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q,o lancar a revista Brasiliana, a Academia Brasileira de Mtisica inaugura urn espaco — que esperamos permanente — dedicado exclusivamente a mtisica brasileira. Urn espaco aberto a reflexao,
a critica, a analise, a discussao, ao registro da vasta e diversificada producao musical do pais, nos 500
anos do seu descobrimento pelos navegadores lusos e nos milenios de uma cultura musical nativa que
os antecedeu e que permanece viva ate hoje. Aberto ao resgate da memoria de um passado remoto e recente extremamente fecundo, e cuja integracao ao presente e condicao para o encontro do futuro. Aberto,
ademais, ao reconhecimento e ao registro da contribuicao de todos os segmentos formadores de nossa
historia e atuantes em nossa vida musical presente — criadores, interpretes, pesquisadores, musicologos, professores, estudiosos, organizadores, promotores, patrocinadores e consumidores desse universo feito de sonho e de trabalho e cuja magnitude carece ainda de um dimensionamento adequado.
Com a revista Brasiliana, espera a Academia Brasileira de Musica dar cumprimento a sua vocacao precipua de instituicao voltada para o engrandecimento da mtisica brasileira, certa de estar assim
atendendo aos objetivos que terao norteado seu fundador e patrono, Heitor Villa-Lobos, corn seu
ardente e comprovado teor de brasilidade, quando criou a Academia, em 1945, plantando mais uma
pedra solida em seu sonho, que e tambem o nosso, de urn futuro brilhante para a mtisica brasileira.

6Sno rieger'
Presidente da Academia Brasileira de Musica
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Projetos da Academia Bras deira de Musica

aliam tradicao e vanguarda,
reafirmando os ideais de cvill-a-t 6 os
undada cm 14 de julho de 1945 por iniciativa de

depois da fundac5o, um decreto federal (23.160, de

Heitor Villa-Lobos, a Academia Brasileira de

6 de junho de 1947) dcclarava a Academia orgao

Illusica reunia proceres e criadores para manter viva

tecnico consultivo do governo — eminentementc

uma tradicao, fortalecer seus proprios meios de

para questoes educativas.

atuaOo e irradiar tecnicas e uma cultura especifi-

Andrade Muricy, Francisco Mignone, Marlos

ca. Num pais de rica vida musical — talvez aquele,

Nobre, Vasco Mariz, Ricardo Tacuchian e Edino

nas Americas, em que e mais patente a continuida-

Krieger sucederam ao primeiro presidente na con-

dc ininterrupta da criaOo em alto nivel do period°

ducao dos destinos da casa. Mignone foi aquele que

colonial ao presente

sua filosofia tern lido a revi-

empreendeu, numa das reformas ate hoje prorriovi-

talizaciio dos valores do passado para forjar os cami-

das no regimento, a reducdo do ntimero de cadeiras

ntios do luturo. Os modelos cram inicialmente as

para 40 — raziio pela qual dez das cadeiras da

academias de tetras, artes c ciencias surgidas a partir

Academia tern hojc dois fundadores. Urn quadro

do seculo XVI na Europa, c — mais proximamente

paralelo inicialmente criado para instrumcntistas,

— a Academia Brasileira de Letras inspirada na

cantores e regentes incluia artistas como Guiomar

Academia Francesa. Hoje a ABM quer considerar-

Novaes, Madgalena Tagliaferro, Antonieta Budge,

se urn grupo de vanguarda para a revitalizaOo do

Arnaldo Estrella, Magdalena Lebeis, Paulina

patrimemio c a inseminacrio da vida musical atraves

d'Ambrosio, lbere Gomes Grosso, Eugen Szenkar,

dos padroes, valores c tecnicas mais atuais.

