2009 e TELLES, 2017).   

Um expediente comum no trabalho desse compositor gaúcho era o de 

dedicatórias em muitas de suas peças a músicos conhecidos ou colegas seus, ou 

mesmo a personagens de destaque no meio musical que, desde que chegou à cena 

carioca, passaram também a habitar o seu repertório e, porque não, o seu imaginário 

(TELLES, 2017). Assim acontece em um vasto grupo de suas composições, das mais 

diversas, e, destacadamente, na chamada Suíte Retratos, que aqui se toma em estudo 

e aproximação com a obra de Chiquinha Gonzaga.  

Um tanto diferentemente do caso estudado acima, da aproximação entre 

uma polca de Chiquinha e do Choro de Villa-Lobos – que, como vimos, revelam 

semelhanças e inter-relações, ainda que isto nunca tenha sido realmente explicitado 

pelo compositor – agora o caso é realmente de uma citação e reelaboração temática 

feita a guisa de homenagem à maestrina – um tipo, talvez, de metonímia musical, em 

que a compositora se faz presente a partir de traços que rememoram sua obra. 

Gnatalli, de certo modo, se apropria de gestos composicionais de alguns trechos do 

Corta-Jaca da compositora carioca para elaborar aquilo que se pode cogitar como 

sendo o seu próprio “Corta-Jaca”: o quarto movimento da Suíte Retratos 

francamente epigrafado como Chiquinha Gonzaga.  

 

A Suíte Retratos começou a ser arquitetada por volta de 1956 e foi 

originalmente composta para orquestra de cordas, conjunto regional e 

bandolim solista. A suíte é formada por quatro movimentos, cada um 

trazendo no título um nome representativo para a história do choro, 

são eles: Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de Medeiros e 

Chiquinha Gonzaga. Para fundamentar a homenagem, Radamés partiu 

de músicas concebidas por cada um dos quatro homenageados. No 

movimento de Pixinguinha Radamés escolheu o choro “Carinhoso” 

para a parte A e “Ingênuo” para a parte B; no de Ernesto Nazareth a 

valsa “Expansiva”; no de Anacleto o tema do choro “Três Estrelinhas”; 

e no de Chiquinha o maxixe “Corta-Jaca” ou “Gaúcho”. (BONETTI, 

2009: 49-50). 

 

Composta por Radamés Gnattali (1906-1988) em 1956 para bandolim 

solista, conjunto de choro e orquestra de cordas, Retratos é uma suíte em quatro 
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movimentos onde são homenageadas algumas das mais expressivas personalidades do 

cenário da música popular brasileira: Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de 

Medeiros e Chiquinha Gonzaga. O que dá forma e sustenta a narrativa da obra é a 

ideia de que os movimentos constituem retratos musicais destes compositores. 

Assim, a estrutura de cada movimento foi elaborada a partir de um modelo, ou seja, 

de cada compositor Gnattali escolheu uma peça que serviria de roteiro para o 

processo criativo dos retratos. (LIMA, 2011: 113).  

Observem-se a seguir, nas Figuras 4 e 5, os trechos destacados18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Trecho do IV movimento da Suíte Retratos (Compassos 09 a 12 das partes de 

bandolim, cavaco e violão). Destaque para o padrão de acompanhamento rítmico-harmônico 

característico do Maxixe do século XIX, gênero ao qual pertence o Corta-Jaca de Chiquinha 

Gonzaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: A introdução do Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga, ao piano. Note-se a marcação, 

pelo balão, do padrão de acompanhamento do baixo, nitidamente semelhante ao lido na 

Figura 4. Um exemplo de reelaboração de material musical na homenagem de Radamés à 

maestrina.  

 

Um dos aspectos mais marcantes do Gaúcho ou Corta-Jaca de Chiquinha 

Gonzaga19 se desenha na introdução da música (Fig. 5) pela aparição do padrão de 

acompanhamento característico do Maxixe – em destaque. Sabidamente, esse tipo de 

condução do baixo era comum para tal gênero de música popular dançante, próprio 

do século XIX e atinente ao universo musical do Choro, e seu uso acabou se 

tornando uma quase assinatura de Gonzaga em sua composição20. Gnatalli, em sua 

homenagem à musicista não se furtou à utilização de tal padrão rítmico (destacado 

na Fig. 4), evidentemente derivado da maneira como era empregado no Corta-Jaca 

original. Obviamente, Radamés oferece um contorno melódico diferenciado para a 
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passagem – variando, inclusive, o modo originalmente menor para o Maior [Ré menor 

para Ré Maior nos arpejos] –, mas, ainda assim, a audição do trecho faz rememorar 

de imediato a obra de Chiquinha21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Corte em pormenor do início das melodias principais das seções iniciais de, acima, 

Corta-Jaca (Chiquinha) [Compassos 05 a 08] e, abaixo, Suíte Retratos (Radamés) 

[Compassos 13 a 16 do movimento IV]. Percebe-se a irmanação dos dois trechos, muito 

embora suas melodias soem um tanto distintas.  

 

Correspondências entre as peças em estudo ocorrem também quando se 

aproximam as partes das melodias principais, ou de canto e do solista, de uma e de 

outra composição. A Figura 6 evidencia algo a este respeito, colocando bem perto o 

início da seção A do Corta-Jaca (Compassos 05 a 08) com o também início da parte 

A do quarto movimento da Suíte Retratos. Observe-se a coincidência da existência 

de um início acéfalo e da presença de síncopes e grupos regulares de semicolcheias, 

nessa sequência, e também o desenho que se inicia ascendente e se encerra na 

descendente na primeira semifrase de cada um dos excertos destacados nas partes 

musicais logo acima.  

Algo semelhante a isto se percebe também quando é focalizada a construção 

novamente das melodias solistas as peças, agora naquelas que se podem denominar 

como as respectivas terminações das partes A. Conforme o exemplo a seguir (Fig. 7) 

a escrita de Radamés encontra paralelos no original de Chiquinha, sendo-lhe como 

que um tipo de variação ou comentário. A audição dos trechos corrobora essa 

sensação, sobretudo, quando considerada a primeira gravação da peça, feita em 1964, 

nos estúdios da antiga CBS (Rio de Janeiro), que tem Jacob do Bandolim (Jacob Pick 

Bittencourt, 1918-1969) como solista e o próprio Radamés Gnatalli na regência22. 

Jacob e Gnatalli conferem à execução dessa passagem um tipo de gesto interpretativo 

– o “balanço” ou a “ginga” – que muito se adéqua ou se assemelha àquele de quando 

se ouvem chorões23 tocando um maxixe. Além do quê, com esta configuração dada 

na suíte, este que seria um Corta-Jaca reestilizado por Radamés passa também a 

contar com um caráter talvez inspirado nos conhecidos improvisos que músicos de 

Choro costumam desempenhar em suas performances. 
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Figura 7: Finais das seções A de Corta-Jaca (acima) e do IV movimento da Suíte Retratos 

(abaixo). Destaque para algumas correspondências entre os incisos formadores das frases de 

uma e de outra composição. 

 

As citações continuam e podem ainda ser notadas na parte B do quarto 

movimento da Suíte em estudo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: A versão de Radamés (na parte de baixo - compassos de 67 a 75), na parte B de 

seu IV movimento da Suíte correspondente também à parte B do Corta-Jaca original (na 

parte de cima - compassos de 25 a 29). 

 

Bonetti (2009: 35) nomeia esse procedimento composicional de Gnatalli 

como o de uma “apropriação como homenagem”. Trata-se de quando o compositor 

reelabora passagens musicais da outra artista, e assim, programaticamente, lhe faz 
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menção. O expediente do maestro, na Suíte Retratos, em todos seus movimentos, é 

o de uma composição que se aproveita de fragmentos musicais emblemáticos nas 

músicas dos homenageados – não somente de Chiquinha Gonzaga, mas também de 

Pixinguinha (1887-1973), no I movimento da Suíte, Ernesto Nazareth (1863-1934), 

no II movimento, e Anacleto Augusto de Medeiros (1880-1907), no III movimento – 

e, com base em tais materiais realizar variações, reconstruções e desenvolvimentos 

calcados numa outra concepção de forma musical e numa estética um tanto mais 

moderna e a seu gosto. Outra característica de Radamés, e que aqui se percebe 

também, é aproximação de um universo musical popular brasileiro, rememorado 

metonimicamente por citações das peças de compositores anteriores, com 

elementos de outras músicas populares, como o jazz, e da música de concerto – que 

participavam, como se sabe, do universo criativo e de atuação do compositor e 

maestro. 

 

 

4. ARGUMENTOS FINAIS 

Como se apontava desde o início deste trabalho, a obra de Chiquinha 

Gonzaga realmente encontra algum tipo de apreço por parte de outros 

compositores, e reverbera nas suas respectivas produções: dentre eles Heitor Villa-

Lobos e Radamés Gnatalli.  

Villa-Lobos, como se sabe, tinha como característica uma grande 

permeabilidade, se alimentava de influências musicais diversas e nunca escondeu isso. 

Aliás, isto se exemplifica e se compreende muito bem caso se pense e analise, por 

exemplo, suas obras magnas – as Bachianas – marcadamente com inspiração em Bach 

(1685 e 1750), bem como em muito da cultura musical brasileira – e os próprios 

Choros, que com esse vocativo, inevitavelmente, serão associados à música dos 

chorões em suas rodas e palcos. Assim sendo, encontrar em uma de suas músicas 

algo que rememore ou apresente algum vínculo com a criação de Chiquinha Gonzaga 

– sua conterrânea e contemporânea de alguns anos – não é algo difícil de conceber: 

o exemplo destacado e estudado acima, aproximando uma polca da maestrina do 

Choro nº 2, corrobora exatamente esta perspectiva. 

Já a respeito da análise e inter-relação entre a Suíte Retratos e o Corta-Jaca 

da compositora, ela está na origem mesmo do pensamento criativo de Gnatalli, que 

tinha Chiquinha em grande conta, tomando-a como uma das personalidades cruciais 

para o tipo de música do Brasil que ele apreciava. Considerou-se interessante, 

contudo, evidenciar – mesmo que numa análise ainda inicial e sucinta (cabível num 

artigo) – quais foram os procedimentos do maestro para que conseguisse demonstrar 

esse seu apreço pela obra de sua antecessora. A verve de arranjador de Radamés, 

algo destacável inclusive24, certamente o auxiliou nesse seu trabalho, fazendo com 

que em sua Suíte se ouça muito de Chiquinha Gonzaga, embora com um envoltório 
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outro, e num tipo de movimento rapsódico em que a citação de outrem e a novidade 

própria se coadunam e fazem sentido como coisa indivisa.  

Conclui-se, então, que a consideração de Chiquinha Gonzaga enquanto 

nome influente dentro de muitas épocas da música que se faz no Brasil é algo de 

pertinente e verdadeiro. A sua figura – de compositora e de mulher em busca de seu 

lugar – manifesta-se efetiva e sensivelmente inspirando também o trabalho de 

sucessores seus. Villa-Lobos e Radamés foram os exemplos de agora, ainda que talvez 

um mais deliberadamente que o outro; mas é legítimo pensar que não somente estes 

dois tenham sido inspirados pela maestrina. E algumas respostas instigam mais 

investigação...  
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Suíte Retratos (Radamés Gnatalli) – Radamés e Orquestra do Theatro Municipal e 

Camerata Carioca – Solista Joel Nascimento. Joel Nascimento e Camerata Carioca. 

Regência de R. Gnatalli. Postado em: 15 de abr. 2013. Gravado em: 1981.  

 

Notas 

1 O termo “pianeiro” é alternativo à pianista. Diz-se dos músicos executantes do piano, mas que se 

dedicavam menos à música tradicional de concerto, e mais ao repertório da música popular urbana, a saber, 

tangos brasileiros, maxixes, polcas, choros e congêneres. Sabe-se que o adjetivo “pianeiro”, a princípio, se 

colocava como algo de depreciativo, desdenhoso, mas essa sua pior conotação perdeu força ao longo da 

história da música popular brasileira. Ver: Oliveira (2017). Talvez uma influência para ambos, Chiquinha e 

Ernesto, tenha sido o também pianeiro, organista e compositor Henrique Alves de Mesquita (1830-1906), 

tido como um dos responsáveis pela criação do vocativo “tango brasileiro” – sendo Olhos Matadores, de 

1871, a música que se toma como a primeira desse gênero (SIQUEIRA, 1970).   

2 O título da obra que serve na abertura ao título do presente artigo. A informação da data de composição 

e da dedicatória aparece no Songbook intitulado Clássicos do Choro Brasileiro: Joaquim Callado volume I, 

da Global Choro Music, São Paulo, 2008. André Diniz (2008) também menciona algo a respeito. Querida 

por todos aparece também na faixa 07 do CD Leonardo Miranda toca Joaquim Callado (Acari Records, 

1999) e, pelo mesmo flautista, no CD da gravadora de nome Choro Music com a obra de Callado (2008). 

3 Aqui se quer tratar a respeito de gravações de outros músicos interpretando obras de Chiquinha. 

Acontece que registros fonográficos da própria Chiquinha Gonzaga, se de fato existem (ou existiram), se 

perderam ao longo do tempo ou estão ainda guardados sem vir a público. O fato é que não se conhecem 

ou se autenticam, pelo menos não em volume, gravações da pianista, muito embora em sua época se 

gravasse muito da música popular carioca. Além disso, conforme se sabe (ver: DINIZ, 1999), pode ser que 

a musicista tenha feito gravações com pseudônimos masculinos – uma triste realidade para a época – o 

que dificultaria demasiadamente a identificação e autenticação do material. A este respeito, uma matéria 

de julho de 2016 mencionava a descoberta da voz e do piano solo da maestrina numa gravação. Ver: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/disco-restaurado-traz-registro-inedito-da-voz-de-chiquinha-gonzaga-

de-seu-solo-ao-piano-16966156>.   

 

 

 

 

4 Não se pode afirmar, também, que não tenham se encontrado – o que não seria absurdo nenhum, dada 

aquela época, no Rio de Janeiro.  

5 Conforme epígrafe na própria partitura (ver: VILLA-LOBOS, 1951). Talvez o episódio em que Andrade 

e Villa-Lobos tenham estado mais próximos ou com sua relação mais evidência tenha sido a Semana de 

Arte Moderna, em São Paulo, 1922.  

6 Pode-se ouvir uma execução da peça, pelos músicos Antonio Carlos Carrasqueira (Flauta) e Paulo Sérgio 

Santos (Clarineta), de novembro de 2009, a partir do link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EkrDX7rV9Fw> (Acesso em: 15 de fev. 2018).  

7 A partitura (VILLA-LOBOS, 1951) pode ser encontrada em pasta do Google Drive®, feita 

especificamente para armazenamento e consulta exclusivamente com interesse de acompanhamento a este 

artigo. O acesso se dá pelo link: < 

https://drive.google.com/drive/folders/1_72Pk97ImF5ssSA9CMLimyQEz9d68zXe?usp=sharing>. A pasta 

conta também com gravações de referência das músicas em estudo, tanto de Chiquinha Gonzaga, quanto 

de Villa-Lobos e Radamés Gnatalli.  

8 Utiliza-se aqui, para o exemplo, trecho digitalizado da partitura constante no citado Songbook da empresa 

Choro Music dedicado à obra de Chiquinha Gonzaga (2007, p. 28). Apesar de reproduzir, no exemplo, 

também as ligaduras e sinais de acentuação da partitura mencionada, não se quer dizer que se concorde 

plenamente com elas, e nem que tal maneira de articular e acentuar a melodia realmente encontre 

correspondente em execuções de tal música a que se tem acesso. Sabidamente, no âmbito da música 

popular, tais marcações não costumam constar realmente como “originais”, ou seja, como deliberadamente 

marcados pelo compositor que se tenha em questão. Ver exemplos gravados de Não Insistas, Rapariga na 

pasta do Google Drive® que serve de apêndice ao trabalho: < 

https://drive.google.com/drive/folders/1_72Pk97ImF5ssSA9CMLimyQEz9d68zXe?usp=sharing>.    
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9 Outras partituras, inclusive em outras tonalidades, podem ser encontradas com alguma 

facilidade atualmente na internet. Ver, por exemplo: 

<http://www.casadochoro.com.br/acervo/works/view>. Acesso em: 16 de fev. 2018.   

10 Expediente composicional ou constitutivo de melodias relativamente comum entre os chorões 

contemporâneos de Chiquinha Gonzaga (e que Villa-Lobos pode ter ouvido tocar em sua mocidade). 

Pensando-se, por exemplo, no ramo dos executantes de instrumentos de sopro, ver-se-á esse tipo de 

procedimento de polifonia ou contraponto linear em composições de Joaquim Antônio Callado (1848-

1880) e de Pattápio Silva (1880-1907), dentre outros. 

11 Trecho da partitura referenciada anteriormente (Ver: VILLA-LOBOS, 1951, p. 02-03).  

12 Convém mencionar que, para além das gravações e fonogramas referenciados aqui, a pesquisa simples 

na internet (ou, mais especificamente, na página do Youtube®, por exemplo) permite que se encontrem 

outras interpretações tanto de Não Insistas, Rapariga quanto de Choros nº 2.  

13 A respeito da noção de contrametricidade no universo do Choro ver AMADO, 2017.  

14 Ora, se cogita também, para o caso de se entender melhor as similitudes que se quer apontar com tal 

pesquisa, interpretar tais trechos a partir da ideia de uma métrica aditiva – em oposição à lógica divisiva 

dos compassos e suas fórmulas numéricas. A noção de métrica aditiva (BÉHAGUE, 1979 apud SANDRONI, 

2001) considera mais de perto uma lógica das acentuações do fraseado músico-composicional para além 

da obediência irrestrita às barras de fórmulas de compasso. Métricas aditivas, segundo Béhague (1979), são 

bastante comuns na música da América Latina e, também especialmente, na música popular do Brasil 

(Sandroni, 2001). 

15 Observe-se que tais notas aparecem, conforme a escrita musical, sempre no que seriam “partes fracas” 

dos tempos de uma lógica binária simples. 

16 Como exemplo disso: <https://www.youtube.com/watch?v=w0C81AMNc8o>. Acesso em: 17 de fev. 

2018. , Versão na Clarineta por Luiz Gonzaga Carneiro. E também a gravação de Naylor Proveta, feita em 

2007, para acompanhar o citado material Choro Music que se toma aqui como referência.  

17 “Chorão” e o seu plural “chorões” são termos próprios do vocabulário musical popular e que, no 

universo considerado, mencionam ou se relacionam aos músicos que executam e/ou compõem Choros. 

18 Os excertos das obras de Chiquinha e Radamés aqui em estudo foram retirados e adaptados das 

partituras que se tem ora em referência (GONZAGA, 2011 e GNATALLI, 2003).  

19 É interessante e cabível aqui mencionar que o Corta-Jaca, Gaúcho ou Cá e Lá – os três títulos que a 

mesma música tem – é, ao bem da verdade, uma canção, isto é, recebeu letra (os créditos geralmente são  

dados à alcunha de Machado Careca) e chegou a ser cantado em ocasiões do Teatro de Revista da época 

de Chiquinha Gonzaga, bem como em salões nas festas populares daquele tempo, e até mesmo em 

ambientes aristocráticos (não sem causar constrangimentos). A versão contida no vídeo em 

<https://youtu.be/4wfrA54BMZg> serve para que se tenha uma noção de como soava tal música e tal letra 

cantada.  

20 O Corta-Jaca ou Gaúcho pode ser classificado também, conforme a publicação, como um Tango 

Brasileiro. Acontece, contudo, que musicalmente o Maxixe e o Tango Brasileiro não são realmente 

distintos. Parece mesmo que os compositores preferiam epigrafar os termos “Tango Brasileiro”, porque, 

à época o Maxixe era um tipo de música classificada com chula, e malvista por setores da sociedade.   

21 Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=F3dxz-n1cRk>. Acesso em: 18 de fev. 2018.  

22 Conforme informações, novamente, em Bonetti (2009). Existe ainda outra versão gravada sob a regência 

de Radamés, mas, dessa vez com o grupo Camerata Carioca e orquestra, sendo Joel Nascimento o solista 

do Bandolim. Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=NVbeN_1UXdo>. Acesso em 19 de fev. 2018.   

23 O próprio Jacob do Bandolim sendo um desses chorões, e, na realidade, uma referência para muitos 

dos músicos do Choro, tanto da sua época quanto de gerações posteriores. É conhecido, inclusive, o 

extremo rigor de Jacob a respeito de execuções de Choro que se ativessem a uma tradição interpretativa 

do gênero. Não à toa, Gnatalli dedicou a Suíte Retratos, em epígrafe, ao próprio Jacob, que foi solista que 

estreou a peça nos idos da década de 1960.  

24 Ver: Telles, 2017. 
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Resumo: O presente artigo aborda aspectos biográficos da compositora carioca Chiquinha 

Gonzaga, a partir de seu envolvimento em causas próprias ou sociais, espelhadas em questões 

de igualdade social, igualdade de gênero e valorização da música brasileira. Sua atuação como 

primeira compositora profissional no Brasil, autora da primeira marcha de carnaval, primeira 

mulher a reger uma orquestra no país, bem como a liberdade sui generis à qual se permitia a 

artista ao quebrar tabus de sua geração, são passagens observadas neste texto que pretende 

valorizar o vanguardismo e insubmissão dessa personagem histórica como elemento de 

transformação social de seu tempo. 

Palavras-chave: Música brasileira; Chiquinha Gonzaga; feminismo; compositoras.  

  

CHIQUINHA GONZAGA: THE LIBERTARIAN FLIGHT OF A 

BRAZILIAN FROM THE 19TH CENTURY 

 

Abstract: This paper aims to describe biographical aspects of Brazilian composer Chiquinha 

Gonzaga, focusing on her involvement in causes of personal and social nature, such as racial 

and gender equality and the promotion of the appreciation of Brazilian music. Born in the city 

of Rio de Janeiro, she was the first female professional composer in Brazil, composing the first 

Carnival march, and the first woman to ever conduct an orchestra in the country. These facts 

along with the unique liberty the artist took towards breaking taboos of her generation are 

approached in this paper, which aims to appreciate the avant-garde qualities and nonconformity 

to social norms of this historical personality as elements of social transformation in her time.  

Keywords: Brazilian music; Chiquinha Gonzaga; feminism; women composers. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao apresentar ao mundo as sólidas linhas inseridas na obra O segundo sexo 

(1949), obra que tem garantido um lugar de respeito como criação filosófica e estudo 

sociológico sobre a condição da mulher, a escritora Simone de Beauvoir (1908 – 

1986) refletia as tendências francesas e mundiais sobre a necessidade de mudanças 

em diversos níveis no universo feminino. Em sua introdução, a autora afirma: 

 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; 

começam a afirmar concretamente sua independência; mas não é sem 

dificuldade que conseguem viver integralmente sua condição de ser 

humano. Educadas por mulheres, no seio de um mundo feminino, seu 

destino normal é o casamento que ainda as subordina praticamente ao 

homem; o prestígio viril está longe de se ter apagado: assenta ainda em 

sólidas bases econômicas e sociais. (BEAUVOIR, 1967, p.7) 
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Observar acontecimentos históricos, sejam eles políticos, literários, 

cinematográficos ou de qualquer natureza artística sobre manifestações do 

feminismo, nos permite traçar um caminho percorrido por diversas personalidades 

históricas que, mesmo distantes e até mesmo sem ciência umas das outras, 

trabalharam para que mudanças significativas ocorressem em relação à posição da 

mulher no ocidente. Representantes de uma batalha por igualdade, cada uma destas 

personalidades – públicas ou não – superou sua condição de submissão ou foi 

instrumento de demandas do inconsciente coletivo, no sentido de produzir 

colaborações que induziram a sociedade a uma melhor representação da igualdade 

entre gêneros. Sendo a figura feminina apresentada desde a Torá hebraica em segundo 

plano, pois que ela foi formada, segundo a tradição, após a criação do homem, 

podemos constatar que a semente do feminismo muito esperou para irromper em 

sua primeira manifestação oficial reconhecida no século XIX da era cristã, mais 

especificamente na França e nos Países Baixos, em 1872, como les féministes. 

Posteriormente ela brotaria na Inglaterra, na década de 1890, na luta das sufragistas, 

e nos Estados Unidos da América ao início do Séc. XX. Historicamente, porém, 

manifestações dessa natureza eram sempre registradas em caráter pejorativo, 

vagamente descritas como “direito das mulheres”. Em uma correspondência entre a 

rainha Vitória (1819-1901) e seu biógrafo, Sir Theodore Martin (1816-1909), datada 

de 1870, a soberana registra sua opinião sobre manifestações de natureza feminista 

como “this mad, wicked folly of ‘Woman’s Rights’”. (MARTIN, 1901, p.69) 

Ao nos voltarmos ao Brasil do século XIX, tendo à época a Europa como 

modelo de segmentos socioculturais, morais e políticos principalmente para as classes 

mais abastadas e detentoras dos códices de conduta, supomos as dificuldades 

vivenciadas pela figura feminina no tocante à conquista de alguma igualdade social. 

Segundo DINIZ (2009): 

 
A sociedade patriarcal concebia a mulher a partir de um modelo rígido: 

ela era a pedra angular da família, depositária da tradição e responsável 

pela estabilidade social. Como elemento perene do sistema, qualquer 

mudança provocada por ela nos padrões de comportamento inspirava 

temeridade. (DINIZ, 2009, p.118). 

 

Para ilustrar tal declaração nem sequer é necessário citar as várias bulas de 

comportamento vigentes para mulheres no Brasil do século XIX, basta registrar o 

texto da modinha satírica Conselhos1 , cuja letra e música são de autoria de Antônio 

Carlos Gomes (1836-1896) e que obteve significativo sucesso de público quando 

lançada, em 1884:                                                               
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Conselhos 

 

Menina, venha cá, veja o que faz 

Se por seu gosto o casamento quer. 

A vontade ao marido há de fazer 

Que este dever o casamento traz. 

 

Se o homem velho for, ou se ainda rapaz, 

Tome a lição que ele quiser lhe dar. 

Se funções e contradanças não quiser, 

Também não queira, que é melhor para não brigar... 

 

Procure de agradar, sem contrariar; 

Pronta sempre a obedecer; 

Tenha dele cuidados com amor... 

Em quanto ao resto deixe lá correr. 

 

Se ainda muito moço e arrebatado for, 

Nada de ciúmes, que seria pior; 

A mulher só faz o homem bom e mau: 

Que assim como dá pão pode dar pau! (TANK, 2006, p.335) 

 

À revelia dos ditames da sociedade brasileira no século XIX, mais 

especificamente na cidade do Rio de Janeiro, e muitas décadas antes da publicação 

das ideias de Beauvoir, uma personalidade artística foi, ousada e pioneiramente, 

surpreendentemente cedo em sua trajetória, contra todas as convenções esperadas 

por uma sociedade regida e executada por homens. Rebelde para com as convenções 

e de um modo bem brasileiro, a artista lutou por seu contentamento pessoal e 

profissional, sem saber, contudo, que sua luta pessoal carregava já à época a gênese 

do feminismo, e do direito à igualdade como representação de um mundo melhor. 

Seu nome? Francisca Edwiges Neves Gonzaga, que passou à história da música 

conhecida com o singelo e caloroso apelido de Chiquinha Gonzaga. 

O presente texto pretende relembrar a trajetória da compositora - cujo 

tempo de vida de quase um século findou-se quatorze anos antes da publicação do 

libelo de Simone de Beauvoir - com foco em situações onde ela ousou corajosamente 

exercer seu livre-arbítrio, quase sempre em dissonância com a moral de seu tempo 

e contrariando as expectativas da sociedade sobre suas ações.  

 

2. A MULATINHA – PRIMEIROS ANOS 

Chiquinha Gonzaga nasceu na então capital do Brasil, a cidade do Rio de 

Janeiro, a 10 de outubro de 1847.  Nasceu na mesma década em que Pedro de 

Alcântara teve por uma medida constitucional sua maioridade antecipada, sendo 

coroado como Dom Pedro II. Viveu mais da metade de sua vida, portanto, durante o 

Segundo Reinado, presenciou a instalação da Lei Áurea que selou a libertação dos 
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escravos no Brasil, absorveu e participou das transformações geradas pela 

proclamação da República, em 1889.  

Foi educada em um Brasil com poucos bacharéis e incontáveis analfabetos. 

Assistiu seu país na vergonhosa guerra do Paraguai e acompanhou os transtornos 

vividos pelo mundo inteiro durante a primeira guerra mundial. Trazendo consigo a 

natureza da artista, soube incorporar à sua obra as expressivas mudanças sociais locais 

e mundiais, o que acabou por transformá-la em um ícone não apenas em seu ofício 

como musicista, mas em todos os aspectos um exemplo vivo da emancipação 

feminina, que possibilitaria à mulher o incremento de uma disputa vivida até os dias 

de hoje na busca de igualdade. 

Apesar de filha ilegítima, Chiquinha foi reconhecida e registrada por seu pai, 

o 1o tenente José Basileu Neves Gonzaga, que lhe garantiu uma educação apropriada, 

com todos os detalhes da formação de uma “sinhazinha” do séc. XIX, dentre elas o 

estudo do francês e do piano e o acesso à sociedade mais influente do país, à época. 

Compôs já aos onze anos a Canção dos Pastores2 a partir de sua participação em saraus 

familiares. A canção simples, que coloriu a festa de natal da família Gonzaga em 1858, 

trazia o sabor dos hinos religiosos que a menina ouvia na igreja, nas festas e 

procissões. Ninguém então poderia prevê-lo, mas este despretensioso début, ao 

contrário de confirma-la como detentora dos dotes que a encaminhariam para uma 

vida creditada pela sociedade como digna, de esposa e mãe, era o prenúncio da artista 

que cumpriria seu destino libertando não apenas a si mesma, mas estabelecendo 

conquistas que contribuíram historicamente para toda a luta de emancipação feminina 

no Brasil, trilhando caminhos virgens e árduos. 

Por imposição familiar, casou-se aos dezesseis anos com o oficial da Armada 

Imperial Jacinto Ribeiro do Amaral, tendo como padrinho Luís Alves de Lima e Silva, 

o Duque de Caxias. O casamento foi conflituoso desde o início, pois era clara a 

importância e dedicação que a jovem “Sinhá Dona” dava ao piano, provocando a 

incompreensão e os ciúmes do marido. Quando da eclosão da Guerra do Paraguai, 

Jacinto comandou um navio que serviu às forças brasileiras, e resolveu levar consigo 

a esposa com o claro intuito de afastá-la do instrumento, ao reconhecer a importância 

que a música tomava cada vez mais para ela. No entanto, naquela nau repleta de 

homens tensos e tristes, Chiquinha resolveu minorar seu sofrimento conseguindo um 

violão e trazendo a música a bordo. É o suficiente para que o marido lhe apresente o 

ultimato, que ela responde com seu brado de liberdade: “Pois, Senhor meu marido, 

eu não entendo a vida sem harmonia.” (DINIZ, p. 62). Abandona, então, o marido, 

com quem já tinha três filhos. Deste primeiro relacionamento levou consigo apenas 

o primogênito João Gualberto, que já tinha certa idade e foi seu companheiro de 

jornada por toda a vida. Daquele momento em diante seu pais a declararam “morta” 

para a família, e assumiram a criação de seus dois filhos menores.  
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Francisca passou a frequentar, então, os ambientes boêmios da antiga capital, 

onde se encontrava a fina flor da inteligência e talento da época, se discutiam ideias 

literárias, musicais e poéticas – num Brasil em que os letrados eram contados nos 

dedos – e era possível uma certa profissionalização musical, ainda que precária. 

Naqueles círculos travou amizade com Joaquim Antônio da Silva Callado (1848-1880), 

compositor do choro Flor Amorosa, em cujo grupo começa a tocar em saraus 

familiares e cafés, sendo a primeira mulher no país a atuar como pianista profissional 

nessas condições. Logo conhece e se une a outro homem, João Batista de Carvalho 

Jr., o que seria ainda maior motivo para ser criticada pela sociedade local. Por motivo 

de ciúmes, não aceitando o interesse do companheiro por outras mulheres, 

Chiquinha em pouco tempo se desliga desta união. A única filha do casal, Alice, foi 

também entregue aos cuidados dos avós. A partir de então, moça jovem e bela ainda, 

Chiquinha se afasta da ideia de relacionamentos, e passa a dedicar seu tempo e energia 

ao seu trabalho e sua obra.  

O preço a pagar pela liberdade que resolvera conquistar era alto, no entanto. 

Sua decisão de não aceitar os planos para ela estabelecidos pelo pai ou o marido foi 

obrigatoriamente uma decisão de não permanecer ao lado de dois dos três primeiros 

filhos, Maria do Patrocínio e Hilário e, posteriormente, de sua quarta filha Alice, fruto 

de seu relacionamento com o segundo companheiro, atitudes que gerariam 

transtornos familiares até o seu falecimento. Até os dias de hoje parte da sociedade 

aceita como sendo papel da mulher colocar suas obrigações de mãe acima de seus 

desejos pessoais e profissionais, considerando justificável, porém, quando é o homem 

que se afasta das obrigações familiares para dedicar-se a uma obra ou uma carreira. 

Chiquinha tornou-se então conhecida como professora. Nos períodos 

financeiros mais difíceis, além de aulas de piano, se anunciava para lecionar várias 

disciplinas escolares em aulas de reforço, e seguia tocando profissionalmente. Mais 

tarde, segundo BARONCELLI (1987, p.116), formalizaria “um curso livre de piano na 

Casa Buschmann & Guimarães, com 6 vagas gratuitas para moças pobres”, o que nos 

dá certa visão sobre sua preocupação com as questões sociais que presenciava, e com 

as quais se identificava. 

O ano de 1877 marca seu primeiro sucesso como compositora, por meio da 

polca Atraente. Parte da lenda sobre a Chiquinha diz que este seu primeiro sucesso 

foi reeditado clandestinamente contendo uma letra que depreciava a compositora. A 

criação musical sempre estivera presente no seu cotidiano, e era uma fonte de renda 

a mais, numa cidade em que todas as casas “respeitáveis” tinham um piano, e 

precisavam de um sortimento de partituras. Com o fenômeno de aceitação de sua 

nova obra, Chiquinha percebeu que poderia enfrentar e vencer através de sua 

inspiração de criadora, e talvez inspirar respeito por parte da sociedade em que vivia. 

Sempre atenta aos estudos, foi aluna de Arthur Napoleão (1843-1925), 

pianista e importante editor de partituras, com quem dividiu o palco em inúmeros 
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concertos. Não se atendo, porém, ao que era socialmente indicado e permitido às 

mulheres de seu tempo, não se contentou com o piano. Vale lembrar que a presença 

desse instrumento como elemento socializador no Brasil ganhou vulto no início do 

século XIX. Interagindo tanto no universo erudito quanto popular, era o piano 

presente em quantidade significativa nos lares brasileiros, seja como objeto de 

decoração ou como coadjuvante na educação de moças casadoiras. Mas a melhor 

remuneração para um compositor de seu tempo no Rio de Janeiro se dava no teatro. 

Assim, de forma autodidata, Francisca dedicou-se a estudar partituras de operetas, 

revistas e teatro musical, com o intuito de elaborar suas próprias peças. Chiquinha 

Gonzaga necessitava de mais, tanto do ponto de vista de seu sustento financeiro, 

quanto do desafio artístico. 

Sua inclinação para a composição para o teatro se concretizou ao musicar o 

libreto de Viagem ao Parnaso, do poeta Arthur Azevedo (1855 – 1908), trabalho que, 

apesar de ser muito apreciado e elogiado pelo dramaturgo, foi rejeitado pelos 

empresários. O motivo: era música composta por uma mulher. Nunca se vira tal coisa 

até então. 

Esta não seria a única criação de Chiquinha Gonzaga impedida de vir à luz 

por sua condição de feminina, pois sua composição para a peça Festa de São João, de 

1883, também foi rejeitada. Apenas com a opereta A Corte na Roça, de 1885, ela 

conseguiu ter suas linhas melódicas apresentadas ao público carioca. Assim, Chiquinha 

Gonzaga tornou-se a primeira mulher a ser reconhecida como compositora, e 

subsequentemente regente de orquestra no Brasil. 

Sobre a première da obra supracitada, e sobre a performance da compositora 

frente à orquestra, transcrevemos o texto de Edinha Diniz (2015) inserido no site 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/, que contém toda a obra da compositora 

editada e disponível para consultas e downloads: 

 

Partitura de estreia da compositora no teatro, A Corte na Roça marca a 

carreira da maestrina, a quem um jornalista chamou de maestra, 

dizendo não saber se era lícito afeminar esse termo. O pioneirismo fez 

Chiquinha Gonzaga escandalizar até a língua portuguesa. Há anos 

desejando musicar um libreto, a compositora encontrou um parceiro 

no iniciante Palhares Ribeiro. A opereta foi entregue para ensaios à 

empresa do Teatro Príncipe Imperial, onde estreou em 17 de janeiro 

de 1885. O enredo tratava de costumes do interior do país e teve o 

texto censurado pela polícia, que alterou versos como estes: “Já não há 

nenhum escravo / Na fazenda do sinhô / Tudo é bolicionista / Até mesmo 

o imperadô”. A palavra imperadô foi substituída por seu dotô. Nos 

ensaios, um delegado ameaçou cortar a dança final, ponto forte da peça. 

A imprensa quis ver na ação da polícia, na má vontade do pessoal da 

companhia e na indiferença do grande público uma conspiração contra 

a compositora pela novidade de a opereta ser escrita por uma mulher, 

coisa rara na história da música. O fato é que ali Chiquinha Gonzaga 

começava uma carreira de maestrina na qual completaria jubileu 

artístico. 
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Iniciando sua atividade como pianista, já enfrentando os costumes de seu 

tempo, veio a posicionar-se também como compositora e maestrina. Sem contar com 

o apadrinhamento dado pelo imperador Dom Pedro II, que possibilitou os estudos 

do compositor Carlos Gomes na Itália, por exemplo, a emancipação profissional de 

Chiquinha Gonzaga se deu única e exclusivamente por seu talento musical, refletido 

em incontáveis obras laicas e sacras, tendo sua formação inteiramente no Brasil e, 

também por isso, se aproximando e compreendendo muito mais a linguagem popular 

e a informação vinda das ruas. 

Suas partituras, tanto para teatro quanto obras isoladas, abarcam diversos 

gêneros e formas em voga à época como baladas, boleros, canções, choros, fados, 

marchas, polcas, quadrilhas, romances, tangos, valsas e maxixes. Quanto às 

formações, a obra contempla a música para piano solo, canto e piano, orquestra – em 

operetas e peças teatrais – além de composições com formações instrumentais 

diversas. Há que se frisar que, como compositora, Chiquinha Gonzaga contribuiu 

solidamente para a caracterização de uma música de caráter genuinamente brasileiro, 

pois grande parte da estética musical no brasil de seu tempo refletia somente o que 

era produzido na Europa. Sua sensibilidade e talento para reconhecer o que era 

genuinamente popular, o que as ruas e suas gentes cantavam, e traduzir tais 

emanações em melodias vivas e originais, a colocam entre os compositores que 

divulgaram a gênese da música popular brasileira, expandindo sua abrangência para as 

salas de concerto brasileiras nos séculos XX e XXI. 

 

3. Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR – CONQUISTA E 

CONSAGRAÇÃO 

A produção musical de Chiquinha Gonzaga, após a estreia da peça A corte na 

roça, ganhou vulto em quantidade e qualidade, e sua atuação como compositora e 

musicista foi cada vez mais reconhecida pelo grande público e também por 

autoridades, apesar de a sociedade “respeitável” continuar achando inadequada sua 

exposição e atuação. Tendo realizado feitos inéditos até então para uma mulher, 

como posicionar-se profissionalmente como a primeira maestrina brasileira, 

provocou até a discussão sobre o termo correto para dirigir-se a uma mulher naquele 

posto. Segundo LIRA (1978, p.79), em 1885: 

 
Chiquinha, levada pela sugestão de seus colegas e admiradores, realiza 

a sua primeira festa de autora. São-lhe favorecidas todas as concessões. 

A peça escolhida para a récita extraordinária foi a Filha do Guedes, 

musicada pela compositora, um dos grandes sucessos da Companhia 

Dias Braga, que realizava uma temporada no Teatro Recreio Dramático. 

(...) Na noite da récita, o teatro repleto, o público aguardava curioso a 

surpresa que Chiquinha prometera aos que a homenageavam. Ao abrir-

se o velário, no palco estava uma banda da Polícia Militar que, 
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conjuntamente com a orquestra da Companhia, iniciou a linda 

introdução, sobre a regência da querida musicista. Era a surpresa: pela 

primeira vez, no Brasil, uma mulher regia orquestra. Os últimos acordes 

foram abafados com o estrépito de prolongados aplausos. E Chiquinha 

Gonzaga, que era já pianista famosa e grande compositora, passou a ser, 

daí em diante, a primeira maestrina brasileira. 

 

Outro ineditismo em sua trajetória foi a condução de um concerto, em 1887, 

com quase cem violões, instrumento que também dominava desde sua estada no 

Paraguai, no Teatro São Pedro. Essa apresentação acabou contribuiu para diminuir o 

preconceito e valorizar esse instrumento que era, à época, estigmatizado.  

Ao todo, a compositora compôs ou participou de perto da criação de perto 

de uma centena de peças teatrais musicadas. Sua produção abrange, em sua maioria, 

obras em vernáculo, mas há pequenos acréscimos de obras em outros idiomas como 

o latim e o francês, por exemplo. Tinha por hábito inserir dedicatórias em suas 

composições, fosse para discípulos próximos ou para personalidades de seu tempo, 

como o compositor Antônio Carlos Gomes (1836-1896), que considerava um amigo, 

a quem dedicou duas valsas: Carlos Gomes e Saudade. 

Seus esforços junto a causas sociais podem ser melhor compreendidos a 

partir do constante empenho a favor do fim da escravidão no Brasil, causa pela qual 

atuou intensamente ao vender, de porta em porta, a partitura de Caramuru, de sua 

autoria, com renda destinada à Confederação Libertadora. Com os valores obtidos 

com a venda dessa partitura, conseguiu comprar a carta de alforria do seu amigo, o 

músico escravo José Flauta, pouco antes do fim da escravidão no Brasil. Neta de 

escrava alforriada, sua atuação junto aos esforços que culminaram com a abolição da 

escravatura no país coaduna com todas as suas posturas frente às mudanças sociais 

de seu tempo, das quais foi agente ativa. Seu interesse pelo processo do fim da 

escravidão toma, portanto, um significado ainda mais pessoal, já que sua mãe não era 

branca, tendo sofrido também pressões sociais quando engravidou ainda solteira, de 

Chiquinha.    

Sobre sua participação como compositora nos acontecimentos do fim da 

escravidão no Brasil, é importante a data de 13 de maio 1888, a mesma da assinatura 

da Lei Áurea, para a qual criou a composição intitulada Hino à Redentora. Esquecida 

por décadas, essa obra foi publicada pela primeira vez em 2011, pelo Acervo Digital 

Chiquinha Gonzaga.      

Engajada no Movimento Republicano, a artista atuava em prol do fim da 

monarquia no Brasil, ocorrido em 1889. No entanto, decepcionou-se também com 

os primeiros anos da República, o que gerou a composição da canção Aperte o botão, 

pela qual recebeu voz de prisão, após o então presidente Floriano Peixoto (1839 – 

1895) tê-la considerado ofensiva e subversiva. Não chegou a ser presa de fato, mas 

teve sua partitura apreendida. 
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Pouco antes do início do século XX, em 1899, mais um destaque em sua 

carreira se constituiria em nexo da compositora com mudanças sociais de sua época 

que se mantêm até o presente: a criação da primeira composição escrita 

especialmente para o carnaval. Trata-se da marchinha Ó abre alas, reconhecida como 

sua composição de maior sucesso e ainda executada em todo o país durante a maior 

festa popular do Brasil. Reza a lenda que a compositora escreveu a linha melódica 

dessa marcha enquanto ouvia o ensaio do Cordão Rosa de Ouro, bairro nobre dazona 

norte da cidade do Rio de Janeiro. Na figura 1, a seguir, apresentamos trecho da 

partitura de Ó abre alas, parte do acervo de obras brasileiras do site 

www.casadochoro.com.br, que disponibiliza inúmeras composições de Chiquinha 

Gonzaga para download: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Recorte da partitura da marcha O abre alas, reconhecida como primeira marcha 

escrita para o carnaval do Brasil. 
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Tendo à época da criação de Ó abre alas já cinquenta e dois anos, a trajetória 

da compositora ainda revelaria surpresas que conduziriam seu nome para além do 

âmbito artístico, reservando a ela o status definitivo de mulher à frente de seu tempo.  

Na trajetória artística de Chiquinha Gonzaga há um acontecimento 

encantador, quando a compositora obteve um primeiro reconhecimento 

internacional em sua própria terra. De julho a setembro de 1894, o navio de guerra 

francês Duquesne esteve ancorado no Rio de Janeiro. Gonzaga, assim como vários 

artistas, frequentou as festas da embarcação como musicista, e foi então descoberta 

para tripulação. Segundo MUGARAINI JR. (2005, p.97), “ao fim da temporada 

brasileira do Duquesne, Chiquinha recebeu uma medalha e um título de ‘Alma 

Cantante do Brasil’. Esta experiência inspirou a compositora a escrever a marcha 

militar Duquesne, que foi dedicada “A monsieur l’Amiral et tout ela officialité de 

Duquesne”. 

 

4. A DAMA DE OUROS – CHIQUINHA GONZAGA E O SÉCULO XX 

Pouco antes do início do século XX, em 1899, Chiquinha Gonzaga, então 

com a idade de 52 anos, conheceu João Batista Fernandes Lage, músico, português, 

de apenas dezesseis anos. O encontro se deu no Rio de Janeiro, em meio a ensaios e 

aulas. A ele, a compositora dedicaria o fado Desejos, com linhas que beiram o 

erotismo:  

Um beijo teu me sufoca 

Teu sorriso de matar 

Tu tens um lírio no olhar 

Tu tens um cravo na boca. 

 

A relação, que teve início no Brasil, ganhou contornos curiosos na Europa, 

quando em viagem ao antigo continente em que ambos se apresentam como mãe e 

filho3. Após este primeiro período em Portugal, segundo sua biógrafa: 

 
A relação é inteiramente assumida quando regressam ao Brasil, passam 

a viver juntos e enfrentam a sociedade. S a moral da época não era 

capaz de compreendê-la, a maturidade lhe assegurava um álibi perfeito. 

O mascaramento da situação através da maternidade era uma saída 

perfeitamente aceitável aos padrões da moralidade pública reinante. 

Atendia a uma exigência das normas sociais e preservava a sua vida 

íntima, se não da curiosidade, ao menos da desaprovação. Este, como 

de resto todos os outros obstáculos, Chiquinha transpunha com 

serenidade. (DINIZ, 1999, p.153) 

 

Apesar de até os dias de hoje ser por muitos considerada escandalosa, essa 

relação, a despeito da considerável diferença de idade entre o casal, foi a mais estável 

e também a mais feliz da vida da compositora. João Batista teve grande importância, 
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tanto na proteção e conforto de Chiquinha em seus últimos anos de vida, quanto na 

proteção de sua obra, que guardou diligentemente, e atuou para a escritura de sua 

biografia. 

No início do novo Século XX que Chiquinha Gonzaga havia deixado o Brasil 

pela primeira vez. Em visita à Europa, em 1902, visitou a Alemanha, Bélgica, Escócia, 

Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal. Outras duas viagens ao velho continente 

aconteceriam em 1904 e 1906. Segundo DINIZ (1999, p.173) seu retorno definitivo 

ao Brasil se deu no ano de 1909.  

Em 1912, sua opereta Forrobodó teve 1500 apresentações e se constituiu um 

dos grandes sucessos do teatro brasileiro. Segundo Edinha Diniz, em texto publicado 

no site www.chiquinhagonzaga.com: 

 

Considerada uma joia do teatro de diversão e referência obrigatória na 

história do musical brasileiro, a burleta Forrobodó constitui um dos 

maiores sucessos do teatro popular carioca de todos os tempos. Tendo 

como tema um baile no bairro da Cidade Nova, Forrobodó colocava 

em cena pela primeira vez, e a um só tempo, uma galeria de tipos 

populares: o mulato pernóstico, a mulata insolente, a prostituta 

francesa, o malandro ladrão de galinhas, o guarda-noturno, o mulato 

capoeira valentão, o português. Tudo em contraste com um Rio de 

Janeiro europeizado.                         

 

 

Mas a novidade de Forrobodó – para além dos tipos e sua linguagem, 

que consagraria o gênero calão nos palcos populares – estava na música, 

que atravessou o tempo fresca, brejeira, cheia de malícia. Verdadeira 

cronista musical, Chiquinha Gonzaga traduziu em gíria sonora o Rio de 

Janeiro de sua época e encontrou nesse libreto um texto sob medida 

para seu espírito livre de preconceitos. (DINIZ, 2015) 

 

Assim, Chiquinha tinha suas obras apresentadas tanto em teatros quanto no 

Palácio do Catete, como quando a convite da então 1ª Dama, Nair de Teffé, em 1914, 

seu tango Corta-Jaca4 foi apresentado. Este fato, considerado como quebra de 

protocolo de Nair de Teffé, acabou por contribuir para o aceite de todas as classes 

para com o violão, instrumento que futuramente seria essencial para a divulgação da 

música brasileira no exterior no período da Bossa Nova. Sobre a inclusão da obra no 

programa da cerimônia do Palácio do Catete, DINIZ (1999) aponta matéria lançada 

no dia 06 de novembro de 1914: 

 
Nos salões do palácio do Catete houve no dia 26 do mês passado, uma 

“soirée” muito fina a que compareceram os representantes do nosso 

corpo diplomático e da “elite” carioca. Na “soirée”, que era a última 

recepção dada pelo sr. presidente da República, “fez-se música”, como 

costumam dizer os cronistas mundanos. 
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“Fez-se música” e em grande escala. Houve piano, bandurra e até 

violão... 

 

Ao som deste último instrumento tocou-se a festejada e dengosa 

produção da maestrina Francisca Gonzaga – “Corta-Jaca”. Os jornais 

desde esse dia não têm cessado de criticar, de muitos e deferentes 

modos, a inclusão do tango magnífico no programa de uma festa 

diplomática no Catete. 

 

O “Corta-Jaca” andou tanto tempo pelos arraiais da pândega e da 

população que se desmoralizou por completo, tornando-se indigno do 

Palácio das Águias...por muito que as produções de D. Chiquinha 

Gonzaga sejam tidas como a essência da música genuinamente indígena. 

(DINIZ, 1999, p.204) 

 

Ao pensarmos nos diversos acontecimentos que marcaram o percurso de 

Chiquinha Gonzaga como figura de importante vulto no tocante às mudanças sociais 

ocorridas no século XX, podemos afirmar que sua arte contribuiu de maneira sólida 

como um elemento de união entre classes, do ponto de vista musical, o que propiciou 

força à necessidade da busca de uma brasilidade nas artes, o que se faria mais claro 

na década seguinte, com a Semana de Arte Moderna, em 1922. O escândalo causado 

pela apresentação do Corta-Jaca não se resume apenas a uma indignação musical, mas 

expõe a ignorância que grande parte da classe artística e literária demonstrava em 

relação à música com identidade nacional. Apontamos, por exemplo, a fala do escritor 

Rui Barbosa (1849 – 1923) em discurso pronunciado no Senado Federal no dia 7 de 

novembro de 1914, repleta de desprezo ao se referir à apresentação do Corta-Jaca 

no Palácio do Catete: 

 
Uma das folhas de ontem estampou em fac-símile o programa da 

recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático, da mais 

fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o 

exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservado 

elevaram o “Corta-jaca” à altura de uma instituição social. Mas o 

“Corta-jaca” de que eu ouvira falar há muito tempo, o que vem a ser 

ele, sr. Presidente? A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas 

as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. 

Mas nas recepções presidências o “Corta-jaca” é executado com todas 

as honras da música de Wagner, e não se quer que a consciência deste 

país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se 

ria! 

 

Num futuro não tão distante, o Corta-Jaca se transformaria em objeto de 

desejo por incontáveis pianistas, que a divulgaram em respeitáveis salas de concertos 

e por meio de inúmeros registros fonográficos. 

Outro fato digno de nota sobre a importância de Chiquinha Gonzaga frente 

a conquistas sociais diz respeito à criação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 

- SBAT, fundada em 1917. Indignada por ver sua obra – bem como a de vários autores 

da época – publicada no Brasil e exterior sem sua autorização, pela falta de um órgão 
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regulador, liderou escritores, compositores e autores de teatro brasileiros que, 

juntos, criaram uma instituição pública que se tornou referência da cultura brasileira 

na defesa de direitos de autor. Seu pioneirismo no tocante à proteção dos direitos 

autorais no Brasil foi mais um exemplo da forte atuação social da compositora que, 

em meio às ações da SBAT, advogou bravamente pela construção de um mausoléu 

que acolhesse os restos mortais do autor no Hino Nacional, Francisco Manuel da 

Silva (1795 – 1865). Tal empreitada ocorreu durante os anos de 1922 a 1926, quando 

o monumento foi inaugurado. Na criação dessa sociedade, dos vinte e dois membros 

fundadores o nome de Chiquinha Gonzaga figura como o único representante 

feminino. 

 

5. AGNUS DEI – O FIM, ENTRE A ALEGRIA E A TRISTEZA 

Em seus últimos anos, profissionalmente, Chiquinha Gonzaga tinha orgulho 

de seu legado e também de sua trajetória. Em carta datada de 1926 e endereçada ao 

antigo parceiro Vicente Reis (1870 – 1947), ela confidencia: 

 

Meu bom amigo, o meu nome é pequeno, mas quem o fez, fui eu, cheia 

de coragem, e trabalhando sempre para honrar a minha Pátria, fui eu só 

a mulher que escreveu para o teatro, e neste mês no dia 17 faz 41 anos 

que estreei a minha primeira peça a “Corte na Roça” – e eu só, sem ter 

ido estudar na Europa, sem aparo de Governos, só e com a minha força 

de vontade, me instruindo, até hoje já representei 72 peças, e tenho 5 

para serem representadas! E quantas polcas, valsas, cançonetas? 

Enfim...é o coração que se abre a um amigo...e bem sabe que os 

brasileiros não se incomodam com os seus!! e... entretanto...no 

mundo... só há o Brasil!! 

 

Após décadas dedicadas à sua arte, o prestígio obtido como compositora 

vinha de quase toda a classe artística e literária, tendo Francisca Gonzaga composto 

obras sob a pena de inúmeros nomes respeitados como Artur Azevedo, Osório 

Duque Estrada e Viriato Correia. Este último, talvez o mais entusiasta da obra da 

maestrina, acabou por selar sua produção conjunta ao fornecer-lhe o texto da 

opereta Maria, que seria musicado pela compositora já aos oitenta e cinco anos de 

idade. 

Em 1929, a canção Lua Branca, gravada por Gastão Formenti (1894 – 1974) 

ressurgiu com sucesso de público e crítica, prenunciando o renascimento que 

ciclicamente a obra de Chiquinha virá a experimentar, tanto na voz de cantores líricos 

quanto na dos populares. Tratava-se de uma melodia escrita originalmente para um 

dueto cômico da opereta Forrobodó, representada em 1912. Esta partitura é um 

exemplo de uma das várias obras suas que foram publicadas, gravadas ou executadas 

sem sua anuência ou o devido recolhimento de direitos. Após ações ajuizadas 

acusando plágio, a compositora teve reconhecida como sua a autoria da música. Lua 

Branca tornou-se um clássico do cancioneiro brasileiro e é constantemente executada 
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em recitais líricos e em serestas à luz da lua. A figura 2, a seguir, apresenta trecho da 

partitura de Lua Branca5, com realização pianística de J. Octaviano. 

 

Já em 1920, quinze anos antes de seu falecimento, Chiquinha Gonzaga se 

abatia em sua velhice. O registro de uma carta dedicada aos filhos e publicada no livro 

de Edinha Diniz, Chiquinha Gonzaga – Uma história de vida, nos dá a impressão de uma 

vida cansada, triste e resignada: 

 
Os desgostos me acabrunham de tal forma, que por mais resignação 

que peça ao Senhor de misericórdia, não tenho mais forças de sofrer – 

se pedir a Morte é contra a minha religião – que Jesus, Maria e José, me 

perdoem por tanto que tenho chorado, nesta longa vida de luta, e de 

trabalho. (...) Tive muito amor a todos os meus e os levo a todos no 

coração, e que peçam por mim a Deus, e o perdão d’Ele por me terem 

feito tantas injustiças. 

 
 

Chiquinha Gonzaga faleceu em sua cidade natal, o Rio de Janeiro, aos 87 

anos, no dia 28 de fevereiro de 1935, antevéspera do carnaval. Seu corpo foi sepultado 

no Cemitério de São Francisco de Paula, no bairro Catumbi. A figura 3, a seguir, nos 

mostra fotografia de Chiquinha Gonzaga aos 85 anos de idade, ao lado de seu 

constante companheiro, o piano: 

  

 

 

 

 

 Figura 2: Detalhe da canção Lua branca, de 1911, com melodia de Chiquinha Gonzaga.  

Fonte: arquivo particular. 
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Figura 3: Chiquinha Gonzaga já idosa, em fotografia de 1932.Rio de Janeiro: 1932. (Fonte: 

www.chiquinhagonzaga.com) 

 
Em pleno século XXI, o nome de Chiquinha Gonzaga continua sendo objeto 

de pesquisas, inclusive com a recuperação de parte de seu acervo musical. Data de 

2014 o lançamento do site www.chiquinhagonzaga.com, criado pelos pianistas e 

pesquisadores Alexandre Dias e Wandrei Braga. Trata-se de um trabalho inestimável 

para a cultura musical brasileira, com a disponibilização de extenso material biográfico 

sobre a compositora, bem como de inúmeras partituras em edições realizadas 

especialmente para esse projeto. Segundo Alexandre Dias6, em entrevista para a 

realização deste artigo: “Disponibilizamos 264 músicas diferentes da Chiquinha. 

Somando-se às versões alternativas que algumas têm, o número total passa de 

300.  Além dessas, temos os números musicais de 6 operetas completas online”. 

Em 2015, o que já era considerado impossível de ser resgatado surgiu em 

uma situação curiosa: a voz de Chiquinha Gonzaga e seu toque ao piano são citados 

pelo Instituto Moreira Salles em uma descoberta que, embora não confirmada em sua 

totalidade, sugere tratar-se de autêntico registro da compositora. Trata-se de um 

acetato resgatado em São Paulo, em péssimas condições, pelo colecionador e 

pesquisador Gilberto Inácio Gonçalves. O disco apresenta a gravação de duas peças 

anunciadas por voz feminina. O que sugere a autenticidade da voz da compositora é 

a assinatura “F. Gonzaga” e a data “1922”, presente em ambos os lados do disco. 

Por último, uma partitura de Chiquinha desconhecida até então foi resgatada 

pelo colecionador Sandor Buys. O tango Júlia, dedicado a Júlia Vieira, discípula de 

Chiquinha, pode ser apreciado na interpretação de Alexandre Dias no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=tR9Qnvoy98I 

Chiquinha Gonzaga foi retratada em inúmeras biografias, no cinema e na 

televisão brasileira. Sua arte e sua personalidade são exemplos de rebeldia diante de 

   69   68 

http://www.chiquinhagonzaga.com/
http://www.chiquinhagonzaga.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tR9Qnvoy98I


ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                               MAURO CAMILO DE CHANTAL SANTOS                           MAURO CAMILO DE CHANTAL SANTOS                            ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                            LENINE ALVES DOS SANTOS                           LENINE ALVES DOS SANTOS                           DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

regras sociais que, aos poucos, foram transformadas, com a evolução e modernização 

da sociedade brasileira. Sua personalidade permanece como parte significativa da 

representação da mulher, da cultura e da identidade brasileiras pois, ao lançar seu 

“abre alas” acabou por se tornar um estandarte de toda e qualquer forma de luta por 

liberdade social no país. 
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Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 O compositor assina o texto dessa canção com o pseudônimo jocoso de “Dr. Velho Experiente”. 
2 A maioria das obras da compositora citadas no texto pode ser facilmente encontrada em várias versões 

gravadas, na internet. 
3 Após alguns anos do falecimento da compositora, João Batista obteve o registro que o citava como filho 

de Chiquinha e de seu primeiro marido, sendo esta a aparência que mantiveram para a sociedade durante 

todo seu tempo juntos. 
4 O tango brasileiro Corta-Jaca foi composto com o título de Gaúcho. Sua popularização como Corta-Jaca 

se deu a partir da letra inserida pelo ator José Machado Pinheiro e Costa, conhecido como Machado Careca 

(s.d.). 
5 Assim como informado na nota de rodapé de número 5, também a partitura que representa a Figura 2 

não possui data nem local de sua confecção. 
6 Entrevista realizada no dia 17 de maio de 2017. 
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Resumo: Este artigo visa discutir como a atividade composicional de Eugênia Bracher Lobo 

foi influenciada por sua atuação como intérprete e docente. O artigo inclui análise estilística e 

primeira edição da canção Minha Terra. Foram coletados dados por meio de análise documental 

e de duas entrevistas. Os resultados apontam que, embora a prática composicional de Eugênia 

não tenha advindo de uma formação acadêmica específica, ou se estabelecido como atuação 

profissional principal, ela esteve sempre integrada à sua prática musical.  

Palavras-chave: Mulher compositora; canção de câmara brasileira; edição musical. 

 

EUGÊNIA BRACHER LOBO: COMPOSER, PERFORMER AND MUSIC 

TEACHER 

 

Abstract: This article aims to discuss how the compositional activity of Eugênia Bracher Lobo 

was influenced by her role as both, teacher and performer. A stylistic analysis and first edition 

of the art song Minha Terra will follow this discussion. Data was collected through interviews 

and a documentary analysis. The results indicate that, although Eugênia’s compositional practice 

did not come from a specific academic formation and was neither established as a main 

professional activity, it was permanently integrated in her musical practice. 

Keywords: Woman composer; brazilian art song; music edition  

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo trata da trajetória musical de Eugênia Bracher Lobo 

(1909-1984) por meio de uma reflexão sobre como sua atividade composicional foi 

influenciada por sua atuação como intérprete e docente. Sob o pseudônimo de Isêu 

Salerno, a compositora escreveu inúmeras peças para canto e piano, para coro e 

algumas para piano solo. Ela se inspirava em motivos brasileiros e musicava versos de 

poetas como Luiz Peixoto, Hernander Soares, Frederico Bracher, entre outros.  

Eugênia Bracher teve uma atividade musical muito intensa como pianista, 

cantora e regente de coro (FREIRE; BELÉM; MIRANDA, 2006), além de ter atuado 

como professora do Conservatório Mineiro de Música1 por quarenta e seis anos. 

Muitas de suas obras encontram-se em formato original manuscrito no acervo 

particular da filha e artista plástica, Lótus Lobo. A mais interpretada e gravada2 delas 

foi a canção Minha Terra, com poesia de Luiz Peixoto (1889-1973), escrita em Buenos 

Aires em 1940, durante turnê da compositora pela América Latina. Este artigo 

apresenta uma análise estilística e uma primeira edição dessa peça. Tal análise é 
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direcionada para a interpretação da obra, envolvendo estudo estrutural e harmônico 

da canção, análise poética e transcrição fonética do texto cantado. 

Os dados sobre o percurso musical de Eugênia Bracher Lobo aqui 

apresentados foram coletados por meio de análise documental (de partituras, 

fotografias, gravações, cartas e documentos pessoais) e de duas entrevistas com: (1) 

Marilene Gangana, professora de Canto aposentada pela UFMG e ex-aluna de 

Eugênia; e (2) Lótus Lobo, filha e curadora do acervo da compositora. As entrevistas 

foram conduzidas, respectivamente, em 2018 e 2017. Ao longo do artigo, excertos 

dessas entrevistas serão apresentados, sendo os nomes das entrevistadas destacados 

em itálico (Marilene Gangana; Lótus Lobo).  

Este estudo se justifica na medida em que contribui para a divulgação e para 

o acesso à obra de Eugênia Bracher Lobo, atualmente muito pouco interpretada, além 

de pouco explorada como objeto de pesquisa. 

 

2. TRAJETÓRIA MUSICAL DE EUGÊNIA BRACHER LOBO 

Natural de São Paulo, filha de Amanda Reussner Bracher e do violinista e 

professor de música Frederico Meyer Bracher, Eugênia iniciou seus estudos de piano 

ainda criança no Rio de Janeiro. Aos 16 anos, já tocava na pequena orquestra que seu 

pai dirigia. Em 1927, a família Bracher se instalou em Belo Horizonte, onde Frederico 

passou a presidir a Sinfônica Mineira. 

Eugênia Bracher completou, em 1931, o curso de piano no Conservatório 

Mineiro de Música (hoje Escola de Música da UFMG) e, mais tarde, em 1936, o curso 

de canto nessa mesma instituição. Foi aluna de professores de renome nacional como 

Pedro de Castro (piano) e Nahyr Jeolás Machado Guimarães (canto). Estudou 

também composição e regência com Hostílio Soares e Assis Republicano. 

Atuou como cantora (soprano ligeiro) e pianista nas rádios Guarani, Mineira 

e Inconfidência, nesta última como contratada por vários anos. Tocou piano com a 

Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte como solista ou substituindo a harpa. Criou 

e dirigiu por 8 anos o Coral Brasil com 40 vozes e participou de inúmeros recitais de 

canto como cantora ou pianista, acompanhando também outros instrumentistas.  

Eugênia Bracher casou-se com Waldomiro Agostinho Lobo (1905-1970), 

radialista, poeta e músico popular e, juntos, tiveram três filhos: Luís Lobo, Lótus Lobo 

e Iduna Lobo. Entre 1938 e 1940, apresentou-se como recitalista nas cidades de 

Buenos Aires, Pedro Juan Caballero, Viña del Mar, Lima, Santa Cruz e Cochabamba, 

em viagem empreendida com Waldomiro. Atuou em programas de rádio, como na 

Radio Nacional del Perú (Lima) e na Radio El Mundo (Buenos Aires), na qualidade de 

intérprete e orquestradora. 

Como promotora cultural, Eugênia foi uma das fundadoras do Grêmio 

Beethoven, mais tarde Sociedade de Cultura Artística, e do Grêmio Yatay, entidades 

que promoviam concertos em Belo Horizonte com artistas locais e de outros 
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estados. O Grêmio Yatay foi formado por seus alunos e ex-alunos, originou-se do 

Coral Brasil em 1949 e atuou por mais de 25 anos. 

A docência foi uma atividade profissional marcante, sendo reconhecida e 

estimada por seus alunos devido à sua dedicação, incentivo e amor à música. Eugênia 

começou sua carreira de Magistério Superior no Conservatório Mineiro de Música 

como professora substituta de canto em 1933. Em 1938, foi nomeada interinamente 

para reger a cadeira de Canto Coral e, logo, a cadeira de Canto, que lecionou por 

mais de 40 anos.  Na entrevista concedida para este estudo, Marilene Gangana diz:  

Pertenço a essa multidão de agraciados, que puderam sorver seus 

ensinamentos e gozar de sua generosidade, de sua alegria ao se sentir mestra, que 

todos sabemos – incomparável. De qualquer ângulo que a vejamos e analisemos, foi 

Eugênia Bracher Lobo a pessoa dedicada ao ideal de levar a Música onde ela estivesse. 

Eugênia foi professora de centenas de vozes, algumas renomadas como 

Maura Moreira, Zilda Lourenço, Maria Helena Buzelin, Marilene Gangana, Ataulfo 

Cardoso, Vânia Soares e João Heringer, se aposentando em 1979 pela Escola de 

Música da UFMG. Em abril de 1983, o jornal Estado de Minas publicou um artigo em 

sua homenagem, intitulado Esforço para construir uma obra bem ritmada, que incluía 

algumas citações da própria Eugênia sobre a arte do ensino, como esta a seguir: 

“Lecionando canto, dei minha modesta colaboração em prol de um futuro melhor 

para a humanidade”. A Figura 1, a seguir, é uma fotografia de Eugênia Bracher Lobo 

rodeada por seus alunos na escadaria do Conservatório Mineiro de Música logo após 

um dos vários concertos promovidos por ela. 

 

 
 

Figura 1: Eugênia Bracher Lobo e seus alunos, após concerto no Conservatório Mineiro de 

Música, em Belo Horizonte, [s.d.], foto do acervo pessoal de Lótus Lobo. 

 

Eugênia Bracher Lobo compôs durante toda a sua carreira. Em curriculum 

vitae auto datilografado em maio de 1975 e entregue à Escola de Música da UFMG, 

ela apresenta a relação de suas obras conforme a seguinte subdivisão: música para 
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igreja, música para piano, música para canto (Tabela 1) e música para coro. Freire, 

Belém e Miranda (2006) fazem menção à duas peças da compositora que não foram 

referidas por ela nesse documento de 1975, mas que chegaram a ser veiculadas em 

rádio, assim como Mau Tempo e Meu Balãozinho, a saber: Canção e Balança da vida.  

 

Tabela 1: Peças para canto de Eugênia Bracher Lobo, listadas a partir de documento auto 

datilografado pela compositora em 1975. 

Vale notar que até o fim dos anos 1970, o curso de composição da Escola 

de Música da UFMG apresentava pouca procura e um número reduzido de alunos 

formados, realidade contrastante com a atual. Entretanto, vários professores de 

harmonia, canto, história da música, piano e percepção musical praticavam a 

composição e aplicavam parte significativa de sua produção às canções, com 

influências diretas do lied: Eugênia Bracher Lobo, Luís Melgaço, Cerise Tollendal, 

Pedro de Castro, Jupyra Duffles Barreto e Carmen Sylvia Vasconcellos (FREIRE; 

BELÉM; MIRANDA, 2006). 

Na entrevista, Lótus Lobo disse que Eugênia escrevia peças especialmente 

para seus alunos interpretarem. Sua casa foi espaço para muitos saraus, com audições 

íntimas mensais de alunos, ex-alunos e músicos convidados. O Coral Brasil, dirigido 

por Eugênia, também interpretava suas obras para coro. Além disso, sua atuação nas 

rádios, em especial a Inconfidência, proporcionou a divulgação de suas próprias obras. 

As composições dos professores do Conservatório Mineiro de Música, 

fundado em 1925, são reflexos de uma intensa participação em atividades musicais 

extraescolares, representando um modo de ação hoje verificada. Cerise Tollendal foi 

pianista nos cinemas; Eugênia Bracher Lobo foi cantora de rádio; Luís Melgaço foi 

maestro de bandas e regente de orquestra de rádio; Flausino Vale foi violinista nos 

cinemas. [...] Nesse contexto de múltiplas atividades dos professores e ausência de 

uma formação específica como compositores, a criação acabou sendo uma prática 

predominantemente amadora, parte intrínseca ao fazer musical. Frequentemente, 

essas composições exploravam o próprio instrumento – às vezes com fins didáticos 
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– ou para conjuntos específicos como as bandas e as orquestras de cinema. (FREIRE; 

BELÉM; MIRANDA, 2006: 24). 

Dessa forma, a atividade composicional de Eugênia Bracher esteve 

intimamente ligada à sua atividade como intérprete, bem como à sua atividade 

docente. Suas peças foram escritas para coro, para canto e piano e algumas para piano 

solo, o que condiz com sua atuação como regente, pianista e cantora. Outrossim, sua 

criação, muitas vezes com fins pedagógicos, ganhou vida nas vozes de muitos dos seus 

alunos cantores. Embora a prática da composição não tenha advindo de uma formação 

acadêmica tradicional e não tenha se estabelecido como atividade profissional 

fundamental, ela esteve sempre integrada à sua trajetória musical.  

 

3. EDIÇÃO E ANÁLISE DA CANÇÃO MINHA TERRA 

A edição da peça Minha Terra, escrita em Buenos Aires em 1940, baseou-se 

no manuscrito autógrafo da compositora Eugênia Bracher Lobo, sob o pseudônimo 

de Isêu Salerno, na tonalidade de Si Maior. O manuscrito constitui uma transposição 

feita pela própria autora, uma vez que apresenta a indicação da tonalidade original de 

Lá Maior, tonalidade esta que servirá de base para a análise apresentada a seguir. No 

acervo pessoal de Lótus Lobo, foram encontradas partes de orquestração dessa obra, 

provavelmente preparadas para interpretação junto ao programa Música Popular 

Brasileira da Radio El Mundo, de Buenos Aires, encabeçado por Eugênia entre abril e 

maio do ano de 1940.  

A canção Minha Terra, para canto e piano, tem poesia de Luiz 

Carlos Peixoto de Castro (1889-1973), natural de Niterói. Além de poeta, Luiz 

Peixoto foi cenógrafo, diretor de teatro, pintor, caricaturista e escultor. Seu poema 

Minha Terra, igualmente musicado pelo compositor Hekel Tavares (1896-1969), 

apresenta características que correspondem a tendências literárias marcantes do 

período romântico, como a exaltação da natureza, o indianismo, o sentimentalismo e 

o nacionalismo ufanista. 

Várias são as marcas da poesia de Luiz Peixoto, mas é, certamente, a 

brasilidade, a mais pronunciada. É o perfume brasileiro autêntico o que nela se respira. 

Esse amor profundo pelo Brasil como que embebe todo o seu estro. Não é, porém, 

um amor abstrato e vão, voltado para o elogio pomposo e balofo da Natureza nossa, 

mas, acima de tudo, um carinho imenso pelo povo, pelos seus componentes mais 

desfavorecidos socialmente. (VASCONCELOS, 1985: 255). 

Minha Terra é um poema em quatro quadras de versos heterométricos e 

organizado conforme as seguintes combinações de rimas externas: 1) em cada quadra, 

o segundo verso rima com o terceiro verso; 2) entre as quadras, o quarto verso da 

primeira quadra rima com o quarto verso da segunda quadra. De forma semelhante, 

o quarto verso da terceira quadra rima com o quarto verso da quarta quadra, como 
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demonstra a Figura 2 abaixo. Ele pode ser considerado uma ode, um canto de 

exaltação, devido às suas estrofes simétricas e seu caráter laudatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Quadras e rimas do poema Minha Terra, de Luiz Peixoto. 

 

Durante o processo de edição, foi dada minuciosa atenção ao encaixe do 

texto poético ao texto musical, do ponto de vista prosódico e interpretativo. A Figura 

3, a seguir, representa a transcrição fonética do poema para o Alfabeto Fonético 

Internacional (IPA). Tal transcrição foi realizada de acordo as Normas para a 

Pronúncia do Português Brasileiro no Canto Erudito (KAYAMA et al., 2007), com o 

intuito de contribuir para a clareza da articulação e dicção do cantor intérprete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Transcrição fonética da canção Minha Terra, de Eugênia Bracher Lobo. 

A palavra “cousa” (c. 12) foi alterada para “coisa”, conforme grafia atual da 

língua portuguesa. Foram mantidas as marcações de respiração do manuscrito 
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propostas pela compositora. Buscando unidade e coerência dos encontros fônicos 

entre as palavras, uma vez que a partitura manuscrita não denota tais detalhes, foram 

apresentadas as seguintes sugestões fonéticas, indicadas na Tabela 2 abaixo. Tais 

sugestões se baseiam no estudo das autoras Juliana Starling e Martha Herr sobre as 

junturas de palavras em peças eruditas cantadas em Português Brasileiro (STARLING; 

HERR, 2012). 

 

 

Tabela 2: Sugestões fonéticas para junturas de palavras na canção Minha Terra, de Eugênia 

Bracher Lobo, baseadas em STARLING; HERR, 2012. 

 

A estrutura formal da canção, AA’B, pode ser definida como uma Bar Form, 

forma poético-musical característica da canção alemã, de acordo com a Tabela 3 

abaixo: 

 

 

Tabela 3:  A forma da canção Minha Terra, de Eugênia Bracher Lobo. 

 

Na Bar Form – AAB – a frase melódica A é cantada duas vezes sobre o texto 

dos dois primeiros versos de cada estrofe (chamados de Stollen), o último, B 

(chamado de Abgesang), geralmente mais longo e cantado apenas uma vez, contém 

material melódico novo (GROUT, 1996:67 apud SOUZA, 2006:2). 

Assim, a seção B (Abgeseng) incorpora e transforma elementos das seções 

anteriores A e A’ (Stollen), o que a torna contrastante, sem se fazer valer da 

modulação global para tal. Ou seja, as três seções permanecem na mesma tonalidade. 

Isso determina a Bar Form e a diferencia dos modelos formais binário AB e ternário 

ABA (SOUZA, 2006). Tais características estão presentes na canção Minha Terra. 
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Eugênia Bracher optou pelas seguintes indicações de andamento: à capricho, 

ao início da peça, e devagar na anacruse do compasso 10, ou seja, no início da parte 

B. Essas indicações sugerem, respectivamente, liberdade no que se refere ao tempo 

e redução do andamento pelos intérpretes. Tal redução, logo no início do 

desenvolvimento, confere contraste entre as partes A e B da obra.  

A introdução da canção Minha Terra consiste em um acorde de Lá Maior 

arpejado a piacere pelo pianista.  Ela define a tonalidade da peça e prepara a entrada 

do cantor. As seções A e A’ são muito semelhantes, quase idênticas, senão devido à 

pequenas variações rítmicas e algumas notas de passagem na parte do piano, como 

no início do compasso 6 (vide Figura 4). No trato harmônico, A e A’ seguem o 

padrão funcional tônica-dominante a cada dois compassos. 

O fim da seção A’ marca a transição para o desenvolvimento do tema na 

seção B, com novos materiais rítmico e melódicos, conforme demonstra a Figura 4. 

No compasso 9, a compositora sugere o ondulato, uma indicação de expressividade, 

que funciona como um gestual para o pianista na realização das semicolcheias que 

arpejam o acorde de Lá Maior. Isso gera um movimento interno contrastante com o 

acompanhamento simples de acordes em mínimas, característico dos compassos 

anteriores. Ademais, o compasso 9 também traz a notação da dinâmica piano (p), 

diferentemente da dinâmica forte (f) requerida nos compassos 7 e 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Seção A’ e transição para a seção B da canção Minha Terra, de Eugênia Bracher 

Lobo. 

 

A seção B inicia com um ritmo sincopado na mão direita do piano (c.10-12), 

um elemento de brasilidade. No compasso 13, entretanto, o pianista retoma as 

semicolcheias (usadas no início da seção B) que vão até o penúltimo compasso da 

canção. Em relação aos encadeamentos anteriores,  um surpreendente encadeamento 
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harmônico é apresentado nos compassos 10 e 11, em que a função de dominante da 

dominante resolve diretamente na tônica: a terça do acorde de Si Maior (Ré#) desce 

para a terça do acorde de Lá Maior (Dó#). Vale ressaltar a similaridade que há nos 

compassos 10, 11 e 12 em que os movimentos rítmicos se repetem a cada início de 

compasso, tanto no piano quanto no canto (ver Figura 5 abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Primeira parte da seção B da canção Minha Terra, de Eugênia 

 Bracher Lobo. 

Um pedal de dominante (Mi no baixo) se estende do compasso 12 até o 

penúltimo compasso, o que gera uma suspensão, privilegiando a tonalidade de Mi 

Maior, sem, entretanto, efetivar uma modulação. Nesse trecho, as linhas melódicas 

do canto e do piano (mão direita), esta última movimentada pelas semicolcheias, 

exploram os registros mais agudos da tessitura da canção, enquanto o eu-lírico do 

poema gera expectativa para revelar, ao fim da peça, que outra “coisa” tem a sua 

Terra (vide Figura 5). 

A linha melódica do canto também traz uma novidade rítmica nos compassos 

15 e 16: a tercina de colcheia, figura rítmica mais desenvolvida em toda a peça pelo 

cantor, reaparece de forma variada como uma colcheia seguida de duas semicolcheias 

(vide Figura 6). Essa novidade apresenta a palavra “saudade” (compasso 16), elemento 

que, segundo o eu-lírico do poema, “as outras terras não têm”. 

A peça Minha Terra tem melodia acompanhada, compasso quaternário 

simples e exige do cantor a seguinte extensão: Ré#3 – F#4. A edição eletrônica da 

canção segue anexada a este artigo na tonalidade original (Lá Maior) e na tonalidade 

de Si Maior, referente ao manuscrito autógrafo. 
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Figura 6: Segunda parte da seção B da canção Minha Terra, de Eugênia Bracher Lobo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vida de Eugênia Bracher Lobo foi marcada por uma atividade musical 

intensa como intérprete (cantora e pianista), regente de coro e professora de canto. 

Embora a prática da composição não tenha advindo de uma formação acadêmica 

específica, ou se estabelecido como atuação profissional principal, ela esteve sempre 

integrada à sua prática musical durante toda a sua carreira.  

A maioria de suas composições encontram-se ainda em formato manuscrito, 

aos cuidados da filha Lótus Lobo. A peça Minha Terra, analisada e editada neste estudo, 

é uma das suas várias canções cujo acesso ainda é bastante restrito. É inegável a 

importância histórica de Eugênia Bracher Lobo para o cenário musical mineiro, dada 

sua dedicação como professora na atual Escola de Música da UFMG3 por mais de 40 

anos, bem como sua atuação nas rádios de Belo Horizonte (Inconfidência, Guarani e 

Mineira) e sua relevante atividade como promotora cultural na capital mineira. Além 

disso, como mulher, ela representa uma minoria, em relação aos homens, que 

historicamente se dedicou à prática composicional e que felizmente vem ganhando 

interesse entre pesquisadores e intérpretes. 

Esperamos que este estudo possa contribuir para a divulgação e para o 

acesso à obra de Eugênia Bracher Lobo, ainda pouco interpretada e estudada. 

Esperamos, ainda, que os resultados obtidos colaborem para o resgate da canção de 

câmara brasileira, estimulando novas interpretações e produções, além de promover 

discussões acerca da atividade composicional de mulheres brasileiras no século XX. 
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Notas 

1 Mais tarde Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. 
2 Lótus Lobo, durante entrevista, fez questão de mencionar a interpretação da canção Minha Terra pelo 

tenor João de Freitas Heringer, em novembro de 1977, no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, durante 

concerto intitulado “Ciclo do Compositor Mineiro”, bem como o registro da mesma pela soprano Maria 

Helena Buzelin, presente no LP Jóias do Canto Brasileiro, realizado pela gravadora Sinter. 
3 Universidade Federal de Minas Gerais. 
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Resumo: Neste artigo, pretendemos unir à biografia da compositora o contexto histórico-

social onde a mesma se formou e desenvolveu sua carreira. Temos a intenção de aproveitar o 

estudo do caminho percorrido por ela para trazer à luz a atuação das mulheres no mercado 

de trabalho da época e mostrar como o normativo social vigente e a segregação do trabalho 

baseada em gênero exercia forte influência na escolha de uma carreira em detrimento de 

outra. Para tanto, utiliza-se do paradigma indiciário proposto por Ginzburg, a partir da 

realização de entrevistas e levantamento de documentos e fontes diversas.  

Palavras-chave: Carmen Sylvia de Vasconcellos; mulheres compositoras; estudos de 

gênero. 

 

CARMEN SYLVIA VIEIRA DE VASCONCELLOS: CONTEXT, FACTS 

AND KNOWLEDGE BUILDING 

 

Abstract: In this article, we intend to join to the biography of the composer the historical-

social context where the same graduated and developed his career. We intend to take 

advantage of the study of the path she has taken in order to bring to light the role of women 

in the labor market of the time and to show how current social norms and the segregation of 

gender based work had a strong influence on them in choosing a career to the detriment of 

another. In order to do so, we use the indicial paradigm suggested by Ginzburg to analyse on 

interviews and the collection of documents and various sources. 

Keywords: Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos; women composers; gender studies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo, pretendemos unir à biografia da compositora o contexto 

histórico- social onde a mesma se formou e desenvolveu sua carreira. Temos a intenção 

de aproveitar o estudo do caminho por ela percorrido buscando trazer à luz a atuação 

das mulheres no mercado de trabalho da época e revelando como o normativo social 

vigente e a segregação do trabalho baseada em gênero exercia forte influência sobre elas 

na escolha de uma carreira em detrimento de outra. Sob esse contexto, constam 

também as implicações sobre o reconhecimento dado às mulheres pelo desempenho de 

seu trabalho.  

Como método e fio condutor na elaboração desta pesquisa, fazemos uso do 

paradigma do saber indiciário, método de pesquisa proposto pelo historiador Carlo 

Ginzburg (1989), baseado na semiótica médica,1 por meio da qual os detalhes 

negligenciados, os indícios diminutos e dados marginais nos permitem remontar uma 

realidade complexa não experimentável; no entanto, ainda assim de caráter histórico. 
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Indícios como filmes e documentários, cartas, dedicatórias, declarações, música, 

memórias de familiares, amigos e ex-alunos, recortes de jornal, fotografias, dentre 

outros, serão utilizados para a reconstrução dessa narrativa. Observa-se ainda que o 

desenvolvimento de Dona Carmen, maneira como as pessoas se referiam à compositora 

na época e que, doravante, também adotaremos neste trabalho, coincide com o da 

capital mineira, fundada em dezembro de 1897, de modo que os dados concernentes à 

vida da cidade também nos servirão de apoio para a reconstrução das paisagens que 

cercaram essa compositora. 

 “No final do século XIX – mais precisamente, na década de 1870-80 -, 

começou a se afirmar nas ciências humanas um paradigma indiciário baseado justamente 

na semiótica” (GINZBURG, 1989, p. 151). Trata-se de um método que nos incentiva a 

integrar dados quantitativos no que se refere às informações gerais disponíveis sobre o 

contexto histórico e social da época, aos dados qualitativos concernentes às entrevistas 

com familiares e amigos da compositora, bem como historias, emoções, impressões e 

tudo o que não podemos quantificar, mas que constituem dados importantes para o 

entendimento do desenvolvimento da carreira de Dona Carmen, bem como do 

reconhecimento dado a ela. 

Podemos apresentar o saber indiciário como um trabalho de detetive que, por 

meio dos indícios deixados, reconstrói o cenário em análise. Não é à toa que o 

personagem Sherlock Holmes é associado a este saber.  O roteirista de cinema também 

faz uso desse recurso para levantar fatos históricos para a elaboração de um filme de 

época, por exemplo. 

Ginzburg baseia-se no método de identificação de obras nas artes plásticas 

desenvolvida por Giovanni Morelli, que diferenciava uma obra original de uma cópia por 

meio da observação dos indícios negligenciáveis na análise de uma pintura, como, por 

exemplo, a forma das unhas, dos pés e das mãos, do lóbulo da orelha. Na música, 

Marcus Medeiros (2017) fez uso do paradigma do saber indiciário para conduzir os seus 

estudos sobre a vida de seu avô, o maestro e compositor Vicente de Paula Medeiros. 

Transpondo esse método à realidade desta pesquisa, por se tratar de uma 

história única, não reproduzível e não passível de total enquadramento aos resultados 

dos estudos sobre a atuação das mulheres na sociedade (mas que sofreu influência por 

esse cenário externo), o saber indiciário se mostrou eficiente para pautarmos o 

presente estudo, justamente por valorizar as informações qualitativas que envolvem a 

trajetória da compositora e, por meio delas, nos possibilitar reconstruir os cenários de 

vida de Dona Carmen aliando os acontecimentos particulares aos acontecimentos 

históricos e sociais que a cercavam.   

Para desenvolver este artigo, utilizamos o texto de Maria Inês Lucas Machado 

(2000), ex-professora na UFMG e amiga de Dona Carmen, bem como também a 

pesquisa de conclusão de graduação de Endrigo Rodrigues de Freitas (2005), ex-aluno da 

EMUFMG. Os textos são bastante completos sob o ponto de vista biográfico, mas 

  102   103 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                 CAROLINA RENNÓ                         CAROLINA RENNÓ                                                                ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                         MÔNICA PEDROSA DE PÁDUA                         MÔNICA PEDROSA DE PÁDUA                                                         DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

sentimos a necessidade de buscar outros tipos de conhecimento sobre a compositora, a 

fim de contextualizarmos sua biografia à realidade na qual ela estava inserida. 

Contatei seus familiares: irmã Didinha e os sobrinhos Maria Carmen e 

Bernardo, e amigos: Professora Marilene Gangana, Professora Maria Inês, Professor 

Mauro Chantal, Professora Anna Lucia Teixeira Barbosa, para elucidar pontos referentes 

a comportamento, vivências cotidianas, personalidade, relações pessoais e familiares, 

atuação profissional, formas de interpretar sua obra, dentre outros. A Professora 

Marilene Gangana lançou a canção “Isto é meu...” e obteve instruções técnico-

interpretativas da própria compositora para execução da obra, informações relevantes 

para guiar a análise da obra motivo da pesquisa de mestrado, os Dez Estudos Vocalisados, 

que originou este artigo. 

A necessidade de estudos referentes à atuação da mulher no mercado de 

trabalho se mostra fundamental, bem como a associação de referências que nos tragam 

luz sobre a vida das mulheres no século XX, especialmente entre as décadas de 1940 a 

1980, quando Dona Carmen atuou profissionalmente. Para tanto, realizamos o 

levantamento de uma bibliografia especializada para a análise histórica do período 

desejado, utilizando autoras como Marina Maluf (1998), Maria Lucia Mott (1998) e Carla 

Bassanezi Pinsky (2014). 

 

2. CARMEN VASCONCELLOS: COMPOSITORA, REGENTE, PIANISTA, 

CANTORA E PROFESSORA 

Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos nasceu no interior de Minas Gerais, 

na cidade de Alvinópolis em 20 de fevereiro de 1918. Filha de Caetano de 

Vasconcellos e Francisca Viera de Vasconcellos, teve contato com a música desde 

pequena. Seu avô materno, o fazendeiro Manuel Vieira de Sousa, possuía especial 

interessa pela música e pelas artes levando-o a trazer um professor da Alemanha 

para lecionar violino, violão, piano e bandolim em sua fazenda, de modo que sua 

mãe aprendeu a tocar piano e bandolim. O avô paterno, José de Vasconcellos 

Monteiro, era poeta e compositor e chegou a compor diversas “modinhas” 

(FREITAS, 2005). 

 

“D. Francisca Vieira de Vasconcellos, mãe de Carmen, cresceu neste 

ambiente e aprendeu a tocar o bandolim e o piano. Mais tarde, seus 

filhos também tocaram, cantaram e encenaram, em âmbito familiar, 

pequenas peças teatrais, estimulados e acompanhados por ela” 

(MACHADO, 2000). 