Bidu Sayao, Oscar Borgcrth e Zara Bernette; os inter-

Quarenta compositores e musicologos compu-

pretes passariam posteriormente, em nova reforms,

nham o quadro inicial da instituicao, cada um corn

a integrar o quadro unico. E hoje ambicao da

seu patrono. Jose de Anchieta foi escolhido patro-

Academia Brasileira de Mlisica atrair tambem ao seu

no da cadcira n" 1, ocupada por Villa-Lobos.

quadro de titulares os educadores musicais. Entre

Fructuoso Vianna, Jayme Ovalle, Jose Siqueira,

os membros correspondentes estiveram ja Arthur

Andrade Muriev, Lorenzo Fernandez, Claudio

Rubinstein, Mieczyslaw Horszowski, Marcel

Santoro, Luiz Hcitor Correa de Azevedo, Camargo

Beaufils, Florent Schmitt, Marguerite Long, Michel

Guarnieri, Ayres dc Andrade, Eleazar de Carvalho,

Philippot, Curt Lange e Alberto Ginastera.

Eurico Nogueira Franca e Jose Vieira Brand'ao esta-

Dentre os projetos desenvolvidos pela Academia

yam entre os fundadores.

Brasileira de Mtisica nos tiltimos anos destaca-se

Villa-Lobos deixaria em testamento metade de

uma iniciativa-piloto de cducacao musical para

scus dircitos autorais para serem aplicados pela ins-

comunidades carentes, em associaoo corn o

tituicao na difusdo de sua obra, dos demais acade-

Museu Villa-Lobos. Jovens do morro Santa Marta,

micos c da musica brasileira em geral. Dois anos

no Rio de Janeiro, foram selecionados para recebi-

janciro 1919

2

mento de bolsas de estudos que Ihes abriram
novas perspectivas humanas e profissionais, alem
de compromete-los corn a transmissao dos conhecimentos assim recebidos para outros jovens de sua
propria comunidade. Projetos como este poderiam
ser estendidos e ampliados corn a obtenc-ao eventual do necessario patrocinio.
A realizac5o que nos tiltimos anon tern privilegiadamente concentrado os esforcos da Academia é a
Bibliografia Musical Brasileira, urn ambicioso sistema de banco de dados alimentado com informacoes
sobre os trabalhos a respeito de mtisica publicados
no Brasil ou sobre mtisica brasileira publicados em
qualquer parte do mundo. Mtisicos, musicologos,
historiadores, estudantes, professores, jornalistas e
pesquisadores em geral deverao dispor em breve —
quando da abertura ao ptiblico desse fundo informatizado — de algo em torno de oito mil itens, a esta
altura, remetendo a livros, artigos de rcvistas,
anais de congressos, teses de mestrado e doutorado e resenhas de obras importantes. Coordenado
por Mercedes Reis Pequeno, o projeto e orientado
por uma missao de alto nivel formada por Manuel
Veiga na Bahia, Vicente Salles em Brasilia, Regis
Duprat em Sao Paulo e Vasco Mariz, Jose Maria
Neves e Ricardo Tacuchian no Rio de Janeiro.
Corn o inicio da publicacao da revista Brasiliana,
a Academia Brasileira de Musica pretende aprofun-

Heitor viIra•Lo6os:
ofunkior da
ABM destinou
metade de seus
direitos autorais a
instituiccio
dar este esforco de registro e clocumenlayao, ao
tempo em que estuda tambem urn projeto de reorganizacao do sistema brasileiro de arrecadaciio de
direitos autorais, em beneficio dos mrisicos de todo
o pais. A criacao de urn Centro de Informacdo de
Partituras e de urn selo proprio para a edicdo fonogriifica sao tambem projetos a serem implementados
pela ABM a partir do prOximo ano.S

OEM-VINDA, ORASILIANA!
"Embora estejamos vivendo a era da multimidia, corn todos

"0 lancamento de Brasiliana a sitnbolo da vitalidade cul-

os seus aparentemente infindaveis recursos, a mfdia

tural da mais significativa entidade musical de nosso

impressa permanece mais viva do que nunca. 0 lanca-

pais, presidida corn grande sensibilidade e espirito de

mento da revista da Academia Brasileira de Mtisica e

luta pelo notavel compositor Edino Krieger. A revista

motivo de alegria para homens de cultura.

encontrara a mais calorosa aceitacilo dentro da comu-

0 seu contend°, pela qualidade dos colaboradores, valo-

nidade artistica brasileira."
AMARAL NIEIRA

rizara o enlace da mtisica corn o texto impresso — e of

Presidente da Sociedade Brasileira de mtisica contempordnea

estara presente o que de melhor se pode desejar, para
enlevo do nosso espirito."
ARNALDO `NISKIER

"De parabens a Academia Brasileira de Mtisica, na

Presidente da Academia Brasileira de Lams

ilustre pessoa do seu presidents Edino Krieger: o

"0 Museu Villa-Lobos satida a chegada da•revista Brasiliana.

mtisica, sena° tambem ler sobre o que ela é e produz,

ideal, no Brasil e onde mais seja, nao e apenas ouvir
Estaremos irmanados a Academia Brasileira de Mtisica

desde que o mundo a mundo."
MARCOS 'MA DEI RA

nesta excelente iniciativa."

Presidente do Pen Clube e membro da
Academia Brasileira de tetras

TURNIO SANTOS

Diretor do Bilden Villa-Lobos
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13(RASIONAS
OSESP eciitayartituras e comissiona o6ras
m dos principais frutos do processo de rees-

tambem providencia reconstituicOes e revisbes cri-

truturacao por que passa a Orquestra

ticas. Em 99, sera° cditadas obras do padre Joao de

Sinfonica do Estado de Sao Paulo é a edicao de

Deus de Castro Loho (Kirie, Gloria e Credo da Missy

partituras de compositores brasileiros de variados

a oito vozes), Olivier Toni (Estudo) e Ronald()
Miranda (Horizontes), alem de partituras mineiras

ru

periodos historicos.
A orquestra dirigida por John Neschlingja conta-

do periodo colonial ainda ineditas. Todo material fica

biliza dcz titulos editados. Sao obras de Jose Mauricio

disponfvel para orquestras interessadas em execu-

Nunes Garcia (Sinfonia fiinehre), Mario Ficarelli

t6-1o. 0 objetivo da orquestra e ampliar a estrutu-

(Sinfonia N° 3), Alexandre Levy (Abertura Werther),

ra da editora, tornando possivel a distribuicao do

Gilberto Mendes (Abertura Issa), Francisco Braga

catalog() OSESP no mercado internacional.

(Jupira, opera cm urn ato), Marlos Nobre (Concerto

0 projeto de reestruturacao da sinfonica esta-

dupla para doffs violoes, cordas e percussiio), Manoel
Dias de Oliveira (Amante supremo, Magnifica! e Te

dual preve a inaugurac5o de urn hall sinfonico

Dorm) c Henrique Oswald (Elegies).

pro-ximo mes de junho) e o comissionamento

na antiga estacao Julio Prestes (prevista para 0
regular de pecas brasileiras, a ser iniciado este

Sob coordenacao de Ruhens Ricciardi, a editora

ano corn obra de Edino Krieger.

da OS ESP nao apenas publica as partituras, como
LANcAMENTOS
REPERTORIO RADIO MEC (caixa corn 5 CDs contend° gravacoes

Bocchino, Cristina Maristany (soprano),Joel Bello Soares (piano), Quarteto Vocal da

histeiricas do acervo do emissora). Edicao Soarmec.

Radio MEC, Noel Devos (fagote) e Lars Figueirir (piano), Oscar Borgerth (violins) e

R LEGER

i.Cantri-um

Giudio
SARTORO

Ilara Gomes Grosso (piano) e Maria de Lourdes Cruz Lopes (soprano).