 

Nesse aspecto, não há dúvidas de que o ambiente familiar no qual Dona 

Carmen foi criada lhe forneceu uma bagagem determinante para o desenvolvimento 
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de sua vida profissional como mestra, regente de coral, compositora, pianista, 

cantora e ocupante de cargos administrativos na área da educação musical. 

Aos quatro anos de idade, vivendo em Belo Horizonte desde 1920, 

Carmen tocava piano de ouvido e deu início à composição das primeiras melodias, 

característica que marcou sua vida. Segundo os seus familiares entrevistados, o 

ambiente familiar onde ela cresceu sempre foi animado pela música desde a tenra 

infância até a vida adulta quando, nas festas familiares, era a responsável por tocar 

para os primos e irmãos dançarem, assim como promover jograis com os sobrinhos 

como a Noviça Rebelde2 fazia com as crianças no filme de 1965. Assim se lembra 

Bernardo, seu sobrinho: “eu era o dó”, referindo-se a nota Dó da escala de Dó 

maior. 

Dona Carmen realizou seus estudos primários nos Grupos Escolares 

Bueno Brandão e Barão do Rio Branco. Conforme relatos de sua irmã “Didinha”,3 a 

direção da escola proibiu a menina Carmen de sair das aulas para tocar nos ensaios 

musicais de outras turmas, devendo a mesma assistir às aulas de sua turma 

integralmente e participar dos ensaios fora do horário das aulas. Esse fato 

demonstra sua inclinação artística reconhecida pelos colegas ainda na infância 

Sobre o cenário familiar de Dona Carmen no que tange ao aprendizado 

musical, reportamo-nos à dissertação de mestrado de Dalila Vasconcelos de 

Carvalho (2010) que trata sobre “como as convenções de gênero estão imbricadas 

no processo social de construção de uma vocação musical. Trata-se de 

compreender a vocação como um fato social, isto é, como um conjunto de práticas 

e representações sociais constituidoras da experiencia do artista”. A autora analisa a 

diferença entre a educação musical empreendida pelos pais ao ensinarem os filhos, 

daquela em que o ensino se dava por meio de professores não pertencentes ao 

ambiente familiar. Enquanto na primeira a orientação visava a profissionalização dos 

filhos, a segunda não ultrapassava o sentido de uma prenda a mais para compor as 

vantagens casamenteiras. Ela ainda analisa a vida de duas artistas que extrapolavam a 

divisão do trabalho no que se refere ao gênero: uma mulher tocando piano, 

regendo uma orquestra, dirigindo uma escola, discutindo em uma reunião ou 

respondendo a críticas. Mulheres que se tornavam “ambíguas” na divisão sexual do 

trabalho. 

Na vida adulta, concomitante aos estudos no Conservatório Mineiro de 

Música, que em 1962 passou a ser Escola de Música da UFMG, Carmen Sylvia 

frequentava a Escola Normal, o atual Instituto de Educação, que dava formação 

pedagógica para atuar no ensino primário. Em 1942, no Conservatório, diplomou-se 

como Professora de Música e em 1943 formou-se Professora de Piano. 

Aqui, cabe uma reflexão sobre a presença majoritária das mulheres nos 

colégios normais em constante ascensão durante as décadas do século XX. 

Conforme nos apresenta a professora doutora Cláudia Pereira Vianna (2001, p. 85), 
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“o Censo Demográfico de 1920 indicava que 72,5% do professorado do ensino 

público primário brasileiro compunha-se de mulheres e, no total de docentes, sem 

distinção de graus de ensino, elas somavam 65%”. A historiadora Carla Pinsky 

(2014, p .88) nos mostra que em São Paulo no ano de 1954, 86,79% dos estudantes 

concluintes do curso normal eram mulheres. Em 1964, as mulheres representavam 

95,24% dos estudantes do curso normal. 

Apesar das contestações relacionadas à atuação profissional das mulheres, 

algumas profissões eram socialmente aceitas. Houve uma época em que a formação 

no Colégio Normal passou a ser objeto de desejo de muitas jovens com a intenção 

de adquirir mais uma prenda casamenteira. Desde a década de 1920, era comum 

articular a “missão do lar” e a “missão do magistério”. Ser professora era “uma das 

únicas profissões femininas completamente livres de preconceitos sociais” (PINSKY, 

2014, p. 188) por ter algo de maternal em suas atividades. A autora menciona 

estudos realizados nas décadas de 1950 e 1960 entre crianças, jovens e pais de 

alunos, que demonstram coincidências das “aspirações, escolhas e vocações com os 

modelos socialmente dominantes sobre o que cabe ao homem e à mulher de 

acordo com os seus “dons naturais”” (PINSKY, 2014, p. 189).4 

Temos a oportunidade de visualizar o retrato da sociedade brasileira na 

década de 1960 no filme “Terra em Transe”, do cineasta Glauber Rocha (1969). O 

filme apresenta um cenário político cheio de vícios em uma terra onde a falta é 

predominante: falta terra, falta emprego, falta comida. Lançado em plena ditadura 

militar no Brasil, em meio a sua alegoria política, podemos observar os arquétipos 

sociais do país.  

Nesse filme, a mulher aparece como um acessório masculino, seja ao 

anotar o seu discurso bradado em tom de comício, seja ao tentar (sem sucesso) 

abrandar sua fúria ou desorientação com ideias disparatadas; ou, na luta política, ao 

desempenhar o papel que o homem não se sujeita, sendo aquela que se preocupa 

com questões sociais, a que cuida dos outros, das crianças, do povo. Realiza as 

tarefas dadas às primeiras-damas ou às professoras.  

O cuidado para com o outro, atribuição tida como feminina naquele 

período e ainda hoje, fazia parte da personalidade de Dona Carmen. Conforme 

relatos prestados pela professora Marilene Gangana, Carmen Sylvia, nos anos em 

que foi professora no Conservatório, estava sempre presente nas audições naquela 

instituição, seja tocando, ou cantando, bem como acompanhava os alunos em 

apresentações filantrópicas nos hospitais e asilos de Belo Horizonte. 

O professor Mauro Chantal comenta sobre o apoio que ela dava a um 

aluno de canto, convidando-o para almoçar simulando uma necessidade de 

companhia, quando, na verdade, ela queria ajuda-lo financeiramente pagando o seu 

almoço. 
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Durante as três primeiras décadas do século XX, as mulheres eram 

educadas para serem donas de casa, esposas e mães. Essa tríade sustentava o papel 

social a ser desempenhado e todas as atividades femininas voltadas para a sua 

formação deveriam ter sempre em vista esse objetivo. Segundo Marina Maluf e 

Maria Lúcia Mott: 

 

“O dever ser das mulheres brasileiras nas três primeiras décadas do 

século foi, assim, traçado por um preciso e vigoroso discurso 

ideológico, que reunia conservadores e diferentes matizes de 

reformistas e que acabou por desumaniza-las como sujeitos 

históricos, ao mesmo tempo que cristalizava determinados tipos de 

comportamento convertendo-os em rígidos papéis sociais. “A mulher 

que é, em tudo, o contrário do homem”, foi o bordão que sintetizou 

o pensamento de uma época intranquila e por isso ágil na construção 

e difusão de representações do comportamento feminino ideal, que 

limitaram seu horizonte ao “recôndito do lar” e reduziram ao máximo 

suas atividades e aspirações, até encaixa-la no papel de “rainha do lar”, 

sustentada pelo tripé mãe-esposa-dona de casa”. (MALUF e MOTT, 

1998, p. 373) 

 

Em consonância com o discurso social daquele período, Didinha afirma que 

seu pai não permitia que nenhuma filha trabalhasse fora de casa se não fosse como 

professora. Ela mesma foi o exemplo dentro de casa dessa postura, que fez com 

que ela não trabalhasse por dez anos por se recusar a ser professora, tendo se 

dedicado a trabalhar como dona-de-casa durante esse período, sustentada 

integralmente pelo pai. Tal situação pode demonstrar a tendência na escolha da 

profissão pedagógica por Dona Carmen em decorrência da barreira constituída no 

seio familiar, sustentado pelo crivo social. 

O que significava, na época, uma mulher atuando como professora, sendo 

compositora, regente, pianista e cantora? Faremos um parêntese na biografia de 

Dona Carmen para adentrarmos em alguns pensamentos sobre a mulher e o 

mercado de trabalho na época. 

Nos anos dourados do Brasil, período entre as décadas de 1940 a 1965, a 

participação da mulher no mercado de trabalho implicava na extrapolação de sua 

atuação que se dava apenas na esfera privada e passa a acontecer também na vida 

pública. As consequências desse novo cenário para as mulheres eram positivas, pois 

implicavam na ascensão social e profissional, independência econômica, segurança e 

status mais elevado tanto na sociedade quanto na família. (PINSKY, 2014) 

No entanto, o que era bom para as mulheres não era bem visto, ou 

apoiado pela camada dominante da sociedade. A inserção da mulher no mercado de 

trabalho não veio sem que houvesse reação dos homens e das instituições sociais 

(igrejas, escolas, hospitais, clubes, etc). De acordo com Pinsky (2014, p.176), as 

representações do feminino como frágil, instável, menos apto e inteligente serviam 

 110   111 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                 CAROLINA RENNÓ                         CAROLINA RENNÓ                                                                ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                         MÔNICA PEDROSA DE PÁDUA                         MÔNICA PEDROSA DE PÁDUA                                                         DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

como respaldo para marginalizar as mulheres no mercado de trabalho, contribuindo 

para a desvalorização social do trabalho feminino.  

Dessa forma, a moral conservadora e os discursos machistas combatiam o 

trabalho feminino fora do âmbito doméstico, este sendo aceito apenas em caso de 

necessidade, a título de complemento da renda familiar e secundário às funções de 

mãe e dona de casa. A evolução do emprego feminino exerceu grande influência nas 

transformações ocorridas na relação homem-mulher e nos significados de gênero da 

época.  

Por meio da atuação nas lacunas deixadas pelos homens, vide exemplo a 

invasão das mulheres no mercado de trabalho europeu durante as 1ª e 2ª Guerras 

Mundiais, ou mesmo no embate das reivindicações que se opunham ao discurso 

social da época, as mulheres conquistaram os espaços públicos. Saíram do lar e se 

mostraram capazes de dominar a esfera pública. No Brasil, no início do século XX, 

eram ridicularizadas por aspirarem à cidadania, por desejarem votar e ser votadas. 

Um século depois, tivemos pela primeira vez uma mulher ocupando a presidência 

do país. 

 

 “A princípio, quem só era vista como capaz de trabalhar em 

tecelagens ou, na melhor das hipóteses, como educadora e 

enfermeira, passou a ajudar conduzindo trens e ônibus, atendendo ao 

público nas agências de Correios, servindo de mão de obra nas 

fábricas de armas e munições e como datilógrafa em repartições 

públicas” (Fonte: matéria publicada pela UOL em 08.05.2015). 

 

Voltando para nossa compositora, a realidade do “dever feminino” não 

fazia parte do mundo de Dona Carmen, desde pequena estimulada a atuar no meio 

musical. Conforme relatos de sua irmã Didinha e de seus sobrinhos Bernardo e 

Maria Carmen, Tia Neném, como a chamavam, não era incumbida de realizar os 

afazeres domésticos, podendo se dedicar aos estudos musicais e de sua formação 

como professora. Dessa forma, podemos inferir o desejo da compositora de se 

formar e atuar profissionalmente como os seus mestres. 

Paralelamente aos seus estudos, Dona Carmen, de família tradicionalmente 

católica, também aliou sua educação religiosa e sua fé ao seu trabalho artístico, 

primeiramente como cantora do Coral Pró Hóstia da Catedral da Boa Viagem, de 

1937 a 1944. A partir de 1944, passou a ocupar o posto de regente. Sua irmã 

Didinha observa que seu pai apenas permitiu que ela regesse o Coral por se tratar 

do Coro da igreja. 

Anna Lucia Teixeira Barbosa, professora aposentada do departamento de 

Psicologia da UFMG, relata que Dona Carmen fazia uma atividade de assistência 

social como encarregada das coroações da paroquia onde vivia. Ela pegava as 

crianças após as aulas e as conduzia até a igreja para ensaiarem as músicas para as 
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missas de Coroação de Nossa Senhora durante o mês de maio. Ela relata que as 

filhas de Juscelino Kubitschek compunham o coral de anjinhos, formado pelas 

crianças, e garante que a alegria reinava e que todos tinham grande afeição pela 

maestrina. 

Em 1945, Carmen passou a lecionar no Conservatório Mineiro de Música 

como professora substituta, vindo a ocupar definitivamente o cargo em 1946. Em 

1950, tornou-se professora catedrática das disciplinas de Teoria Musical e Solfejo. 

Em 1955, Carmen regeu o Coral da Boa Viagem na inauguração da TV 

Itacolomi. Foi um grande evento na capital e a população se aglomerava nas portas 

das lojas que vendiam televisores para acompanhar as atividades.5 Naquele mesmo 

ano, apresentou-se na posse de Juscelino Kubitschek. Para a ocasião, o coro da 

Igreja da Boa Viagem foi renomeado temporariamente como Coral Brasília.  

Com esse mesmo coral, Carmen teve a oportunidade de realizar viagens 

internacionais para participar de festivais e apresentar seus arranjos e composições 

para outras nações. Apesar das restrições impostas pelo pai quanto a sua atuação 

como regente, Carmen Sylvia atuou junto ao Coral da Igreja da Boa Viagem para 

além das demandas eclesiásticas, realizando também um trabalho artístico 

desvinculado ao repertorio tradicional das missas.  

De 1956 a 1982, concomitante a sua atuação como professora de música, 

desempenhou papeis importantes dentro da Escola de Música da UFMG como 

também fora desta Instituição, contribuindo para o desenvolvimento do ensino 

musical na capital mineira. 

Foi na área de educação que Dona Carmen construiu sua carreira e 

tornou-se figura emblemática na educação musical em Minas Gerais, tendo sido 

membro da Comissão Coordenadora dos estudos relacionados a problemas 

educacionais de Ensino de Música; foi vice-diretora do Conservatório de Música e, 

posteriormente, coordenadora do Colegiado e Coordenação Didática dos Cursos 

do Conservatório; foi diretora do Departamento de Relações Públicas da Sociedade 

Mineira de Educação Musical – SOMEM;  diretora executiva do Conselho de 

Pesquisa da UFMG e coordenadora dos Cursos de Formação Musical da Escola de 

Música da mesma Universidade; assumiu chefia do Departamento de Teoria Geral 

da Musica dessa mesma escola, além de ter sido incumbida de elaborar as provas 

práticas do edital do Concurso para Professor Auxiliar de Percepção Musical da 

UFMG; assumiu interinamente por dois meses o cargo de diretora da EMUFMG e 

aposentou-se no cargo de professora titular de Percepção Musical em 1983. 

Mesmo com atividade intensa no campo pedagógico, didático e 

administrativo, como pudemos observar, Carmen Sylvia compôs continuamente não 

apenas as belas melodias que levaram a organização de seus métodos de solfejo, 

mas também um considerável número de canções, hinos, peças corais, peças para 

piano solo, dentre outras. Para suas canções de câmara, Dona Carmen musicou 
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poemas de Belmiro Braga, João Etienne Filho, Emilio Moura, Edison Moreira, Mercês 

Maria Moreira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Bastos Tigre, Tasso 

da Silveira, dentre outros. 

Carmen Vasconcellos teve uma amizade muito próxima a João Etienne 

Filho. Mesmo com as restrições paternas quanto ao comportamento social das 

filhas, Dona Carmen, com o apoio de sua irmã Didinha, frequentava a casa dos 

familiares de João Etienne, jornalista, professor, poeta, teatrólogo, formado em 

Direito e membro da Academia Mineira de Letras.  

A recíproca era verdadeira. Sua sobrinha, Maria Carmen, relata uma de 

suas memórias de infância relacionada a Joao Etienne e Tia Neném. O poeta 

acompanhara Dona Carmen até a porta de casa e, no momento da despedida, como 

em uma cena de filme, “ele segurou a mão dela e se curvou finalizando com um 

beijo”. Ela conta que é uma das cenas mais lindas que guarda consigo. 

Na época, a relação dos dois foi entendida pelos irmãos mais velhos de 

Dona Carmen como um romance indesejado, tendo sido impedido por eles. Esse 

comportamento causou uma ruptura temporária na relação entre Vasconcellos e 

Etienne. Conforme relatos de sua sobrinha, a compositora, que já era tímida, se 

fechou ainda mais nos estudos e na dedicação à música. O que não significa dizer que 

tenha se deprimido, pois, conforme seus familiares, Dona Carmen não possuía traços 

de tristeza ou depressão em sua personalidade. Ela era como uma Borboleta! Assim 

conta Didinha sobre a forma como a empregada da residência da família definia Tia 

Neném. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

             

Figura 1: Parte da primeira página da partitura manuscrita da canção “Isto é meu...” 
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Sua sobrinha, Maria Carmen, via a relação dos dois de outra forma: “a Tia 

Neném não tinha maldade. Ela amava o artista que Etienne era. Ela o admirava e se 

relacionava com ele na esfera artística, dos contos, dos poemas e da música. O que 

os irmãos dela fizeram foi um erro.” 

Em entrevista realizada com Fabio Carvalho, diretor de cinema na capital 

mineira, o mesmo nos contou que realizou um documentário sobre a vida de João 

Etienne e afirma que o poeta chegou a comentar sobre a Dona Carmen nos 

bastidores desse documentário. Etienne teria lhe dito que a sua relação com ela se 

deu na esfera intelectual, o que confirma as impressões da sobrinha da compositora.   

A interferência sobre a vida afetiva e social das mulheres era muito comum 

na sociedade brasileira do século XX, de modo que pais, irmãos e maridos possuíam 

respaldo por meio de usos e costumes sociais, inclusive de aparato jurídico,6 para 

impedir que suas filhas, irmãs, ou esposas decidissem por si só sobre suas ações na 

vida pública e pessoal.7 A atuação dos irmãos de Dona Carmen, desfavoráveis à sua 

relação com o poeta João Etienne, era uma prática dentro do padrão de 

comportamento vigente na época. 

 

 

 

 

3. OBRA E RECONHECIMENTO 

 A produção de Carmen Vasconcellos mais reconhecida abarca as canções 

para canto e piano e, ainda, a obra para piano solo, que foi, em parte, editada 

durante a vida da compositora. Outrossim, uma parcela da produção musical para 

canto e piano encontra-se manuscrita, o que dificulta o acesso a esse material para 

ser estudado e apreciado em salas de aula e também em salas de concerto. As 

dificuldades que Carmen Sylvia experimentou quanto à publicação de suas 

composições pode ser conferida em uma entrevista datada de 15 de janeiro de 1960 

para a Revista Alterosa, quando se revela uma dura realidade do mercado de 

edições. 

 

“ No corrente ano serão impressas: Os Oinho Dela, Sombra Suave, 

sua preferida, e Ismalia, embora seja difícil a edição , pois depende de 

autorização do autor da letra, muitas vezes desconhecido.” 

 

O programa apresentado nas Figuras 2A e 2B mostra o repertório de 

concerto com obras de Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, apresentado no 

Instituto de Educação, por iniciativa do Conservatório Mineiro de Música, já 

assumido pela UFMG, em 1966. Observe-se que na capa, mesmo na condição de um 
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recital com repertório totalmente composto por suas obras, o nome da 

compositora é precedido do título “Professora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

        Figura 2A: Capa de programa com obras de Carmen Vasconcellos, de 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2B:  Programa com obras de Carmen Sylvia V. Vasconcellos, de 1966. 
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4. CONCLUSÃO 

Podemos avaliar a vida profissional de Carmen Sylvia como intensa e bem-

sucedida. No entanto, não podemos deixar de observar que o reconhecimento 

maior de sua atuação se deu na esfera pedagógica, administrativa e didática. 

Em sua monografia, Rodrigues (2005) destaca o fato de Carmen Sylvia não 

ter tido o devido reconhecimento como compositora. Esse é um vício recorrente 

no meio musical, no qual muitas mulheres tiveram os seus talentos castrados 

socialmente, de modo que os seus atributos artísticos só eram permitidos serem 

mostrados na privacidade do lar. De fato, Dona Carmen viveu em uma época em 

que os papéis sociais do homem e da mulher eram muito bem definidos. Enquanto 

ao homem eram designados os afazeres públicos, à mulher cabiam as funções da 

vida privada. 

Temos na capital mineira um exemplo de como a sociedade imputou a uma 

mulher o seu reconhecimento como professora e não como compositora, de modo 

que sua obra se tornou pouco conhecida. Não obstante, Vasconcellos teve a 

oportunidade de se apresentar como compositora homenageada em universidades 

dos EUA e na Itália. Sérgio Magnani, respeitado maestro, disse a respeito de Dona 

Carmen: “Se Carmen tivesse nascido na Europa, ou nascido homem, seria com 

certeza mais valorizada do que é” (RODRIGUES, 2005). 

Observamos que todos os lugares de poder conquistados por Carmen 

Vasconcellos se mantiveram na esfera educacional, conforme as práticas socialmente 

aceitas pela sociedade no que se refere a atuação feminina no mercado de trabalho. 

 O reconhecimento dado a uma mulher compositora, regente, pianista, 

cantora e professora, vinha na ordem inversa. Antes de ser reconhecida pelas suas 

especialidades, ela era reconhecida, em primeiro lugar, como professora; justamente a 

profissão, conforme entendimento da época, para ser exercida por uma mulher “de 

família”. Hoje, na academia, temos trabalhos sendo desenvolvidos para trazer à luz 

obras, escritas por mulheres, que possuem o mesmo nível de beleza, de técnica e de 

dificuldade de execução que a de compositores homens reconhecidos nacional e 

internacionalmente. A exemplo disso, vemos as obras de compositoras como Dona 

Carmen, Helza Camêu, Dinoráh de Carvalho, Eunice Catunda, entre outras, sendo 

investigadas, estudadas, pesquisadas e, principalmente, executadas em recitais. 

Analisando o contexto histórico e social no qual Carmen Vasconcellos 

estava inserida, observamos que ela encontrou espaços para atuar profissionalmente 

e trazer à tona os seus múltiplos talentos apesar de todas as barreiras impostas às 

mulheres de sua época. Entretanto, percebemos que o reconhecimento dado a ela 

era limitado à capacidade daquela sociedade para valorizar a atuação das mulheres 

para além da esfera privada. Hoje, possuidores de outros conhecimentos e 

vivências, podemos brindá-la com o reconhecimento de todas as suas competências. 
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Notas 

 

 

Dona Carmen: compositora, regente, pianista, cantora e professora que 

compartilhou em sala de aula o conjunto de todas essas habilidades e merecia ser 

reconhecida, também, por elas. 
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Resumo: Este artigo trata da composição Os meus e os teus olhos, de Eugênia Bracher Lobo, 

autora também do texto poético da canção. Dados sobre a compositora, análise da obra e 

ainda uma edição realizada a partir do manuscrito autógrafo completam este trabalho, cujos 

objetivos principais são a divulgação do nome da compositora e a disponibilização, a partir da 

autorização de sua filha Lotus Lobo, da canção supracitada.  

Palavras-chave: Canção de câmara brasileira; Eugênia Bracher Lobo; feminismo. 

  

PROPAGATION, ANALYSIS AND EDITION OF THE SONG OS MEUS E 

OS TEUS OLHOS, BY EUGÊNIA BRACHER LOBO (1909 – 1984), 

WRITTEN UNDER THE PSEUDONYM ISÊU SALERNO  

 

 

Abstract: The subject of this paper is the composition Os meus e os teus olhos, by Eugênia 

Bracher Lobo, who also wrote the song’s lyrical text. Data on the composer, composition 

analysis and an edition of the work from the autographed manuscript add to this study, whose 

aims are the propagation of the artist’s name and the availability of the aforementioned 

composition. 

Keywords: Brazilian art song; Eugênia Bracher Lobo; feminism.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A atuação feminina no âmbito da composição musical no Brasil apresenta um 

histórico de poucos nomes quando comparados aos do gênero masculino. Em nossa 

história da música, apenas na segunda metade do século XIX a presença feminina 

ganhou força permitindo o exercício desse ofício exclusivamente masculino até então. 

Neste sentido, Chiquinha Gonzaga (1847 – 1935) é constantemente citada como 

porta-voz de vitórias sobre igualdade entre gêneros, por ter sido a primeira maestrina 

no Brasil, por seus êxitos como compositora e por suas posturas pessoais frente à 

sociedade do tempo em que viveu. Posteriormente, entre outras, Helza Cameu (1903 

– 1995), Babi de Oliveira (1913 – 1993) e Cacilda Borges Barbosa (1914 – 2010) 

dedicaram-se à composição, construindo uma obra considerável em volume e 

qualidade, que aos poucos desperta o olhar acadêmico para a produção de pesquisas 

e, por conseguinte, a atenção por parte de intérpretes e também do público. Assim, 
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apresentamos neste estudo a composição para canto e piano Os meus e os teus olhos, 

de Eugênia Bracher Lobo (1909 – 1984), compositora que possui uma obra com 

enfoque em composições para piano solo e canções de câmara, todas com divulgação 

quase inexistente na atualidade.  

Eugênia Bracher Lobo seguiu uma tradição comum às mulheres de sua época, 

que possibilitava o estudo do piano como elemento de socialização feminina 

(Vasconcellos, 2008). Assim, obteve reconhecimento como pianista, tendo ainda 

atuado como professora de canto do Conservatório Mineiro de Música e 

desenvolvido atividades como regente. Fora os predicados musicais que lhe 

garantiram o respeito e a estima de seus colegas profissionais, a artista desenvolveu 

ainda uma prática constante como compositora.  

O presente artigo visa contribuir para a história da canção de câmara 

brasileira com a obra supracitada, composta em 1971, por meio de edição de 

performance da partitura a partir do manuscrito autógrafo. Ele apresenta uma análise 

estilística da canção, bem como dados biográficos da compositora Eugênia Bracher 

Lobo e uma possível interpretação do uso da pseudonímia Isêu Salerno em suas obras 

A metodologia para este estudo se baseou em entrevistas com a filha da 

compositora, a artista plástica Lótus Lobo, com Marilene Gangana, que esteve sob a 

orientação de Eugênia Bracher Lobo como aluna do Conservatório Mineiro de 

Música1, e com o crítico de arte José Carlos Buzelin2, que conviveu por décadas com 

a artista, além da análise de fontes documentais como partituras e artigos de jornais.  

 

2. EUGÊNIA BRACHER LOBO 

Cantora, pianista, regente e compositora, Eugênia Bracher Lobo era natural 

de São Paulo, tendo nascido no ano de 1909. Embora tenha frequentado o Instituto 

Nacional de Música, foi em Belo Horizonte, no início da década de 1930, que 

direcionou sua formação musical, como aluna do Conservatório Mineiro de Música, 

com vistas a um futuro como profissional. Nessa instituição, que na década de 1960 

seria incorporada à Universidade Federal de Minas Gerais e denominada Escola de 

Música da UFMG, Eugênia Bracher Lobo concluiu os cursos de piano e canto lírico, 

atuando posteriormente como professora de canto lírico e canto coral. Sua 

aposentadoria se deu no ano de 1979. 

Segundo a professora Marilene Gangana, que estudou sob a orientação de 

“D. Eugênia”, como era chamada, não eram apenas suas qualidades musicais que lhe 

garantiram o respeito no meio acadêmico, mas a dedicação e criatividade com que 

lecionava, proporcionando inúmeras oportunidades de performance dentro e fora do 

Conservatório Mineiro de Música. Em entrevista realizada para a elaboração deste 

artigo, Marilene Gangana registrou sobre sua mestra:  
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De uma cultura vasta, via aparecer em sua sala com frequência pessoas 

as mais diversas, em busca de informações de toda ordem, que ela 

gentilmente satisfazia ou, às vezes, pedia para voltar no dia seguinte, 

quando com carinho preparava e datilografava todos os dados que 

encontrava sobre o assunto. (...) Generosidade e disponibilidade a 

acompanhavam: tudo o que possuía, colocava à disposição do aluno, do 

colega ou de quem a procurasse. Jamais recebia por aulas particulares 

ou extras; seus livros e partituras ela os emprestava e, às vezes, os 

dividia com os alunos. (...) Sua sala de aula estava sempre cheia, mesmo 

sabendo-se que a aula era individual. A pureza que transparecia em seu 

semblante era próprio de espíritos muito elevados, afeitos a uma 

pessoa que dedicou sua vida a fazer o bem, teosofista praticante que 

era. (GANGANA, 2017) 

 

Outro aspecto que marcou a lembrança da orientação de Eugênia Bracher 

Lobo, segundo Marilene Gangana, foi a dedicação em estudar e divulgar a canção de 

câmara brasileira. Nesse gênero, segundo José Carlos Buzelin, era possível apreciar a 

técnica vocal que a artista possuía: “soprano leggero perfeita, com agudos cristalinos 

que demonstravam quão sólida era a formação técnica que possuía”. 

Atuava também como promotora cultural, sendo que dessa atividade podemos 

citar, por sua iniciativa, a criação do Grêmio Beethoven, que mais tarde se transformou 

na Sociedade de Cultura Artística, e no Grêmio Yatay, com ex-alunos de música.  

Ao longo de sua carreira, que incluiu o reconhecimento por meio do troféu 

Melhores de 1982, promovido pelo jornal Estado de Minas, Eugênia Bracher Lobo 

dedicou-se também à composição. Suas composições refletem sua sólida formação 

musical e abrangem os dois instrumentos que a artista dominava em sua totalidade: a 

voz e o piano.  

Na busca por dados sobre a atuação da artista no Brasil, destacamos uma 

matéria publicada pelo jornal O Triângulo, de Uberaba, em sua edição 00785, datada 

de 05 de novembro 1941, na qual podemos aferir os predicados musicais de Eugênia 

Bracher Lobo citados pelo periódico: 

                                        RECITAL DE CANTO   

Teve lugar ontem, às 21 horas, no São Grenat da Rádio Sociedade 

Triângulo Mineiro (PRE-5) o brilhante recital de canto que a professora 

Eugênia Bracher Lobo realizou em benefício do Asilo São Vicente de 

Paulo, a filantrópica e querida instituição que tão altos serviços vem 

prestando aos indigentes desta cidade. O programa, caprichosa e 

artisticamente organizado pela consagrada artista, constou de lindas 

melodias de compositores célebres, destacando-se entre outros, Mozart, 

Auber, Saint-Saëns, Ponce, etc. Tratando-se, como se tratava, de uma 

cantora de justa e grande fama, e, considerando também a finalidade 

elevada a que se destinava (...) era de se esperar, como efetivamente 

aconteceu, o comparecimento de grande número de pessoas de nossa 

sociedade no Salão Grenat da PRE-5, dando assim, mais uma vez, a prova 

do requintado gosto artístico de nosso povo. A consagrada cantora, que 

alcançou franco sucesso como ao maestro Alberto Frateschi, que a 

acompanhou ao piano, apresentamos os nossos parabéns pelo êxito da 

brilhante noitada de ontem. Sua atuação como cantora solista não se 

limitou apenas ao Brasil, pois excursionou em países como Argentina, 

Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Venezuela. A foto a seguir nos mostra a 

artista em seu ofício em Caracas, capital venezuelana. 
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Figura 1: Eugênia Bracher Lobo cantando em Caracas, Venezuela. s.d. 

 

Eugênia Bracher Lobo faleceu no ano de 1984. Sua obra encontra-se 

manuscrita, sob responsabilidade de sua filha, a artista plástica Lótus Lobo. 

 

3. HISTÓRICO, PRIMEIRA EDIÇÃO, ASPECTOS HARMÔNICOS E 

ESTRUTURAIS DA CANÇÃO OS MEUS E OS TEUS OLHOS  

Segundo documentos de posse de Lótus Lobo, filha da compositora, mais 

dados fornecidos por Sérgio Freire em seu livro Do conservatório à escola: 80 anos de 

criação musical em Belo Horizonte, podemos apontar até o momento onze 

composições para canto e piano escritas por Eugênia Bracher Lobo. Para a confecção 

deste artigo, encontramos uma correspondência da artista para o tenor Hermelindo 

Castello Branco (1922 – 1996), datada de 24 de agosto de 1976, na qual expressa 

com timidez sua atividade como compositora: “Informo que andei trabalhando um 

pouco em composição (...)”.  

Sobre o registro do uso de pseudonímia por parte de Eugênia Bracher Lobo, 

apontamos que outros compositores de sua época também se valeram desta prática 

que também é comum entre escritores ao longo dos séculos. Como exemplos 

contemporâneos de Eugênia Bracher Lobo, citamos os compositores Hostílio Soares 

(1898 – 1988), Arthur Iberê de Lemos (1901 – 1967), Carlos Alberto Pinto Fonseca 

(1933 – 2006), Maria Helena Buzelin (1931 – 2015) e Bento Mossurunga (1879 – 

1970), que se valeram dos seguintes pseudônimos: Petrarca Mirim e Jandyra, Rishi 

Tantris, João de Barro, Nigra Maru, Juca Pinhão. Assim, longe dos questionamentos 

atuais acerca de questões de gênero, que muito têm contribuído para esclarecer e 
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nortear estudos sobre artistas brasileiros do passado recente e também do distante, 

acreditamos que o uso do pseudônimo Isêu Salerno3 por Eugênia Bracher Lobo tenha 

seu alicerce apenas no fato que de a artista não queria entrelaçar sua atividade 

principal de cantora solista e professora de canto lírico com a de compositora. 

Para a edição da canção Os meus e os teus olhos proposta para a realização 

deste artigo, contamos com apenas uma fonte de informações, ou seja, o manuscrito 

autógrafo. Este se apresenta muito bem preservado, contendo duas páginas. Não 

disposta a registrar o próprio nome na composição, Eugênia Bracher Lobo inseriu o 

pseudônimo Isêu ao final da composição, que apresenta ainda a data de 21 de 

novembro de 1971.  

Tendo apenas as informações supracitadas, torna-se impossível precisar se 

essa canção foi composta ou se foi concluída na data registrada no manuscrito. 

Para a confecção da partitura editada dessa canção, não observamos 

nenhuma nota ou sequência harmônica com indicação duvidosa. No entanto, optamos 

por atualizar o texto poético original. Desta maneira, alteramos a grafia de cinco 

palavras que foram corrigidas para a grafia atual da língua portuguesa, a seguir: atravéz 

– através, dêle – dele, sossêgo – sossego, consôlo – consolo, tambêm – também, êle 

– ele. 

A canção para canto e piano Os meus e os teus olhos, de Eugênia Bracher 

Lobo, repousa na tonalidade de Fá maior, compasso quaternário e com indicações de 

andamento andante e quase triste, ou seja, para que seja interpretada calmamente. As 

dinâmicas escolhidas pela compositora são apenas duas: pp (pianíssimo) e p (piano). 

Estas indicações, presentes nos 24 compassos da obra, sugerem à peça um caráter 

intimista e introspectivo.  

Em relação à estrutura formal da canção, considerando os ritornelos, 

verificamos que está organizada em cinco partes: 

  

INTRODUÇÃO (c. 1 – 4)   

PARTE A (c. 5 –12) : PARTE A (c. 5 –12)  

PARTE B (c. 13 – 20) : PARTE A (c. 5 – 12)  

CODA (c. 21 – 24). 

 

Em relação aos períodos e frases, a canção distribui-se em 5 períodos de 8 

compassos compostos por 2 frases cada. Nesta análise, consideramos a introdução e 

a coda como um período visto que se completam. Para uma melhor compreensão 

dos períodos e da organização do texto dentro deles, apresentamos na Tabela 1 a 

seguir: 
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PERÍODOS PARTES/COMPASSO ESTROFES 

Primeiro período 
Introdução (comp. 1 – 4)  

Coda (comp. 21 – 24) 

Sim! Não te davam passagem 

Não! Não te davam passagem 

Segundo Período 
Parte A (comp. 5 – 12) 

 

Não devia ter fitado 

Teu olhar que é só magia 

Através dele luz triste 

Sombreou minha alegria 

Terceiro Período 
Parte A (comp. 5 – 12) 

 

Minha alegria acabou-se 

Parece mesmo um castigo 

Perdi também meu sossego 

Até ele foi contigo 

Quarto período 
Parte B (comp.13 - 20) 

 

Por querer dar-te consolo 

Vivo a chorar dura mágoa 

Por causa destes teus olhos 

Tenho os meus cheios d’água 

Quinto período 

 

Parte A (comp. 5 – 12) 

 

Se soubesse que chorando impeço tua viajem 

Meus olhos seriam dois rios 

Que não te davam passagem 

Tabela 1:  Estrutura da canção Os meus e os teus olhos, de Eugênia Bracher Lobo. 

 

No trato harmônico, Bracher empregou em toda sua obra as funções de: I – Im 

– IV – V graus. Verificamos também que existe uma padronização harmônica nos períodos 

da canção: todos os períodos iniciam na dominante Dó maior e encerram na tônica Fá 

maior. Outra consideração relevante está no emprego distinto dos materiais, tanto 

melódico quanto rítmico, que caracterizam particularmente as partes A e B da obra.  

Na parte A da canção, localizada nos compassos 5 a 12, o caminho melódico, 

tanto na linha do canto quanto na do piano, está, em sua maioria, escrita em arpejos 

e sempre obedecendo a um movimento descendente, no qual a primeira nota de cada 

membro de frase é mais aguda que a última. Já no acompanhamento, o movimento 

melódico, realizado pela mão esquerda do pianista, caminha por meio de um baixo 

em oitavas nos tempos fortes e também nos acordes. No trato rítmico, a escrita da 

mão direita do pianista é semelhante nos membros de frase 1 - 4 e 2 – 3 e o 

acompanhamento, em síncopes, como podemos verificar na Figura 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Materiais melódicos e rítmicos utilizados na parte A da canção Os meus e os teus 

olhos, da compositora Eugênia Bracher Lobo. 
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Na parte B, localizada nos compassos 13 a 20, a escrita melódica para as vozes 

canto e piano caminha, em sua maioria, em grau conjunto e, no acompanhamento, a 

compositora mantém a mesma escrita de baixo em oitavas e acordes como na parte A. 

No aspecto rítmico, a escrita para o canto e para a mão direita do pianista é semelhante 

nos 4 membros de frase por meio das figuras rítmicas de semínima e duas colcheias. Para 

o acompanhamento, como exemplificado na Figura 3 abaixo, a escolha rítmica da 

compositora foi apenas a de pontuar os tempos dos compassos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Materiais melódicos e rítmicos utilizados na parte B da canção Os meus e os teus 

olhos, da compositora Eugênia Bracher Lobo. 

A introdução da canção escrita para o piano foi criada a partir dos materiais 

melódicos e rítmicos de A e B, como exemplificados na Figura 4. Para a melodia, 

realizada pela mão direita do pianista, empregou-se a linha melódica de B e, para a 

mão esquerda, o motivo em síncope de A. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Materiais melódicos e rítmicos utilizados na introdução da canção Os meus e os 

teus olhos, da compositora Eugênia Bracher Lobo. 

 

Na escolha das funções em que o canto e o piano ocuparão na canção, a 

compositora optou por deixar ambas as linhas melódicas, cuja extensão está do Dó 

3 ao Fá 4, como protagonistas em toda obra por meio do dobramento melódico. 

Claro que o piano, em suas diversas funções, também desempenha o papel de 

acompanhador. A coda, presente nos compassos 21 a 24 da canção, é formada pelos 

elementos melódicos e rítmicos do primeiro e terceiro membros de frase da parte 

A, ilustrados na Figura 5, a seguir: 
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Figura 5: Coda da canção Os meus e os teus olhos, de Eugênia Bracher Lobo. 

 

Sobre a relação texto-música contida nesta canção, observamos que as 

indicações de dinâmica e de andamento contribuem, consideravelmente, para traduzir 

a tristeza contida na letra do poema. Também, como podemos ver na parte B, o uso 

da tonalidade homônima de Fá m, cria uma atmosfera mais intimista e dolorida ao 

trecho do poema “Por querer dar-te o consolo, vivo a chorar dura mágoa, por causa 

destes teus olhos, tenho os meus cheios d’água”. Outro aspecto que nos chamou a 

atenção na relação texto-música está na coda, no último membro de frase da canção: 

“Não! Não te davam passagem!”. Além dessa frase funcionar como uma pequena 

cadência vocal apoiada apenas por um acorde de quinto grau no piano, a primeira 

palavra “não” está escrita sobre a nota Dó 3, empregada pela primeira vez na canção. 

Essa negativa, com a finalidade de transmitir um tom imperativo, ficou reservada para 

região mais grave da extensão da canção. Já a palavra “passagem”, foi escrita na altura 

do Dó 4, quinto grau da escala de Fá maior, e não na tônica, o que nos transmite a 

sensação do prolongamento da dor e do sofrimento.  

 

4. CONCLUSÃO 

Traçado um breve perfil biográfico de Eugênia Bracher Lobo, iniciamos a 

análise interpretativa de sua obra Os meus e os teus olhos, composta sob versos da 

própria autora. Por fim, realizamos a primeira edição de performance da canção 

supracitada, para canto e piano, que segue anexa a este artigo. Avaliando a pouca 

bibliografia disponível sobre a compositora, bem como dados disponíveis na internet, 

a disponibilização dessa canção constitui um resultado significativo para o acesso à 

obra de Eugênia Bracher Lobo, que se encontra desconhecida em quase toda sua 

totalidade. Neste sentido, os autores acreditam ter conseguido apresentar os 

objetivos principais deste trabalho, uma vez que novos dados sobre a canção de 

câmara no Brasil estão agora disponibilizados para estudo e pesquisa. 
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Notas 

1 Cantora e maestrina, Marilene Gangana atuou como professora de canto lírico da Escola de Música da 

UFMG, tendo se aposentado após intensa atividade docente e administrativa. Responsável pela formação 

de inúmeros cantores líricos em Minas Gerais, Marilene Gangana lecionou ainda na Universidade do Estado 

de Minas Gerais – UEMG, onde foi diretora do GEO – Grupo Experimental de Ópera, criado por Geraldo 

Chagas. Atualmente, mantém atividade docente, além de coordenar ações culturais na OAP (Organização 

dos Aposentados e Pensionistas da UFMG). 
2 José Carlos Buzelin é economista, advogado, artista plástico e crítico musical na imprensa mineira.  
3 O nome Isêu tem origem na Grécia e significa igual, idêntico. Já Salerno é uma comuna italiana da região 

da Campania, província de Salerno, atualmente com cerca de pouco mais de 140 (cento e quarenta) mil 

habitantes. 
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PROCESSOS TRANSCRITIVOS UTILIZADOS POR 

HEITOR VILLA-LOBOS NA SUA OBRA PARA 

CANTO E VIOLÃO 
 

Celso Vieira Faria 

celsosfviolao@gmail.com 

 

Resumo: O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi uma figura capital para 

a literatura do violão. Villa-Lobos soube aproveitar os alicerces da escrita instrumental 

inventada e desenvolvida na Europa e, a partir de experiências vividas em Paris na década de 

1920, vislumbrou novos patamares de sonoridade para o violão. Ponto de relevância foi a sua 

atitude pioneira em escrever para um instrumento que, na época, era visto com ressalvas pela 

elite musical brasileira. As quatro canções com acompanhamento de violão, Bachianas 

Brasileiras nº5 – Ária, Canção do Poeta do Século XVIII, Modinha e a Canção de Amor, são os 

primeiros exemplares brasileiros deste gênero. Iremos analisar alguns procedimentos 

transcritivos utilizados por Villa-Lobos em três destas obras. 

Palavras-chave: Villa-Lobos; violão; canção; transcrição. 

 

HEITOR VILLA-LOBOS TRANSCRIPTION PROCESSES USED IN HIS 

WORK FOR VOICE AND GUITAR 

 

Abstract: The Brazilian composer Heitor Villa-Lobos (1887-1959) is a prominent figure in the 

guitar literature. Villa-Lobos knew, in a masterly manner, how to take the foundations of 

writing for an instrument invented and developed in Europe, and from experiences in Paris in 

the 1920s, saw new levels of sound for the guitar. A point of relevance is his attitude as a 

pioneer in writing for an instrument that at that time was viewed with reservations by the elite 

of Brazilian music. The four songs with the accompaniment of guitar, Bachianas Brasileiras nº 5 

- Ária, Canção do Poeta do Século XVIII, Modinha and Canção de Amor, are the first Brazilian 

examples of this genre. We will analyze some transcriptive procedures used by Villa-Lobos in 

three of these works. 

Keywords: Villa-Lobos, guitar, song, transcription. 

 

 

1. TRANSCRIÇÃO 

A palavra transcrição origina-se do verbo latino transcribere, trans (de uma 

parte a outra; para além de) e ainda do scribere (escrever). Portanto, seu significado 

seria “escrever de uma parte a outra” ou “escrever para além de”. Apesar desse 

termo sofrer de uma imprecisão conceitual na literatura específica, para Luciana 

Monteiro de Castro, 

 

... a transcrição pode ser definida como uma transposição escrita 

(gráfica) e performática (sonora) de uma obra originalmente destinada 

a determinado(s) instrumento(s) musical(is) para a escrita e a 

performance por outro(s) instrumento(s), mantendo-se, na obra 

transcrita, as características rítmicas, melódicas, fraseológicas e 
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harmônicas da obra de partida e alterando-se essencialmente as 

características tímbricas. (2009, p. 137) 

 Sobre sua utilização, Flavio Barbeitas afirma que  

... inúmeras foram, ao longo da história da música no Ocidente, as 

finalidades da prática da transcrição musical. Dentre elas, podemos citar 

o início da constituição do repertório de música instrumental no 

Renascimento – todo ele centrado em transcrições de obras vocais – 

ou, no Romantismo, a “mercadológica” função de divulgadora de obras. 