Naturale. Obras de Edino Krieger interpretadas pela

Orquestra de Camara da Radio MEC/Mario Tavares e Roberto Schnorenberg

CD

e Orquestra Sintonica Nacional da Radio MEC/Rinaldo Rossi, Edino Krieger

Aida Gnattali (piano).

c Eleazar de Carvalho. Maria Lucia Godoy (soprano).

ssAIIIMPMs•

5. Radamdr r Aida Gnattali Interpirtando Radame:r e Gnattali Radarnds e

DUO FERRARA-DUARTE (Gilda Ferrara, canto, c Roberto Duarte, piano).

D 2. Um comma tres sonatas, ultra sonatina, urn canto, am weal/see ulna

Afrisica brankira. Obras de Mignone, Villa-Lobos, Waldemar Henrique, Lorenzo

ortirtesna de corks. Obras de Claudio Santoro interpretadas por

Fernandez, Babi de Oliveira, Hekel Tavares e Carlos Ganes. Gravado nos estadios da

,1110161 para

Eugen Ranewsky (violoucelo) e Violetta Kundert (piano), Georg Meerwein

Radio Vaticana. Edicrio independence.

(oboe) e Gerardo Parente (piano), Oscar Borgerth (violino), Heitor Alimonda

PAULO PEDRASSOLI (violdo). Villa-lobos: obra Integra/ para yrdelo solo.

(piano), Bruno Wyzuj (baixo) e Maria Lucia Pinho (piano), Orquestra

de

Gravado no Castel() Gottesaue — Escola Superior de Masica de Karlsruhe

Camara da Radio MEC/Nelson Nilo Hack, Maria Alice Coelho (piano) e

(Alemanha). Selo UERJ Classica (NH 1917).

Orquestra Sinfonica Nacional da Rddio MEC/Claudio Santoro.

i7° FESTIVAL DE MIISICA DE LONDRINA. Orquestra Sinfonica do 17°

CD 3. Um (imam UM till#0, Ma sonata, eitteo poemas, oitopontelos e uma

Festival de Maslen de Londrina/Norton Morozowicz, Merien Ensemble Arts,Ensemble

komenvm a Villa-lobos. Obras de Camargo Guarnieri interpretadas por

Capriccio, Banda Sinffirica do 17° Festival de Mrisica de Londrina. ohms de Francisco

Eduaxia de Barros (piano), Orquestra Sinfcinica Brasileira/Camargo

Mignone, Henrique de Curitiba, Bach, Villa- Lobos, John F. Souza, Santiago Lopes e

Guarnieri, Olga Maria Schroeter (soprano) e Velma Richter

(piano), Oscar

Lennie Niehaus. Edicrio Associacrio dos Amigos do Festival de Londrina.

CHOIR/Mario Kosik e

Borgerth ( violino) e Ilara Gotnes Grosso (piano), Camargo Guarnieri (piano),

SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA AND

Lionello Forzanti (viola) e Fernando Lopes (piano), conjunto de 36 professores

Jan RozehnaL TeDatm instill baroa'o Op. 213 e Misfit c-horalisOp. 282, de Amaral

da Orquestra Sinfiinica Nascional da Rridio MEC/Camargo Guarnieri.

vieira.Edicao Paulus (000194)

CD 4. Duos serestas, suarsuites, uma sonatina, oito calicoes e am improviso.

MADRIGAL CANTATIMO. ORQUESTRA DE CAMARA DE INDA-

Obras de Alceo Bocchino interpretadas por there Games Grosso (violoncelo) e

IATUBAJMARCELO ANTUNES MARTINS. Ladainhas lamentos e ladenws —

Alceo Bochino ( piano), Orquestra de Camara da Radio MEC/Alceo

Meares mineirm. Obras de Manuel Dias de Oliveirajose Joaquim Emerico Lobo de

janeiro n499
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3\To_preth e na casa de Rui
eses antes de titular esta publicacao, Bra-

Prado, Antonio Ribeiro, Camargo Guarnieri,

siliana tambem foi o nome escolhido pela

Dawid Korenchendler, Edino Krieger, Edmundo

Academia Brasileira de Musica para batizar uma

Villani-Cortes, Ernesto Nazareth, Ernst Mahle,

serie mensal de concertos no Rio de Janeiro. 0

Esther Scliar, Francisco Mignone, Gilberto

auditoria da Casa de Rui Barbosa, corn 281 lugares,

Machado de Carvalho, Gilberto Mendes, Helza

abrigou apresentacties de agosto a novembro.

Garnett, Henrique de Curitiba, Henrique

0 Trio de Palhetas do Rio de Janeiro inaugurou a

Oswald, Jocy de Oliveira, Jose Mauricio Nunes

serie. No mes seguinte, urn programa dedicado a milsi-

Garcia, Nilson Lombardi, Orlando Alves, Osvaldo

ca eletro-actistica reuniu o clarinete de Mauricio

Lacerda, Paulo Libanio, Roberto Victoria, Rodolfo

Loureiro e o cavaquinho de Sergio Freire. Em outubro,

Caesar, Ronaldo Miranda, Sergio Freire, Tim

Brasiliana recebeu a pianista e academica EudOxia de

Rescala e Villa-Lobos.

Barros. A serie encerrou a temporada no mes de

Os concertos voltam a acontecer no mes de

novembro, corn apresentacao do Coro de Camara da

abril. A exempla do ano passado, eles acontecem

Pro-Arte e da Associacao de Canto Coral.

sempre na Oltima quinta-feira de cada mes, corn

Nesta primeira etapa da serie foram execu-

entrada franca e repertorios integralmente

tadas obras dos seguintes compositores: Almeida

dedicados a musica brasileira.

Mesquita e anonimos. Edicao prefritura municipal de lndaiatuba.

Augusto Mannis, Achile Picchi e Eduardo Guimarties Alvares.

LENINE SANTOS (TENOR) e NANCY BUENO (puno). XX Compositores

Edicao independence.

brankiros. Obnas de Carlos Games, Alberto Nepomuceno, Mignone, Hekel Tavares,

ACERVO FUNARTE DA MUSICA BRASILEIRA

Villa-Lobos, Ernani Braga, Jaime Ovalle, Waldemar Henrique, Lorenzo Fernandez,

(relancamento em CD de discos em vinil). Edicdo 'tali Cultural e

Osvaldo Lacerda, Babi de Oliveira, Claudio Santoro, Camargo Guarnieri, Kilza Setti,

Atracao Fonogretca.

Marlos Nobre, Ronaldo Miranda, Ernst Mahle, Guerra-Peixe, Almeida Prado e

CARLOS GOMES. S

Villani-Cortes.EdicitO independente.

de Freitas (soprano), Paulo Fortes (baritono), Aracy Bellas Campos (soprano), Ida

e Fosc a e La Schtaao. Assis Pacheco (tenor), Leda Coelho

LILIAN BARRETT° (punt)) e PAULO BOStSIO (vsouno). Sonatas

Miccolis (soprano), Alfredo Colosimo (tenor), Lourival Braga (baritono), Orquestra

ronninthis. Obras de Szymanowski e Leopoldo Miguez. Edicdo independente.

Sinffinica Nacional da Radio MEC/Nino Stinco.

JORGE ANTUNES. Bakdeclure SerieMasicaEktronicagos.Mini-CD.EdictioSistrum.

NOTURNOS BRASILEIROS. Ana Crindida (piano). Obras de Brasilia Where da

QUINTETO VILLA-LOBOS. 35 anos de =slat brasikira Obras de Mario

Cunha, Manoel Faulhaber, Henrique Oswald, Leopoldo Miguez, Alberto Nepomuceno,

Tavares, Ronaldo Miranda, Radames Gnattali, Edina Krieger, K-Ximbinho e Villa-

Lorenzo Fernandez,Jayme Ovalle e Villa-Lobos.

Lobos. Edicao Sarau.Distribuican Kuarup.