(BARBEITAS, 2000, p. 52-60)    

 

Apesar de sua inegável contribuição para a música ocidental, no século XX 

a prática transcritiva entrou em declínio. Praticamente alijada das salas de concerto, 

a transcrição sobreviveu basicamente como procedimento para ampliação do 

repertório de alguns instrumentos. 

 

2. O VIOLÃO NA ÉPOCA DE VILLA-LOBOS    

 O século XX é, sem sombra de dúvidas, o período de afirmação do violão 

como instrumento de concerto. O instrumento, que há muito estava afastado das 

salas de concerto, não contava com uma boa reputação e somente autores ligados à 

sua didática e que também eram concertistas é que se atreviam a escrever para ele. 

Poucas e tímidas experiências foram feitas por compositores que tinham uma 

pequena ou nenhuma ligação com o violão.  Todas elas o relegavam a uma situação 

marginal, quer seja em formações de grupos de câmara ou ainda como integrante de 

orquestra. (DUDEQUE, 1994).       

O instrumentista e compositor espanhol Francisco Tárrega (1852–1909) é 

tido por Norton Dudeque (1994 p. 80), “o criador da moderna escola do violão”. 

Seus discípulos diretos, Miguel Llobet (1878–1938) e Emilio Pujol (1886-1980) são 

considerados figuras capitais na história recente do instrumento. A atuação desses 

personagens, ao lado do emblemático Andrés Segovia (1894-1987), foi decisiva para 

o desenvolvimento técnico e sonoro do violão, além de serem responsáveis pela 

criação de um vasto e diversificado repertório. (DUDEQUE, 1994)  

O violão era um instrumento que volta e meia permeava o imaginário dos 

compositores brasileiros. Alguns dos nomes mais conhecidos do pré-nacionalismo 

musical brasileiro como Alexandre Lévy (1864-1892), Alberto Nepomuceno (1864-

1920) e Francisco Braga (1868-1945) foram influenciados direta ou indiretamente pela 

música urbana, feita em especial na então capital do país, o Rio de Janeiro. Esta música 

era produzida, na maioria das vezes, por músicos de origem popular e que tinham o 

violão como seu principal instrumento. Em algumas obras dos compositores pré-

nacionalistas podemos observar, segundo o pesquisador José Maria Neves (2008, p. 

36), “a utilização do material de origem folclórica e popular”. Apesar do interesse, 

por parte destes compositores, pelo material com origens na música produzida no 
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ambiente citadino, a atitude pioneira em escrever para o violão foi de Heitor Villa-

Lobos. (NEVES, 2008)  

 

3. HEITOR VILLA-LOBOS E O VIOLÃO 

O jovem Heitor Villa-Lobos que estudava, além de teoria musical, violoncelo 

e depois clarineta com seu pai, nutria uma grande paixão pelo violão, paixão esta que 

se refletiu em uma rica e inventiva obra, talvez incomparável na história do 

instrumento. Villa-Lobos soube, de maneira magistral, sintetizar elementos técnicos 

e expressivos utilizados na literatura do violão até aquele momento, e, atento a novas 

técnicas de composição, vislumbrou um novo mundo de possibilidades sonoras. De 

sua íntima ligação com o violão, surgiu, além das obras solo, música de câmara e 

também obras sinfônicas com o instrumento. Desde seus primeiros ensaios 

composicionais na virada do século XIX para o século XX, até a criação de obras 

sinfônicas de reconhecida complexidade, o violão sempre esteve presente junto ao 

compositor, assumindo inclusive um papel auxiliar no processo elaborativo das 

mesmas. (HORTA, 1987)  

É inegável, e talvez sem precedentes, a contribuição de Villa-Lobos para o 

repertório solo do violão. A Valsa de Concerto nº 2, dedicada ao violonista espanhol 

Miguel Llobet, é a primeira obra que consta em seu catálogo, ano de 1904, e que 

chegou até os dias atuais. A Suíte Popular Brasileira composta de cinco movimentos – 

Mazurka–Choro, Schottish–Choro, Valsa–Choro, Gavotta–Choro e Chorinho - e datada de 

1908 a 1925 é um belo exemplo da música urbana realizada na então capital do país, 

o Rio de Janeiro, no início do século XX. A monumental série dos Choros, escrita para 

as mais diferentes formações instrumentais, foi iniciada com um típico choro para 

violão solo à maneira de Sátiro Bilhar, escrito em 1920 e dedicado a Ernesto 

Nazareth. Sobre o Choros nº 1, Marco Pereira afirma (1984, p. 100) que esta foi “a 

melhor homenagem que Villa-Lobos poderia prestar a seus amigos de ‘roda’ e a ele 

mesmo”. Nota-se nestas obras um profundo conhecimento por parte do compositor 

da escrita instrumental realizada aos moldes europeus de então. Uma linha melódica 

evocativa à temática brasileira, aliada a uma harmonia condizente com o estilo vigente 

e um senso utilitário incomum do instrumento, fazem destas obras verdadeiras joias 

da literatura do violão. (DUDEQUE, 1994) 

A década de 1920 é reconhecidamente um marco composicional na obra de 

Villa-Lobos. O compositor fez viagens à França a partir de 1923, onde se influenciou 

por compositores de vanguarda, assistiu a audições de obras modernas e isto o 

auxiliou na escolha de novos paradigmas estéticos e criativos. Foi neste momento que 

começou a compor a série dos Doze Estudos, obra escrita entre 1924 e 1929 e 

dedicada ao violonista espanhol Andrés Segovia. Até o presente momento, o modelo 
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de escrita para o violão se baseava em uma sólida tradição europeia que remonta a 

autores dos períodos clássico e romântico como Fernando Sor (1778–1839), Dionísio 

Aguado (1784–1849), Mauro Giuliani (1781–1829) e Napoléon Coste (1806–1883). 

Villa-Lobos se apoiou nos conceitos estabelecidos por estes compositores e 

conseguiu ampliar as possibilidades técnicas e expressivas a fim de inserir o violão em 

um novo patamar de sonoridade. Para Dudeque (1994, p. 90), os Estudos “são uma 

obra de importância fundamental no repertório atual do instrumento, são originais 

nos seus achados técnicos, melódicos e harmônicos”. 

Após um hiato, o compositor somente voltou a escrever obras solo para o 

instrumento em 1940. Nesta, os Cinco Prelúdios, Villa-Lobos faz uma série de 

homenagens a elementos inerentes à tradição brasileira e também à sua própria 

formação musical; O Prelúdio n° 1 – homenagem ao homem do campo, Prelúdio nº 2 

– homenagem ao capadócio carioca, Prelúdio nº 3 – homenagem à música de Bach, 

Prelúdio nº 4 – homenagem ao índio brasileiro, Prelúdio n° 5 – homenagem à vida social. 

Trata-se aqui de uma obra de maturidade composicional, em que, segundo Pereira 

(1984, p. 65), o compositor “explora inteligentemente as possibilidades técnicas do 

instrumento”. (PEREIRA, 1984) 

A música de câmara com violão também mereceu a atenção de Villa-Lobos. 

Além das quatro canções com acompanhamento de violão, constam no catálogo do 

compositor mais duas obras: Distribuição de Flores para flauta e violão de 1937 e o 

Sexteto Místico para flauta, oboé, saxofone tenor, celesta, harpa e violão, 

originalmente datada de 1917, mas que somente foi concretizada na década de 1950. 

Na Distribuição de Flores, Villa-Lobos utiliza um procedimento composicional pouco 

adotado até aquele momento na literatura do violão, a politonalidade. A flauta realiza 

uma sinuosa linha melódica modal, utilizando a escala de Lá menor eólica, de maneira 

improvisativa e o violão faz um acompanhamento em ostinato utilizando as seis cordas 

soltas do violão (mi3, si2, sol2, ré2, lá1, mi1). Outro ponto de interesse diz respeito 

aos efeitos de dinâmica e agógica grafados pelo compositor, criando uma inusitada 

atmosfera à obra. O Sexteto Místico conta com uma raríssima formação instrumental 

que, pelo que se sabe, ainda não foi visitada por outro compositor. A obra é dividida 

em três partes que se encadeiam sem interrupção. Assim como na Distribuição de 

Flores, o idioma utilizado para a construção da obra é o modal, nesta, o compositor 

utiliza diferentes modos no decorrer da peça e o acorde que serve de base para a 

harmonização de grande parte da obra é, tal qual a peça para flauta e violão, formado 

pelas cordas soltas do violão. (PEREIRA, 1984)  

Heitor Villa-Lobos concebeu duas obras sinfônicas que apresentam o violão 

como instrumento solista. A primeira é a Introdução aos Choros (para grande 

orquestra), de 1929. Esta peça funciona como uma abertura sinfônica da série dos 
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Choros, antecipando os principais temas, quer sejam melódicos, rítmicos, harmônicos, 

contrapontísticos, ou ainda, outros elementos importantes contidos nas quatorze 

obras que compõem toda a série. Outro ponto de destaque é a sua orquestração, 

que utiliza todos os instrumentos que irão aparecer em todos os Choros. A segunda 

obra é o Concerto Para Violão e Pequena Orquestra. Esta peça foi encomendada por 

Andrés Segovia, o célebre violonista espanhol a quem Villa-Lobos havia dedicado os 

12 Estudos. A obra foi finalizada em 1951 com o título de Fantasia Concertante Para 

Violão e Pequena Orquestra. Segovia mostrou-se insatisfeito, pois tinha ouvido, 

também de Villa-Lobos, o Concerto para Harpa e Orquestra, dedicada e estreada em 

1953 em New York nos Estados Unidos pelo harpista espanhol Nicanor Zabaleta. 

Villa-Lobos então acrescentou uma cadência entre o segundo e o terceiro 

movimentos, modificou o nome para Concerto para Violão e Pequena Orquestra e a 

obra foi estreada em 06 de fevereiro de 1956. A première contou com Andrés Segovia 

ao violão, Heitor Villa-Lobos na regência, a Orquestra Sinfônica de Houston nesta 

mesma cidade, nos Estados Unidos. Para Dudeque (1994, p. 90), esta obra “é a síntese 

da escrita violonística de Villa-Lobos, apresentando recursos já utilizados nos Estudos 

e nos Prelúdios”. 

 

4. AS CANÇÕES DE CÂMARA DE VILLA-LOBOS COM VIOLÃO 

As quatro canções com acompanhamento de violão de Villa-Lobos são: 

Bachianas Brasileiras nº 5 - Ária, Canção do Poeta do Século XVIII, Modinha e a Canção 

de Amor. Desse total, as três primeiras peças foram transcritas pelo autor e a última, 

a Canção de Amor, foi escrita com o acompanhamento original de violão. Vale destacar 

não somente o valor estético destas canções, mas também o valor histórico, uma vez 

que estes são os primeiros exemplares brasileiros do gênero com acompanhamento 

de violão. (HORTA, 1987) 

As Bachianas Brasileiras nº 5 foram escritas em 1938 a “Ária” (Cantilena) e 

1945 a “Dança” (Martelo). Originalmente, a obra foi concebida para soprano e 

orquestra de violoncelos. Os textos são de Ruth Valladares na “Ária” e Manuel 

Bandeira na “Dança”. A transcrição da primeira parte foi feita ainda em 1938 para a 

cantora e violonista brasileira Olga Praguer Coelho. A Canção do Poeta do Século XVIII 

foi escrita em 1948 para canto e piano. O texto é de Alfredo Ferreira e a obra foi 

dedicada ao soprano Cristina Maristany. A transcrição foi realizada em 1953. A 

Modinha, escrita em 1925, faz parte do ciclo para canto e piano intitulado Serestas. O 

texto é assinado por Manduca Piá, um pseudônimo de Manuel Bandeira e a obra foi 

dedicada ao poeta Catullo da Paixão Cearense. A transcrição desta foi feita em 1956, 

também para Olga Praguer Coelho. Como citado acima, a Canção de Amor, escrita em 

1958 é sua única obra original para canto e violão. A canção faz parte da Floresta do 
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Amazonas, obra concebida para ser trilha sonora do filme norte-americano Green 

Mansions. (MARIZ, 2002) 

 

5. PROCESSOS TRANSCRITIVOS UTILIZADOS POR VILLA-LOBOS 

Primeiramente, vamos analisar alguns processos utilizados por Villa-Lobos na 

Canção do Poeta do Século XVIII e na Modinha, duas obras concebidas originalmente 

para canto e piano. Em seguida, vamos analisar a Canção de Amor, onde encontramos 

o processo inverso, a versão de canto e violão servindo de base para a elaboração da 

partitura de canto e piano. A obra Bachianas Brasileiras nº 5 não será analisada por se 

tratar de um arranjo, não de uma transcrição. 

Na Canção do Poeta do Século XVIII, ocorre primeiramente a mudança da 

tonalidade. Isto acontece pelo fato de a afinação do violão (mi3, si2, sol2, ré2, lá1, 

mi1) privilegiar determinadas tonalidades em detrimento de outras. A tonalidade 

original da obra é Sol Menor e a tonalidade escolhida para a versão com 

acompanhamento de violão é Mi Menor (Figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mudança de tonalidade na partitura do violão de Canção do Poeta do Século XVIII, 

de Villa-Lobos. 

 

Um recurso muito utilizado por compositores, quando visitam o gênero canção, é o 

dobramento em uníssono de toda, ou de grande parte, da linha vocal na parte aguda 

do piano, geralmente realizado pela mão direita. Nesta transcrição, Villa-Lobos 

suprime parte do dobramento, deixando somente algumas notas, consideradas 

estruturais na linha melódica (Figura 2).  
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Figura 2: Omissão de parte do dobramento da linha melódica na partitura do violão. 

No exemplo seguinte, ocorre uma polirritmia entre as mãos no piano. A 

mão direita realiza o dobramento em uníssono da linha vocal acrescida do intervalo 

de sexta inferior, nota-se que a escrita dessa mão, está grafada com uma rítmica 

irregular e a mão esquerda desenvolve um desenho melódico na região grave do 

instrumento, desenho este já apresentado anteriormente. Villa-Lobos procurou 

adequar esta passagem, demasiadamente densa na partitura do piano, à realidade 

sonora do violão. Coube ao violão somente a linha melódica realizada pela mão 

esquerda do piano, o dobramento da linha vocal com o intervalo de sexta inferior foi 

omitido (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                     Figura 3: Omissão de parte do acompanhamento na partitura do violão. 
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Na passagem final da Canção do Poeta do Século XVIII, observamos que Villa-

Lobos constrói a partitura do violão com mais liberdade. A parte do piano, que outrora 

era seguida à risca, servirá agora apenas como um suporte para a confecção de uma 

nova partitura. Verificamos na parte do violão uma sequência de acordes, criando assim 

uma nova rítmica no acompanhamento e, como já ocorrido anteriormente, o abandono 

de algumas notas que realizam o dobramento da linha vocal (Figura 4).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Liberdade de escrita na versão para canto e violão. 

Na Modinha, mais uma vez temos a mudança de tonalidade. A tonalidade original da 

obra é Ré Menor e a escolhida para a versão de canto e violão é Mi Menor. 

Novamente o compositor leva em consideração uma tonalidade privilegiada pela 

afinação original do instrumento (Figura 5). 

  

 

 

 

 

 

Figura 5: Mudança de tonalidade na partitura do violão. 

 Um processo bastante recorrente em transcrições para o violão é uma 

espécie de “enxugamento” de determinados acordes. Esta adequação acontece em 

transcrições de instrumentos harmônicos que podem emitir grande número de sons, 

como o piano ou a harpa, por exemplo. O número máximo de notas que podem ser 

executadas no violão é seis, por ter seis cordas, e o piano, como é sabido, pode-se 
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executar um número muito maior. Na passagem abaixo, Villa-Lobos retira as notas 

dobradas do acompanhamento transformando, por exemplo, acordes de oito notas 

(sol1, ré2, fá2, sol2, si2, ré3, fá3, lá3) ou (fá1, dó2, ré2, fá2, lá3, dó3, mi3, lá3) no piano, 

em acordes de quatro notas (lá1, mi2, sol2, si2) e (sol1, mi2, sol2, si2) no violão, 

respectivamente (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Adequação dos acordes na partitura do violão. 

Assim como na canção anterior, Villa-Lobos se valeu de uma dose de liberdade 

para finalizar a versão com violão. Na Modinha, onde encontramos na partitura do piano 

acordes secos em staccato, inseriu sons harmônicos na parte do violão. Os sons 

harmônicos são efeitos encontrados em instrumentos de cordas dedilhadas ou friccio-

nadas. Para a realização deste efeito no violão, o executante deve afrouxar os dedos da 

mão esquerda, responsáveis pela prensa, em determinadas casas, enquanto pulsa as cordas 

com a mão direita. Este recurso, que possui um “charme peculiar”, é amplamente utilizado 

para anunciar o término de um sem-número de músicas na literatura do violão (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:  Inserção de sons harmônicos na partitura do violão. 
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 Na Canção de Amor vamos analisar o processo inverso, como a partitura de 

violão serviu de base para a elaboração da versão de piano. Logo na introdução, 

observamos que o compositor escreve somente uma linha melódica descendente na 

partitura do violão. Na versão de piano, esta linha melódica é oitavada. Outro aspecto 

importante é o acorde que finaliza esta frase. Na parte do violão, a sequência das 

notas (fá1, lá1, ré#2 e si2) está disposta de modo a aproveitar ao máximo a 

sonoridade do instrumento, levando em consideração as suas relações intervalares 

de afinação. Na parte do piano, o compositor grafou as notas em outra disposição 

(fá1, fá2, lá2, si2 e ré#3), (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Linha melódica oitavada e acorde com disposição diferente na partitura do piano. 

No exemplo abaixo, observamos primeiramente que a partitura de violão é 

constituída apenas da linha do baixo entremeada por acordes. Na parte do piano 

verifica-se, além destes dois estratos, o dobramento total da linha melódica do canto. 

Ainda sobre a construção do acompanhamento, notamos, uma vez mais, que os dois 

instrumentos podem diferir quanto à construção interna de alguns acordes. Podemos 

observar, por exemplo, o acorde que está grafado na partitura do violão (ré#2, lá2, 

dó3, sol3), na parte de piano tem outra constituição (ré#2, sol2, lá2, dó3), ou o outro 

acorde (si1, fá2, sol#2, ré3, mi3), na parte do violão e (si2, sol#2, si3, ré3, fá3), na 

parte de piano (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Acordes com disposição diferente e dobramento da linha melódica na  

partitura do piano. 
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Na seção Più Mosso, observamos uma “escrita econômica” utilizada pelo 

compositor na partitura do violão. O baixo e o ostinato são notas simples e a linha 

melódica que acompanha o canto está escrita em um intervalo de terça abaixo. Na 

partitura do piano, observamos primeiramente que os baixos e o ostinato estão 

oitavados, e a mão esquerda realiza, ao mesmo tempo, o dobramento da linha vocal, 

acrescida do intervalo de terça inferior (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dobramento da linha melódica com intervalo de terça descendente e ostinato 

oitavado na partitura do piano. 

No final da Canção de Amor, observamos novamente a liberdade com que o 

compositor realiza a segunda versão. Na partitura do violão, a música é finalizada com 

os sons harmônicos, enquanto que, na parte do piano, ainda se protela com um gesto 

ascendente e depois um acorde na região aguda (Figura 11). 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11: Gesto ascendente na partitura do piano. 

 

6. CONCLUSÃO 

A transcrição, que sempre esteve presente na história da música ocidental, 

foi uma ferramenta amplamente utilizada por vários violonistas com o nítido objetivo 

de aumentar o repertório do instrumento. Esta prática, também comungada por Villa-
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Lobos, oferece à obra uma nova possibilidade interpretativa, sem com isso 

desvalorizar, ou até mesmo substituir sua versão original. No ofício de transcritor, o 

compositor soube adequar à realidade sonora do violão, algumas de suas canções 

concebidas originalmente para outro instrumentarium, o piano. As quatro canções 

com acompanhamento de violão se tornaram, além de um primoroso repertório, 

fonte primária para violonistas que volta e meia se aventuram nos meandros da 

transcrição. Villa-Lobos lança mão, nestas obras, de alguns processos transcritivos 

extremamente eficazes para a construção da partitura de violão, servindo de 

parâmetros para a elaboração, por parte de outros violonistas, de novas transcrições. 
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Resumo: Será apresentada uma análise estilística da canção A Canção de Romeu, composta 

pelo compositor brasileiro Francisco Braga. A canção é baseada em um poema homônimo de 

Olavo Bilac, poeta brasileiro. Nesta análise, utilizamos o método proposto Jan LaRue (1998), 

de maneira que procuramos relacionar esta obra com aquelas compostas dentro da Sociedade 

Nacional Francesa – sob o mote Ars Gallica, cujos membros tiveram contato com o compositor 

brasileiro. 

Palavras-chave: Francisco Braga; canção brasileira; A canção de Romeu; Ars gallica. 

 

AN ANALYSIS OF “THE SONG OF ROMEO” COMPOSED BY 

FRANCISCO BRAGA 

  

Abstract: A stylistic analysis of the song The Song of Romeo will be presented, composed by 

the Brazilian composer Francisco Braga. The song is based on a homonymous poem by Olavo 

Bilac, a Brazilian poet. In this analysis, we use the method proposed by Jan LaRue (1998), so 

that we try to relate this work to those composed within the French National Society - under 

the motto Ars Gallica, whose members had contact with the Brazilian composer. 

Keywords: Francisco Braga; Brazilian song; The song of Romeo; Ars gallica. 

 

Apresentaremos uma análise estilística da canção A Canção de Romeu, 

composta em 1907, por Francisco Braga (1868-1945),  e baseada no poema 

homônimo de Olavo Bilac (1865 - 1918) no qual o poeta dialoga com obra Romeo and 

Juliet, tragédia do famoso dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616), escrita 

por volta de 1595, que trata dos temas amor, morte e juventude. Este trabalho é 

resultado parcial da dissertação de mestrado intitulada As canções de Francisco Braga: 

análise estilística e interpretação, na qual utilizamos o método de análise estilística 

proposto Jan LaRue (1998), de maneira a relacionar esta obra àquelas compostas no 

âmbito da Sociedade Nacional Francesa – sob o mote Ars Gallica, cujos membros 

tiveram contato com o compositor brasileiro.  

O método proposto Jan LaRue é dividido em três grandes tópicos: o 

primeiro deles é a observação do Contexto histórico em que o compositor viveu 

e no qual a obra foi composta, o segundo é Observação da obra em si, que deve 

ser dividida em três dimensões (grandes, médias e pequenas), observando por sua vez 

quatro elementos (som, harmonia, melodia, ritmo)  que contribuem para o quinto 

elemento a ser observado, que é o crescimento (como foram combinados os 
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elementos anteriores) , as influências do texto, já que se trata de uma canção. E o 

terceiro, que ele chama de Avaliação, a qual precisa ser baseada nas considerações 

históricas, que aponta valores objetivos e valores subjetivos.  

Passemos a observar as canções de acordo com parâmetros analíticos 

sugeridos por LaRue.  

 

1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

Francisco Braga é considerado um compositor do Romantismo-tardio e foi 

figura importante na luta pela estética de uma música erudita verdadeiramente 

nacional. Foi contemporâneo de grandes compositores brasileiros como Carlos 

Gomes (1836-1896), Leopoldo Miguez (1850-1902), Alberto Nepomuceno (1864-

1920) e Henrique Oswald (1852-1931). Braga, compositor de grande talento criador, 

nasceu no Largo da Glória, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, no dia 15 de abril de 

1868. Em 1890, Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente brasileiro, 

realizou o concurso para a escolha do novo Hino Nacional Brasileiro. Francisco Braga, 

entre vinte e nove concorrentes, obteve o segundo lugar, sendo que o primeiro foi 

alcançado pelo compositor e diretor do Instituto Nacional de Música, Leopoldo 

Miguez. Braga foi contemplado, pelo governo brasileiro, com uma bolsa para estudar 

música na Europa.  

No mesmo ano, já estabelecido na França, fez um curso preparatório para 

ingressar no Conservatório de Música de Paris e foi o primeiro classificado, tendo 

estudado composição na classe de Jules Massenet (1842-1912). Dentre seus colegas 

de classe estavam Paul Vidal (1863-1931) e Gustave Charpentier (1860-1956), dando-

se aí o seu contato com os compositores da Ars Gallica. Retornou ao Brasil em 1900, 

e um tempo depois, dirigiu a primeira récita de sua ópera Jupyra no Rio de Janeiro, 

muito elogiada pela crítica. Braga firmou-se como uma personalidade marcante em 

seu tempo e ocupou diversas funções importantes no cenário musical brasileiro. 

Braga compôs 36 canções, e muitas delas possuem versão para orquestra, sendo que 

musicou vários textos de grandes poetas estrangeiros, como o francês Vitor Hugo 

(1802-1885), o alemão Heinrich Heine1 (1797-1856).  

Suas canções possuem uma característica melódica muito bem trabalhada de 

acordo com a métrica poética de sua respectiva língua, de forma que enriquece e 

confere eloquência ao poema cantado. Além disso, Braga foi um compositor que 

obteve sucesso na utilização de recursos figurativos2 em suas canções, assim como o 

fez em sua produção de música instrumental programática. Foi nomeado, em 1902, 

professor de contraponto, fuga e composição do Instituto Nacional de Música, que 

atualmente é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Braga 

faleceu no Rio de Janeiro, em 14 de março de 1945.  
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2. OBSERVAÇÃO 

Falaremos resumidamente sobre as dimensões dos elementos da análise 

estilísticas, segundo LaRue:  som, harmonia, melodia, ritmo e crescimento. 
 

Som: 

A sonoridade da canção remete à atmosfera de uma noite escura e cheia de 

mistérios e tocaias, que possibilita uma noite de amor inesquecível. A personagem central é 

Romeu, pois ele é também o eu lírico do poema e grande parte das sonoridades são 

trabalhadas de acordo com suas impressões acerca do ambiente, e dos sentimentos de 

Julieta, de forma que as tonalidades empregadas exploram o ponto de vista dele. A textura 

predominante é melodia acompanhada. O piano assume a sonoridade de um violão, com 

dedilhados de notas mais agudas completando a harmonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Exemplo de trecho em que a sonoridade do violão é assumida pela parte do 

piano na canção A canção de Romeu (c.6 a 11). 

Os matizes enfatizam a suspensão do fluxo de pensamento e a retomada 

apressada da lucidez de Romeu, por meio de vários rallentando, allargando ou poco 

ritardando, que são seguidos de a tempo, como uma alusão a uma cena teatral que vai 

apresentar novos elementos e precisa de um novo cenário. Essa ideia é reforçada 

pelos sinais de dinâmica crescendo e decrescendo, conforme mostra a figura 2. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Figura 02:  Trechos de A canção de Romeu com indicações de matiz que enfatizam a 

suspensão do fluxo de pensamento e a retomada apressada de lucidez por Romeu (c.18 a 23). 

 

Harmonia 

Na canção são apresentadas três tonalidades principais, Reb Maior, Fá Menor 

e Mib Maior, utilizadas pelo compositor dentro de uma harmonia colorista. A canção 

de Romeu é um continuum de tensão, que se baseia inteiramente na estrutura formal 
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e semântica do texto. A harmonia é colorista e está centrada na personagem de 

Romeu, que no decorrer da canção vai satisfazendo suas expectativas positivamente, 

assim como a harmonia caminha para tonalidades mais brilhantes.  

A canção se inicia na tonalidade de Réb Maior, quando Romeu alegremente 

e esperançoso faz o seu pedido a Julieta, para que essa abra a janela e, na aflição de 

quem espera, ocorre no c. 28 a modulação para Fá Menor. Em Fá Menor, ocorre a 

inserção da fala de um observador que pode ou não ser Romeu, na qual há uma breve 

descrição de como está o céu naquele momento e, em seguida, há o retorno à 

tonalidade de Réb Maior no c. 48, momento em que Romeu compara a estrela mais 

bela a sua amada Julieta, novamente pedindo que esta abra a janela. 

  Outra modulação para Mib Maior ocorre c. 68 com a inserção de 

observações das atitudes de Julieta, que abre a janela para ouvir a canção que Romeu 

está a cantar debaixo de sua janela. Prosseguindo, há uma modulação para Reb, e nesse 

retorno à tonalidade de Réb Maior, Romeu já nos aposentos de Julieta faz pedidos a 

sua amada, como que sugerindo um jogo sensual. No c. 108, há um retorno à 

tonalidade de Fá Menor, momento em que há novamente uma descrição do ambiente 

cheio de calma e silêncio, feita pelo observador (que pode ou não ser Romeu) que 

prenuncia o destino dos amados.  

Mas, o retorno da tonalidade de Réb Maior, já nos remete à ideia de que 

Romeu ainda não estava no quarto de Julieta, pois novamente faz o seu pedido para 

que ela abra a janela e, seguindo num recitativo, tenta confortar Julieta, dizendo que 

não há perigo por perto, eles não serão surpreendidos, que ele está sozinho em meio 

ao silêncio daquela noite cheia de encantos. Com uma modulação para Mib Maior no 

c. 167, Romeu prossegue em seu recitativo reafirmando em metáforas - uma forma 

de comunicação não ameaçadora cultivada entre ele e Julieta, já que eles pertenciam 

à famílias rivais – que seu amor é verdadeiro, mas que está triste por não ser 

correspondido.  

Então, por meio de sugestões, compara sua tristeza proveniente do 

desencontro com Julieta ao triste som de sua guitarra, e num arroubo de esperança 

(que ocorre quando há um  retorno à tonalidade de Réb Maior, no c. 201), Romeu 

reitera mais uma vez, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, o seu pedido –  

“Vem que esta voz secreta é o canto de Romeu!” – em legato, numa das poucas cadências 

perfeitas que a canção apresenta. E permanecendo na tonalidade de Réb Maior a 

canção termina em clima de repouso, com mais pedidos de Romeu para que aquela 

noite não se acabe.  

 

Melodia 

Existe um equilíbrio simétrico entre os pontos melódicos altos entre as 

seções. A ornamentação melódica feita por meio de apogiaturas, notas prolongadas 

ao final das frases musicais que, em sua maioria, têm iniciação e terminação femininas. 

Os intervalos mais utilizados na melodia são os de 2ª e 3ª. As subdivisões melódicas 

são realizadas por meio do uso de modulações e de acordo com a estrutura formal 
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do poema, bem como, pelo estado psicológico do Romeu. As melodias, assim como 

a harmonia e outros elementos musicais observados, são pictóricas. Vejamos o 

exemplo da descrição do ambiente por Romeu, que em pianíssimo num caráter dolce 

fala da pureza do céu. Nesse momento o compositor explora uma região mais aguda 

da voz para o estilo parlato, e o brilho que pode resultar da voz nessa região de Dob4 

se remete ao brilho das estrelas que estão no céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Relação entre o brilho solicitado para voz e o brilho de estrelas no céu na canção 

A canção de Romeu (c.146 a 153). 

 

Os tipos de movimentos melódicos que predominam são os de graus conjuntos 

ascendentes, em sua maioria, e saltos ascendentes e descendentes. O estilo vocal é 

predominante legato, sendo que o parlato ocorre em momentos de tensão do eu lírico 

em que é preciso ouvir o silêncio da noite, e o legato retorna quando o cantor Romeu 

solta sua voz para que seja ouvido por Julieta. Observe os seguintes exemplos nas figuras 

04 e 05: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: O parlato ocorre em momentos de tensão do eu lírico em que é preciso ouvir o 

silêncio da noite na canção A canção de Romeu (c.167 a 173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: O legato retorna quando o cantor Romeu solta sua voz para que seja ouvido por 

Julieta, na canção A canção de Romeu (c.174 a 183) 
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Ritmo 

Em compasso 3/4 simples, a canção apresenta vários matizes, geralmente, 

ritardando nos finais de seção e a tempo no início de seções. O ritmo contribui 

decisivamente para o contraste temático, que remete ao contraste entre o som e o 

silêncio. O ritmo poético está em consonância com o ritmo musical, sem exceções. 

Vale ressaltar que em A canção de Romeu, Francisco Braga se utiliza de recursos de 

prosódia que incluem figuras rítmicas de longa duração para acentos primários, no 

primeiro tempo do compasso, com notas anteriores mais agudas, o que confere mais 

delicadeza e expressividade ao texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Figuras rítmicas de longa duração para acentos primários com nota anterior mais 

aguda na canção A canção de Romeu (c.54 a 59). 

 

Quanto à tipologia do verso, os versos graves estão relacionados a frases 

musicais que terminam em tempo fraco, com melodia descendente ou linear, e os 

versos agudos com a acentuação rítmica feita por terminação em nota aguda em 

tempo fraco, ou por terminações masculinas em melodias ascendentes e 

descendentes de maneira que as notas de finais de frase ocorrem em notas mais 

longas.  

 

Crescimento 

O compositor, para pontuar as seções, utiliza principalmente a modulação, 

as mudanças de agógica e os interlúdios. As semifrases produzem um equilíbrio 

dentro da frase e quase sempre terminam na função de dominante. Não há mudança 

de emissor, mas não fica clara a inexistência do narrador, pode-se perceber que um 

narrador comenta o ambiente durante a canção, assim como o faz o 

acompanhamento, que ora ambienta, ora é parte da serenata. Os detalhes da 

estruturação poética são confirmados pela articulação musical e pela reaparição 

temática. Até mesmo as dimensões da canção, com 255 compassos, se referem ao 

tempo em que se desenrola a ação: uma noite inteira.  

Segue uma proposta de descrição formal da obra segundo seções e seus 

compassos: Seção A – c.1 a 27,  Seção B – c.28 a 47, Seção A’ – c. 48 a 67,   Seção C 

– c. 68 a 88, Seção A” – c. 89 a 108, Seção D – c. 109 a 125, Seção A”’ – c. 126 a 145, 
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Seção E – c. 146 a 166, Seção E’ – c. 167 a 184, Seção E” – c. 185 a 200, Seção A”” – 

c. 201 a 217, Seção E”’ – c. 218 a 235, Coda – c.236 a 255.  

 

Influências do texto na música 

Observemos abaixo o poema de Olavo Bilac, em que se baseou a canção: 
 

A Canção de Romeu3 -  Olavo Bilac (1865 - 1918) 

 

Abre a janela... acorda!  

Que eu, só por te acordar, 

Vou pulsando a guitarra, corda a corda,  

Ao luar! 

 

As estrelas surgiram 

Todas: e o limpo véu, 

Como lírios alvíssimos, cobriram  

Do céu. 

 

De todas a mais bela 

Não veio inda, porém: 

Falta uma estrela... És tu! Abre a janela,  

E vem! 

 

A alva cortina ansiosa 

Do leito entreabre; e, ao chão 

Saltando, o ouvido presta à harmoniosa  

Canção. 

 

 

 

Solta os cabelos cheios  

De aroma: e seminus, 

Surjam formosos, trêmulos, teus seios  

À luz. 
 

Repousa o espaço mudo; 

Nem uma aragem, vês? 

Tudo é silêncio, tudo calma, tudo  

Mudez. 

 

Abre a janela, acorda! 

Que eu, só por te acordar, 

Vou pulsando a guitarra corda a corda,  

Ao luar! 

 

Que puro céu! que pura  

Noite! nem um rumor.. 

Só a guitarra em minhas mãos murmura: 

Amor!.. 
 

Não foi o vento brando  

Que ouviste soar aqui: 

É o choro da guitarra, perguntando  

Por ti. 
 

Não foi a ave que ouviste 

Chilrando no jardim: 

É a guitarra que geme e trila triste  

Assim. 
 

Vem, que esta voz secreta 

É o canto de Romeu! 

Acorda! quem te chama, Julieta,  

Sou eu! 
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Porém... Ó cotovia, 

Silêncio! a aurora, em véus 

De névoa e rosas, não desdobre o dia  

Nos céus... 
 

Adormeça a guitarra, 

Corda a corda 

Ao luar! 

 

O poema de Olavo Bilac faz referência à cena do terraço ou “cena da 

varanda”, em que Romeu se põe a ouvir as declarações de amor de Julieta, e também 

à cena em que Romeu, secretamente, passa a noite no quarto de Julieta, onde 

consumam o casamento. Mas, em vez de dar voz à Julieta, que na peça teatral é quem 

declara seu amor, no poema, e consequentemente na canção, quem declara o seu 

amor de forma sutil e delicada é Romeu com sua guitarra, por meio de uma romântica 

serenata, ao pé da janela de Julieta, que ao final do poema declara seu amor por meio 

de sugestões e metáforas. Romeu precisa parecer invisível e inaudível no silêncio da 

noite, ao declarar o seu amor e ser ouvido somente por Julieta.  

O texto apresenta três personas: Romeu, Julieta e um narrador que observa 

sob a perspectiva de Romeu. A canção confere eloquência ao poema de Bilac, quando 

a música é capaz de recriar imagens sensoriais diante da atitude perigosa de Romeu, 

pois ele está na casa do inimigo. As diferentes sensações a que Romeu se submete a 

cada instante que se sucede, numa tensão crescente, é proporcionada principalmente 

pela harmonia utilizada na canção.  

A canção vai além do seu diálogo com a tragédia de Shakespeare, pois 

relaciona o sexo e o amor com a morte. Na peça teatral, tanto Romeu como Julieta, 

e também outras personagens,  têm a morte como um acontecimento sombrio, de 

modo que paira a ideia de que o erotismo é algo que se equipara à morte, logo é a 

personificação da morte. No poema de Bilac, Julieta teme abrir a janela, pois sabe que 

Romeu pode representar a morte, logo, erotismo e morte estão na mesma pessoa: 

Romeu. 

 

3. AVALIAÇÃO 

Mesmo que a maioria dos estudos acerca do estilo de Braga seja baseada em 

suas obras sinfônicas, muitas das características dessas obras podem ser observadas 

em suas canções para canto e piano. De acordo com Neves (1981), Gontijo (2006), 

Azevedo (1956), Francisco Braga se utilizava de uma estética musical europeia, de 

modo que estava em acordo com a sociedade musical brasileira no final do século 

XIX, em plena belle époque, repleta do desejo de se tornar uma civilização refinada e 

à procura de sua própria identidade, que eram os ideais da recente proclamada 

República, em 1889. Na tentativa de identificar características estilísticas da canção 

de Francisco Braga, fomos levados inevitavelmente à comparação destas, com obras 
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análogas, de forma a contrastar a obra deste compositor com a de seus 

contemporâneos.  

Diante da hipótese desta pesquisa, de que Francisco Braga assumiu 

características estilísticas da Ars Gallica em suas canções, faremos uma apresentação 

das características4 da mélodie presentes em A canção de Romeu, observando os 

parâmetros sugeridos por LaRue, ressaltando que esta é a parte da avaliação que 

observa os valores objetivos.  

Referentes ao som:  textura densa, pequena amplitude de dinâmicas.  

Referentes à melodia: melodias próximas da oralidade da língua utilizada 

na canção, predominância de tonalidades com bemóis, texto com temática romântica 

ou simbolista,forma da canção baseada na forma da poesia.  

Referentes ao ritmo: predominância de terminações femininas, utilização 

de ictus decapitado, mudanças de agógica para pontuar as seções.  

Referentes à harmonia: Trítono na harmonia ou melodia, atrasos de 

resolução na tônica, ritmo harmônico lento, escalas cromáticas na modulação, 

sensações de repouso ao final da canção.  

Referentes ao texto: predominância da ideia sobre a forma, textos que 

propõem a sugestão de sensações, texto de poetas reconhecidos pela crítica. De 

acordo com LaRue, ainda dentro do tópico avaliação, os valores subjetivos são 

aspectos que completam o processo de análise e estão centrados no intérprete e no 

ouvinte, cuja apreciação por parte desses divulgarão a obra e lhe atribuirão valores 

diversos. Sob a ótica de um intérprete, apresentamos uma proposta interpretativa 

para A canção de Romeu, baseada nas análises estilística e comparativa realizada no 

decorrer desse estudo, partindo de uma performance como sendo similar à da mélodie, 

já que constatamos que Braga empregou vários elementos que remetem ao estilo da 

canção francesa. 
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Notas 

1 Escritor alemão que teve grande parte da sua obra musicada por grandes compositores. Musicar seus 

poemas exigia grande perícia do compositor, por apresentar versos livres, logo, de acordo com musicar 

seus poemas era considerado por vários compositores, segundo Nonno (1989), como que um rito de 

passagem para se tornarem verdadeiros compositores da canção lírica.  
2 Recursos figurativos são aqueles pelos quais o compositor descreve por meio da música o que o texto 

poético apresenta como mensagem, evidenciando na linha do canto ou nas vozes do piano, representações 

através de movimentação melódica, células rítmicas sugestivas, mudança de textura, escolha da tonalidade 

entre muitos outros. Essa é uma técnica de composição conhecida como Word-painting. 
3 BILAC, Olavo. Poesias. P. 93.  Belo Horizonte: Itatiaia, 1985. 
4 Quanto às características da mélodie, assunto estudado por vários pesquisadores, tanto da área de Análise, 

como da área de Performance ou Práticas Interpretativas, aquelas que constam neste estudo foram retiradas 

dos estudos realizados pelos seguintes pesquisadores: Miller (2011), Bernac (1978), Talbot (2004), Nolan 

(1998), Chae (2000), Chueke (2011), Gontijo (2006), Cox (1970), Ober (2012), Kimball (2001), Hall (1956) 

e Crocker (1986). 
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Resumo: Este trabalho traz a análise de aspectos composicionais e interpretativos de uma 

canção serial/dodecafônica do compositor Frederico Richter (1932), envolvendo texto, música 

e apontando para uma perspectiva voltada para a performance. Através da identificação dos 

elementos musicais e textuais foram obtidas informações importantes para a construção da 

interpretação desta obra. Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa onde os dados são de 

origem biográfica, documentais e oriundos do próprio compositor e do texto musical e 

poético. 

Palavras-chave: Canção Brasileira; Frederico Richter; musicologia; análise Interpretativa. 

 

O ANEL DE VIDRO BY FREDERICO RICHTER WITH TEXTS BY MANUEL 

BANDEIRA: AN INTERPRETATIVE VIEW ABOUT A SERIAL/DODECAPHONIC 

SONG. 

Abstract: This work aims to analyze interpretative and compositional aspects of a 

serial/dodecaphonic song by the composer Frederico Richter (1932), comprehending text and 

music, pointing to a performance-based perspective. All the relevant information for the 

construction and interpretation of each opus was acquired through the identification of musical 

and textual aspects. This is a qualitative research whose data are from biographic and 

documental sources provided by the compositor himself as well as the musical and poetic text. 

Keywords: Brazilian song; Frederico Richter; Musicology; interpretative analysis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, temos como objetivo investigar as possibilidades de 

interpretação da canção O Anel de Vidro de Frederico Richter (1932), na qual se insere 

na sua segunda fase composicional denominada Atonal/Serial. Com versos de Manuel 

Bandeira (1886-1968), a obra está escrita na formação para canto e piano, da qual 

abordaremos as principais características e peculiaridades composicionais. Através 

desta análise, pretendemos disponibilizar um conjunto de informações que possam 

ajudar o intérprete na construção de sua performance.  

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico aplicado 

ao estudo da música, com uma breve seção de caráter biográfico que aborda a 

trajetória do compositor e sua contribuição para o cenário da música contemporânea. 

A análise texto-música das canções é feita com o propósito de auxiliar o intérprete 

na execução de suas obras, gerando novas possibilidades de interpretação.  Para a 
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análise textual serão utilizados os livros Versos, Sons e Ritmo (1999) de Norma 

Goldstein, que explica as peculiaridades de diferentes tipos de poemas e aborda 

aspectos como ritmo, métrica e figuras de efeito sonoro. A análise musical baseia-se 

em Guidelines for Style Analisis (1992), de Jan La Rue, e a relação texto-música vale-

se do sistema utilizado por Deborah Stein e Robert Spillman em Poetry Into Song 

(1996).  

A pesquisa a respeito do cancioneiro de Frederico Richter é justificada pela 

importante atuação do compositor no cenário da música brasileira contemporânea, 

no Brasil e no exterior, visto que Richter é figura destacada no desenvolvimento da 

música eletrônica e eletroacústica, sendo considerado o pioneiro nestes gêneros no 

Rio Grande do Sul1. A contribuição de Frederico Richter e de sua esposa Ivone 

Richter (1939) foi fundamental para a conclusão deste trabalho, uma vez que ambos 

são fontes primárias de informações e dados importantes para a pesquisa em música 

brasileira.  

Natural de Novo Hamburgo, cidade da região metropolitana de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, Frederico Richter (1932), conhecido como “O 

Frerídio”, possui uma vasta produtividade composicional, na qual as canções de 

concerto ocupam lugar de destaque. Richter escreveu para diversas formações 

instrumentais, passando por diferentes estéticas composicionais do século XX, 

tais como o atonalismo, o pantonalismo, o serialismo e a música eletroacústica. 

Atualmente, só para canto e piano, são aproximadamente 400 obras escritas, o 

que chama atenção ao se tratar de música vocal (RICHTER, 2017). 

Formado em violino pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no 

ano de 1951, durante vinte anos integrou como primeiro violino na Orquestra 

Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), sob a batuta do maestro Pablo Komlós. 

Richter considera sua vivência na OSPA muito rica, pois ali conheceu e tocou 

quase todo o repertório sinfônico e operístico. Teve a oportunidade de tocar sob 

a regência de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), ocasião em onde diz ter aprendido 

muito sobre interpretação e regência de música brasileira. 

Em 1971 mudou-se com a família para Montreal, no Canadá, para cursar 

seu pós-doutorado na McGill University, onde se especializou em composição de 

música eletrônica sob a orientação de Alcides Lanza (1929), dando início aos seus 

experimentos com música eletroacústica. O compositor ficou na McGill até 1981, 

ali tendo lecionado e composto toda sua obra eletrônica, inclusive as que foram 

publicadas nos CDs da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica e na 

coletânea Tornado - Eletroacoustic Compositions, lançada em comemoração ao 

35º aniversário do estúdio de música eletrônica da McGill University em 2001. 

Logo depois passou um período na Alemanha, onde começou a estudar música 

fractal que é gerada por computador, trabalho no qual foi conduzido pelo grupo 

de pesquisa de sua esposa, a artista visual Ivone Richter (1939). Lá foi desenvolvida 
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uma pesquisa sobre as metáforas no ensino das artes visuais e, através do grupo 

de pesquisa em que ela atuava, Frederico teve contato com a questão das 

metáforas e também com a filosofia da música, assuntos esses que posteriormente 

geraram artigos seus no meio acadêmico (RICHTER, F.; RICHTER, I., apud 

DOMINGUES, 2009, p. 20).  

Atualmente Frederico Richter reside em Porto Alegre, sua cidade natal, 

não se dedicando mais a composição desde a metade e 2016. 

 

2. AS FASES COMPOSICIONAIS DE FRERÍDIO 

Frederico Richter possui aproximadamente 933 obras escritas para diversas 

formações instrumentais, sendo quase a metade para canto e piano. (Richter, 2017). 

Em seu artigo A new aesthetic derived from Science and technology: Chaos and Fractal 

(1993), o compositor fala da importância da canção na sua obra, e se denomina um 

compositor do tipo vocal, onde ele diz: “eu sou um compositor do tipo vocal e essa 

é minha principal tendência, apesar de ter escrito obras como sinfonias, instrumentais 

e orquestra”2 (RICHTER, F. 1993, p.4). Ainda no mesmo artigo, o Frerídio discorreu 

sobre as mudanças estéticas que a composição musical sofreu no decorrer dos 

séculos, e como ele teve que se adaptar às novas descobertas aplicadas à ciência e à 

tecnologia na arte, o que segundo ele, deu origem a uma nova estética. Para falar 

sobre sua versatilidade composicional, neste mesmo artigo, ele divide sua obra em 4 

fases composicionais, mas segundo DOMINGUES (2010), com a concordância do 

compositor, se pode afirmar a existência de uma quinta fase composicional. Tais 

períodos composicionais seriam: 

1) Fase Tonal/Atonal: 1945 a 1965 - foi sua primeira fase composicional, na 

qual se destacam o ciclo “A Coroa de Sonho”, com versos de Alceu Wamosy, para 

voz solista, coro e piano; “Sertaneja” (1951) para piano, dedicada ao pianista Fernando 

Lopes; e a suíte “Três Cantos Poéticos” (1951). Sobre esta fase, Richter fala da 

importância de o compositor, antes de criar algo novo, se adaptar e conhecer as 

formas musicais desenvolvidas por aqueles que lhe antecederam. É importante 

distinguir o que lhe antecederam e o que lhe é próprio. Sobre isso Ivone Richter diz: 

 

O tonalismo obviamente foi primeiro caminho, porque foi a música que 

ele aprendeu em casa, que trazia a tradição europeia, dos pais, etc.... o 

Frederico sempre foi rebelde em relação nessa questão da música, 

nunca aceitou regra nenhuma, sempre foi livre nesta questão. Então 

quando segue um estilo nunca é exatamente aquele (RICHTER, I. apud 

DOMINGUES, C. 2010, p. 24). 

 

2) Fase Serial/Atonal: 1966 a 1979 - nesta fase Richter seguiu duas tendências: 

primeiro o serialismo (fase que alega ter sido curta), e depois o atonalismo, como 

consequência na busca por mais liberdade. Esta é uma fase em que o compositor 

busca um caráter mais nacionalista, com grande influência da poesia brasileira. Os 
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poetas mais importantes musicados nessa fase são Manuel Bandeira (1886-1968), 

Armindo Trevisan (1933), Cecilia Meireles (1901-1964), e Carlos Drummond de 

Andrade (1902-1987). Desta fase as duas obras que tiveram mais destaques foram 

Três Canções sobre uma Série (1969), com versos de Manuel Bandeira, gravada pela 

soprano Ana Maria Klieman (s.d); e Três Concentratas (1967), nº 1 para quarteto de 

cordas, nº 2 para flauta, oboé e fagote e a nº 3 para orquestra sinfônica, obra 

apresentada em Portugal pelo maestro Álvaro Salazar na Fundação Kulbekian.  

3) Fase de Música Eletrônica e Concreta: 1979 a 1989 - também conhecida 

como “a fase McGill”, Richter considera esta sua fase decisiva, onde se familiarizou 

com o novo, e a qual ele considera uma excelente introdução para o seu período 

seguinte. Foi nos estúdios eletroacústicos da McGill University que compôs a maioria 

de sua obra Eletrônico-Eletroacústica. Frederico compôs ali Sonhos e Fantasias (1980) 

e Estudo Eletrônico (1980), ambas publicadas nos CDs da Sociedade Brasileira de 

Música Eletroacústica. Nesta fase temos o registro de uma canção para canto, piano 

e clarinete escrita sobre os versos de Manuel Bandeira chamada O Segredo (1981), 

que contém uma bula como guia de interpretação.  

4) Fase de Estudos de Música Fractal: 1989 a 1993 - os estudos com Música 

Fractal e a Teoria do Caos se iniciou quando o Frerídio visitou a Alemanha em 1988. 

Explica o compositor que “A Música Fractal é uma música produzida em computador 

como resultado de cálculos recursivos, e se utiliza da geometria dos fractais, onde 

não existem medidas específicas e nem escalas. Precisa-se de velocidade e de domínio 

dos gráficos no computador”3 (RICHTER, 1999. p. 5.) Ela se utiliza da geometria dos 

fractais, onde não existem medidas específicas e nem escalas. Das obras que se 

destacam neste período, a primeira é Monumenta Fractallis-Tomas (1991) para órgão 

de tubos, fita magnética com trilha fractal. A obra se baseia em um coral de Thomas 

Tallis (1505-1585), compositor gótico flamenco, que é apresentado modernamente 

com pequenas variações com Música Fractal. Segundo o RICHTER (2000) esta obra 

une os séculos XVI, XX e quase XXI. Outra obra importante é Música Fractal I, II, III, 

IV (1989) apresentadas no Encontro de Música Nova em São Paulo como música 

experimental. Nesta fase não existe registro de canções, visto que o músico estava 

se dedicando somente à composição eletroacústica e fractal.  

5) Fase Tonal Livre/Pós Moderna: 1993 a 2016 - em sua quinta e última fase 

composicional se nota, a partir de 2007, uma produção intensa de obras para canto 

e piano. As composições no geral apresentam um centro tonal, mas não 

necessariamente uma tonalidade definida. Esta flexibilidade e indefinição de tonalidade 

contrastam com o centro tonal, e é o que diferencia esta de sua primeira fase. O 

termo pós-modernismo surgiu na década de 50 e é mais forte da década de 70, que 

seria um período de contestação ao modernismo. Embora o conceito pós-

modernismo seja difícil de definir rigorosamente, Jonathan Kramer (2002) postula a 

idéia de que o pós-modernismo musical é um estilo, ou período histórico, menos 
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superficial do que uma atitude. Kramer enumera algumas características sobre a 

música pós-moderna como: 

 

Não é simplesmente um repúdio ao modernismo ou simplesmente sua 

continuação, mas tem aspecto de ambos. Desafia barreiras entre estilos 

"altos" e "baixos". Mostra desdém pelo valor, muitas vezes 

inquestionável, da unidade estrutural. Questiona a exclusividade mútua 

de valores elitistas e populistas. Evita formas totalizantes (por exemplo, 

não quer peças inteiras serem tonais ou seriadas ou moldadas em um 

molde formal prescrito). Inclui citações ou referências a música de 

muitas tradições e culturas. Considera a tecnologia não só como uma 

forma de preservar e transmitir música, mas também tão 

profundamente envolvida na produção e na essência da música. Abraça 

contradições. (KRAMER, 2002. p.16-17) 

 

Sobre esta fase pós-moderna Ivone Richter diz: 

 

 “...existem autores que apresentam a pós modernidade como uma 

reação a modernidade, e outros dizem que é quase uma consequência 

da modernidade. Eu acho que isso é mais verdadeiro para a obra de 

Frederico, porque houve um período do trabalho dele em que ele se 

preocupou mais com o atonalismo, com novas técnicas e com 

tecnologias e etc, que é típico da modernidade e lá no Canadá, inclusive, 

eles não aceitavam outro tipo de visão de arte moderna. [...] na verdade 

isso já era gestado dentro do modernismo, mas ele se abre muito mais 

pra mistura de influencias, para o jogo do tonal e atonal, para influência 

de outras culturas... há uma abertura maior no pós modernismo e é por 

isso que Frederico se diz pós-moderno, porque ele tem justamente 

essas licenças que, por exemplo o dodecafonismo não tinha, mas já ali 

ele trabalha com isso, sempre teve no temperamento dele, ser avesso 

a regras. Embora trabalhando com muito rigor e disciplina, sempre teve 

muita disciplina. Mas essa disciplina nunca atrapalhou ele de deixar a 

mente muito aberta. (RICHTER. F; RICHTER. I., apud DOMINGUES, 

C. 2010, p. 25) 

 

Segundo levantamento realizado, da sua primeira obra, a canção Duas Almas 

(1945) até suas últimas composições que estão datadas até maio de 2016, são sete 

décadas dedicadas à composição. Dentre os poetas mais musicados estão os gaúchos 

Alceu Wamosy e Aristilda Recchia (1938), Vinicius de Moraes (1913-1980), Manuel 

Bandeira (1886-1968) e Cecilia Meireles (1901-1964). Richter musicou também 

poemas em outros idiomas, como os da americana Emily Dickinson (1830-1886), dos 

chilenos Pablo Neruda (1904-1973) e Gonzalo Rojas (1917), e do argentino Homero 

Manzi (1907-1951). 

Frederico Richter sempre buscou a valorização por elementos que possam 

ser identificados como brasileiros em sua música, elementos esses que se refletem na 

grande preocupação em buscar uma pronúncia e colocação mais adequada no canto 

vernáculo. Para Richter o texto é o primeiro elemento a ser considerado em suas 

canções, pois segundo Ivone, sua esposa, enquanto ele lia os poemas, fazia anotações 
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musicais, enfatizando também que o piano não é apenas um acompanhamento 

musical, sendo tratado em igual nível de importância com o canto, contendo diálogos 

com linha vocal. 

 

3. O ANEL DE VIDRO (1969)  

A segunda fase de Richter, de 1966 a 1979, é marcada pelos experimentos 

no campo da música atonal e serial. Richter iniciou seus estudos no dodecafonismo 

através de Armando Albuquerque (1901-1986), seu professor de composição.  

 Com versos de Manuel Bandeira, o ciclo Três Canções Sobre Uma Série: 

Madrigal, O Anel de Vidro e A Estrela, é uma das obras mais conhecidas para canto e 

piano do compositor nesta fase. O conjunto foi apresentado e gravado no Rio de 

Janeiro pela soprano Ana Maria Klieman (s.d), sua colega de universidade. Para 

Richter, o serialismo, como técnica composicional, foi algo que pouco praticou e, se 

o fez, foi por pouco tempo (RICHTER, 2000). 

 O poema de O Anel de Vidro está escrito em uma linguagem coloquial na 

primeira pessoa do singular, onde o eu lírico se refere a um anel que ganhou de 

presente do seu amor, e que por ser de vidro logo se quebrou. Em sua estrutura 

apresenta três estrofes, sendo as duas primeiras com 4 versos e a última com 5 

versos. Seu esquema de rimas é cruzado, nas duas primeiras estrofes a-b-a-b e na 

última estrofe a-b-a-b-a, como pode-se ler no poema transcrito e quadro a seguir. 

 

Aquele pequenino anel que tu me deste, 

- Ai de mim - era vidro e logo se quebrou 

Assim também o eterno amor que prometeste, 

- Eterno! era bem pouco e cedo se acabou. 

 

Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, 

Símbolo da afeição que o tempo aniquilou, - 

Aquele pequenino anel que tu me deste, 

- Ai de mim - era vidro e logo se quebrou 

 

Não me turbou, porém, o despeito que investe 

Gritando maldições contra aquilo que amou. 

De ti conservo no peito a saudade celeste 

Como também guardei o pó que me ficou 

Daquele pequenino anel que tu me deste 
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Quadro 1: Modificação do texto na canção O Anel de Vidro 

Existe uma comparação do anel com o sentimento da pessoa, como uma 

metáfora. O anel que era falso, de vidro e se quebrou, o amor que era eterno e se 

acabou, ou seja, o valor que o anel tinha para o eu lírico era o mesmo que o amor. 

Talvez o anel representava o amor oferecido, que não era forte, era de vidro, 

frágil, fraco, e portanto, não era um amor verdadeiro. 

O título do poema induz à expectativa de uma ciranda ingênua, visto que o 

texto remete a cantiga de roda Ciranda, Cirandinha, porém na medida em que o autor 

apresenta os versos se percebe uma liberdade na organização das palavras e ideias, 

não estando preso a estruturas dos outros períodos literários.  

Na segunda estrofe, as palavras Ai de mim! e Eterno! aparecem separadas do 

restante da frase da qual fazem parte, dando a entender que se trata de uma 

informação adicional dada pelo autor. Essas interrupções mostram a busca do autor 

em escrever sem rebuscamentos. Percebe-se no poema que, por mais que esteja 

relacionado a uma decepção amorosa, existe uma ausência de drama e melancolia. As 

palavras são colocadas com tanta firmeza que o eu lírico passa o sentimento de 

instabilidade e revolta. 

Todos os versos do poema são dodecassílabos alexandrinos (acento 6 – 12), 

com terminações fracas e fortes de maneira intercaladas, exceto o 3º verso da 

3ºestrofe, que possui 13 sílabas poéticas. Para driblar esta irregularidade, Richter em 

sua canção, fez uma pequena modificação no texto onde a frase “no peito a saudade” 

é trocada por “na alma a saudade”, transformando o verso em dodecassílabo. 

É possível identificar a série utilizada pelo compositor e suas demais 

possibilidades. A série original é apresentada pelo compositor e identificada nos 

compassos 4-6 na linha superior e repetindo em seguida linha inferior do piano (ver 

Figura 1 a seguir). 

 

Poema De ti con ser Vo No Pei- to a Sal da de ce les te 

Quant. 

sílabas 

poéticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Música De ti con ser Vo 
na 

al 
ma a sau da de ce les te  

Quant. 

sílabas 

poéticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
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Figura 1: Série apresentada na linha superior e inferior do piano nos compassos 4 a 6 de O 

Anel de Vidro. 
 

Em uma análise geral da canção, verifica-se que a estrutura musical da obra 

não apresenta uma repetição formal. A unidade orgânica da peça é alcançada pela 

elaboração de elementos motívicos, elementos esses que aparecem logo nos 

primeiros compassos da obra.  A canção inicia com uma apojatura do Si1 para o 

Sol#1, na linha inferior do piano, que se repete como um ostenta-o, preparando para 

a série que vem a seguir. Essa unidade temática é recorrente sempre em torno da 

frase “ai de mim! Era vidro e logo se quebrou”. O compositor deixa claro que este 

motivo pretende remeter a algo que se está quebrando (ver figuras 2 e 3 a seguir). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Elemento motívico que remete à “quebra” do anel nos c. 1 a 4 de O Anel de Vidro. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Repetição do elemento motívico ao longo da canção no c. 28 de O Anel de Vidro. 
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A série apresentada na linha do piano inicia em um ritmo regular de 

colcheias, introduzindo a linha do canto, que permanece também em colcheias, 

porém com a indicação de andamento À vontade (mais lento). Essa indicação de 

andamento faz com que a melodia do canto se apresente de forma flexível. Richter 

deixa muito claro o contraste rítmico na obra, no qual ele vem de uma sequência 

regular de colcheias e em seguida utiliza figuras como quiálteras, síncopes e múltiplas 

indicações de andamentos.  

A obra abrange uma tessitura vocal que vai do Sol#3 ao Sol4. Possui uma 

textura primordialmente vertical, e as notas repetidas estão presentes na obra, o que 

é uma característica do compositor, mas os intervalos que compõem as frases na 

linha do canto são maiores e mais complexas. O estilo silábico predomina como 

característica, onde cada nota musical equivale uma sílaba do texto. Sua fórmula de 

compasso é 4/4 com exceção do compasso 22, escrito em 5/4. O compositor insere 

várias indicações de andamento durante a obra como uma maneira de guiar o 

intérprete, sendo que a obra começa com a indicação de andamento “Andado” e o 

valor da semínima 96. Nos compassos 9 e 10 o compositor muda a indicação para 

lamentoso na frase “ai de mim, era vidro e logo se quebrou”, ou seja: é muito clara a 

intenção de mostrar na música o lamento do eu lírico pelo ‘anel que se quebrou’. 

 

 

3.1 ASPECTOS INTERPRETATIVOS 

Apesar de ser uma obra atonal/serial, o que pode gerar bastante dificuldade 

em relação à realização vocal, Richter consegue utilizar a série de maneira melódica, 

e fazer com que o acompanhamento do piano amenize essa dificuldade. 

A obra começa com uma unidade motívica em apojaturas, do Si1 para o 

Sol#1 na linha inferior do piano, como mencionado anteriormente. A célula temática 

se associa diretamente à imagem da quebra do anel de vidro. O que salienta essa 

afirmação é a recorrência dela no final do c. 10 junto com a palavra quebrou, onde 

existe uma fermata pontuando essa célula temática (ver figura 4). 

 

 

Figura 4: Motivo referente à quebra na palavra “quebrou” no compasso 10 de O Anel de 

Vidro. 
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Ao terminar de apresentar a série e entrar na linha do canto, o compositor 

coloca a indicação de andamento “À vontade (mais lento)” e o acompanhamento do 

piano, sustentado apenas por uma nota com pedal, o que dá bastante liberdade ao 

cantor no momento da sua primeira intervenção, não precisando ater se a pulsação 

determinada anteriormente. A indicação de andamento “Gingando um pouco” que 

se apresenta no compasso 4, inicia com a série e faz parte da mesma, pois indica a 

maneira como devem ser articuladas as ligaduras e a agógica, que o pianista deve fazer.  

A obra inicia com uma frase de notas repetidas de maneira declamada ou 

recitada, e essa frase inicial pode gerar a expectativa de melancolia e drama, mas no 

decorrer da obra nota se que o compositor cria uma paisagem musical de desespero 

e revolta, exprimindo o sentimento da personagem que perdeu seu amor.  

Nos compassos 4 e 5 as frases quebradas “ai de mim! Era vidro e logo se 

quebrou” remetem a um evocar de uma atitude infantil, como uma criança 

choramingando e fazendo manha, o que associa com a canção de roda. 

O compositor demonstra essa instabilidade emocional através das variações 

de textura do acompanhamento. A sequência aguda e repetitiva nos compassos 13 a 

17 pode se associar a uma criança fazendo birra, batendo o pé, até a palavra “acabou” 

compasso 20, onde há outra fermata e é pontuada por uma variação da célula temática 

anterior. O intérprete pode pensar em uma emissão vocal mais estridente e marcada, 

visto que, os choques de dissonâncias com intervalos de 2º maior e menor ajudam a 

criar essa ambientação rebelde.  

A partir do compasso 21, a canção toma um caráter mais dramático visto 

que, o humor do “eu lírico” começa a mostrar uma progressiva atitude adulta, 

deixando de lado o temperamento infantil, que faz alusão a birra de uma criança. Nota 

se o amadurecimento do personagem quando o sentimento de birra se transforma 

em frustração e revolta.  

Como exemplo, temos os compassos 23 e 24, na frase “símbolo da afeição 

que o tempo aniquilou”, e nos compassos 33 e 34 em “o despeito que investe 

gritando maldições”, nos quais o compositor salienta a tensão harmônica da paisagem 

pianística utilizando blocos de acordes com intervalos mais dissonantes que o comum.  

Os compassos 39 e 40, apesar de não estar escrita nenhuma rubrica ou 

indicação, permite realização em um tempo livre. O final da peça, a partir do 

compasso 41, podemos considerar como uma CODA. Richter coloca a indicação 

“segue com o piano” e nada mais escrito na linha do canto, apenas o trecho inicial do 

poema. É de costume em suas obras Richter deixar bem claras as suas intenções por 

escrito, porém, nesta em especial, ele não deixa nenhuma indicação. Em uma visão 

mais pessoal interpretativa, é algo que pode ser tanto declamado como texto ou pode 

ser feita a repetição juntamente com a linha melódica do piano, na qual a série original 

é novamente apresentada por inteiro. Essa frase final na linha do canto pode ser 
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interpretada como uma volta ao tema, de maneira cantarolada e suave, e assim, neste 

momento, remeter às canções de roda. 

 

 

Figura 5: Série apresentada no piano sem a linha melódica do canto nos c. 42 a 44 

de O Anel de vidro 

 

A tessitura de O Anel de Vidro está em uma região médio-aguda, e é para voz 

de soprano. As passagens “o eterno amor que prometeste”, nos compassos 14-17 e 

“na alma a saudade celeste”, compassos 37-38 são trechos agudos de difícil 

articulação, em que o intérprete tem o desafio de buscar clareza na pronuncia do 

texto. 

4. CONCLUSÃO 

Conforme foi apontado por fontes bibliográficas, e nossa análise confirmou, 

o uso de notas repetidas, de intervalos de segundas e sétimas, e o uso sistemático de 

cromatismos são características peculiares do compositor. A recorrência destes 

elementos é presente em todas as obras analisadas. Outra característica a salientar é 

a importância dada ao texto em sua obra. Richter mostra um grande respeito pelo 

poema. Geralmente repete, na linha vocal, a pontuação original do poema, sendo 

raras as mudanças que faz nos textos originais, e escreve ritmos e melodias 

intimamente relacionados com o texto. Pelo estudo da partitura percebemos a 

intenção do compositor de representar ritmicamente a prolação livre da voz falada, 

alinhando-se a uma ideia de brasilidade que tem eco em Mário de Andrade, cujas 

conceitos Richter afirma terem sido de grande influência em sua obra. O compositor 

procurou seguir, quase sempre, a acentuação métrica do texto original, e são raros 

os casos em que ele se afasta da prosódia original. Na canção analisada, II. O Anel de 

Vidro o compositor exercitou seu estudo no dodecafonismo de maneira sistematizada 

e exploradora, construindo uma série melódica de caráter quase tonal, mesmo se 

tratando de uma obra dodecafônica. Vocalmente é uma obra que apresentou grandes 

dificuldades de estudo, mas em relação à sua interpretação o compositor deixa várias 

indicações na partitura, como um mapa que nos ajuda a guiar a construção de uma 

paisagem interpretativa. 

  210   211 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                             CAROLINE DOS SANTOS PERES                           CAROLINE DOS SANTOS PERES                                          ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                            LENINE ALVES DOS SANTOS                            LENINE ALVES DOS SANTOS                           DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

3. REFERÊNCIAS 

DOMINGUES, Carla. A Relação entre texto e música nas canções de Frederico Richter. 

Dissertação de Mestrado. Santa Catarina: UFSC, 2010.  

FRITSCH, Eloy. Coluna de Eloy Fritsch no site Porto Web, 2007. Disponível em:  

http://www1.prefpoa.com.br/pwtambor/default_2nivel.php?p_secao=155&reg=15&pg  

Último acesso em 16 de agosto de 2017.  

GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons e ritmos. 11º edição. São Paulo: Ed. Ática, 1999.  

_______________. Análise do poema. São Paulo: Ed. Ática, 2006.  

KRAMER, Jonathan D. – The Nature and Origins of Musical Post Modernism. New York. 

New York. 2002. 

LA RUE, Jan. Guidelines for Style Analisys. New York: W. W. Norton & Company, 1992.  

LOCHHEAD, Judy and AUNER, Joseph – Postmodern Music/Postmodern Thought. New 

York. 2002. p 16-17. 

RICHTER, Frederico. “A new aesthetic derived from science and technology: Chaos and 

Fractal”. Montreal/Canadá: 1993. Não publicado.  

____________. “Minha obra, vivências e influências”. Palestra na Academia Brasileira 

de Música, Rio de Janeiro, 2000. Não publicado. 

 

 

 

 

 

 

____________. Website do compositor. Disponível em: 

http://www.fredericorichter.com.br/obras.php?monta=15.  Último acesso em: 17 de 

agosto de 2017. 

____________. “II. O Anel de Vidro”. Versos de Manuel Bandeira (1886-1968). 

Manuscrito do compositor editado digitalmente por Daniel Carnales. Porto Alegre, 

2017. 1 partitura (5p), canto e piano. 

RICHTER, Frederico; RICHTER, Ivone. Entrevista concedida a Caroline dos Santos 

Peres. Porto Alegre: 2 jul. 2017. Entrevista.  

STEIN, Deborah; SPILLMAN, Robert. Poetry into Song. Nova Iorque: Oxford 

University, 1996.  

STRAUS, Joseph N. Introduction to Post-tonal Theory. Nova Jersey: Prentice Hall, 2000. 

UFRGS. Música Eletroacústica do Rio Grande do Sul. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/mvs/musica-base.html. Último acesso em 17 de agosto de 2017. 

 

 

Notas 

1 As composições pioneiras de música eletroacústica no Rio Grande do Sul foram realizadas por Frederico 

Richter, que elaborou seus primeiros estudos de música eletrônica no Canadá. Foi o primeiro gaúcho a 

realizar composições por computador utilizando a teoria dos fractais. (UFRGS, 2017) 
2 I am a vocal kind of composer and this is my basic tendency although I wrote symphonies, instrumental 

and orchestra works. (Tradução nossa) 
3 Fractal Music is computer music made, a result of recursive calculations. It needs velocity and it is the 

domain of the graphic computer. (tradução nossa) 
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JOUIS SANS RETARD CAR VITE S’ÉCOULE LA VIE...  

E A SEMANA DE 22: OS TRAÇOS MODERNOS 

PRESENTES NA CANÇÃO DE HEITOR VILLA-LOBOS 
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UFMG – adrianolopessobrinho@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre a canção Jouis sans retard car vite s’écoule 

la vie... de Heitor Villa-Lobos com poema de Ronald de Carvalho. O objetivo principal desta 

pesquisa é aliar uma reflexão histórica e musicológica à interpretação musical desta obra ainda 

pouco explorada pelos músicos. A análise estilística da canção foi realizada segundo 

metodologia desenvolvida por Jan LaRue. Nesta canção, tornam-se evidentes alguns dos 

possíveis anseios dos artistas do início do século XX: romper com a tradição, nadar 

contracorrente.  

Palavras-chave: Jouis sans retard car vite s’écoule la vie...; Historietas; Villa-Lobos; Canção de 

câmara brasileira; 

 

JOUIS SANS RETARD CAR VITE S’ÉCOULE LA VIE... AND THE SEMANA DE 

22: THE MODERN TRACES PRESENT IN HEITOR VILLA-LOBOS’ SONG. 

 

Abstract: This paper is a study about the song Jouis sans retard car vie s’écoule la vie… by 

Heitor Villa-Lobos about poem by Ronald de Carvalho. The main objective of this paper is to 

join a historical and musicological reflection to the musical interpretation of his work, yet to 

be explored by musicians. A stylistic analysis of the song has been made in accordance with Jan 

LaRue's methodology. On this song, some of the possible longings of artists from the beginning 

of the 20th century, such as breaking tradition and swimming againts the tide, become evidente. 

Keywords: Jouis sans retard car vite s’écoule la vie...; Historietas; Villa-Lobos; Canção de câmara 

brasileira; Brazilian music lieder; 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo traz um recorte de minha dissertação de mestrado intitulada 

“Historietas de Villa-Lobos: Análise e interpretação”, um trabalho que surgiu a partir 

da busca por canções brasileiras pouco exploradas por cantores e pianistas. A 

pesquisa teve como objetivo geral aliar uma reflexão histórica e musicológica à 

performance, contribuindo assim a uma melhor compreensão destas canções de Villa-

Lobos. Dentre os objetivos específicos estavam: 1) rastrear as possíveis influências 

sofridas pelo compositor; 2) levantar dados biográficos do compositor e dos poetas; 

3) realizar a análise estilística das canções; 4) sugerir caminhos interpretativos da obra, 

sobretudo para a parte do piano.  

A obra Historietas foi composta em 1920 e dedicada à soprano Vera 

Janacópulos. Estão presentes nessa obra as seguintes canções: Solidão (Ribeiro 

Couto); Lune d’Octobre (Ronald de Carvalho); Novelozinho de Linha (Manuel Bandeira); 

Hermione et les Bergers (Albert Samain); Jouis sans retard, car vite s’écoule la vie...(Ronald 
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de Carvalho); Le Marché (Albert Samain). Além de apresentarem texto em francês, as 

canções apresentam uma forte proximidade com o estilo impressionista. 

O recorte para este artigo contempla a canção Jouis sans retard car vite 

s’écoule la vie..., cuja tradução é “Aproveite sem demora que a vida passa depressa...”, 

esta obra foi apresentada no terceiro dia da Semana de Arte Moderna em 17 de 

fevereiro de 1922. Parte fundamental desta pesquisa é expor as peculiaridades e 

curiosidades da peça, incluindo uma discussão sobre a fase composicional em que as 

Historietas se encontram e a participação de Heitor Villa-Lobos na Semana de 22.  

A análise estilística da canção foi realizada com base no estudo dos 

parâmetros (som, harmonia, melodia, ritmo e forma) segundo metodologia 

desenvolvida por Jan LaRue. Especificamente para esta canção, dos pontos analisados 

destacam-se a “textura” e o “ritmo”. Jouis sans retard car vite s’écoule la vie... revela o 

sentimento da fugacidade, o poeta e o compositor utilizam ao máximo as dissonâncias 

em voga na época.  

 

2. A PARTICIPAÇÃO DE VILLA-LOBOS NA SEMANA DE 22 

Um marco na vida artística do compositor, que pode ter desencadeado uma 

fase importante em seu estilo composicional, foi sua participação na Semana de Arte 

Moderna de 1922. Graças aos traços modernistas de sua música, Villa-Lobos foi o 

único compositor brasileiro1 convidado por Graça Aranha, Ronald de Carvalho e 

Paulo Prado a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, durante a Semana de 

22. Era a primeira vez que Villa-Lobos, na época com 35 anos, apresentaria suas obras 

fora do Rio de Janeiro.  

Villa-Lobos, que, como já vimos, era com Gallet o compositor no Brasil com 

uma bagagem mais tendente à modernização àquela altura, contribui para a Semana 

com vinte peças de variado fôlego, todas incluídas na órbita da música de câmara, já 

que não se mobilizou no momento nenhum aparato sinfônico. (WISNIK, 1977, p. 71) 

Dentre as vinte peças de Villa-Lobos apresentadas durante a Semana, 

encontram-se três canções da coleção Historietas. No segundo dia de festival, 15 de 

fevereiro, Frederico Nascimento Filho (canto) e Lucília Villa-Lobos (piano) 

interpretaram a canção Solidão. E, no terceiro dia de festival, 17 de fevereiro, as 

canções Lune D’Octobre e Jouis sans retard, car vite s’écoule la vie por Maria Emma 

(canto), sendo a pianista Lucília Villa-Lobos. Aliás, quase todos os músicos2 cameristas 

escolhidos pelo compositor já estavam acostumados a executar suas obras no Rio de 

Janeiro. Era a primeira vez que Villa-Lobos apresentaria suas peças fora da cidade natal 

do compositor. 

A Semana se constituiu em uma série de três espetáculos. No saguão do 

Teatro Municipal de São Paulo havia exposições de pintura e esculturas e no palco 

ocorreram as conferências, concertos e outros. De acordo com Mariz (1989), os 

acontecimentos durante a Semana tiveram importância capital, pois chamaram a 
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atenção da imprensa e fizeram com que um “movimento subterrâneo” viesse à tona, 

tornando-se então a semana um tema nacional (MARIZ, 1989). A participação de 

Heitor Villa-Lobos foi marcada por aplausos e vaias. Aliás, “convém frisar uma verdade 

importantíssima: os passadistas, a burguesia intelectual e de espírito, foram ao Teatro 

Municipal decididos a vaiar e a divertir-se à custa daquele grupo de jovens idealistas.” 

(MARIZ, 1989, p.57) 

De acordo com Arcanjo Junior (2016), a Semana de 22 pode ser entendida 

como o instante de eclosão do movimento modernista no Brasil que apresentava um 

pensamento renovador que já havia sido discutido e trabalhado entre os músicos, 

escritores e pintores. A Semana acabou por reconhecer São Paulo como modelo de 

vanguarda nacional. A ligação de Villa-Lobos com o universo carioca e paulista – seja 

com os artistas brasileiros atuantes da Belle Époque, os chorões, sua amizade com 

músicos estrangeiros e sua participação na Semana de Arte Moderna – pode ser 

considerada como uma fase embrionária de sua trajetória musical em direção ao 

nacionalismo que se consolidaria na França. Neste ponto de vista apresentado por 

Arcanjo Júnior (2016), a música nacional já estava sendo imaginada. Em diálogo, 

acrescentamos: 

Por esse motivo, a Semana de 1922, caracterizada como um índice de 

um possível surgimento de uma nova etapa da música brasileira refletia 

a internalização de uma nova ideia de Brasil nos campos histórico e 

estético, visando construir um projeto hegemônico, fundamentado no 

nacional (folclore + povo) como fonte de inspiração dos compositores 

envolvidos cientifica e emotivamente, com vistas a escrever obras 

capazes de construir uma identidade cultural da nação. (CONTIER, 

2013, p.114) 

Logo após essa citação, Contier (2013) acrescenta ao seu texto uma citação 

do livro O Coro dos Contrários de Wisnik, do qual transcreveu apenas um único 

parágrafo o qual apresentaremos neste trabalho devido às interessantes informações 

nele contidas: 

 

A Semana não chega a ser propriamente a realização acabada da 

modernidade, mas insiste em ser seu índice, daí um certo equilíbrio 

entre o que se alardeia e o que se mostra. Há um movimento intensivo 

para recortar tendências, marcar o campo, dividi-lo, e o grupo 

modernista consegue colocar isto em cena: nos espetáculos refinados 

do Municipal instaura-se um teatro generalizado de atitudes, onde tudo 

significa um modo de significar (quadros, poemas, peças musicais, 

gestos, vaias), ameaçando a todo momento aludir ao modo pelo qual a 

burguesia concebia as transformações do tempo, na arte e na 

sociedade, resumidas no confronto entre passadismo e “futurismo”. 

Um chinelo equívoco de Villa-Lobos, exigido por uma infecção no pé, 

provoca, ao aparecer no palco, a interpretação de que se trata de mais 

um gesto de “futurismo”, conforme fixou o anedotário do movimento. 

Espetáculo mundano e palco do debate de ideias, a Semana se 

constituiu num verdadeiro “happening” de público e de classe. A 

burguesia paulistana parecia viver em frenesi o seu tempo, enquanto os 

intelectuais se entregavam às discussões frenéticas. (WISNIK, 1977, 

p.64) 
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3. JOUIS SANS RETARD CAR VITE S’ÉCOULE LA VIE... DE RONALD DE 

CARVALHO 

 

Poema Original Tradução 3 

Jouis sans retard, car vite s’écoule la vie… 

 

Ah! Tondésir folâtre et inquiet S’évanouit 

 comme la fumée… 

Rose que s’effeuille du rosier, 

Heure qui fruit dans un moment 

Ta pensée 

S’éparpille en poussiere… 

Pousière impalpable em portée parle vent, 

Parfum que la brise subtilise 

Fruit qui tombe 

Feuille qui s’envole… 

Allons! Vide d’un trait ta coupe 

Et sans arrêts suis ton chemin… 

Bois ton vin car vite s’écoule la vie… 

Onde dormente, lasse, pareseuse. 

Qui va et vient avec le vent, 

Ta pensée 

Inquièt et folâtre 

S’évanouit comme la fumée… 

Aproveite sem demora, que a vida se esvai 

(flui) depressa... 

Ah! Teu desejo louco e inquieto vai esmaecer 

como a fumaça... 

Rosa que se desprende da roseira, 

Hora que frui de um momento 

Teu pensamento 

se desmancha em poeira 

Poeira impalpável levada pelo vento, 

Perfume que a brisa rouba (subtrai) 

Fruta que cai 

Folha que voa... 

Vamos! Esvazie de um só gole tua taça 

E sem hesitar siga teu caminho... 

Beba teu vinho que a vida se esvai depressa... 

Onda dormente, cansada, preguiçosa 

Que vai e vem com o vento, 

Teu pensamento 

inquieto e louco 

Esmaece como a fumaça... 

 

 

Figura 1: Poema Jouis sans retard car vite s’écoule la vie... de Ronald de Carvalho e tradução. 

Em consonância a Wisnik (1977), “Jouis sans retard car vite s’écoule la vie...” tematiza 

o sentimento da fugacidade, a transitoriedade da existência, pontuado pelo lema 

Carpe diem4. Em uma leitura à primeira vista do poema já conseguimos identificar esse 

sentido mais genérico do Carpe diem, comumente traduzido como aproveite o dia. 

“Aproveite sem demora que a vida passa depressa” é um imperativo, um alerta a 

brevidade do momento e pode ser um chamado à qualidade do prazer. De acordo 

com Romualdo (2000), são elementos do Carpe diem, enquanto gênero, apontados 

por Achcar5:  

 

1)Fugacidade da existência em geral. Utilizam-se, como equivalentes 

objetivos da fugacidade, processos ligados à natureza. 2) Advertência 

sobre a inutilidade de preocupações com o futuro. 3) Advertência 

sobre esperanças descabidas. 4) Tema da morte. 5) Advertência 

ameaçadora sobre a velhice. 6) Conselho a resignar-se (ao que os 

deuses nos reservam). 7) Exortação ao gozo presente. (ROMUALDO, 

2000, p.104) 

 

O primeiro elemento já muito aparente encontra-se no título do poema: 

“Aproveite sem demora que a vida passa depressa” está em consonância com a 

advertência ameaçadora sobre a finitude da vida. Nos temas da fugacidade em processos 

ligados à natureza podem-se considerar os versos: “Rosas que se desprendem da roseira”, 

“Fruta que cai”, “Folha que voa...”. Pode-se observar no verso “Ah! Teu desejo louco e 
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inquieto vai esmaecer como a fumaça” a advertência sobre a inutilidade de preocupações 

com o futuro. Versos mais tarde, o autor escreve que tal pensamento se desmancha em 

poeira impalpável, algo considerado inútil, e é carregada pelo vento. Outros temas 

destacados pelo lema Carpe diem se misturam com as diferentes interpretações que a 

obra poética pode oferecer. A exortação do gozo presente nos parece muito 

característica nos verbos imperativos: “aproveite”, “vamos”, “esvazie”, “siga”, “beba”.  

A canção explora efeitos sonoros ao piano por meio de blocos sonoros, 

trêmulos, grandes arpejos, apojaturas e acentos. Vejamos exemplos destes efeitos 

nas figuras 2, 3, 4 e 5 a seguir: 

 

a)  Fumaça: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenho melódico associado à fumaça na canção Jouis sans retard, car vite s’écoule 

la vie..., c. 7-9. 

 
 

b) Poeira impalpável: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Desenho melódico associado à poeira impalpável na canção Jouis sans retard car vite 

s'écoule la vie..., c.16-18. 

 

c) Brisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Acorde em pp associado à brisa na canção Jouis sans retard car vite s'écoule la vie... c. 21. 
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d) Onda: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Desenho melódico associado à onda na canção Jouis sans retard car vite s'écoule la 

vie..., c. 39. 

 

A canção é formada por 42 compassos, dispostos em quatro seções (Fig.6). 

De modo geral, apresenta sempre a mesma disposição sonora, onde as seções iniciam 

com um ritmo textural denso/vivo com blocos de notas ou trêmulos que, associados 

às dinâmicas mais fortes, imprimem um caráter inquieto e ao longo da mesma vai 

decrescendo gradativamente, e encerram com uma textura rarefeita, de forma serena 

com dinâmicas em pp. Dessa forma, a agitação inicial das seções se opõe à serenidade 

de suas finalizações. O mesmo pode ser notado ao observarmos a canção em sua 

grande dimensão, em como inicia e em como termina.  

 

Seção A B C D 

Compassos [1-14] [15-29] [29-38] [39-43] 

Figura 6: Análise estrutural da canção Jouis sans retard car vite s'écoule la vie... 

 

No início da canção, o compositor sobrepôs as teclas brancas com as pretas 

do piano, sendo que as brancas estão escritas em trêmulo e as pretas em forma de 

acordes em um resultado sonoro imbricado com choques de segundas menores 

(fig.7). Em uma análise mais atenta à disposição das dissonâncias na obra, percebemos 

um procedimento composicional descrito por Merhy (2009) como Princípio do Polichi-

nelo: “o jogo de teclas brancas e pretas, tão evidente no Polichinelo da Prole do Bebê 

nº1 [1918], tem por objetivo produzir dissonâncias e evitar que o modo maior diatô-

nico seja exposto de forma óbvia.” (MERHY, 2009, p.141). Em contrapartida, Salles 

menciona que esta técnica emergia nas obras de Villa-Lobos a partir de aproxima-

damente 1917, sendo já observada na obra Tédio de Alvorada (1916). 

Os modelos composicionais consagrados já não despertavam maior 

interesse para ele, o que provavelmente o indispôs perante os músicos mais velhos, 

como Nepomuceno, Braga e Oswald. É quase certo que a passagem de Milhaud pelo 

Rio de Janeiro tenha provocado essa ruptura. Um marco nesse sentido é sem dúvida 
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A prole do bebê nº1 (1918), na qual há peças em que a oposição sistemática entre 

teclas brancas e pretas do piano gera um contraste politonal semelhante ao do acorde 

de Petrushka stravinskiano. (SALLES, 2009, p.39) 

Paulo de Tarso Salles (2009) ainda supõe que tal procedimento (tonalidade 

superposta) pode ter sido sugerido a Villa-Lobos em alguma conversa com Milhaud. 

E acrescenta que a politonalidade estava em moda na época, podendo ser considerada 

uma assinatura da música moderna. Jouis san retard car vite s’écoule la vie... apresenta 

características muito próximas dessa politonalidade, onde encontramos muitos 

trítonos, escalas de tons inteiros, e principalmente o resultado sonoro “sujo” conse-

quente das segundas menores em função do jogo de teclas brancas e pretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Textura inicial da canção Jouis sans retard, car vite s’écoule la vie..., c.2-3. 

Nossas sugestões interpretativas estão baseadas nos dois direcionamentos 

ressaltados sonoramente na canção em função de sua escrita textural, para além das 

dinâmicas grafadas pelo compositor. O confronto “rompante” versus “ruína”, apre-

sentado no poema foi transposto para a obra a ponto de estruturá-la a partir desse 

itinerário entre estas duas facções, ora integrando-as, ora colocando-as em cheque. 

A respeito de Jouis sans retard, car vite s’écoule la vie:  

A musicalização expressiva aqui usada consiste em fazer a música permeável 

aos movimentos de impulso e desgaste, cuja oscilação o poema tematiza. Assim, o 

compositor não superpõe ao texto poético um sistema musical acabado e fechado 

sobre si mesmo, mas permite ao discurso musical ser afetado pelas variações e 

transformações da palavra. A música diz o texto adotando inflexões prosódicas e 

colorindo-o de timbres e conotações, já que sua estrutura imita os movimentos 

básicos do texto, entre a liberação e a perda de energia. (WISNIK, 1977, p.154) 

 

4. CONCLUSÃO 

Assim como em outras canções da coleção Historietas, Jouis sans retard, car 

vite s’écoule la vie... apresenta características do descritivismo musical: o piano sugere 

imagens como a fumaça, poeira, brisa e onda. O poema e a música utilizam ao máximo 

as dissonâncias muito em voga na época. Se Lune d’Octobre6 pode ser considerada 
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uma canção impressionista, Jouis sans retard car vite s’écoule la vie... foge a esse rótulo, 

ou pelo menos tenta fugir. Nesta canção, tornam-se evidentes alguns dos possíveis 

anseios dos artistas da época: romper com a tradição, nadar contracorrente. 