HENRIQUE OSWALD. Trio em Sol menor e Sonata em maim: Elisa Fukuda

ORQUESTRA PETROBRAS PRO-MUSICA/ArmandoPrazeres. Participacao

( violino), Antonio Del Clara (violcmcelo) eJosi Eduardo Martins (piano).

de Itamara Koorax, Denise Sartori (mezzo) e Coral Petrobras. Obras de Villa-Lobos,

ALBERTO NEPOMUCENO. QnartetosN°I e3. Quartet° de Cordas da Radio MEC.

Lorenzo Fernandez, Hekel Tavares e Ernani Aguiar. Edicao independente.

MADRIGAL RENASCENTISTA/Afranio Lacerda. Obras de Guerra-Peixe, Ernst

MOYZES QUARTET. Obras de Guilherme Bauer e Harry CrowlEdicao Paulus.

Widmer, Ronaldo Miranda, Gilberto Mendes, Ricardo Tacuchian, Maria Helena Costa

GRUPO PIAP. Olmas 6rasikiras ineditas para percussifo. Obras de Flo Menezes,

e Lindembergue Cardoso.

Mario Ficarelli, Villani Cartes, Eduardo Seincman, Jose Augusto Mannis e Almeida

PE. JOSE MAURICIO. Masa de Santa Cecilia — volume II. Associaciio de Canto

Prado. Edicao independente.

Coral. Orquestra Sinfonica Brasileira/Edoardo de Guarnieri.

TANIA LISBOA (vwoloncpu") E MIRIAM BRAGA (puno). O violoncelodo

RADAMES GNA'TTALI

E

WALDEMAR HENRIQUE. Orquestra de Ceimara de

villa— complete worksfor violoncello am/piano Vol i. Edicao Meridian (Inglaterra).

Blumenau/Norton Morozowicz.Joel Nascimento (bandolim) e Ruth Staerke (soprano).

POESIA PAULISTA. 12 calicoes. Organizactio Dante Pignatari. Obras de Jose

GU ERRA-PEIXE e HEITOR ALIMONDA. Trio da Rtidio MEC.
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(kT(PrENTE
TOTITILAR: A ATITORIA
IM 1YE(BATT
Efizafieth Travassos

0 artigo discute urn caso de conflito em torno da autoria de uma cancAo e procura mostrar que duas
vise es diferentes da relacAo entre autor e obra podem ser detectadas nos argumentos dos envolvidos: de urn lado, a visa() dos cantadores-repentistas, praticantes da poesia cantada de improviso; de
outro, a visas) consagrada na legislacao relativa

a autoria, partilhada pelos mtisicos ligados ao gran-

de mercado de musica popular. Procura-se mostrar que existem, na sociedade moderna regida por
leis de aplicacao "universal", sensiveis diferencas quanto as representacoes e praticas musicais.
alguns anos, Anthony Seeger alertava os

se corn casos de conflito em torno da autoria e dos

colegas etnomusicologos para o pequeno

direitos de reproducao de obras musicais. Possivel-

interesse de sua discipline — dos pionei-

mente os processos judiciais que tern origem cm

ros da musicologia comparada aos repre-

reclamaceies de direitos estarao cada vez mais entre

sentantes das tendencias mais recentes de inclina-

os materiais empiricos de interesse etnornusicologi-

cao antropologica — pelas leis que definem autoria

co. Li corn interesse o artigo de Seeger porque

e direitos decorrentes. Corn razao, o autor indagava

encontro-me entre Os estudiosos de masica que

as razors destc vacuo nos estudos etnomusicologi-

tern pouco conhecimento das leis que consagram

cos, curioso se levarmos em conta que o aparato. juri-

direitos c devcres relativos a atividade musical cm

dico em torno da mtisica constitui urn complexo de

nossa sociedade. '