O estilo composicional das Historietas já apresenta traços dos anseios 

modernistas: a fuga da arte “sublime”, da cultura superior, fugir da tão impregnada 

Belle Époque. Peças que escapam à análise, que agradam pelo seu conjunto de timbres 

e apresentam quadros descritivos pode ser uma definição muito bem feita das 

Historietas. Nossas análises harmônicas das canções alcançaram apenas a interrogação 

em muitos momentos. Enxergar a canção pela sua relação texto-música e seus traços 

imagéticos tornou-se então ação primordial. 
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Notas 

 
1 Repertório de compositores franceses fizeram parte da programação da Semana: Debussy, Satie, Poulenc, 

Blanchet e Vallon.  
2 Relação do conjunto de músicos participantes da execução das peças de Villa-Lobos durante a Semana: 

Fructuoso de Lima Vianna (piano), Lucília Guimarães Villa-Lobos (piano), Ernâni Braga (piano e celesta), 

George Marinuzzi (violino), Paulina d’Ambrósio (violino), Orlando Frederico (viola), Alfredo Gomes 

(violoncelo), Alfredo Corazza (contrabaixo), Pedro Vieira (flauta), Antão Soares (clarineta e saxofone), 

Frederico Nascimento Filho (canto) e Maria Emma (canto).  

3 Tradução de Aline Soares Araújo sob supervisão de Margarida Borghoff com sugestões de Valter Pinheiro. 
4 Poema do poeta latino Horácio. Em tradução: “Saber não procures, saber é ilícito, o fim que os deuses 

a mim e a ti concederam, ó Leucônoe, nem tentes os números babilônios. Como é melhor suportar tudo 

o que há de vir! Ou Júpiter te deu vários invernos, ou o último, que agora, nos rochedos opostos, 

enfraquece o mar Tirreno. Compreende, coa os vinhos e suprime a longa esperança por causa da nossa 

breve existência. Enquanto falamos, o tempo inimigo terá fugido: colhe o dia de hoje, o menos crédula 

possível no seguinte.” (TUFFANI, 2013, p.93) 
5 ACHCAR, F. (1992). Lírica e lugar-comum – alguns temas de Horácio e sua presença em português. Tese 

de doutorado, São Paulo: Fac. De Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP. 
6 Canção pertencente à coleção Historietas, cujo poema também foi escrito por Ronald de Carvalho.  
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A IMPORTÂNCIA SOCIOCULTURAL DA MODINHA 

PARA OS ESTUDOS SOBRE A CANÇÃO BRASILEIRA 
 

Carlos Ernest Dias 

UFMG - carlosed@ufmg.br 

 

Resumo: o artigo discute certa indiferença dos estudos históricos e musicológicos a respeito 

da modinha enquanto gênero formador da canção brasileira. Nesse sentido, propõe-se uma 

investigação sobre os componentes ideológicos que nortearam a adoção de uma orientação 

neoclássica às artes no Brasil após o traslado da corte portuguesa ao país em 1808. O artigo 

discute ainda a permanência desses valores no conceito de “música brasileira” erigido pelo viés 

nacionalista com o qual o modernismo musical brasileiro se revestiu, polarizado entre o 

“erudito” e o “folclórico”, no qual a modinha não tomou parte, aparentemente por ser uma 

criação artística originada nas classes médias urbanas da configuração social brasileira, 

resultando num preconceito de ordem sociocultural em relação ao gênero. Este preconceito, 

por sua vez, resulta em prejuízos à historiografia cultural do país ao tratar de forma silenciosa 

os progressos alcançados na canção brasileira posteriores ao modernismo andradiano, como 

por exemplo, as canções de câmara de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes.  

Palavras-chave: Modinha; canção brasileira; Musicologia cultural; estudos históricos. 

 

THE IMPORTANCE OF THE INSERTION OF THE MODINHA AS 

MUSICAL GENRE FOR THE STUDIES ON THE BRAZILIAN SONG. 

 

Abstract: the article discusses certain indifference of historical and musicological studies 

regarding modinha as a genre that forms the Brazilian song. In this sense, an investigation is 

proposed on the ideological components that guided the adoption of a neoclassical orientation 

to the arts in Brazil after the transfer of the Portuguese court to the country in 1808. The 

article also discusses the permanence of these values in the concept of "Brazilian music" erected 

by the nationalistic bias with which Brazilian musical modernism became polarized between the 

"erudite" and the "folkloric", in which the modinha did not take part, apparently because it is 

an artistic creation originated in the urban middle classes of the Brazilian social configuration, 

resulting in a sociocultural bias regarding gender. This prejudice, in turn, results in prejudices 

to the cultural historiography of the country when treats in a silent way the progress achieved 

in the Brazilian song after andradiano modernism, as for example the chamber songs of Antônio 

Carlos Jobim and Vinicius de Moraes 

Keywords: Modinha; Brazilian song; cultural musicology; historical studies. 

 

1. MODINHA: FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Em recente pesquisa para realização de tese para o doutoramento em Música 

e Cultura da Escola de Música da UFMG, tivemos a oportunidade de desenvolver 

alguns estudos interdisciplinares entre Música e História no campo das culturas 

brasileiras. Como eixo central desta pesquisa, estava a identificação do que chamamos 

de “moderna brasilidade musical” em algumas canções de Heitor Villa-Lobos, Antônio 

Carlos Jobim, Edu Lobo e Chico Buarque de Holanda. Em meio a essas canções, 

verificou-se que o tipo de canção conhecida como modinha aparece como um 
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elemento comum, apesar dos diferentes tempos históricos em que esses 

compositores elaboraram suas obras, embora todos se situem no século XX. Outro 

objetivo da pesquisa era verificar o alcance que a ideia de “nacionalismo musical” 

elaborada por Mário de Andrade obteve, no sentido em que, ao propor 

idealisticamente a pesquisa e transfiguração de componentes folclóricos como etapa 

de construção de uma música “nacional”, não considerou a modinha e outros gêneros 

relacionados às classes médias urbanas como parte de sua plataforma modernista para 

alcançar o que seria uma “música brasileira”.  

Por outro lado, passou-se a entender o modernismo musical andradiano 

como uma espécie de “marco zero” da pesquisa em música no Brasil, como se nada 

de relevante houvesse acontecido antes. Ocorre que a modinha já havia sido um 

gênero consolidado nas sociedades urbanas brasileiras do século XIX, pelo menos no 

Rio de Janeiro e Salvador, conforme estudos feitos por Mônica Leme. Segundo a 

historiadora, desenvolveu-se na Bahia e no Rio de Janeiro um grande mercado de 

impressão e de consumo de partituras em litografia, especialmente depois que se 

abriram os portos aos mercados estrangeiros e se permitiu a instalação da imprensa 

no Brasil: 

, 

O fato é que a partir de meados da década de 20 começam a aparecer 

no Rio de Janeiro indícios ainda que de maneira esporádica, de 

publicações de caráter musical: métodos para o ensino da música em 

geral e edições de partituras, principalmente para piano e voz. O 

repertório que interessou os pioneiros da impressão musical no Rio de 

Janeiro foram as modinhas, os lundus e duetos, geralmente com 

acompanhamento de piano (...) o mercado para produtos culturais, 

álbuns de modinhas, de lundus, métodos de ensino do piano, flauta, 

violão, entre outros, cresceu e prosperou a partir da década de 1840, 

quando a imprensa musical tornar-se-ia sistemática no Rio de Janeiro, 

através do pioneirismo de um estrangeiro posteriormente naturalizado, 

o francês Pierre Laforge (LEME, 2004:3). 

 

A cantora e pesquisadora Ana Maria Kieffer também se dedicou aos estudos 

sobre a música que se fazia no Brasil na primeira metade do século XIX, e declarou 

em entrevista disponível na internet que na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

encontram-se diversas modinhas publicadas na época:  

  

Há coisas valiosíssimas, principalmente uma grande quantidade de 

músicas impressas a partir de 1830, quando essa atividade começou no 

Brasil. O que me interessa principalmente no acervo são os 

compositores do período. Eles tiveram como parceiros os maiores 

poetas brasileiros da época, como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, 

Castro Alves, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e muitos outros 

(KIEFFER, 2008:4). 

 

Tal fato não era desconhecido de Mário de Andrade, uma vez que ele 

publicou em 1930 o volume Modinhas Imperiais, no qual ele aponta existir nas 
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modinhas “um misterioso hálito brasileiro” (ANDRADE,1980:7). Também o 

musicólogo Luiz Heitor estava a par, visto que ele menciona o gênero num de seus 

principais livros: 

 

No tempo de Carlos Gomes e de Henrique Alves de Mesquita fora 

permitido cantar em português e a Modinha, a nossa canção tradicional, 

era cultivada pelos melhores compositores de então. Depois as coisas 

mudaram. Os compositores brasileiros escreviam Mélodies e Romanze... 

(AZEVEDO, 1950:32-3) 

 

Como explicar que um tipo de canção em língua portuguesa amplamente 

publicada e praticada na sociedade novecentista tenha sido “esquecido” nos relatos 

historiográficos sobre as práticas musicais realizadas no Brasil? É o que tentaremos 

fazer ao longo deste artigo. É necessário primeiramente levar em conta que 

desenvolver estudos históricos sobre o Brasil, seja na Música ou em qualquer outro 

campo de conhecimento, implica em relacioná-los a conjunturas internacionais, uma 

vez que, em toda a sua história, a vida brasileira esteve sob a influência de trânsitos 

socioculturais e político-econômicos entre três continentes, predominantemente dos 

continentes europeu, sul-americano e africano, e posteriormente, também da 

América do Norte.  

A modinha não escapa a esses fluxos, e em pesquisas como “A modinha e o 

lundu: dois clássicos nos trópicos”, de Edilson de Lima, isso fica bem evidenciado.  

Lima explica como se desenvolveu ao final do século XVIII, nas capitais europeias, 

uma transformação sociocultural decorrente do Iluminismo, um novo modus vivendi, 

mais secular, menos dogmático: “se o século das luzes impunha uma reforma contra 

a irracionalidade e o obscurantismo, fazia-se necessária a criação de todo um aparato 

iluminador que pudesse clarear os pensamentos, polir as almas, sensibilizar os cora-

ções, em suma, sociabilizar as convivências” (LIMA, 2010:16). Esse pensamento, 

segundo o autor, se notará também no campo da educação: 

 

... esta educação postulada pelos novos dirigentes neste final do século 

XVIII era, certamente, uma educação ilustrada, portanto, burguesa; e, 

se não tinha como meta a derrocada do catolicismo lusitano, 

necessitava desenvolver na sociedade como um todo, e também nas 

classes menos favorecidas, valores profanos, que na arte e, 

consequentemente na música, estavam ligados a novas concepções já 

em voga na estética europeia, e que serão denominados como período 

clássico” (LIMA, 2010:16). 

 

Edilson Lima esclarece que estas “novas concepções” geraram “uma produz-

ção de canções visando a um público não profissional e para uso doméstico, ou seja, 

para os salões privados, nos vários países do continente europeu” e que  
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é este tipo de canção que na Alemanha será consagrado como lied, na 

França como romance, na Inglaterra como ballad, na Itália como arietta 

e na Espanha como seguidilla. E no mundo luso-brasileiro, foi 

denominada modinha, ou seja, canção estrófica, formalmente 

construída por frases ao gosto clássico (articulada e periódica) para uma 

ou duas vozes e acompanhamento simples efetuado para teclado ou 

guitarra (LIMA, 2010:129).  

 

Citando a publicação do Jornal de Modinhas em Lisboa entre os anos de 1792 

e 1796, Lima esclarece que “a moda das cantigas de salão é fruto de uma cultura 

burguesa ilustrada”, mas também de sua “contrapartida, a classe média emergente”. 

O pesquisador mostra a popularidade que o gênero alcançou, sendo cantada “tanto 

nos teatros das classes mais abastadas quanto nos teatros dos bairros menos 

favorecidos” em salões privados ou nos entremezes de óperas, tornando-se o 

principal formato de música relacionado à nova sociabilidade vigente ao final do século 

XVIII.  

O historiador musical José Ramos Tinhorão, em análise sobre a trajetória de 

Domingos Caldas Barbosa (1740-1800), analisa esta cena por um ângulo bastante 

parecido. Seguindo esse interessante e pouco lido livro de Tinhorão, é possível se 

informar da criação em Lisboa, em 1790, da Academia de Belas Letras ou Nova Arcá-

dia (a qual pretendia seguir os passos da Arcádia Lusitana, que funcionou entre 1756 

e 1776), que passou a se reunir de forma errante até se fixar no palácio do protetor 

do poeta brasileiro, o conde de Pombeiro, criando-se, então, o hábito de se reunir 

semanalmente às quartas-feiras, as chamadas Quartas-feiras de Lereno, nome arcá-

dico de Caldas Barbosa. 

 

Pois seria aí, de permeio com a leitura, pelos sócios, de sonetos, 

epitalâmios, epicédios, genetlíacos, cartas, elogios, hinos, odes, orações 

e narrações sujeitas às regras neoclássicas que, ao fim das reuniões, 

vinha contrapor-se ao rigor dessa produção erudita o coloquialismo dos 

versos das modinhas e lundus populares do mulato brasileiro Caldas 

Barbosa, tão em contradição com o formalismo esperado do árcade 

Lereno Selinuntino (TINHORÃO, 2004:76). 

 

 Essa entidade teria em breve, nas palavras de Tinhorão, a sua “unidade aca-

dêmica” cindida pela atitude do poeta Bocage, que era representante “do tipo de 

gente das novas camadas médias e populares das cidades”, e que endereçou a Barbosa 

pesadas críticas racistas em um de seus sonetos, resultando na fúria do Conde de 

Pombeiro, na expulsão de Bocage e na desintegração da Nova Arcádia. Segundo o 

pesquisador, esse fato revelaria 

 

[...] a existência de duas linguagens socialmente em oposição: a 

dos intelectuais tradicionais congregados à sombra oficial das 

academias, e a dos novos intelectuais sensíveis à democrática 
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admiração do heterogêneo público de leitores de cordéis, 

frequentador do teatro popular de entremeses e do debochado 

ambiente dos botequins (TINHORÃO, 2004:79). 

 

Descrevendo o ambiente criado com a inauguração do botequim do Varela 

em Lisboa por volta de 1781, assim como a sua proximidade com o Teatro do Salitre, 

criado pelo mesmo “boticário-empresário de diversões públicas João Gomes Varela”, 

Tinhorão argumenta que   

  

Essa vizinhança, pois, de um público ilustrado de autores, atores, 

interessados em teatro e música, e a massa heterogênea de 

frequentadores de cafés e botequins das proximidades (que não deixava 

de incluir candidatos às letras, improvisadores de versos ou simples 

leitores de jornais e folhetos de cordel), é que iria gerar o fenômeno 

da transformação desses locais em contraponto popular das 

assembleias, outeiros, saraus e salões literários das elites (TINHORÃO, 

2004:81). 

  

Há, portanto, elementos suficientes para entender o alcance que a presença 

do brasileiro Caldas Barbosa teve na sociedade portuguesa na segunda metade do 

século XVIII, quando suas modinhas e lundus interpretados à viola parecem ter caído 

não apenas no gosto das classes médias, mas também no gosto da nobreza e da 

aristocracia portuguesa, como demonstra Tinhorão com farta documentação. Essas 

informações nos permitem inferir que os dois gêneros habitavam a vida cultural da 

metrópole portuguesa e que Barbosa teria se somado a ela, levando consigo o 

embrião de uma vertente poética e musical muito peculiar à cultura brasileira, a qual 

vinha sendo desenvolvida à margem dos ambientes nobres e aristocráticos.  

Evitando-se entrar na antiga e estéril discussão sobre se a modinha nasceu 

no Brasil ou em Portugal, uma vez que, como dito acima, eram frequentes os 

intercâmbios entre colônia e metrópole, talvez o mais importante seja deixar claro 

que tanto a modinha como o lundu são gêneros produzidos, tocados e cantados pelas 

camadas médias da população, mas que agradavam também às elites, como apontam 

Edilson Lima e Tinhorão. 

 

2.UMA SENSIBILIDADE LUSO-AFRO-BRASILEIRA  

A cena sociocultural acima considerada precede em poucos anos o traslado 

da corte portuguesa para o Brasil em 1808, quando, além do aparato burocrático e 

militar, se transferiram também alguns valores culturais a ela relacionados. Entre eles, 

as práticas musicais realizadas nas Capelas Reais, quase sempre de caráter litúrgico e 

relacionadas à religiosidade católica. Ou seja, um universo que, como vimos, estava 

sendo abalado por um novo tipo de sociabilidade, mais secular, com maior presença 

de elementos profanos. Por sua vez, as práticas musicais cortesãs, além de se 

relacionarem ao contexto do catolicismo, também se revestem de uma marca nobre 

  241   240 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                               CARLOS ERNST DIAS                         CARLOS ERNST DIAS                                                            ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                                                                                                         DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

e aristocrata, algo que certamente não existia no Brasil antes da chegada de D. João 

e sua corte. 

Não havia palácios e tampouco uma elite acostumada a praticar ou a 

consumir cultura, assim como não havia escolas, pois o sistema escolar construído 

pelos jesuítas foi destruído pelo Marquês de Pombal após a expulsão dos religiosos 

do Brasil em 1759. Havia, no entanto, a música religiosa, conhecida através das obras 

de Lobo de Mesquita, André da Silva Gomes e José Maurício Nunes Garcia, entre 

outros (DUPRAT, 2012:291). E havia também, embora carente de documentação, 

devido à sua predominante oralidade, as práticas musicais realizadas pelas classes 

populares, como as músicas de barbeiros, de escravos e de cantadores como 

Gregório de Matos Guerra, Caldas Barbosa e Joaquim Manuel da Câmara.  

Após a chegada de D. João, como se sabe, grande número de viajantes 

europeus veio ao Brasil, alguns movidos por interesses científicos, alguns por 

curiosidade, e outros por conveniência, como o pintor Nicholas-Antoine Taunay e o 

secretário de assuntos culturais de Napoleão, Joachin Lebreton. A historiadora Lilia 

Moritz Schwarz aprofundou-se nos estudos sobre os dois franceses, e mostra como 

a orientação neoclássica que se deu às artes produzidas na esfera da nobreza 

portuguesa no Brasil está diretamente relacionada à presença deles na nascente 

sociedade imperial brasileira. O estudo de Schwarz deixa claro que o que 

conhecemos como “Missão Francesa” na verdade é uma versão historicamente 

construída, e que os dois artistas podem ser considerados como refugiados políticos 

que conseguiram asilo no Brasil pelas mãos do príncipe regente e depois Rei de 

Portugal D. João VI.  

No livro “O sol do Brasil - Nicolas-Antoine-Taunay e as desventuras dos artistas 

franceses na corte de D. João” a historiadora contribui de forma fundamental para uma 

melhor compreensão sobre o que alguns autores vêm chamando de “construção do 

gosto”. Embora Schwarz não se remeta especificamente à cena musical, entendemos 

que esta será impactada da mesma maneira que as outras artes, por isso recorremos 

às palavras da historiadora para compor este quadro de profundas transformações 

socioculturais na vida brasileira de então:    

  

Estamos diante de pintores, escultores, gravadores e arquitetos 

acostumados a produzir uma arte grandiosa, ao gosto do Imperador 

Napoleão, que transformara a tradicional estrutura da antiga Academia 

Francesa de Artes e depois Institute de France num instrumento para 

a veiculação de sua própria imagem (SCHWARCZ, 2008:14).  

 

Para Schwarcz, além de escapar de perseguições políticas, esses artistas 

teriam enxergado uma oportunidade de prestar serviços a uma corte nos trópicos, 

trazendo “na valise uma arte neoclássica, cujo modelo implicava buscar na Antiguidade 

os rastros das glórias perdidas e os modelos de virtude”. A historiadora, 

aprofundando seus argumentos, informa que Portugal carecia de uma tradição de 
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pintores, pois lá não havia estrutura de ensino artístico, e que toda a arte se 

concentrava no palácio do rei ou nas igrejas. Já os franceses, segundo Schwarcz, 

“conheciam (...) a rigidez da estrutura acadêmica francesa, imbatível na sua tentativa 

de dar rigor às artes e de centralizá-las”.  

  

É assim que se explica a aceitação, num primeiro momento, dos artistas 

franceses que chegavam ao Brasil, acostumados com o estilo 

neoclássico, essa arte de combate, que se põe a serviço da revolução e 

trabalha em nome da criação de sua memória. E a “colônia francesa” 

faria barulho e geraria ruptura, trazendo uma arte estatal: patriótica e 

preocupada em vincular os feitos dos monarcas aos ganhos do passado 

clássico idealizado (SCHWARCZ, 2008:15). 

  

Lilia Schwarcz explica que, em decorrência dessa orientação “político-

estética”, a cena urbana seria evitada: “Por contraposição à vida burguesa e urbana, 

conspurcada pela civilização, surgia a natureza intocada pelos homens. Aí estava o 

desprezo, tão típico de seu contexto, pela situação urbana, oposta à imagem pitoresca 

e saudável da natureza”, diz a historiadora. Dessa forma, o pintor Taunay, um dos 

principais membros do grupo francês, teria se dedicado a enaltecer as paisagens 

naturais, evitando assim incluir no seu pincel as constrangedoras paisagens humanas 

da situação escravocrata brasileira:  

  

Para Taunay, a escravidão aparecia mesmo como limite a qualquer cópia 

fácil e imediata. Por isso, a vegetação será sempre maior que os 

homens, os quais surgem como pequenos, como detalhes perdidos. No 

seu lugar, está o pitoresco da natureza, devidamente inflacionada de 

forma a reduzir o papel e o lugar da escravidão; quase uma cena calada 

e acessória (SCHWARCZ, 2008:16).  

  

Não é preciso muito esforço para deduzir que a escravatura brasileira, não 

podendo aparecer nos quadros, telas e retratos oficiais da monarquia portuguesa, não 

pudesse também aparecer nos relatos sobre as práticas musicais.  A historiadora 

conclui que os artistas franceses 

  

[...] atuariam como documentaristas das realizações da Coroa 

portuguesa e de suas grandes iniciativas em terras tropicais; 

produziriam retratos da elite local; elaborariam complicados cenários 

para os rituais da corte; eternizariam a natureza dos trópicos, e seriam 

artífices dessa memória feita com muitos esquecimentos e poucas 

lembranças (SCHWARCZ, 2008:16-17).    

 

Se considerarmos apenas esse ângulo oficial sobre as análises culturais do 

período concluiríamos que não haveria no Brasil nenhum gosto ou nenhuma prática 

musical relevante antes do traslado da corte portuguesa em 1808. Porém, de acordo 

com as pesquisas acima citadas de Leme e Tinhorão, é conveniente relativizar essa 

ideia. Se no século XVIII a modinha e o lundu brasileiros se somam à cena lisboeta 
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através de Caldas Barbosa, eles parecem ter retornado ao Brasil através de Joaquim 

Manuel da Câmara, o mulato cantor e tocador de cavaquinho que fez sucesso 

equivalente em terras portuguesas antes de regressar ao Brasil na comitiva que 

acompanhou a vinda do Príncipe D. João, e que teria suas composições “apropriadas” 

e publicadas na Europa por Sigismund Neukomm, flautista belga que engrossou a 

fileira dos viajantes estrangeiros que por aqui circularam. Com o retorno de Joaquim 

Manuel da Câmara não é difícil supor que com ele tivessem vindo as notícias do 

sucesso de Caldas Barbosa (falecido em 1800) em Lisboa e de seu próprio sucesso 

tocando lundus, cantigas, modinhas e quadrinhas escritas ou improvisadas, executados 

à viola de arame, no caso de Barbosa, ou ao cavaquinho, no seu caso.   

É igualmente provável que Joaquim Manuel da Câmara tenha noticiado a 

existência do botequim do Varela e do Teatro do Salitre em Lisboa e se aliado a 

outros indivíduos recém-chegados para dar sequência no Rio de Janeiro ao tipo de 

sociabilidade que vivenciara na metrópole portuguesa. Essas notícias contribuiriam 

para estimular ainda mais as práticas poético-musicais na cidade do Rio de Janeiro à 

época da chegada da comitiva real em 1808, práticas que se desenvolverão extra-

ordinariamente em terras brasileiras, mas que nem sempre alcançarão reconheci-

mento, tendo sido “esquecidas” ou tratadas “silenciosamente” pelos discursos oficiais 

da cultura, quase certamente por não se encaixarem nos critérios socioculturais a 

estes relacionados.  

Na historiografia sobre o Brasil existem lacunas, silêncios e descontinuidades que 

parecem atender a orientações classistas e ideológicas. Cita-se como exemplo a 

promoção do concurso “Como se deve escrever a história do Brasil”, pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, no ano de 1838. Naquela década, acontecia uma série 

de rebeliões populares que demonstravam a grande insatisfação das classes menos 

favorecidas com os rumos que a dinastia de Orleans e Bragança vinha traçando para o 

Império Brasileiro. Esse é também um tempo de grandes conflitos entre classes populares 

e dominantes na Europa, especialmente na França, que culminarão nas revoluções de 1848 

e no posterior lançamento do livro O capital, de Karl Marx, em 1867. 

Talvez como reflexo dos acontecimentos na França, não parecia estar nos 

planos da Monarquia portuguesa no Brasil a inclusão das classes médias e populares 

na orientação cultural que se daria ao novo Império. Daí a necessidade de se 

“construir um gosto” que estivesse sintonizado com os ares de civilização que se 

pretendeu dar à corte nos trópicos. 

 

3.CULTURA, SOCIEDADE, ECONOMIA E CIVILIZAÇÃO. 

O sociólogo britânico Raymond Williams, tratando do conceito de “Cultu-

ra”, mostra como ele se transforma no mundo moderno, quando entra em contato 

com as ideias de “sociedade” e de “economia”, e como os três conceitos se relacio-

nam diretamente com a ideia de “civilização”. Segundo Williams, as novas relações de 
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classe oriundas da Revolução Industrial que se disseminaram pela Europa ocidental e 

para suas colônias atingiram também o campo das artes e da cultura: 

  

As modificações decisivas em sociedade e economia começaram antes, 

em fins do século XVI e no século XVII, e grande parte de sua evolução 

essencial completou-se antes que cultura viesse a incluir seus 

significados novos e alusivos. Estes não poderão ser compreendidos se 

não entendermos o que aconteceu à sociedade e economia e nenhum 

deles poderá ser plenamente compreendido se não examinarmos um 

decisivo conceito moderno que exigiu uma nova palavra no século XVIII 

– civilização (WILLIAMS, 1977:19). 

 

De acordo com Williams, o conceito de cultura, antes entendido como social 

e antropológico, passou então a se orientar para um processo “íntimo e das artes”, 

daí derivando a ideia de pessoa “culta”, detentora de saberes especiais. 

 

 [...] artista tinha sido uma pessoa habilidosa, da mesma maneira que 

artesão; mas artista então passou a se referir somente àquelas 

habilidades específicas. Além disso, e com maior importância, Arte 

passou a representar um tipo especial de verdade (...) e artista um tipo 

de pessoa especial, como demonstra a palavra artístico, para descrever 

seres humanos, que surgiu na década de 1840 (WILLIAMS, 2011:17-18). 

 

Tratando do desenvolvimento moderno dos conceitos de Cultura, Economia 

e Sociedade, o crítico cultural e literário nos diz que “cada conceito interagiu com 

uma história e experiência em transformação”, e no caso da Cultura, ele se põe a 

pergunta: Devemos compreender cultura como “as artes”, como um “sistema de 

significados e valores” ou como “todo um modo de vida”? E como relacioná-los com 

a “Sociedade” e a “Economia”?  

A argumentação de Williams nos conduz ao entendimento de que, nesse 

período da história ocidental, não é mais possível separar as ideias de cultura, de 

sociedade e de economia, pois todas elas são transformadas umas pelas outras. “No 

desenvolvimento moderno, os três conceitos não se moveram no mesmo ritmo, mas 

cada um deles, num ponto crítico, foi afetado pelo movimento dos outros”, esclarece 

o sociólogo.  Mas a civilização, para Williams, tornou-se um termo ambíguo, 

“denotando de um lado um desenvolvimento esclarecido e progressivo, e do outro, 

um estado realizado e ameaçado, que se tornava cada vez mais retrospectivo e, na 

prática, com frequência se identificava com as glórias vindas do passado”.  

O segundo aspecto apontado por Williams tem especial relação com a realidade 

musical brasileira do século XIX, principalmente se considerarmos a preocupação 

civilizatória com a qual se revestiu a criação do Conservatório de Música no Rio de Janeiro 

em 1948. Segundo Antônio José Augusto, no discurso de inaugural da instituição proferido 

pelo diretor interino Francisco Manuel da Silva, destaca-se a ênfase na contribuição que 
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uma instituição de tal ordem, a primeira a ser fundada no Brasil, proporcionaria ao 

“progresso da nossa civilização”. Augusto destaca ainda as palavras do próprio Francisco 

Manuel, a respeito de que “as instituições humanas devem ter por base a moralidade, e 

que as Belas-Artes são essencialmente morais” (...)  

 

O discurso da moralidade como base da arte, ou da arte como 

possuidora de uma essência moral, refletia diretamente os anseios de 

uma sociedade que buscava sobremaneira distinguir-se como culta e, 

portanto, detentora dos quesitos básicos a ser recebida no âmbito das 

nações civilizadas.  A arte não só “amaciaria os gostos”, como formaria 

cidadãos destinados a absorver a “ordem cortesã” (AUGUSTO, 

2010:70).  

 

Não há aqui maior espaço para aprofundamento dessas questões, mas a 

relação dessa argumentação com a formação sociocultural e com o “esquecimento” 

da modinha pode ser encontrada tanto nas ideias expostas por Raymond Williams 

como no artigo de Antônio Augusto. A ideologia que marcou a criação do 

Conservatório no Brasil, instituição que integra o perfil neoclássico de outras 

instituições congêneres e contemporâneas criadas pelo Império, como o IHGB e o 

Museu Nacional, estava, portanto, muito distante da cena descrita por Mônica Leme, 

Tinhorão e Edilson Lima, a qual, viva e pulsante na “sociedade”, não correspondia aos 

ideais cultos, nobres e cortesãos propostos para a prática da música “civilizada” no 

país. 

 

No século XIX, o Brasil foi o país que mais editou música na América 

Latina. A partir do II Reinado, várias editoras (oficinas de gravura ou 

litografias) estabelecidas no Rio de Janeiro já faziam da música impressa 

uma importante atividade comercial: Pierre Laforge, Heaton & Resburg, 

Ludwig & Briggs, Teotônio Borges Diniz, Raphael Coelho Machado, 

Frion & Raphael, Frederico Guigon, Salmon & Cia, Arvelos & Cia, 

Filippone e Cia, José Amat, Isidoro Bevilacqua, V. Sydow & Cia, V. 

Préalle, Filippone & Tornaghi, Rocha Correia, Brito & Braga, Buschmann 

& Guimarães, Narcizo & Arthur Napoleão, Viúva Canongia e outros 

menos expressivos (LEME, 2004:10). 

 

A cena acima descrita por Mônica Leme exemplifica ainda a presença da 

“cultura” da “economia” e da “sociedade” inferindo sobre a “civilização”, ameaçando 

destruí-la enquanto ideia de “estado realizado” (Williams). Esta ideia parece ter 

adquirido vigor estatal e perfil autoritário, tal a força com que ela se estabeleceu e se 

continuou na longevidade de instituições como o Conservatório de Música e outras 

instituições similares.  Evidencia-se aí uma larga distância entre o que se praticava nas 

ruas, boticas e tipografias e o que se desejava construir como arte e como “gosto”. 

Talvez se possa mesmo dizer que se tentou soterrar outro gosto e outra sensibilidade 

musical, luso-afro-brasileira, nascida nas trocas culturais entre os três continentes, e 
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pôr em seu lugar a arte neoclássica e civilizada erigida por refugiados franceses 

amparados pela nobreza portuguesa em terras brasileiras. 

 

4. MODERNISMO MUSICAL BRASILEIRO: A ARTE ESTATAL EM 

NOVO MOMENTO 

A afirmação de Mário de Andrade sobre o “misterioso hálito brasileiro” 

presente nas Modinhas Imperiais sugere o reconhecimento dele a um gosto musical 

nascido espontaneamente nas sociedades urbanas brasileiras do início do século XIX. 

Entretanto, o próprio Mário parece ignorar isso ao desenvolver, no livro Ensaio sobre 

a música brasileira, de 1928, as suas etapas para a construção de uma música “nacional” 

(tese nacional, consciência nacional e inconsciência nacional) (ANDRADE, 1962:43, 

nota). Trata-se aí de incentivar e forjar artificialmente a construção de uma música 

que pudesse ser chamada e reconhecida por determinados segmentos da sociedade 

como “música brasileira” ou como “música de qualidade”, de “gosto superior”. O que 

há de comum entre a construção do gosto na corte imperial e nas “etapas nacionais” 

de Mário de Andrade quase cem anos depois? O desprezo pela música urbana, feita 

pelas classes médias da população, as mesmas que frequentavam a tipografia de 

Manuel Antônio Serva em Salvador ou a de Paula Brito no Rio de Janeiro.  

A associação que se faz entre as preocupações modernistas de Mário de 

Andrade e as teses constantes no Ensaio é algo que vem desafiando muitos analistas 

do modernismo musical brasileiro. A nosso ver, deve-se separar completamente uma 

coisa da outra, pois entender a pesquisa e transfiguração de componentes folclóricos 

em música de concerto de caráter nacional como uma estratégia modernista é algo 

muito complicado e talvez até falacioso, e tem gerado interpretações muito contro-

versas, interessadas e oportunistas, sobretudo a respeito da obra de Villa-Lobos.  

Raymond Williams chama a atenção para o fato de que nas análises sobre o 

Modernismo desenvolveu-se um uma espécie de “filtro seletivo” que costuma 

enfatizar apenas o fenômeno mais recente, desprezando-se as etapas pelas quais 

passaram os artistas para chegar a uma arte moderna, criando-se, dessa forma, um 

tipo de isolamento temporal do movimento. Para Williams, essa seletividade se daria 

de maneira a isolar o lugar histórico do modernismo, ignorando-se tanto os 

movimentos precedentes quanto os que o sucederam, dificultando a sua localização 

no espaço-tempo histórico e cultural. Esta característica seria responsável por uma 

espécie de a-historicidade do movimento e pelo seu  

  

 [...] confinamento a esse campo altamente seletivo e desconectado de 

todo o resto em um ato de pura ideologia, cuja primeira ironia 

inconsciente é o fato absurdo de parar a história. O modernismo sendo 

o término, tudo o que vem depois é removido de seu desenvolvimento. 

É o posterior, preso no pós (WILLIAMS, 2010:3). 
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Esse aspecto ideológico de atemporalidade que revestiu o modernismo foi 

aprofundado na pesquisa de doutoramento acima citada, procurando responder 

basicamente a duas perguntas: De onde veio o modernismo nacionalista-folclorista 

brasileiro? Para onde ele foi? Como já dissemos, parece ter se criado em torno do 

modernismo musical no Brasil um “marco zero” da pesquisa em música brasileira, 

como se nada tivesse acontecido antes disso. A musicóloga Maria Alice Volpe aponta, 

ao contrário dessa tendência, que a pesquisa folclórica de Mário de Andrade se 

relaciona a algumas teorias sociais utilizadas pelo escritor e folclorista Silvio Romero, 

ainda no século XIX. Volpe ressalta, entretanto, que Mário de Andrade teria 

descartado o conteúdo racista das mesmas teorias, talvez porque ele mesmo tivesse 

ascendência negra, mas incorporando o espírito científico-positivista nas pesquisas 

folclóricas que desenvolveu em São Paulo e no Nordeste brasileiro (VOLPE, 2011). 

As teorias evolucionistas influenciaram sobremaneira a intelectualidade 

existente no momento em que se proclama a República em 1889. Associadas ao 

cientificismo positivista (cujo principal lema “Ordem e Progresso”, foi 

controversamente transcrito para a bandeira nacional, pois o lema original dizia “O 

amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”) as teorias sociais viriam 

a promover uma hierarquia entre raças de cores diferentes, o que viria a influenciar 

a cena sociocultural, como foi o caso de Silvio Romero. Por essa via de pensamento, 

a produção cultural de homens pobres ou de classes médias, quase sempre negros 

ou mulatos, seria “inferior” à produção de homens brancos e de gosto aristocrático. 

Esse aspecto sociológico não passou despercebido pelo musicólogo baiano Manuel 

Veiga, o qual, em artigo sobre a modinha, comenta: 

 

A questão do "gênio da raça" é própria do tempo, uma confusão entre raça e 

cultura, que levou às consequências funestas que todos conhecem. 

Etnomusicólogos do porte de John Blacking, entretanto, já têm tido coragem 

de reconsiderar o biológico no cultural, assim como Ramón Pelinski, mais 

recentemente, examina a relação corpo e música, sem nenhum traço de 

racismo (VEIGA, 1998:59). 

 

Detalhando o conteúdo do livro Cantos Populares do Brasil de Silvio Romero, 

Veiga mostra o claro preconceito com que Romero tratava a modinha, como se fosse 

gênero anônimo, de tipo folclórico, transcrevendo apenas os textos, não se 

importando em dar os devidos créditos à parte musical. Veiga cita também a postura 

preconceituosa presente no verbete “Modinha” do Grove's Dictionary of Music and 

Musicians, escrito por A. H. Wodehouse (Mrs. Edmund Wodehouse). Para Veiga, “a 

comentarista de nossa canção, sem conhecê-la devidamente, através de seu verbete 

desfavorável à modinha, ainda revisto em 1954, deve ter afastado centenas de 

potenciais interessados, por várias décadas” (VEIGA, 1998:50-51). 

A tendência verificada em Romero de se folclorizar a modinha como tipo de 

música anônima denota mais uma vez a esquiva em se considerar a existência e a 

  254   255 

 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                               CARLOS ERNST DIAS                         CARLOS ERNST DIAS                                                            ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                                                                                                         DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

produção cultural das classes médias por parte da intelectualidade brasileira. Tal 

pensamento acaba gerando uma polarização entre o acadêmico e o folclórico, onde 

o intelectual se coloca numa posição superior e no lugar de julgar e classificar 

cientificamente a produção “folclórica” como algo altamente “válido” como fonte de 

pesquisas para a produção de uma arte acadêmica, ou nacional-acadêmica, como foi 

o caso de Mário de Andrade. Assim como diversos outros intelectuais, Andrade 

aderiu ao que Carlos Guilherme Mota chama de “Ideologia da cultura brasileira” 

(MOTA, 2008) e se dedicou de corpo e alma a um projeto utópico de construção de 

uma “música brasileira”, numa visada homogeneizante que rapidamente se tornou 

estatal-autoritária. Ele, no entanto, reconheceu os erros e contribuiu muito para a 

vida dos analistas de sua obra com o texto O movimento modernista, de 1942.  “Meu 

aristocratismo me puniu”, disse o escritor (ANDRADE,1978:252). 

Enquanto Mário de Andrade morria de enfarte em 1945 em São Paulo, 

Vinicius de Moraes servia como diplomata em Los Angeles, nos EUA, e escutava 

admirado a gravação da cantora brasileira Elsie Houston cantando canções de Jayme 

Ovalle e Manuel Bandeira. Alguns anos depois, em 1956, Vinicius estaria criando, ao 

lado de Antônio Carlos Jobim, a trilha da peça Orfeu da Conceição, quase ao mesmo 

tempo em que compunha com Claudio Santoro a bela série de “Canções de Amor”. 

Pouco depois, em 1958, Vinicius voltaria a trabalhar com Jobim na gravação do LP de 

grande sucesso “Canção do Amor Demais”. 

Em que categoria se situam no cenário musical brasileiro as Canções de 

Amor de Santoro/Vinicius e as canções de “Canção do amor demais”, gravadas por 

Elizete Cardoso com arranjos de Jobim e pouco depois por Lenita Bruno com 

arranjos de Leo Peraccchi, no LP Por toda a minha vida? São modinhas? São 

folclóricas? São modernistas? Ou são apenas novas e modernas canções brasileiras 

feitas por integrantes das classes médias, letradas e bem informadas sobre o país e 

sobre suas culturas, como o eram as mesmas classes médias do final do século XVIII 

em Lisboa e princípios do século XIX no Rio de Janeiro e Salvador? 

Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira não têm o mesmo gabarito de Álvares 

de Azevedo, Gonçalves Dias ou de Castro Alves? Não são todos poetas brasileiros 

de alto nível? E quanto a Claudio Santoro, Antônio Carlos Jobim ou mesmo Jayme 

Ovalle, não são músicos de alta estirpe? Qual a razão, portanto, de se manter o 

silêncio e não se praticar ou de não se estudar as canções de câmara em língua 

portuguesa como se praticavam as modinhas de outrora? Devemos tocá-las e cantá-

las até hoje como Melodies, Romanzes, Arias ou cançonetas? Por que não cantá-las 

como o que elas de fato são, canções de amor em língua português-brasileira, com 

uma sensibilidade luso-afro-brasileira, bem construídas para voz e piano como fez 

Santoro e bem construídas ou arranjadas para diferentes formações instrumentais, 

como o fizeram Jobim e Peracchi? 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos propósitos do artigo foi o de contribuir para a compreensão das 

frequentes nuvens ideológicas que pairam sobre as manifestações culturais brasileiras, 

notadamente na música. Essas nuvens se fazem notar especialmente quando se 

recorre a outros campos de conhecimento como a História, a Literatura e às Ciências 

Sociais. O atraso da musicologia nessas análises vem sendo apontado por vários 

pesquisadores dessas outras áreas, como Júlio Diniz na Literatura, Marcos Napolitano 

e Carla Bromberg na História, entre vários outros. 

Procuramos ressaltar como o modernismo musical brasileiro foi marcado 

por muitos equívocos em suas premissas analíticas, algo que foi reconhecido pelo 

próprio Mário de Andrade em texto de 1942. Numa visada retrospectiva, 

procuramos evidenciar as relações entre os componentes ideológicos que 

provocaram a adoção de uma arte neoclássica e estatal por parte do Império do 

Brasil, a qual ignorou solenemente a viva e pulsante cena urbana relacionada às 

modinhas e lundus, e a postura parecida assumida pelo modernismo-folclorista-

nacionalista, o qual continuou ignorando a mesma cena urbana musical, naquele 

momento já não movida apenas por modinhas e lundus, mas por choros, polcas, 

tangos, tangos brasileiros, maxixes, mazurcas etc. 

Concluímos que os componentes ideológicos e socioculturais afetam direta 

e profundamente as práticas musicais no Brasil, especialmente aquelas relacionadas a 

instituições governamentais ou semigovernamentais como o Conservatório de 

Música. Por sua vez, as práticas musicais realizadas por cidadãos integrantes das 

classes médias, os quais, não sendo folclóricos anônimos e tampouco aristocratas ou 

nobres, criaram um espaço criativo mais livre de programas e estratégias 

governamentais, do tipo “Missão francesa” no século XIX, ou “Missionários da 

nacionalidade” durante o Estado Novo no século XX.  O que se verifica nos dois 

casos é a apropriação, pelos governos, de artistas e intelectuais para que, com suas 

ideias e talentos, sirvam como elaboradores de estratégias culturais não raro 

tendenciosas, autoritárias, efêmeras e quase sempre fracassadas.  

Por sua vez, as manifestações culturais e gostos espontâneos nascidos nas 

classes médias da população, no seio da sociedade e movidos por uma economia 

própria, promovem aquilo que se constitui numa grave deficiência da realidade 

brasileira, que é a continuidade cultural, intelectual e reflexiva, o aproveitamento 

daquilo que já foi escrito, pensado, gravado e constatado. Por isso as modinhas e 

canções de Antônio Carlos Jobim, Claudio Santoro e Vinicius de Moraes se 

comunicam de forma natural com as de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Ernesto 

Nazareth, Pixinguinha e muitos outros. Elas não foram abaladas por estratégias 

“civilizatórias” neoclássicas, evolucionistas, racistas, modernistas ou nacionalistas. 

Não foram guiadas por estruturas de governo, e talvez por isso mesmo tenham sido 

esquecidas e silenciadas. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre possibilidades estilísticas na interpretação 

da canção Melodia sentimental, de Heitor Villa-Lobos, segundo as propostas do canto classical 

crossover. Com base em conceitos de crossover e do canto classical crossover revistos em 

pesquisa bibliográfica, em análise da escuta de diferentes gravações dessa obra por interpretes 

de contextos diversos e na observação da partitura original para canto e piano, propomos uma 

performance classical crossover da canção baseada em arranjo especificamente elaborado para o 

seu acompanhamento. O arranjo e sua performance procuram adequar-se aos princípios básicos 

da técnica do canto lírico, mas emprega procedimentos musicais e técnicos próprios ao canto 

popular assim como novos elementos de acompanhamento pianístico que promovem um 

cruzamento das linguagens do “clássico” com a do “não clássico”. 

Palavras chave: Melodia sentimental; Villa-Lobos; classical crossover; interpretação da canção 

brasileira. 

 

MELODIA SENTIMENTAL BY HEITOR VILLA-LOBOS: AN INTERPRETATION 

UNDER THE CLASSICAL CROSSOVER SINGING APPROACH 

 

Abstract: This work presents a study of stylistic possibilities of interpretation of the song 

Melody Sentimental, by Hector Villa-Lobos, according to the proposals of classical crossover 

singing. Based on concepts of crossover style and classical crossover singing reviewed in 

bibliographical research, analysis of different recordings of this work by interpreters of diverse 

contexts and in the observation of the original scores Is Voice and piano, we propose a classical 

crossover performance of the song based on an arrangement specifically Created to the melody. 

The arrangement and its performance will seek to adapt to the basic principles of lyrical singing 

techniques but employs musical and technical procedures of popular singing as well as new 

pianistic elements that promote a cross-language of the “classic" and the "non-classic. 