instituicoes e agentes socials ligados a sua producao

Durante a pesquisa de campo que realizei entre

e circulacao nas sociedades modernas, que se °Hen-

cantadores-repentistas, em varios locais no Nordcs-

ta por ideias e valores dominantcs ncssas sociedades

te e no Rio de Janeiro, tomei contato corn Lim episo-

ao mesmo tempo em que contrihui para reproduzi-

dio de disputa da autoria de uma canc5o. 0 episo-

los. Os aspectos lcgais da atividade artistica em

dio, mencionado por diversos cantadores como

geral constituem urn foco de elaboracao cultural das

excmplo da apropriac5o do repente por cantores c

sociedades modernas, ta'o importante quanto as

compositores de miasica popular, ilustra bem o argu-

mitologias e cosmologias das sociedades tradicionais

ment° de Seeger quanto a importancia do conheci-

(SEEGER 1992:345-6). Na medida em que a etno-

mento das bases legais que definem "autoria"

musicologia toma como objeto as atividades musi-

"obra' fazendo jus a protccao de direitos, assim

cais dessas sociedades, na medida, ainda, em que a

como amparam a prcsuncao de autoria de uma pep

comercializacao da irnisica avanca, atingindo prati-

musical. Conforme mostro neste artigo, estavam em

cas que durante muito tempo se mantivcram afasta-

jogo duas visties distintas da relacao entre individuo

das do mercado, é praticamcnte inevitavel deparar-

e obra: a dos cantadores-repentistas e a dos mtisicos

janeiro 1999

6

0.

ligados ao grandc mercado de musica popular; esta
ltima e, na pratica, a concepcao consagrada nas leis
vigentes, sobretudo porque quando as reclamacoes
e reivindicacoes de direitos tern como protagonistas
artistas ligados por contrato a grandes empresas
fonograficas, sao chamados advogados para representa-los, geralmente especialistas em direito autoral. Assim, mesmo quando os milsicos nao conhecem as leis e nao estao preparados para interpretalas em casos especificos de seu interesse, outros
agcntes sociais sao acionados para aplica-las e, conseqiientemente, para reafirmar e reforcar os valores
nelas embutidos.
Para compreender o que o episodio significa para
os cantadores, reuni a informacao disponivel em
materias veiculadas na imprensa. NIA() consultei o
processo judicial e acredito que essa lacuna nao
invalida as afirmaceies que fag° no artigo. Antes de
mais nada, convem dizer que meu objetivo nao
esclarecer quern tern raz5o, nem quern é, afinal,
verdadeiro autor da cancao. 0 conflito foi uma pista
para a investigacdo dos valores dos repentistas e suas
ideias sobre autoria, cujas implicaoes divergem
bastante daquelas previstas na legislac5o. Entretan-

to, para reivindicar o que consideram urn direito seu,
os cantadores tern que acatar as bases legais que
definem e garantem este direito. Caso contrario,
pouco podem fazer alem de queixar-se e suas queixas dificilmente tern qualquer consequencia pratica.
A vis'ao propria, particular, que os cantadores
tern da relacao entre individuo e obra musical reabre
a discussa-o acerca da autonomia da cultura popular:
ate que ponto ela esta irremediavelmente presa, em
sua condicao de cultura subalterna, aos principios e
valores ditados pelos grupos dominantes da sociedade, grupos que tern o poder de legitimar as expressaes culturais e artisticas? Ate que ponto represents uma outra cultura, ordenada por principios e
valores proprios, que perseveram a despeito do
poder exercido pelas elites e pelo estado no sentido
de implementar a uniformidadc cultural? 0 historiador Roger Chartier resume as duas posicoes basicas
perante a cultura popular encontradas na vasta literatura sobre o tema, traduzidas em dois modelos de
descricao e interpretaciio dos fatos. 0 primeiro,
intuito de aholir toda forma de etnocentrismo cultural,
concebe a cultura popular comb urn sistema simbolico coerente e autemomo. que funciona segundo uma logica absolu-
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PROMETER EVENTUALMENTE A SINGULARIDADE DESTA FORMA DE EXPRESSAO.
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tamente alheia e irredutivel a de culture letrada. 0 segundo,