Keywords: Melodia sentimental; Villa-Lobos; classical crossover; interpretation of the Brazilian 

artsong. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

“É por isso que se pode perceber música não apenas naquilo que o 

hábito convencionou chamar de música, mas – e, sobretudo – onde 

existe a mão do ser humano, a invenção. Invenção de linguagens: forma 

de ver, representar, transfigurar e de transformar o mundo.” (MORAES, 

1983, p.8) 
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O estudo que originou o presente trabalho partiu de questionamentos acerca 

da diversidade interpretativa que envolve a canção de câmara de modo geral e em 

especial a canônica Melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos. Criada no ambiente da 

música de concerto, sob a inspiração de gêneros populares como a seresta e a modinha 

brasileira, recebeu variadas leituras interpretativas, materializadas não apenas em 

transcrições e arranjos, mas em variadas sonoridades e estilos de vozes que a 

interpretaram e gravaram, remetendo-a ao foco de nossas atuais pesquisas, ou seja, à 

discussão da prática e compreensão conceitual daquilo que tem sido 

convencionalmente chamado canto classical crossover, assim como às possibilidades de 

relações dessa prática, ou conceito, a um repertório nacional para voz solo. 

A música ocidental apresentou, ao longo de sua história, repertórios que, em 

um mesmo período temporal, moveu-se de um contexto a outro, a exemplo da música 

trovadoresca, de canções folclóricas de diferentes países e da própria modinha 

brasileira. Algumas dessas obras, originárias de expressões populares, associadas à 

oralidade, adentraram os salões das residências, palácios, teatros e espaços 

acadêmicos, a partir de releituras e de novas roupagens interpretativas, associadas, 

sobretudo, ao desenvolvimento da escrita musical e de outras tecnologias, como a 

imprensa e nos últimos dois séculos, às mídias de difusão sonora como a gravação 

fonográfica, o rádio, a televisão, a internet, o telefone celular. Muitos destes 

repertórios musicais foram especialmente difundidos em decorrência de sua função na 

sociedade e dos meios de veiculação musical, penetrando não apenas em ambientes 

de fruição e apreciação artística, por meio da execução musical em teatros e salões 

musicais, mas também associados a outros meios expressivos de comunicação, como 

trilhas sonoras de cinema, programas radiofônicos e televisivos, lembrando ainda, nos 

últimos anos, de seu emprego em trilhas de jogos eletrônicos e de outras atividades 

virtuais. Assim, a percepção das relações da música com a mídia e da mídia com a 

música se torna cada vez mais relevante e inevitável.  

 

(...) Percebe-se como uma circularidade-compositor/intérprete/ouvin-

te-compositor- que aponta para uma espécie de processo. Hoje, em um 

universo visto não mais como algo fechado ou imóvel mas relativizado e 

em expansão.” (MORAES,1983, p.9) 

 

A presença da música, ou do fazer e fruir musical, envolve naturalmente 

diferentes sujeitos e contextos, ou seja, compositores, intérpretes, regentes, 

arranjadores, produtores e o próprio público fruidor/consumidor. No ambiente em 

que se desenvolve esse trabalho, onde se pode dedicar tanto ao estudo da música de 

concerto quanto à música popular, e considerando-se a abertura de mercados para 

cantores com formação lírica que não atuam exclusivamente na interpretação da ópera 

e de outros gêneros tradicionais, percebe-se um direcionamento crescente para o 

investimentos no estudo interpretativo de gêneros e estilos variados de música vocal 

brasileira e, paralelamente, para a divulgação midiática da música brasileira de concerto 
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em contextos que ultrapassem os espaços tradicionais de difusão da música dita 

“erudita”. A atuação de cantores líricos segundo essa perspectiva tem conduzido 

muitos desses intérpretes a se considerarem, e a serem considerados, cantores 

crossover, por promoverem um intercruzamento estilístico, contextual e midiático em 

seus repertórios, interpretando para um público não acostumado ou sem a expectativa 

de ouvir uma música de concerto, e com auxílio de tecnologias de amplificação vocal, 

obras originalmente concebidas no ambiente da música de concerto, interpretadas de 

maneira criativa, desvinculando-se, de certa forma, de certos padrões interpretativos 

convencionais. Do mesmo modo, podem hoje ser apreciados cantores crossover que 

com suas vozes líricas interpretam obras elaboradas no ambiente da música popular 

ou criadas por compositores populares.   

Avaliando tal ampliação de perspectivas interpretativas, observa-se quão 

frequentes são as interpretações de obras relevantes do repertório lírico, como a 

Melodia sentimental de Villa-Lobos de que tratamos neste artigo, por cantores não 

eruditos, que levam para seus contextos midiáticos específicos essa música concebida 

originalmente como peça de concerto, se valendo de elementos técnico-

interpretativos aproximados daqueles empregados na leitura de obras populares, 

alterando desde a tonalidade original até a configuração tímbrica e harmônica da obra 

em arranjos do acompanhamento instrumental e, sobretudo, empregando 

características tímbricas e articulatórias próprias de suas vozes, bem diversas daquelas 

interpretações líricas tradicionais. Inseridos nestas práticas em que se propõem 

cruzamentos de linguagens, estilos, técnicas e meio de difusão visando a aproximação 

de manifestações sonoras diversas, com maior liberdade criativa e performática, 

consideramos que esta atividade artística em crossover, que se evidencia pelo 

cruzamento de contextos, não se enquadra contudo no que comumente se define 

como canto classical crossover, cujas características serão discutidas nos próximos 

itens, ainda que sejam agentes do pensamento Crossover, como interseção entre 

vertentes artísticas diversas. 

 

2 - CROSSOVER E CLASSICAL CROSSOVER  

A palavra crossover pode ser literalmente traduzida do inglês para o português 

como “mistura” ou “cruzamento1”. Portanto, o “crossover” ou “crossing over” é um 

termo utilizado para designar junções entre dois ou mais gêneros ou estilos artísticos. 

Na atualidade, podem-se reconhecer diversos estilos musicais e a promoção de 

diálogos ou fusão de estilos, em função não apenas de ideais criativos, mas ainda de 

possibilidades tecnológicas empregadas em sua criação e difusão, o que também 

estimula nos performers a realização de experiências dialógicas. O artista/músico, além 

de utilizar a tecnologia como ferramenta de composição e interpretação, transforma 

o objeto artístico em um produto de consumo afeito ao “eletrônico”, permitindo-lhe 

circular pelas redes globais da internet, tornando-o mais facilmente acessível pelos 
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mais diversos públicos, transformando-se em uma obra movente, próxima dos anseios 

da contemporaneidade.  

A promoção de atividades em crossover está associada a diversas áreas 

artísticas, sobretudo à música, visando, por sua característica de versatilidade, a um 

maior alcance de público, segundo indicativos de estudos e estratégias mercadológicos 

(SHUKER, 2005). Nos Estados Unidos, por exemplo, o crossover tornou os artistas de 

R&B (Rock and Blues) ainda mais populares pela mistura entre o estilo R&B e o “pop”, 

consagrando a “soul music”, transitando bem à vontade, entre esses mesmos gêneros 

tradicionais. A esse respeito, Shuker comenta: 

A música classificada como R & B não foi promovida tão fortemente como 

"pop", nem as gravações de R & B têm acesso à extensa rede de distribuição de discos 

pop, embora Gordy na Motown na década de 1960 tenha perseguido com sucesso 

uma política de tornar a música negra atraente para um público branco (por exemplo, 

o Supremes, os quatro Tops). Na década de 1980, com o sucesso de artistas como 

Michael Jackson e Prince, o Billboard inaugurou um gráfico Hot Crossover 30 (1987), 

codificando a natureza livre da música negra. (SHUKER, 2005, p.62) 

Tais observações são aqui feitas a fim de esclarecermos que o tema de nossa 

pesquisa se insere em um âmbito artístico amplo, mas que a ênfase desta pesquisa 

recai sobre um subgênero do crossover conhecido como classical crossover, que associa 

especificamente elementos da “música clássica” vocal com os da “não clássica”, como 

por exemplo: ópera + rock, ópera + pop, ópera + jazz, etc.  

O classical crossover, por sua vez, foi instituído e reconhecido mercadologia-

camente em 1990, a partir do concerto dos três tenores (Luciano Pavarotti, Plácido 

Domingo, José Carreras) em Caracala, na Itália, sob a batuta de Zubin Metha, ocorrido 

no encerramento da Copa do Mundo de Futebol em 1990, evento de alcance midiático 

mundial. Nesse concerto, os tenores cantaram intercaladamente, músicas eruditas e 

populares – canções tradicionais italianas, árias de óperas e outras canções 

mundialmente conhecidas, para uma plateia variada, com auxílio de recursos 

tecnológicos de amplificação e mixagem e de uma extraordinária mídia de difusão. 

  

“Na véspera da final da Copa do mundo de 1990 na Itália se concretizava 

o mais bem-sucedido projeto de música clássica de toda a história. Na 

noite de 7 julho daquele ano, nas Termas de Caracala, em Roma, os 

tenores Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreras, em 

conjunto com as orquestras do Maggio Musicale Fiorentino e da Ópera 

de Roma, regidas por Zubin Mehta, realizavam um ambicioso projeto 

que associava exemplarmente uma notável estrutura de marketing com 

uma inatacável qualidade artística.” (COLARUSSO, 2015, p.1).  

 

A partir desse evento significativo no canto, na mídia e no mercado 

fonográfico e artístico, passou-se a vivenciar o paradoxo da contraposição de 
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linguagens frente à forte aproximação funcional e contextual das músicas de concerto 

e popular, ou seja, entre os diferentes elementos artísticos e midiáticos dos ambientes 

erudito e o popular, entre a música “clássica” e as músicas em estilo “não clássico”. 

Nos últimos anos, o classical crossover, como já dissemos anteriormente, fortemente 

relacionado aos interesses da mídia e do mercado consumidor de arte, foi 

gradativamente construindo seu próprio repertório musical (MIDDLETON, 1993), em 

função dos sucessos comerciais de artistas de formação erudita como Yo-Yo Ma, Josh 

Groban, Chris Botti, Sarah Brightman, Lucia Micarelli, Katherine Jekins, com clara 

interposição de elementos da música pop, do rock e de elementos musicais inéditos 

ou já exaustivamente conhecidos, como canções africanas, músicas folclóricas e obras 

tradicionais de concerto de diversos países, transitando também por línguagens 

diversas da música instrumental e trazendo uma nova dimensão para o conceito de 

música clássica.  

Na esteira destes artistas e de suas escolhas musicais, consideramos a 

possibilidade de também interpretarmos em canto classical crossover obras 

selecionadas do repertório canônico da música vocal brasileira. Um dos autores 

escolhidos foi Villa-Lobos, o mais midiático dos compositores eruditos brasileiros. 

. 

3 - O CANTO CLASSICAL CROSSOVER E MELODIA SENTIMENTAL: 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

“Classical crossover é um termo usado para descrever artistas que têm 

uma formação ‘clássica’ mas que em última instância trazem para as suas 

canções e interpretações elementos da música popular juntamente com 

uma imagem comercializável para alcançar um público mais amplo. (...) 

Os artistas classical crossover combinam deliberadamente elementos da 

música pop com o clássico.” (FRYER, 2014, p.144) 

 

No sentido de elucidar a realização de um canto crossover especialmente 

voltado para a interpretação da canção de câmera brasileira, a qual estaria em princípio 

inserida no contexto comumente chamado de “música clássica”, propõe-se neste 

trabalho a elaboração de uma versão interpretativa da reconhecida canção Melodia 

sentimental, segundo características técnicas e musicais próprias ao canto classical 

crossover, especificamente inspirada na tradição interpretativa da canção popular 

brasileira, mas com manutenção dos aspectos musicais fundamentais à identificação da 

canção como uma obra de concerto, sobretudo os aspectos técnico-vocais. Buscou-

se a detecção de características interpretativas que pudessem auxiliar na configuração 

de um “cruzamento” musical, guardando ou enfatizando, contudo, características 

tanto populares quanto líricas possíveis na obra, elementos que permitissem o 

equilíbrio estético entre a interpretação lírica e a confecção de um arranjo para canção, 

visando à caracterização de uma performance de canto classical crossover.  

 

  270   271 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                       HELEN ISOLANI MARQUES                         HELEN ISOLANI MARQUES                                                   ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                    LUCIANA MONTEIRO DE CASTRO                         LUCIANA MONTEIRO DE CASTRO                                                                 DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

3.1. MELODIA SENTIMENTAL, CANÇÃO DE HEITOR VILLA-LOBOS 
 

“A música de Villa-Lobos, como uma sonoridade encarnada, que se 

corporifica, surge num lugar de encontro de múltiplas tendências. Ela 

possui essa substância sedutora que retém em si o contraste e a 

diferença.” (PASSOS, 1988, p.76) 

 

A representatividade da música popular brasileira, como bem imaterial 

identitário do seu povo, pode dar-se na medida em que, amplamente divulgada pelos 

meios de produção e comunicação de massa, gera e assimila influências sem perder 

suas características primárias, a exemplo de certos elementos rítmicos e melódicos 

característicos ou temas marcantes e recorrentes na tradição oral brasileira. Assim 

aconteceu com a canção Melodia sentimental que foi composta em 1958 por Villa-

Lobos, uma das últimas de suas composições.  

Dentre outros gêneros musicais, Villa-Lobos escreveu música para o cinema, 

tendo sido um dos primeiros compositores brasileiros a compor trilhas especialmente 

para essa arte “industrial” do século XX. A primeira delas, direcionada ao filme O 

Descobrimento do Brasil (1937) de Humberto Mauro, resultou na composição de 

quatro suítes orquestrais, que foram gravadas pelo maestro Roberto Duarte. A 

segunda dessas trilhas sonoras foi feita para o filme A Flor que Não Morreu ("Green 

Mansions", 1959), da MGM, de Mel Ferrer, protagonizado por Audrey Hepburn. O 

compositor Bronislau Kaper, que trabalhou juntamente com Villa-Lobos no projeto, 

alterou significativamente a partitura, dividindo os créditos da música com o brasileiro. 

Descontente com o resultado musical no filme, Villa-Lobos inseriu essa canção, 

inicialmente parte da referida trilha, em uma suíte sinfônica, A Floresta do Amazonas, 

para soprano, coro masculino e orquestra, restaurando suas intenções originais. 

Dividida em 20 movimentos, a obra traduz em linguagem musical grandiosa, os sons 

da floresta brasileira. Como registros fonográficos de cantores líricos, tomamos para 

escuta a gravação da obra pela reconhecida soprano norte-americana Renée Fleming, 

sob a batuta de Alfred Heller, pela gravadora Consonance, em 1989, e a gravação 

histórica com a soprano brasileira Bidu Sayão, de 1959, sob a regência do próprio Villa-

Lobos, pela gravadora EMI, estreada no Carneghie Hall, em Nova York, EUA. A figura 

1, seguinte, mostra a estruturação da suíte Sinfônica, composta originalmente: 
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Suite I –  

Na Floresta 

• Abertura 

• Cair da Tarde 

• Exploração 

• Antecipando Jobim 

• Música de Rima 

• Dança I 

• Pássaros 

• Canção de Amor 

• Veleiros 

• Dança II 

• Melodia Sentimental 

Improviso  

•  

•  

• Abertura /Tema 

• Improviso I 

• Improviso II 

• Volta ao Tema 

• Final 

 

Suite II –  

Além da Floresta 

• Prelúdio / Episódio da Lua 

• Piano & Orquestra 

• Tango 

• Adagio a La Ravel 

• Intermezzo (Igarapés) 

• Cair da Tarde Tempestade 

• Final 

 

 

Figura 1: Três movimentos da suíte sinfônica A Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos, 

para orquestra, coro masculino e solos de soprano. 

 

As quatro canções presentes na estrutura formal de A Floresta do Amazonas 

foram transcritas pelo compositor para acompanhamento pelo piano, assemelhando-

se a uma redução da parte orquestral, mas com características de canção de câmera. 

As canções, sobre poemas de Dora Vasconcellos, são: Veleiros, Cair da tarde, Canção 

de amor e Melodia sentimental. Trata-se de uma partitura extremamente conhecida no 

ambiente erudito, acadêmico e artístico, sendo obras clássicas e muito difundidas em 

repertórios de cantoras eruditas brasileiras e internacionais. 

 

3.2. A MELODIA SENTIMENTAL EM CROSSOVER 

Heitor Villa-Lobos destacou-se como um dos principais responsáveis pela 

configuração de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo 

considerado um expoente musical no Brasil ao compor obras que revelaram nuances 

das culturas regionais brasileiras, com releituras de elementos populares urbanos e de 

influência portuguesa, africana e indígena. Considerado um de nossos maiores 

compositores de música da câmara, ópera e música sinfônica, recebeu notável 

influência da música folclórica e da música urbana carioca, fazendo transcrições para 

piano e para grupos camerísticos de temas populares, transformando em música de 

concerto, gêneros como a modinha e o choro. Segundo Passos, Villa-Lobos foi um 

compositor que também exerceu a prática da composição popular. Talvez por isso 

sua música pareça buscar superar uma dicotomia, criando uma oscilação entre o 

erudito e o popular, o que faz confundir esse limite (PASSOS, 1988, p.7).  

A canção Melodia sentimental é considerada uma obra clássica e 

representativa do repertório de câmara brasileira, mas foi gravada por diversos 

intérpretes da música popular, como Maria Bethânia, Djavan, Zizi Possi, Mônica 

Salmaso e outros, que promoveram versões adaptadas da obra, como mostra a tabela 

apresentada na figura 2, que exemplifica a movência2 da obra, ou seja, seu trânsito entre 

diferentes contextos musicais, mesmo no variado ambiente criativo da música popular 

brasileira. Observe-se que na interpretação da canção, de modo geral, quando se muda 
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a colocação vocal (ou impostação vocal3), muda-se o caráter estilístico e expressivo. 

Assim, a Melodia sentimental assume, a cada gravação, um caráter diverso, consoante 

a ser cantada por um soprano como Bidu Sayão ou interpretado pelas vozes de Maria 

Bethânia ou Djavan. Propusemo-nos assim a analisar, por meio de uma escuta simples, 

com foco apenas em alguns parâmetros comparativos, gravações fonográficas de onze 

diferentes cantores intérpretes em Melodia Sentimental, vinculados à música de 

concerto e a diferentes nichos da música popular, a saber: Bidu Sayão, Maria Lúcia 

Godoy, Elizeth Cardoso, Mônica Salmaso, Zizi Possi, Olivia Byington, João Bosco, Ney 

Matogrosso, Maria Bethânia e Djavan. Vejamos as indicações de gravações na tabela 

abaixo (figura 1). 

 

Intér- 

prete e ano 

de 

gravação 

Tonali-

dade 

Nome do 

álbum 
Instrumentação e gravadora 

Bidu Sayão, 

1959 

Lá menor 

(Tonalid. 

original) 

A Floresta do 

Amazonas 

(Forest of the 

Amazon) 

Orquestra Sinfônica de Nova York 

Gravadora EMI 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HdClmk9ow 

Elizeth 

Cardoso, 

1969 

Lá menor  

(uma 

oitava a 

baixo) 

A Enluarada 

Elizeth 

Arranjos e Regência de “Maestro Gaya”, LP com 

participações Especiais de Clementina de Jesus, 

Cartola, Pixinguinha. Gravadora: Copacabana 
https://www.youtube.com/watch?v=m-FIBRopDWo 

Olivia 

Byington, 

1987 

Lá menor 

(Tonalid. 

original) 

Melodia 

Sentimental 

Canto e piano, com Maria Teresa Madeira 

Gravadora – Sony Music 

https://www.youtube.com/watch?v=jWuHcBVFEBI 

Maria Lúcia 

Godoy, 

1988 

Lá menor 

(Tonalid. 

original) 

Floresta do 

Amazonas 

Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, regência de 

Henrique Morelenbaum 

Gravadora: Karmim Produções 

https://www.youtube.com/watch?v=y5b5iTIrRV0&t=

764s 

Zizi Possi, 

1996 
Ré menor Mais Simples 

Sintetizador, baixo, violoncello, violão, piano, arranjo 

de Benjamin Taubkin Gravadora: Polygram 

https://www.youtube.com/watch?v=AQhMRlVcxDw 

João Bosco, 

1995 

Lá menor 

(Tonalid. 

original) 

Dá Licença Meu 

Senhor 

Violão e voz, arranjos de João Bosco 

Gravadora Sony Music 

https://www.youtube.com/watch?v=SEDKUa4WSL0 

Ney 

Matogros-

so 

1997 

Lá menor 

(Tonalid. 

original) 

O Cair da Tarde 

Piano e canto, arranjos de Leandro Braga 

Gravadora Polygram 

https://www.youtube.com/watch?v=LAEI3W2qKAw 

Maria 

Bethânia, 

2003 

Mi menor Brasileirinho 

Violão e voz 

Gravadora: Sony Music/ Biscoito Fino 

https://www.youtube.com/watch?v=cW1rB7qW5Sk 

Djavan, 

2003 
Ré menor 

Trilha sonora do 

filme “Deus é 

Brasileiro”, 

direção de Cacá 

Diegues. 

Piano e Voz 

Gravadora: Luanda Records 

https://www.youtube.com/watch?v=EXWsHhmtb28 

Mônica 

Salmaso, 

2011 

Ré menor 
Alma Lírica 

Brasileira 

Piano e Saxofone soprano, arranjo de Gilson 

Peranzzett Gravadora Biscoito Fino 

https://www.youtube.com/watch?v=_gMrLEBXCnka 

Renee 

Fleming, 

2011 

Lá menor 

(Tonalid. 

original) 

The Forest of the 

Amazon 

Orquestração de Heitor Villa-Lobos, regência de 

Alfred Heller - Moscow Radio Symphony Orchestra 

Gravadora Naxos 

https://www.youtube.com/watch?v=kH-vVjUo0Mg 

 

Figura 2:  Tabela cronológica com gravações fonográficas da canção Melodia sentimental de H. 

Villa-Lobos, com indicação de parâmetros gerais. 
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Uma análise comparativa foi realizada a partir da escuta de trechos, com 

aferição de características tímbricas decorrentes das diferentes colocações e gestos 

vocais dos intérpretes, de diferenças entre pronúncia e articulação do português 

brasileiro cantado, de tipos de interferências no acompanhamento e ainda do emprego 

de outros recursos técnicos ocasionais. Foram também observadas variações tímbricas 

decorrentes da transposição tonal e da criação de arranjos musicais, além da utilização 

de processos tecnológicos específicos na performance gravada. A partir da observação 

destas características, buscamos localizar elementos técnico-interpretativos passíveis 

de comporem um canto “cruzado” a serem integrados em nossa própria 

interpretação, a que classificaríamos como um canto crossover, mantida em princípio 

uma interpretação fundamentada em técnicas do canto lírico, ou seja, um canto 

classical crossover, sobretudo no caráter da impostação vocal na interpretação da 

melodia, mas buscando elementos capazes de colocarem em diálogo o contexto lírico 

e o da música popular veiculada por mídias contemporâneas.  

Antes de uma avaliação da obra no contexto contemporâneo, contudo, 

lançamos olhares sobre a obra em sua imanência, ou seja, sobre suas características 

intrínsecas, relacionada ao conteúdo da partitura original para canto e piano, na qual 

nos baseamos em nossas leituras. 

 

4 – ARRANJO PARA UMA PERFORMANCE EM CLASSICAL CROSSOVER 

“Não é fácil para o intérprete penetrar neste universo artístico – Villa-

Lobos não aceitava mediocridade!... Suas obras em geral são de difícil 

execução. Elas requerem uma técnica villalobiana e um estudo artístico 

profundo, a exemplo das técnicas específicas de todo grande 

compositor.” (DEVOS, 1988, p.99) 

Para realização de uma performance em crossover com emprego do classical 

crossover da obra Melodia sentimental, optamos pela realização de um arranjo próprio, 

nele incluindo e cruzando elementos característicos musicais e técnicos observadas 

nas práticas recorrentes apresentadas nos contextos “erudito” e “popular” 

observados na escuta das gravações fonográficas, recursos esses aplicados à voz e ao 

acompanhamento instrumental.  O objetivo desta performance e de empreitadas 

semelhantes é aproximar o intérprete de ouvintes pouco habituados à música de 

conceito e vice-versa, promovendo diálogos entre elementos distintos das linguagens 

– os da música de concerto e os da música popular, ainda que ambas reflitam, cada um 

a seu modo, traços culturais e da tradição musical brasileira. Reitera-se aqui que nossa 

proposta de performance pressupõe o emprego da técnica do canto lírico, como 

cuidados com a impostação vocal, que pode ser controlada para mais ou para menos, 

propondo ainda o uso do vibrato, do legato e da extensão da voz com mesmos 

recursos técnico-interpretativos. Fazem-se aqui referências estéticas básicas do canto 
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lírico tal como preconizadas e praticadas na maioria das escolas de música, segundo 

ensinamentos perpetrados entre os séculos XVII e XIX, ainda empregados 

tradicionalmente na performance pelo cantor erudito nos dias atuais. Empregaremos, 

contudo, elementos do canto popular contemporâneo, cujos elementos estão em 

construção e variam consideravelmente.  

A canção Melodia sentimental foi originalmente escrita por Villa-Lobos na 

tonalidade de Lá Menor, como representada na figura 3 e destinada à execução por 

uma voz de soprano. Essa tonalidade permite a projeção da voz, por um cantor 

treinado, sem recursos do microfone. Uma das diferenças notáveis entre o canto 

popular4 e o canto lírico5 é a região em que a melodia é escrita (PINHO, 2012). Na 

escrita vocal, isso se reflete na chamada tessitura da obra6, sendo uma composição 

lírica frequentemente composta e indicada para uma certa extensão e tessitura 

específicas, relacionadas a uma classificação e subclassificação da voz (soprano, mezzo-

soprano, tenor, contralto, barítono, baixo), sendo o cantor normalmente escolhido 

de acordo com as exigências da música ou escolhendo esse uma obra adequada à sua 

voz. Na música popular, por outro lado, é perfeitamente aceitável e frequente que se 

modifiquem elementos como variação de tonalidade, conforme a adequação à vocal 

do cantor que a deseja interpretar.  

 

 
Figura 3: Melodia sentimental de H. Villa-Lobos. Transcrição do original orquestral para piano 

e canto. Tema original em Lá Menor, com o acompanhamento ao piano de acordo com a 

composição sinfônica. 

 

Considerando-se o parâmetro “tonalidade” e a liberdade de sua alteração na 

música popular, optamos pela sua realização nesta canção em classical crossover, como 

apresentado na figura 4, descendo uma segunda maior em relação ao tom original, a 
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fim de que possamos interpretar a obra em uma tessitura mais próxima à da entonação 

da fala do soprano, fato usual na interpretação do canto popular, que permite ainda, 

ou demanda, o uso da sonorização, mas facilita a dicção e a compreensão do texto. 

Essa busca tímbrica valoriza as sonoridades vocais surgidas e objetivadas no século XX 

e que têm no uso do microfone um de seus elementos de sustentação. As figuras 4 e 

5 que se seguem mostram os contrastes musicais entre a dinâmica, a estrutura, a 

tonalidade, o andamento e o timbre de acompanhamento.  

Observando a dicção, podemos apontar outro ponto contrastante e 

diferencial entre os dois estilos.  A articulação mostrada na figura 5, ao ser feita no 

canto erudito, segue regras técnicas que por vezes, tornam incompreensível a 

pronúncia textual, na maioria das línguas, inclusive em português. Isso se deve em 

parte, à influência das escolas tradicionais, que se inspiram na escola belcantista que 

têm no idioma italiano seu modelo de sonoridade, e em parte devido à necessidade 

de aumento da intensidade e a projeção da voz, não artificialmente amplificada. No 

canto popular, cujos recursos harmônicos nem sempre apresentam a complexidade 

das obras de concerto, a letra é tradicionalmente o veículo primordial de expressão, 

sendo frequentemente repetida pelo ouvinte, pelo que se exige do intérprete clareza 

na dicção para que se entenda facilmente cada palavra cantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Melodia sentimental de H. Villa-Lobos. Arranjo para performance classical crossover 

com a tonalidade de Fá Menor, com diferenças no acompanhamento e o início em caráter 

recitativo, acompanhamento na clave de Fá. 
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 Partitura Original         

 

 

 

 

Arranjo 

 

 

 

 

Figura 5:  Melodia sentimental de H. Villa-Lobos.  Na partitura original, interpretação das notas 

graves impostadas e no arranjo para performance classical crossover e sugestão de realização de 

notas graves menos impostadas, em dicção aproximada da fala. A impostação retomada na nota 

Dó 4, em fermata. Alterações rítmicas (figura rítmica da sílaba so de sonhar circulada) e escolhas 

das alturas das notas evidenciando as diferenças interpretativas. 

Ainda que modernamente o intérprete tenha assumido importante papel 

criativo e decisório na interpretação na música erudita, é usual que se procure na 

música de concerto valorizar a intenção original do autor com a preservação de suas 

indicações. O êxito interpretativo estaria então em realizar-se cada detalhe da 

partitura e certa reconstituição de uma sonoridade tradicional. Na interpretação da 

música popular, contudo, espera-se que o cantor apresente uma versão diferente 

do original ou das versões já apresentadas anteriormente. Busca-se a novidade. Em 

alguns gêneros, essa releitura pode incluir a improvisação, entendida aqui num 

sentido amplo que engloba desde ligeiras variações em uma ou outra frase melódica, 

até a invenção de uma melodia inteiramente nova, apenas baseada nos acordes da 

canção interpretada. Acredita-se, portanto, que o cantor erudito teria no canto 

classical crossover maior liberdade para empregar recursos que enriqueçam sua 

interpretação pessoal, podendo alterar o andamento de algumas passagens de uma 

música para lhe atribuir-lhe uma expressividade não prevista pelo autor, criando 

efeitos de dinâmica que acrescentam colorido pessoal à sua interpretação, dando 

menos ou mais ênfase a um adorno vocal recomendado pelo autor, etc.  

Objetivamos que essas interferências, contudo, não conduzam em nosso 

trabalho a modificações do desenho rítmico-melódico que venham a descaracterizá-

lo, ou seja, deseja-se que a música possa ser reconhecida como ela própria, como uma 

variação livre ou versão facilitada.  

Mesmo sem atuar como um improvisador no sentido mais amplo do termo, 

o cantor popular frequentemente transforma, na sua interpretação, figuras rítmicas da 
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frase e/ou a relação entre elas (a “divisão rítmica”), chegando mesmo a modificar 

trechos da construção melódica, alterando algumas notas. Valendo-nos destas 

prerrogativas, nas figuras 6 e 7 são apresentadas diferentes finalizações das frases na 

composição original e no arranjo para o canto classical crossover.  Na finalização do 

arranjo, procuramos manter no piano a ideia (motivo) composta por Villa-Lobos e 

apresentada na introdução da partitura original, com a execução desse motivo na mão 

esquerda ao piano em clave de Fá, e realizando uma finalização com notas agudas para 

voz, do Fá4 ao DÓ5, com portamento, que evidencia o caráter virtuosístico da técnica 

de canto lírico. O virtuosismo de emissão de um Dó5, em contraposição a elementos 

de articulação popular, valorizam, pelo contraste e pela surpresa, tal escolha 

interpretativa, remetendo seguramente à prática e aos recursos técnicos do canto 

lírico. 

 

  

 

 

 

Partitura Original em Lá Menor 

Início da finalização da canção - c.33. 

  

 

  

 

 

 Finalização da canção em sustento da nota Lá4, c.37. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Melodia sentimental, de H. Villa-Lobos., cópia da edição original em Lá menor. A  

finalização da canção no c.32-40 evidenciada principalmente na sustentação da nota Lá4 no 

início do c.37 enquanto o piano conclui com o motivo instrumental principal até c.40 
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Partitura para performance classical-crossover 

Começo da finalização da canção c.47 mantendo a impostação popular nas notas grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos para performance em canto classical crossover. A 

finalização começa a partir do c.47. Do c.40-51 com emissão popular no registro médio/grave das notas.  A 

partir do c.50 o piano mantém o motivo composto por Villa-Lobos com a execução deste motivo na mão 

esquerda ao piano em clave de Fá, e uma finalização com notas agudas para voz, do Fá4 ao DÓ5, com 

portamento, que evidencia o caráter virtuosístico da técnica de canto lírico. 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há seguramente diferentes formas de se realizar a performance de uma obra 

musical, estando essa prática intimamente ligada às diversas e complexas formas de 

expressão do artista e ao própria contexto da performance. O performer permanece 

assim, em constante busca; é pesquisador e adaptador pois, se a música na partitura 

parece ser uma informação fixa, sua leitura é mutável, sujeita ao contexto pessoal e 

social, às vivências, à história, às mudanças midiáticas, às exigências de gosto próprias 

de um espaço e de um tempo.  Para obter-se êxito artístico em uma performance vocal 

na atualidade, frente às necessidades de um cantor dedicar-se a diferentes estilos e em 

virtude de um mercado exigente e de uma multiplicidade de mídias e ofertas musicais, 

torna-se importante ao intérprete observar alguns fatores. Em primeiro lugar, há que 

se valorizar obras cujo potencial estético seja perceptível.  

Há que se investir também no aprimoramento técnico-interpretativo do 

cantor crossover, buscando o êxito comunicativo do cantor sem prejuízo de sua saúde 

vocal. Ressaltamos, contudo, que a técnica vocal do crossover não se restringe à 

observância absoluta ou exclusiva de princípios preconizados pela tradicional escola 

do belcanto ou de qualquer outro método ou técnica, preestabelecidos. Importante 

agregarem-se conhecimentos fisiológicos, acústicos, filosóficos que, aliados a um 

domínio corporal e mental e aos próprios ensinamentos da tradição belcantista ou de 

outros métodos, permitam a execução coerente e exitosa de performances em 
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diferentes estilos musicais. Além da técnica, lembramos ainda, que o trabalho de 

pesquisa é igualmente de fundamental importância. A pesquisa realizada para 

elaboração deste trabalho, sobretudo a escuta dos fonogramas listados na figura 2, 

conduziu-nos à percepção e à interpretação de dados/elementos musicais, os quais 

nos revelaram um pouco daquilo que já foi feito, e de como foi executado, assim como 

nos sugeriu algo que ainda poderia ser feito na interpretação desta canção - Melodia 

sentimental, auxiliando-nos também na percepção e no desenvolvimento de outros 

elementos da interpretação, como a projeção vocal, a variedade de técnicas de emissão 

possível, o uso de diferentes tipos de vibrato, ataques de notas inicias de frase, tipos 

de finalizações e a avaliação de espectros gráficos de harmônicos das vozes.  

Neste trabalho foram levantados dados de execução de Melodia sentimental, 

uma música composta em 1958, mas que permanece viva, sobretudo graças à sua 

vitalidade e potencialidade artísticas inerentes, mas igualmente graças à sua difusão 

midiática e à sua adaptabilidade a diferentes leituras interpretativas.  

Observa-se no desenvolvimento desta pesquisa de mestrado em que se insere 

o recorte ora apresentado que podemos caracterizar e delimitar o canto classical 

crossover como: 1 - uma vertente das atividades crossover; 2 - uma possibilidade de 

travessia de contextos do meio erudito ao meio popular com emprego técnico da voz 

lírica; 3 - um meio eficaz de divulgação de obras musicais brasileiras importantes, de 

concerto ou de cunho popular, em contextos diversos daqueles frequentados por seus 

respectivos fruidores habituais, 4 - possibilidade de ampliação do mercado de trabalho 

para cantores com formação lírica, 5 - atividade que, ainda que apoiada nas novas 

tecnologias ou na produção e difusão midiática, não deve estimular práticas de 

apropriação cultural, diluidoras das qualidades distintivas de uma obra musical, em 

favor da aproximação do gosto das massas, mas buscar a aproximação a partir dessas 

mesmas qualidades e de sua valorização.  

Consideramos, portanto, que o canto classical crossover pode configurar-se 

em situações aparentemente antagônicas como na interpretação com voz lírica de 

obras representativas compostas no ambiente da música de concerto e apresentadas 

em contextos e mídias onde possui pouca ou nenhuma veiculação anterior e na 

interpretação com vozes líricas, ou apoiada em outra técnica que o cantor hábil venha 

a dominar, de obras representativas originalmente compostas e interpretadas no 

ambiente dito popular. Em ambos os casos, as interpretações vocais, amparadas em 

princípios técnicos de controle e fortalecimento dos aparelhos vocal, respiratório, 

ressonantal e muscular humanos de fundamentação lírica, serão passíveis de 

amplificação sonora artificial e de veiculação por mídias variadas, não podendo o 

intérprete deixar de adequar-se tecnicamente às novas exigências acústicas geradas 

pelo uso das tecnologias. 
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Notas 

1ZUMTHOR, Paul (1993) A letra e a voz. São Paulo: Companhia das Letras. 
2PINHO, S.; KORN, G.P; PONTES P. (2014) Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal, Editora 

Revinter, p.35. 
3O termo “canto popular” será aqui usado para designar as formas de canto associadas ao repertório e às 

sonoridades musicais surgidas a partir do século XX, graças principalmente a duas inovações tecnológicas: 

o microfone, que define novas possibilidades de estética sonora, e o rádio, que cria as condições para o 

surgimento de uma cultura de massa, ao atingir plateias que jamais tinham tido acesso aos teatros, e ao 

mesmo tempo criando novas demandas e novas ofertas culturais. 
4O termo “canto lírico” é utilizado para designar formas de canto associadas ao Bel Canto, incluindo neste 

grupo as diversas escolas (Italiana, Francesa, Alemã, Russa) e os diferentes períodos (Barroco, Clássico, 

Romântico etc.). 
5Conjunto de notas que um cantor consegue articular sem esforço de modo a que o timbre seja emitido 

com a qualidade acústica necessária. Notas utilizáveis da extensão vocal. 
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ESPIRAIS DE ALMEIDA PRADO: ANÁLISE MELÓDICA 

COMPARATIVA ENTRE CANÇÕES COM O MESMO 

POEMA SEGUNDO O DIAGRAMA DE LUIZ TATIT 

 

Yangmei Hon 

UFMG -  yangmeihon@hotmail.com 

 

Resumo: O presente artigo, recorte de nossa dissertação de Mestrado, tem como objetivo 

analisar comparativamente as melodias das canções para voz e piano “Valéry”, “Tua boca 

mágica” e “Síntese”, dos ciclos Espiral I (1985) e Espiral II (1993) de Almeida Prado, segundo o 

diagrama proposto por Luiz Tatit. Para se obter um panorama da melodia e de sua relação com 

a letra, o texto é disposto em linhas horizontais, cada uma das quais representando um 

semitom, demonstrando assim a posição relativa das notas dentro da canção e, por 

consequência, a clara relação entre texto e música. Essa análise possibilita comparar 

visualmente a diferença no tratamento melódico elaborado pelo compositor para os poemas 

em duas versões. Foram acrescentadas ao diagrama outras informações, como métrica, agógica, 

dinâmica e indicação de caráter expressivo. Através deste estudo, o cantor poderá interpretar 

com maior facilidade as intenções do compositor por meio do tratamento dos textos e conferir 

a cada curva entoativa - ascendente, descendente ou linear - a melhor modalidade de sentido 

e de emoção. 

Palavras-chave: Canção de câmara brasileira; Espiral (1985) e Espiral II (1993); José 

Aristodemo Pinotti.  

 

ESPIRAIS BY ALMEIDA PRADO: COMPARATIVE MELODIC ANALYSIS BETWEEN 

SONGS WITH THE SAME POEM ACCORDING TO THE DIAGRAM OF LUIZ TATIT 

 

Abstract: This article, excerpt from my Master dissertation, aims to analyze the melodies of 

the songs for voice and piano "Valéry", "Tua boca mágica" and "Síntese", of the cycles Espiral I 

(1985) and Espiral II (1993) by Almeida Prado, according to the diagram proposed by Luiz Tatit. 

In order to obtain an overview of the melody and its relation with the lyrics, the text is arranged 

in horizontal lines, each one representing a semitone, thus demonstrating the relative position 

of the notes within the song and, consequently, the clear relation between text and music. This 

analysis makes it possible to visually compare the difference in the melodic treatment 

elaborated by the composer to the poems in its two versions. Other information, such as 

metrics, agogic, dynamics and expressive marks was added to the diagram. Through this study, 

the singer will be able to interpret the composer's intentions more easily by means of the 

treatment of the texts and give each singing curve – ascending, descending or linear - the best 

mode of meaning and emotion. 

Keywords: Brazilian Art Song; Espiral I (1985) and Espiral II (1993); José Aristodemo Pinotti. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em 1986, Luiz Tatit1 publicou as bases de seu modelo para a análise da canção 

popular no livro A canção, eficácia e encanto. Em seu estudo priorizou a relação 

existente entre a melodia e o texto, assegurando que “a eficácia da canção popular 

depende fundamentalmente da adequação e da compatibilidade entre o seu 
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componente melódico e seu componente linguístico” (TATIT, 1986, p.3). Apesar de 

reconhecer a importância da harmonia, do arranjo e das gravações, Tatit considera a 

linha melódica como o núcleo responsável pela identidade da canção. Para ele, a 

melodia está para o canto assim como a entoação está para a fala. Apesar da vasta 

possibilidade de contornos entoativos, a existência de um padrão cultural faz com 

que, involuntariamente, o compositor reproduza na relação texto-música os mesmos 

padrões empregados na fala (TATIT, 1986, p.32). Os discursos cotidianos são 

espontâneos e inconscientes, não necessitando de fixação de contornos para que 

sejam compreendidos. A entoação “expande-se, contrai-se, desdobra-se, eleva-se 

repentinamente, sofre bruscas acelerações ou alentecimentos, tudo para adequar-se 

ao que está sendo dito” (TATIT, 2007, p.32). No entanto, as canções necessitam de 

padrões musicais, como metrificação e fixação de alturas, para que as “direções 

entoativas possam ser estabilizadas como melodia” (TATIT, 2007, p.32) e se conserve 

na memória do compositor, do intérprete e dos ouvintes.  

Como método de análise de melodias, Tatit as classificou segundo as 

estratégias de persuasão - encanto, envolvimento, arrebatamento - do ouvinte 

(MELLER, 2015, p.98). Foram dividias em três categorias: as melodias cuja fluência 

possui grande parentesco com a fala cotidiana, natural e espontânea, como uma 

locução (figurativização); as de cunho emocional e estados afetivos exacerbados, com 

tessitura ampla e vogais alongadas (passionalização); e as que repetem microtemas, 

facilitando a assimilação do contorno melódico (tematização). Para analisar os 

contornos entoativos, Tatit criou um diagrama para transcrever ao mesmo tempo 

melodia e letra, onde os espaços entre as linhas horizontais correspondem a um 

semitom e a totalidade de espaços representa a tessitura de toda a melodia (Fig. 1). 

O movimento descendente geralmente é interpretado como afirmação ou conclusão 

de ideia, onde as cordas vocais distendem quando se direcionam para a tessitura mais 

grave, o que passa a impressão de repouso e de finalização. O contorno melódico 

ascendente já significaria questionamento ou dúvida e a linearidade - manutenção da 

melodia em apenas uma região vocal sem terminação ascendente ou descendente - 

denotaria suspensão ou tensão. 
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Figura 1: Saudosa maloca, Adoniran Barbosa, 1951. Diagrama de Tatit presente no livro A 

canção, eficácia e encanto (TATIT, 1986, p.9). 

 

Para a análise da Canção de Câmara Brasileira, também são válidos os 

estudos delineados por Tatit, pois o compositor desse gênero também está inserido 

em um contexto social que o influencia no ato de sua composição. De maneira 

natural, acaba por imprimir no movimento melódico de suas composições as 

experiências acumuladas durante a vida sobre a relação de sentido do texto e a 

entoação, seja ela para expressar sentimentos, como raiva, alegria, ansiedade, calma 

e surpresa, como também dúvida, certeza, indiferença (TATIT, 1986, p.8). A técnica 

vocal presente nas interpretações não é parâmetro para se classificar uma canção 

como popular ou erudita. Existem canções consideradas populares cujos intérpretes 

adotam uma técnica vocal muito próxima da utilizada por cantores líricos, 

particularmente de óperas, onde a expressividade e a projeção vocal são 

ocasionalmente mais valorizadas do que a inteligibilidade do texto. Lauro Meller cita 

Vicente Celestino como exemplo de canção popular cujo estilo vocal se aproxima da 

ópera e o classifica como caso de passionalização (MELLER, 2015, p.99). De acordo 

com a professora Luciana Monteiro de Castro, em sua tese de doutorado intitulada 

Traduções da lírica de Manuel Bandeira na Canção de Câmara de Helza Camêu, o 

compositor de Canção Brasileira também “pode assumir como pensamento 

embrionário de sua melodia a entonação falada do poema. A ‘naturalidade’ das 

melodias elaboradas pelo cancionista, da qual fala Tatit, estaria presente também na 

composição das melodias de canções de câmara” (DUTRA, 2009, p. 112). Dessa 

maneira, analisou as relações sintático-musicais dos quatro primeiros versos do 

poema Madrigal, de Manuel Bandeira, musicados por dois compositores diferentes, 

Helza Camêu (1903-1995) e José Siqueira (1907-1985), com o diagrama de Tatit 

adaptado e com acréscimo de informações pertinentes à sua pesquisa (DUTRA, 2009, 

p.172-173). 
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Neste estudo, pretende-se criar um diagrama acessível e objetivo para 

aclarar as possibilidades interpretativas presentes em uma Canção de Câmara. Sendo 

assim, o intérprete poderá criar uma performance coerente, autêntica e eficaz ao 

entender a relação entre o componente melódico-linguístico de cada canção. O 

diagrama de Tatit será utilizado como uma ferramenta para possibilitar uma análise 

simples que facilite a compreensão das intenções do compositor. Para isso, foram 

escolhidas três canções com o mesmo poema dos ciclos Espiral I (1985) e Espiral II 

(1993) do compositor Almeida Prado (1943-2010), sobre os poemas de José 

Aristodemo Pinotti (1934-2009): “Valéry”, “Tua boca mágica” e “Síntese”. Será 

oferecido um panorama da linha melódica, facilitando a visualização do movimento da 

melodia, da tessitura e dos pontos culminantes. Além disso, outras informações foram 

acrescentadas ao diagrama, como dinâmica, agógica, notas musicais, divisão de 

compasso e as cores de cada linha correspondentes às teclas do piano. 

 

1.1.  ESPIRAL I   E   ESPIRAL II 

O ciclo Espiral I, para canto e piano, foi escrito entre os dias 11 e 13 de 

outubro de 1985 quando Almeida Prado atuava como professor da Universidade 

Estadual de Campinas. José Aristodemo Pinotti, então reitor da Unicamp (1982-

1986), publicou o livro Espiral (PINOTTI, 1986) constituído por 25 poemas2, mas 

Almeida Prado recebeu em mãos os poemas, selecionou dez deles, e os musicou 

antes da publicação do livro de Pinotti (ALMEIDA PRADO, 1986). As canções 

escolhidas foram: Através do canal, Valéry, Café de la Paix, Tua boca mágica, Antropologia, 

Dia seguinte, Síntese, Começo, Fragmento e Espiral. O ciclo foi interpretado e gravado 

em LP pela soprano Niza de Castro Tank e pelo próprio compositor ao piano. Cada 

canção foi idealizada como cartão-postal sonoro de lugares que visitou, como Veneza, 

Nova York, Paris, Roma, Cannes, Biarritz, Zurique, Buenos Aires. “O piano tece uma 

paisagem de cada lugar, com delineamentos rítmicos e melódicos que lembram alguns 

clichês de cada região” (ALMEIDA PRADO, 1986).  

Entre os dias 5 e 7 de novembro de 1993, o compositor revisita os mesmos 

poemas de Pinotti e escreve uma nova versão do ciclo, ao qual dá o nome de Espiral 

II.  Novas melodias e harmonias são criadas sobre o mesmo texto, fazendo-o 

“revisitar os mesmos poemas, com outro olhar, noutro tempo” (ALMEIDA PRADO, 

2013). A estreia desse ciclo foi realizada com a soprano Victória Kerbauy e o 

compositor ao piano, em 24 de novembro de 1993, na Fundação Maria Luiza e Oscar 

Americano, em ocasião da comemoração dos 50 anos de Almeida Prado. 

Ambos os ciclos foram dedicados ao autor dos poemas como oportunidade 

para o compositor “materializar em música” sua admiração pelo “médico, cientista, 

humanista e poeta José Aristodemo Pinotti (ALMEIDA PRADO, 1986). 
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2. “VALÉRY” –  ESPIRAL I  

A segunda canção do ciclo Espiral I foi escrita no dia 11 de outubro de 1985. 

Está na tonalidade de Sol maior e em seus 11 compassos predominam as funções 

harmônicas de dominante e de tônica. Apresenta características rítmicas e 

harmônicas do blues, o que pode ser interpretado como a intenção de se criar um 

retrato sonoro que remete à cultura norte-americana (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Compassos 10 e 11 da canção “Valéry” do ciclo Espiral I. O piano faz uma 

referência ao estilo blues. 

 

O texto possui apenas cinco palavras, mas o compositor repetiu a primeira 

frase “to be young” quatro vezes, com movimentos melódicos diferenciados (Fig. 3). 

Além disso, o texto original não cita a palavra “Valéry”, que nomeia o poema.  Na 

versão de Almeida Prado, no entanto, ela está presente ao final da canção. 

 

Figura 3: Texto da canção “Valéry” e o poema original de J. A. Pinotti. 

 

 

Figura 4: Primeira seção da canção “Valéry” do ciclo Espiral I. 

 

O primeiro contorno melódico (Comp. 4) pode ser interpretado como uma 

tentativa do enunciador3 de despertar a curiosidade do ouvinte (Fig. 4). Com o 

movimento ascendente da palavra “to” para “be” e, logo em seguida, descende para 
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“young”, ele demonstra possuir um saber que será revelado nos compassos seguintes. 

Tatit afirmou que “por meio da ascendência, o saber do enunciador manifesta-se de 

maneira incompleta, chamando por algum tipo de continuidade” (TATIT, 2007, 

p.175). No entanto, no compasso 5, o compositor criou uma interrogação ao ampliar 

o âmbito melódico da frase “to be young” finalizando-a na nota mais aguda da canção. 

Para prorrogar a resposta a essa pergunta, o texto da próxima frase repete-se com 

o mesmo movimento da primeira frase melódica, porém, dessa vez, é sucedida por 

um movimento descendente cromático. O movimento descendente é caracterizado 

por Tatit como um a asseveração4, o que pode indicar que o enunciador, nesse 

instante, tem plena certeza sobre as ideias que irá revelar nos compassos seguintes. 

 

 

Figura 5: Segunda seção da canção “Valéry” do ciclo Espiral I. 

A aparição da fermata após a primeira seção da música poderá causar uma 

grande expectativa de resposta no ouvinte, como se o intérprete estivesse refletindo 

sobre o que está prestes a falar. A frase seguinte, outra asseveração, ocorre em 

movimento descendente com a texto “Waste moments” em tempo lento (Fig. 5). Para 

essa relação texto-melodia, podemos propor duas interpretações. Na primeira, em 

uma tradução literal, o enunciador relaciona a juventude com o desperdício de tempo. 

Já em uma segunda leitura, o intérprete, através dos seus gestos e da sua maneira de 

cantar, pode induzir a plateia a entender que, na verdade, ele não revelará como se 

faz para ser jovem. Quem estaria desperdiçando o tempo seria o ouvinte ao almejar 

descobrir a “fórmula da juventude”. Na primeira seção, o enunciador instiga a 

curiosidade do ouvinte sobre o que se deve fazer para ser ou se manter jovem, mas 

na segunda seção causa certo desapontamento ao dizer que não vai revelar o segredo. 

 

 

Figura 6: Últimos compassos da canção “Valéry” do ciclo Espiral I. 
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A canção finaliza com o seu título, “Valéry”, adicionado ao texto pelo 

compositor (Fig. 6). Em tempo rubato, a sílaba “Va” se prolonga por dois tempos na 

nota Mi até o compasso seguinte, onde inicia-se um movimento descendente 

cromático. A melodia termina na nota ré, com a sílaba “ry”, sustentada por seis 

tempos. Na interpretação de Niza de Castro Tank gravada no LP, a nota Ré, 

precedida por um portamento, é sustentada até o final da canção. O nome “Valéry” 

pode ser uma referência ao poeta francês Paul Valéry (1871-1945). Em seus estudos 

afirmou que “o poema deve ser uma festa do intelecto” (MELLER, 2015, p.17), 

renascendo em cada declamação, sempre idêntica na forma, mas suscetível a diversas 

interpretações. Isso provocaria “os mais diversos, divergentes e imprevistos efeitos 

poéticos nos leitores, as mais diversas interpretações, usos e significações” (PIMEN-

TEL, 2011, p.5). Com o contexto da canção e a maneira como foi tratada melódica-

mente, o compositor parece sugerir que o poema está sendo assinado por Valéry.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama completo da canção “Valéry” do ciclo Espiral I. 

2.1 “VALÉRY” – ESPIRAL II 

Da mesma maneira que na versão anterior, esta canção faz referência ao 

blues através da indicação expressiva da partitura. No entanto, um exame harmônico 

revela que sua sonoridade remete a características do jazz moderno, como o pratica-

do por Miles Davis ou Bill Evans (Fig 8). Foi composta no dia 5 de novembro de 1993. 

Possui seis compassos, que se intercalam entre as tonalidades de Mi maior e Mi 

menor. 
 

 

Figura 8: Dois primeiros compassos da canção “Valéry” do ciclo Espiral II. 

 

Desta vez, o autor não utilizou a repetição da frase “to be young” como 

na versão de 1985. Em relação ao poema original, apenas acrescentou duas vezes o 

título “Valéry” ao final do texto da canção.  
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Figura 9: Canção “Valéry” do ciclo Espira II no diagrama de Tatit. 

 

Com o movimento melódico inverso ao da versão anterior, o enunciador 

parece fazer uma reflexão sobre o texto. O movimento ascendente para a palavra 

“young” e sua sustentação por dois tempos na nota Dó# (Fig. 9, Comp. 1 e 2), além 

da frase seguinte também em movimento ascendente, demonstram que o enunciador 

não possui certeza ou convicção sobre o que está dizendo. Haveria um conflito de 

ideias – ser jovem seria realmente uma perda de tempo? A canção finaliza com 

movimento cromático ascendente, da dinâmica p a pp, acentuando ainda mais as 

características interrogativa e reflexiva.  

 

3. “TUA BOCA MÁGICA” – ESPIRAL I 

A quarta canção do ciclo Espiral I foi escrita no dia 12 de outubro de 1985. 

Devido ao andamento lento e à ausência de divisão de compassos5, a peça soa 

consideravelmente livre e espaçada. Não obstante, o compositor marcou algumas 

linhas pontilhadas, quase todas delimitando compassos ternários, como referência aos 

intérpretes. Não houve alteração no poema original de Pinotti. 

 

 

 

Figura 10: Canção “Tua boca mágica” do ciclo Espiral I no diagrama de Tatit. 
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A melodia do canto reproduz em uníssono a linha mais aguda do piano, ou 

seja, caminha progressivamente até o registro mais agudo, ora por segundas maiores, 

ora por segundas menores (Fig. 10). O texto conclui na palavra “infinito”, 

subentendendo que a peça também se direciona ao infinito. 

 A melodia ascendente pretende manter a atenção do ouvinte, criando uma 

tensão crescente à medida que se torna mais aguda. Por terminar no ponto culminate, 

não resolve o movimento melódico e não conclui a ideia iniciada. O enunciador deve 

preocupar-se com a dicção do texto, sem exageros de impostação vocal, 

aproximando-se das características de um recitativo ou de uma fala, além de manter 

o suspense gerado pela falta de uma conclusão melódica. 

 

3.1.   “TUA BOCA MÁGICA” – ESPIRAL II 

Numa primeira observação já se pode perceber algumas semelhanças entre 

esta e a versão anterior. A principal delas é condução ascendente que culmina na 

palavra “infinito” que, exposta duas vezes, aparece na reiteração como uma espécie 

de resíduo da primeira. A linha de canto é composta predominantemente por graus 

conjuntos. A principal exceção está na palavra “secular”, onde há um arpejo 

descendente, partindo da nota mais aguda da canção, nota Mi, em direção ao Dó 

bequadro e Fá bequadro mais graves. Escrita em 5 de novembro de 1993, “Tua boca 

mágica” possui sete compassos, andamento lento e tonalidade instável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: “Canção Tua boca mágica” do ciclo Espiral II no diagrama de Tatit. 

 

O movimento descendente da melodia na primeira seção vocal (Fig. 11, 

Comp. 2) sugere que o enunciador concorda com a afirmação de que o instante é 

secular. O cantor poderá criar em sua performance o seu próprio subtexto6 e, dessa 

maneira, aplicá-lo em uma interpretação que deixe claras as impressões e os 

sentimentos do enunciador que não estão explícitos no texto da canção. Qual seria 

esse instante e por que se tornou secular? Quais sentimentos esse instante causou 

(alegria, tristeza, desespero)? O instante ser secular é algo positivo ou negativo? A 

frase ascendente “do desejo infinito” ajudará a completar as informações do subtexto. 
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Por ser uma interrogação, seria o desejo realmente infinito? A canção finaliza sem 

uma resposta concreta, deixando subsistir um estado reflexivo ao finalizar com a 

palavra “infinito” em piano após o ponto culminante da canção. 

 

4.1 “SÍNTESE” – ESPIRAL I 

 A sétima canção do ciclo Espiral I, escrita no dia 13 de outubro de 1985, 

possui apenas três compassos, sem indicações de fórmula. As únicas referências 

presentes na partitura são a expressão “tempo livre” e a dinâmica piano. A peça é 

composta basicamente pela alternância entre um acorde arpejado e uma declamação 

do texto com as alturas definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Canção “Síntese” do ciclo Espiral I no diagrama de Tatit. 

A maneira como o compositor tratou a melodia permite que o intérprete 

possa aproximar sua dicção com a fluência da fala cotidiana, surtindo um efeito 

natural. No caso desta canção, o enunciador parece narrar a história do texto nos 

dois primeiros compassos. Com a resolução por meio de uma asseveração nos 

movimentos descendentes, nas palavras “confundem” e “acontece”, não se criam 

tensão ou expectativa no ouvinte (Fig. 12). Entretanto, o último compasso apresenta 

um movimento ascendente que é interrompido no ponto culminante da canção. Esse 

movimento ascendente sugere uma interrogação: onde a síntese estaria acontecendo? 

Dentro dos olhos do ouvinte ou de algum sujeito oculto no subtexto da canção? 

 

4.2 “SÍNTESE” – ESPIRAL II 

Apesar de abranger uma tessitura mais aguda do que a versão de 1985, esta 

peça apresenta um direcionamento melódico predominantemente retilíneo para 

também surtir um efeito mais próximo da fala. Escrita em 6 de novembro de 1993, 

possui sete compassos e indicação expressiva calmo. 

 

 

 

 

 

 316   317 



ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                       YANGMEI HON                          YANGMEI HON                                                                    ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                                                                                                         DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Canção “Síntese” do ciclo Espiral II no diagrama de Tatit. 

 

Os compassos 4 e 5 são uma exceção do panorama geral dessa canção. 

Apresentam, respectivamente, um salto de sétima e outro de quinta, o que 

demonstra um trecho com caráter mais emocional (Fig. 13). Para finalizar, os dois 

últimos compassos mantêm o texto em linha melódica retilínea na nota Ré#, 

repercutindo como se algo estivesse inacabado, sem resolução e em suspenso.  

Assim como na primeira versão, o cantor deve buscar uma dicção mais limpa 

e clara em sua performance. Os compassos 4 e 5, com maior âmbito melódico, 

apresentam o estado afetivo mais exacerbado, o que permite maior impostação vocal 

e expressividade. Pelo movimento melódico ascendente, sugerem a formulação de 

uma pergunta: e a síntese acontece? Nos dois compassos finais, o enunciador parece 

iniciar uma reflexão e a formulação de uma resposta, mas por algum motivo 

interrompe esse processo e deixa a frase morrer em pianíssimo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Luiz Tatit afirmou que os contornos melódicos de uma canção não são 

escolhidos ao acaso. O compositor possui uma memória inconsciente, produto de 

sua cultura, que lhe diz quais recursos ele deve imprimir nos contornos melódicos de 

suas composições para fazê-las soar como uma pergunta ou uma afirmação, por 

exemplo. Tatit demonstrou que existem curvas melódicas características de uma 

conclusão, uma continuação e uma suspensão. Sendo assim, ao ler em voz alta o texto 

de uma canção obedecendo a direção melódica presente no diagrama de Tatit, o 

intérprete pode conseguir deduzir a qual situação de uma fala (pergunta, afirmação, 

incerteza) a melodia se aproximaria e, até mesmo, qual humor poderia ser destinado 

a cada trecho.  

A criação de uma interpretação torna-se mais simples em canções cujos 

poemas musicados são mais clássicos ou descritivos, que informam diretamente sobre 

o sentimento do enunciador, o local ou a época em que se passa a história da canção. 

Dessa maneira, o intérprete já apresenta uma reação natural por entender de 

imediato o que se passa no texto. Como, por exemplo, nas canções Alegria, alegria, 
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de Caetano Veloso e Upa, neguinho!, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri (Fig. 14), 

respectivamente uma pergunta e uma afirmação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diagramas de Tatit retirados do livro A canção, eficácia e encanto 

(TATIT, 1986, p.41 e 44). 

 

A sexta canção dos ciclos Espiral I e II também é um exemplo de poema mais 

direto quanto ao seu significado (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Compassos 8 a 13 da canção “Dia seguinte” do ciclo Espiral I no 

diagrama de Tatit adaptado. 

 

Nos poemas das canções “Valéry”, “Tua boca mágica” e “Síntese” aqui 

analisadas, o intérprete precisa criar o seu próprio subtexto e entender o seu 

contexto. Caso contrário, a interpretação poderá tornar-se inexpressiva ou vazia de 

significados. Como não existe um modelo único de performance, o cantor deve 

analisar as curvas entoativas e o texto para buscar a sua própria versão interpretativa 

de cada canção. Para isso, Tatit propôs um estudo sobre o significado de melodias 

ascendentes, descentes ou lineares, o que auxilia ainda mais na criação de um 
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subtexto, principalmente em poesias vagas, que a princípio seriam somente cantadas 

respeitando-se ritmos, afinação e boa colocação vocal.  

As canções do ciclo Espiral II, apesar de compostas sobre os mesmos 

poemas, são peças novas, musicalmente diferentes da versão anterior. O estilo, o 

andamento, o caráter expressivo, as dinâmicas e a tessitura de cada versão são 

diferentes e, algumas vezes, opostos. Apesar disso, com a construção do diagrama de 

Tatit algumas coincidências foram reveladas. Na canção “Valéry”, de certa maneira, 

os contornos melódicos são espelhados, uma semelhança por oposição (Fig. 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Movimento contrário dos contornos melódicos das canções “Valéry” 

dos ciclos Espiral I e Espiral II. 

 

A semelhança presente entre as canções sobre o poema “Tua boca mágica” 

está na alusão feita ao infinito com a linha melódica ascendente, sem conclusão (Fig. 

17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Movimento melódico ascendente de um trecho das canções com o 

poema “Tua boca mágica” dos ciclos Espiral I e Espiral II. 
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E, por fim, o caráter próximo à fala, ou aos recitativos das óperas, com as 

palavras tratadas de forma mais linear, principalmente na primeira frase das canções 

“Síntese” (Fig. 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Trecho da melodia das canções “Síntese” dos ciclos Espiral I e Espiral II. 

 

Este artigo tratou de uma ferramenta criada por Luiz Tatit para analisar os 

contornos melódicos de canções populares que, no entanto, foi aplicada às canções 

de câmara dos ciclos Espiral I e Espiral II de Almeida Prado. A construção dos 

diagramas disponibilizou a estrutura do encaminhamento melódico em sua forma mais 

simplificada para auxiliar no estudo da relação texto-melodia e de seus significados 

implícitos, aplicando-os na construção de um subtexto e, por consequência, de uma 

performance coerente e autêntica. 
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Notas 

1Luiz Augusto de Moraes Tatit nasceu em São Paulo em 1951. Graduou-se em Letras pela Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (1978) e em Música 

(Composição) pela Escola de Comunicações e Artes (1979) da mesma Instituição. Atualmente é professor 

titular do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP 

(TATIT, 2018). 
2Os poemas foram publicados na seguinte ordem: Através do Canal, Valéry, Encontrar, Café de la Paix, Você, 

Síntese, Começo, Fragmento, Soldadinho de Chumbo, Poema Frustrado, Declaração de Princípios, Tua boca 

Mágica, O canto de Andersen, Espiral, Poema Quase Ingênuo, Sonata, Cubismo, Antropologia, Sem título I, Sem 

título II, Tempo, Dia Seguinte, Hellerup, Abrigo e Amoranza. 
3Enunciador, mais que apenas o locutor ou o intérprete, é o personagem da história presente em cada 

canção. 
4“Asseveração significa um dizer certeiro e afirmativo... ela pressupõe, no mínimo, um /saber/, podendo, 

eventualmente, estender-se ao /poder/ e ao /querer/.” (TATIT, 1986, p.33) 
5A canção possui fórmula de compasso 20/4, mas no total, considerando a semínima como unidade de 

tempo, apresenta 21 tempos na melodia vocal. 
6O subtexto está relacionado às características psicológicas que o ator/cantor confere ao 

personagem/enunciador durante a atuação. Após a análise de todo texto da peça e o estudo sobre a 

mensagem implícita ou subentendida no que se diz, o ator pode entender o estado interior do personagem 

para criar uma performance coerente. 
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Resumo: o presente artigo reproduz a comunicação de pesquisa de doutorado sobre a 

coletânea Cantares – seis canções para canto e piano, de José Maria Neves, no 5º Seminário da 

Canção Brasileira, desenvolvida pelas autoras no Programa de Pós-graduação em Música da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na linha de Performance Musical. Essa pesquisa 

visa compreender o processo composicional de Cantares e suas possíveis relações com o 

contexto em que foram escritas, com vistas a uma edição crítica do material, ainda inédito. 

Palavras-chave: Canção de Câmara Brasileira. José Maria Neves. Interpretação e edição da 

música brasileira.   

 

CANTARES – SIX SONGS FOR VOICE AND PIANO BY JOSÉ MARIA NEVES 

 

Abstract: This Article Represents The Communication Of Research On The Set Of  Songs 

Cantares – Six Songs For Voice And Piano, By José Maria Neves, At The 5th Seminar Of 

Brasilian Art Song, Carried Out By The Authors in The Graduate Program At The Federal 

University Of Minas Gerais (UFMG) In Music Performance, With The Aim Of Understanding 

Its Compositional Process, Possible Relationships Between The Songs And The Context In 

Which They Were Written And Editing The Manuscripts, Still Unpublished. 

Keywords: Brasilian Art Song. José Maria Neves. Music Performance. Interpretation And 

Editing  Of  Brasilian  Music. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo reproduz a comunicação de pesquisa de doutorado sobre 

a coletânea Cantares – seis canções para canto e piano, de José Maria Neves, no 5º 

Seminário da Canção Brasileira, desenvolvida pelas autoras no Programa de Pós-

graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Essa pesquisa 

visa compreender o processo composicional de Cantares e possíveis relações das 

canções com o contexto em que foram escritas pelo viés da Performance Musical, à 

luz dos estudos  realizados por Susan Hallam, Aaron Williamon e John Rink. Como 

resultado, pretende-se uma edição crítica da coletânea, ainda inédita.  

 Antes de apresentarmos brevemente as canções, algumas palavras sobre o 

compositor.  

 

2. SOBRE JOSÉ MARIA NEVES 

O que chama a atenção ao analisarmos mesmo que brevemente o extenso 

e admirável currículo de José Maria Neves é o fato de, a despeito de seu nome ser 

reconhecido mundialmente por seu importante trabalho na musicologia histórica 

brasileira, boa parte de sua sólida formação musical ter sido dedicada a disciplinas 

imprescindíveis à composição e à regência musical. Além disso, embora pouco se 

comente sobre o José Maria compositor, pesquisas realizadas em seu acervo, abrigado 

no Centro de Referência em Musicologia – CEREM – da Universidade Federal de São 

  328   329 

mailto:elenisguima@gmail.com


ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                  ELENIS SABINO GUIMARÃES                           ELENIS SABINO GUIMARÃES                                                ANAIS DO V SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                            

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG                                                                  LUCIANA MONTEIRO DE CASTRO                           LUCIANA MONTEIRO DE CASTRO                         DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG 

 

João del-Rei – UFSJ, revelam uma produção composicional significativa em qualidade 

e variedade, abrangendo desde peças para canto e piano e missas a composições para 

instrumento e fita magnética, obras eletroacústicas, trilhas sonoras para peças de 

teatro, uma ópera incompleta (Tiradentes), um duo para flauta e clarinete, um 

quinteto de sopros e piano, entre outras. 

Não por acaso, o CEREM leva o seu nome. José Maria é filho ilustre de São 

João del-Rei, cidade cuja importância Bruno Kiefer (1923– 1987) ressalta em sua 

História da Música Brasileira, não apenas no contexto do período colonial brasileiro e 

para a chamada Escola Mineira, mas também para a “formação de uma consciência 

musical brasileira, sem a qual estaremos sempre na situação de um colonialismo 

cultural alienante” (KIEFER, 1977, p.7). São João del-Rei possui um respeitável centro 

de pesquisa graças aos acervos de suas duas orquestras bicentenárias: a Lira 

Sanjoanense e a Ribeiro Bastos. Dessa última, José Maria foi cantor e regente e a ela 

manteve-se ligado desde a infância - por volta dos cinco anos de idade já acompanhava 

as irmãs nos ensaios, concertos e participações em cerimônias cívicas e religiosas da 

orquestra - até sua morte, em 2002. Foi também em São João del-Rei que José Maria 

iniciou seus estudos musicais, orientado por sua irmã Maria Stella Neves Valle (1928 

– 2013). 

Em 1965, José Maria ingressou na Escola de Música da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – UFRJ, lá permanecendo, entretanto, apenas três semestres. 

Transferiu-se, posteriormente, para os Seminários de Música Pró-Arte, onde teve 

como mestres Esther Scliar (1926 – 1978), nas disciplinas teoria e solfejo, e César 

Guerra-Peixe (1914 – 1993), nas disciplinas harmonia, contraponto e composição. 

Entre 1969 e 1976, com apoio do governo francês, José Maria concluiu mestrado 

(1971) - com a tese Villa-Lobos, o Choro e os Choros - e doutorado (1976) em 

Musicologia, ambos na Universidade de Paris IV e sob a orientação do musicólogo e 

compositor francês Jacques Chailley (1910 – 1999) e do musicólogo e folclorista 

brasileiro – posteriormente comissário de música da UNESCO - Luiz Heitor Corrêa 

de Azevedo (1905 – 1992). Sua tese de doutorado transformou-se no livro “Música 

Contemporânea Brasileira” pela editora Ricordi em 1981.  

Segundo Luiz Paulo Horta (1943 – 2013), na aba da edição de 2008, esse 

livro “era a análise mais consistente de que dispúnhamos sobre a música moderna no 

Brasil” e continua sendo uma fonte reconhecida e altamente referendada em 

trabalhos acadêmicos. Paralelamente, entretanto, José Maria especializou-se em 

composição e análise musical com o compositor alemão naturalizado francês Louis 

Saguer (1907 – 1991) e em regência orquestral com o maestro Pierre Dervaux (1917 

– 1992), além de estudos em Regência Coral no Institut Catholique de Paris – ICP, e 

de estagiar com Pierre Schaeffer (1910 – 1995) no Groupe de Recherches Musicales 

da ORTF – Office de Radiodiffusion Télévision Française.  Realizou ainda dois pós-

doutorados em musicologia na década de 1990: na Universidade Nova de Lisboa, 
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como bolsista da CAPES, e na Universidade do Texas, em Austin, como bolsista do 

CNPQ. 

Foi membro de diversas instituições no Brasil e no exterior. Digno de nota 

é sua atuação como presidente da ANPPOM por duas gestões, entre os anos de 1995 

a 1999, e sua eleição para a Academia Brasileira de Música – ABM, onde ocupou a 

cadeira de número 12, cujo patrono foi o Padre José Maria Xavier (1819 – 1887). 

Nessa instituição foi ainda presidente nos anos de 2001 e 2002. Como docente, foi 

professor titular e emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO). Por seu trabalho constante ao longo de uma vida dedicada à Música, sua 

produção como musicólogo e historiador abrange cerca de 50 (cinquenta) títulos 

publicados no Brasil e também no exterior. Essa produção contempla livros, capítulos 

de livros, artigos e edições críticas de partituras. 

Feita essa apresentação de José Maria Neves, comentaremos a seguir sobre 

a coletânea Cantares. 

   

3. COLETÂNEA CANTARES 

Cantares é parte do acervo de José Maria Neves, abrigado no Centro de 

Referência em Musicologia da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. 

Constitui-se em um grupo de seis canções, compostas entre os dezoito e os vinte e 

quatro anos de José Maria. Embora sejam obras de sua juventude, algumas tendo sido 

escritas antes mesmo de seus anos de estudo junto a Guerra-Peixe, suscitam 

interesse por revelar, além de um conhecimento de linguagens e práticas 

composicionais de seu autor, surpreendente qualidade artística e estética. À primeira 

vista, a heterogeneidade de linguagens e a diversidade temática apontam para um 

trabalho experimental. Nelas observa-se, à primeira leitura, tanto influências 

nacionalistas quanto a busca pelos novos caminhos e as novas possibilidades 

propostas pelos modernistas do início do século XX. A esse respeito, fala o próprio 

José Maria, em sua palestra na série Trajetórias, promovida pela Academia Brasileira 

de Música de 1999 a 2010: 

 

Quem me conhece bem sabe que Guerra-Peixe me influenciou em 

vários aspectos e um dos mais fortes foi que Mário de Andrade era uma 

espécie de guru universal dos nacionalistas. Ora, a minha experiência 

de cinco anos de estudo com Guerra-Peixe me fez pensar que devemos 

buscar a multiplicidade, a variedade, o enriquecimento (...) Se  eu tenho 

alguma pretensão quanto a pesquisador e músico, creio que é uma 

pretensão de ser múltiplo e de tentar  ser bom sempre que possível. 

(NEVES, J.M. Transcrição da palestra na série Trajetórias – Rio de 

Janeiro, 2002. Disponível em:  

<http://www.abmusica.org.br/pagina.php?n=serie-trajetoria&id=25> 

Acesso em: 19/02/2018) 
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Este material encontra-se em cópia manuscrita sem identificação de autoria, 

estando as canções – todas compostas ao longo da década de 1960 – numeradas de 

um a seis, em ordem cronológica de composição e assim intituladas: Cantiga Praiana, 

Impossível Carinho, Trovas Cariocas nº 1, Noite, Vitória e Cantar de Amor. Os textos 

escolhidos são de Vicente de Carvalho (1866–1924), Manuel Bandeira (1886–1968) e 

Marilda Ladeira (1929–2016). Com exceção da última canção, escrita para voz e 

címbalos antigos e sem dedicatória, todas as outras são dedicadas a cantoras: Anna 

Jarmila Kutil, Marinella Stival, Jurema Fontoura e Marina Monarcha. Os estilos são 

muito contrastantes, tanto na forma quanto na linguagem harmônica, como veremos 

a seguir. Incluímos em cada comentário os textos poéticos. 

 

3.1 CANTIGA PRAIANA 

Primeira canção da coletânea, Cantiga Praiana, de 1962, tem texto de Vicente 

de Carvalho (1866 – 1924), jornalista, poeta e contista paulista, natural da cidade de 

Santos. Poeta lírico, foi grande artista do verso, da fase criadora do Parnasianismo, e 

sucedeu a Artur Azevedo como ocupante da cadeira 29 da Academia Brasileira de 

Letras. Os versos dessa canção foram publicados em Poemas e Canções (1908), cujo 

prefácio é assinado por Euclides da Cunha, e compõem a primeira das oito Cantigas 

Praianas do volume. 

 

Cantiga Praiana nº1 

 

Ouves acaso quando entardece 

Vago murmúrio que vem do mar, 

Vago murmúrio que mais parece 

Voz de uma prece Morrendo no ar? 

 

Beijando a areia, batendo as fraguas, 

Choram as ondas; choram em vão: 

O inútil choro das tristes águas 

Enche de máguas A solidão... 

 

Duvidas que haja clamor no mundo 

Mais vão, mais triste que esse clamor? 

Ouve que vozes de moribundo 

Sobem do fundo 

Do meu amor.  

 

 Talvez por tratar-se de versos em estilo parnasiano ou por contar à época 

apenas 19 anos, José Maria a tenha escrito em linguagem tonal (Mi menor), compasso 

2/4, sem complicações rítmicas ou modulações inesperadas ao longo de seus 39 

compassos, usando com frequência acordes de 7ª maior, típicos da música popular. 

As indicações de andamento e de articulação são Lento Expressivo e muito ligado 

sempre respectivamente, essa última já no primeiro compasso. Para a voz, escolhe 

uma tessitura predominantemente média-grave, propícia à intelegibilidade do texto, 
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porém com muitos intervalos de 8ª ascendentes e descendentes e incursões 

importantes em notas mais agudas (mi4) na seção final. A forma é AB, sendo a seção 

A composta por uma introdução de quatro compassos para o piano e uma mesma 

melodia para as duas primeiras estrofes do poema. A seção B traz a 3ª estrofe e 

caracteriza-se principalmente pela mudança de tessitura na voz para a região aguda. 

Essa aparente simplicidade, entretanto, além de realçar de maneira muito propícia o 

caráter melancólico do texto, requer dos intérpretes controle e habilidade artística 

para, como ressalta Peter Hill, não apenas reproduzir com acuidade a partitura, mas 

traze-la à vida em som. (HILL, 2002) 

 

3.2 IMPOSSÍVEL CARINHO 

Composta em 1961, Impossível Carinho é uma das duas com texto de 

Manuel Bandeira (1886 – 1968), um dos principais e o mais musicado poeta brasileiro. 

O poema O Impossível Carinho exemplifica admiravelmente a estética modernista, com 

sua estrofe única de sete versos livres, onde os termos são sintaticamente dispostos 

quase que totalmente em ordem direta, como na linguagem falada, e sem rimas. É um 

dos 38 poemas que compõem Libertinagem, quarto livro de Manuel Bandeira, 

publicado em 1930 e considerado o primeiro inteiramente modernista do autor. 

            

                 

 O Impossível Carinho 

 

 Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo  

 Quero apenas contar-te apenas a minha ternura  

  Ah se em troca de tanta felicidade que me dás 

  Eu te pudesse repor  

 - Eu soubesse repor -  

  No coração despedaçado  

  As mais puras alegrias de tua infância! 

 

Para esse texto de Bandeira, José Maria reutiliza inicialmente alguns 

elementos da estrutura formal da canção anterior: a mesma tonalidade - mi menor, 

o mesmo compasso - 2/4, e indicações de andamento e articulação semelhantes – 

Lentamente e Ligado sempre, respectivamente. Também uma introdução para o piano, 

aqui de oito compassos, que, embora soe homofônica, é a quatro vozes e revela 

riqueza de intenções nas quatro frases curtas e aparentemente repetitivas. É similar 

também na forma – AB, porém aqui, a seção B traz alternância de compassos – 12/8, 

3/4 e 2/4 – e modulações inesperadas, terminando a canção supreendentemente em 

mi maior. A escrita vocal é na tessitura média, com poucos saltos, frases curtas, mas 

extremamente expressivas, e prosódia em perfeita harmonia com o texto poético, 

revelando, também aqui, habilidade no uso inteligente de recursos musicais simples.   
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3.3  TROVAS CARIOCAS Nº 1 

Datada de 1965, Trovas Cariocas nº1 traz como texto três trovas1, das quais 

apenas da terceira podemos afirmar a autoria: os versos são de Adelmar Tavares 

(1988 – 1963), poeta pernambucano e quinto ocupante da cadeira 11 da Academia 

Brasileira de Letras. Trata-se de uma canção estrófica2, na qual José Maria reapresenta 

elementos formais das duas canções anteriores: tonalidade de mi menor, compasso 

2/4 e introdução de seis compassos para o piano. O andamento inicia moderado, com 

a indicação como um violão para a articulação, mudando para Lentamente à entrada do 

canto. Uma característica marcante é o ritmo sincopado tanto para o piano quanto 

para a voz, fazendo lembrar um lundu3. 

 

Trovas cariocas 

 

É verdade não parece, 

Mas é verdade patente 

Que a gente nunca esquece 

De quem esquece da gente. 

 

Até nas flores se nota 

A diferença da sorte 

Umas enfeitam a vida 

Outras enfeitam a morte. 

 

 

Sou jardineiro imperfeito 

Pois no jardim da amizade 

Quando planto um amor perfeito 

Sempre nasce uma saudade. 

 

3.4 NOITE 

Noite, assim como a canção seguinte, Vitória, traz versos da jornalista e 

escritora mineira Marilda Ladeira (1929 – 2016) e é datada de 1966, período em que 

José Maria já se transferira para o Rio de Janeiro e estudava com Guerra-Peixe e 

Esther Scliar. Relativamente à essa época, ainda na palestra na série Trajetórias, José 

Maria comenta:  

 

Foram cinco anos de estudos com os dois no Seminário de Música Pró-

Arte, e certamente foi o local onde eu pude rever os grandes conceitos 

musicais. Estou seguro que tanto Guerra-Peixe quanto Esther Scliar me 

fizeram rever esses conceitos dentro daquela mesma linha de acúmulo, 

de possibilidades de crescimento, sem escolhas discricionárias porque 

na realidade um equilibrava o outro. (...) Esta coisa era muito criadora 

porque fatalmente nos levava a começar a discutir um pouco mais as 

grandes questões. (NEVES, J.M. Transcrição da palestra na série 

Trajetórias – Rio de Janeiro, 2002. Disponível em:                    

<http://www.abmusica.org.br/pagina.php?n=serie-trajetoria&id=25> 

Acesso em: 22/02/2018) 

 

Noite e Vitória, especialmente quando comparadas às três canções que a 
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precedem, são exemplos de como esses anos de estudo refletiram-se nas 

composições de José Maria, pois diferem de suas antecessoras em todos os aspectos. 

A mais longa da coletânea – 85 compassos, Noite é uma canção em forma continuada4 

e que não apresenta um âmbito tonal definido, pois o uso constante de acordes 

repletos de alterações sugere várias tonalidades sem se fixar em nenhuma. É 

ritmicamente simples; mantem a unidade de tempo constante – a semínima, 

alternando frequentemente entre os compassos 4/4, 3/4 e 2/4. Há poucas indicações 

de andamento: ♩=66, inicialmente, e pouco mais movido, no compasso 57, pouco mais 

lento, no compasso 62, pouco acelerado, entre os compassos 67 e 68, e lento e 

expressivo no compasso 78 até o final. A linha vocal é complexa: predominantemente 

na tessitura média-aguda, insiste em notas de passagem em alguns compassos (mi4, fá4 

e sol4), apresenta algumas frases descendentes até o si2 em outros, além de muitos 

intervalos aumentados e diminutos. Essa estruturação musical mais elaborada acentua 

o desencanto dos versos e resulta numa canção de alta dramaticidade. 

 

Noite 

 

E logo será noite em meu olhar 

E logo será noite em meu corpo 

Em soluços contemplarei o novo dia 

Quando radioso dispertar. 

Logo será noite em meu sorriso  

E a aurora já não mais virá sem avios. 

Em minhas mãos e em meus cabelos 

Sombras negras, esparsas virão perturbar ou embassar  

Suas fulgurantes cintilações. 

Estarão meus cabelos soltos, largados, sem carícias. 

Estarão estas minhas mãos já inobsequiosas, inúteis, tateantes. 

Logo será noite em meu ser 

E viverei manhãs sobre manhãs infinitas, vazias, gastas 

Manhãs de tardio despertar. 

Quando esta noite chegar 

Serei terra árida, batida de borrascas 

E sofrida, causticada, errante. 

Terei compreendido que não houve razão para se ter vivido. 

 

3.5  VITÓRIA 

Também de 1966 e com texto de Marilda Ladeira, Vitória retoma as 

dimensões das três primeiras canções – 35 compassos – em linguagem atonal e forma 

continuada. Há apenas uma indicação inicial de andamento - ♩= 66, poucas indicações 

de articulação e dinâmica e grande alternância de compassos – 2/4, 3/4, 3/8 e 5/8. A 

tessitura vocal é novamente média-aguda, porém aqui a escrita é mais confortável por 

não insistir em notas de passagem na região aguda como em Noite e com frases curtas. 

O texto fala do tempo e da morte. Porém, considerado em relação à música e quando 

comparado à canção anterior, não parece revelar uma leitura dramática ou triste por 

parte do compositor. 
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Vitória 

 

Ah! Que num instante compreendi: 

Morrer não devia ser tão cruel assim, 

Pois já mortos e perdidos estamos 

Quando nos encontramos aqui. 

E no bojo do tempo estarei, 

Asas perdidas na amplidão 

E nem um motor sequer 

Acionará minhas asas ou meu coração. 

 

3.6 CANTAR DE AMOR 

A última canção da coletânea é peculiar sob vários aspectos. O texto é de 

Manuel Bandeira  e  faz parte da Lira dos Cinquent’anos, volume publicado em 1940 

nas Poesias Completas. Lira dos Cinquent’anos difere de Libertinagem pelo retorno claro 

do poeta às formas tradicionais de expressão poética. Cantar de Amor, escrito em 

português arcaico, é, segundo o próprio Bandeira, um de seus dois poemas 

medievais5: 

Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas que fiquei com 

a cabeça cheia de “velidas” e “mha senhor” e “nula ren”; (...) o único 

jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga (a obsessão era 

sintoma de poema em fase larvar). Escrevi o cantar de amor no vão 

propósito de fazer um poema trecentista. (BANDEIRA apud VILHENA, 

1975, p.56 – 57) 

 

 Cantar de Amor é a canção mais curta: apenas 29 compassos. Embora 

composta na forma estrófica, é atonal e acompanhada por címbalos antigos6. A escrita 

musical possibilita que a própria cantora os toque, porém não há qualquer indicação 

a esse respeito, nem quanto a articulação ou dinâmica, estando assinalado apenas o 

andamento inicial - ♪= 176 e ♩=88. A alternância de compassos também está presente: 

7/8, 3/4, 3/8, 2/4 e 4/4. A tessitura vocal é média e o compositor oferece, em 

observação assinalada na partitura, a possibilidade de transpor para uma segunda 

menor superior na 2ª e 3ª estrofes.  

 

Cantar de Amor 

 

Mha senhor, como’oje dia son 

Atan cuitad’e sen cor assi! 

E par Deus non sei que farei i, 

Ca non dormho a mui gran sazon. 

Mha senhor, ai meu lum’e meu bem, 

Meu coraçon non sei o que ten. 

 

Noit’e dia no meu coraçon 

Nulha ren se no a morte vi, 

E pois tal coita non mereci, 

Moir’eu logo, se Deus mi perdon. 

Mha senhor, ai meu lum’e meu bem, 

Meu coraçon non sei o que ten. 
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Des oimois o viver m’é prinson: 

Grave di’ aquel en que naci! 

Mha senhor, ai rezade por mi 

Ca perç’o sen o perç’a razon. 

Mha senhor, ai meu lum’e meu bem, 

Meu coraçon non sei o que ten. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A coletânea Cantares, por sua heterogeneidade, oferece aos performers a 

oportunidade de construir a performance em estilos musicais diversos a partir de 

uma mesma obra, da mesma forma, talvez, que seu autor parece ter experimentado 

a composição musical em linguagens musicais diversas. Ao investigarmos sua gênese 

pelo viés da Performance Musical, buscamos compreender como José Maria 

interpretou e traduziu musicalmente os textos poéticos e reunir elementos que 

subsidiem possíveis escolhas interpretativas. Compartilhamos, assim, a idéia da obra 

aberta à leitura do intérprete, que com ela “interage criativamente”, como ressalta 

Catarina Domenici (DOMENICI, 2012). Nesse sentido, consideramos também as 

palavras de Peter Hill, quando afirma ser a música algo imaginado, inicialmente pelo 

compositor, posteriormente pelo performer e finalmente comunicada em som (HILL, 

2002). É a partir dessa colaboração, desse trabalho conjunto entre compositor e 

intérprete que, segundo Bowen (1993, p.162 apud DOMENICI, 2012, p.175) uma 

tradição oral é estabelecida, questão importante a ser considerada quando tratamos 

de obras inéditas, como é o caso dessas canções.  Assim, alicerçadas nesse 

pensamento, buscamos com este artigo evidenciar características próprias da 

composição de José Maria Neves, contribuindo para a divulgação e estruturação de 

eventuais performances musicais de suas canções.  
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Notas 

1 Segundo o Novo Aurélio Século XXI, Trova é a composição literária formada de quatro versos setissílabos 

rimados e com sentido completo. 
2 Vasco Mariz define a canção estrófica como aquela onde a mesma música se repete várias vezes. (MARIZ, 

Vasco. A Canção Brasileira de Câmera. 4ªed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, p.19.) 
3 Como traços essências do lundu-canção, Kiefer cita o predomínio do compasso 2/4, a quase onipresença 

da síncope interna (semicolcheia – colcheia – semicolcheia) na parte melódica e o uso de quadras com 

refrão como texto, entre outros. (KIEFER, Bruno. A Modinha e o Lundu. Porto Alegre: Movimento, 1977, 

p. 43). 
4 Vasco Mariz define a canção em forma continuada como aquela onde a música não se repete e a melodia 

expressa tanto quanto possível as frases do poema. (MARIZ, Vasco. A Canção Brasileira de Câmera. 4ªed. 

Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, p.19). 
5 Vilhena apresenta como características da lírica medieval gelego-portuguesa o predomínio da afetividade 

sobre o pensamento lógico e uso consciente do paralelismo e do refrão como meios de repetição capazes 

de traduzir a obsessão amorosa do amante. (VILHENA, Maria da Conceição. As duas “Cantigas Medievais” 

de Manuel Bandeira. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, nº 17, p.51-66, 1975. Disponível 

em https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/69899.) Acesso em 23/02/18. 
6 Segundo o Novo Aurélio Século XXI, antigo instrumento, constituído por dois meios globos de metal 

que se percutiam um contra o outro; pequenos pratos. 

 

 

                                                           

http://www.abmusica.org.br/pagina.php?n=serie-trajetoria&id=25
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/69899
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/69899