classico dos folcloristas brasileiros. Como expressao
de poesia popular — urn dos interesses inaugurais do
vem sendo noticiada ha mais de um
folclore
seculo e sua capacidade de expandir-se ja foi observada, a despeito do recuo da producao correlata de
folhetos de cordel. Nao se trata de uma tradicao
popular em vias de extincao. Contudo, os cantadores vivem numa sociedade na qual a maior parte da
producao musical é veiculada nos chamados meios
de comunicacao de massa — discos, radio, televisao
— e ressentem-se de uma participacao muito estreita nesses circuitos de difusao. A gravacao de discos,
uma meta para muitos repentistas que lhes consomc esforco e recursos financeiros, é uma estrategia
consciente de ocupacao de urn lugar no mercado de
mtisica popular. Alem disso, e possivel que o disco
ou fita gravada carreguem urn significado menos
explicito: s5o objetos que representam uma certa
"consagracao" do artista e de sua obra, outorgada
pelo nome de uma grande empresa do setor, por
exemplo. Mesmo na ausencia deste nome — ou no
caso de producOes de pequenas empresas, concurrentes menores no mercado2 o disco ainda carregaria o simbolismo do bem musical popular legitimado pela indtistria cultural. Portanto, muitos
repentistas procuram gravar discos, seja encontrando acolhida numa empresa fonografica, seja
optando pelo chamado "disco independente" no
qual os custos de producao e distribuicao sao
assumidos pelos proprios masicos.
Da mesma forma como as gravadoras raramente
lancam discos de repentistas, eles tambern so aparecem na televisao como atracties pitorescas de folclore regional. Quanto a difusao radiofonica, muitos
cantadores "compram" horarios — isto e, pagam para
ocupar determinado tempo — em pequenas radios,
geralmente das cidades do interior, c produzem eles
mesmos seus programas, dirigidos a uma audiencia
de amantes da cantoria. Trata-se de urn publico
pequeno e de gosto formado na frequentacao de
cantorias ao vivo. Ha varias razoes que nao cabe
detalhar aqui para a resistencia da industria cultural
ao repente. Trata-se de mOsica e poesia que so se
realizam plenamente ao vivo, na interacao face a
face entre cantadores e seu pOblico; por isso, gran-

preocupado em lembrar a existencia des relacoes de domine450 que organizam o mundo social, percebe a culture popular cm sues dependacias c carencias cm relacao a cultura dos
dominentes: (1995:179).

Ainda segundo este autor, e estreito o caminho
entre os dois modelos alternativos, que evite as
armadilhas de ambos e considere a cultura popular
tanto em sua autonomia quanto em sua subordinacao. Acato a sugestao do autor de levar em conta a
possibilidade de apropriacoes diferenciadas de elementos da cultura dominante por setores populares.
Sem a pretensao de acrescentar qualquer novidade
a essa discussao, que ocupa teoricos do folclore e da
cultura popular ha muito tempo, creio que os dados
expostos adiante permitem concluir que as particularidades da cultura musical dos cantadores sac)
indlcios de autonomia, mas esta nao é uma autonomia plena. 0 repente ou improvisacao cantada,
aquilo que singulariza a pratica musical dos cantadores, tern seu espaco social proprio e seus produtores,
cuja pratica e guiada por principios de expressao
poetico-musical que nao se confundem corn os da
chamada mtisica erudita, nem corn os da indtistria
cultural. Entretanto, o repente coexiste, numa
sociedade hierarquicamente organizada, com outras
expressoes poetico-musicais que interessam de
perto as empresas de entretenimento e recebem, de
certa forma, o aval dessas empresas. 0 lugar que é
recusado aos cantadores na "mOsica popular" so
pode ser por eles reivindicado caso aceitem as regras
do jogo — isto e, os criterios corn os quais a indtistria
cultural define o que e mtisica popular. Entretanto,
a aceitacao irrestrita de criterios alheios ao universo
do repente e que se chocam corn o que ele tern de
mais caracteristico pode comprometer, eventualmente, a singularidade desta forma de expressao.

CANTADOReS-RePeNTISTAS NO covAl2.10
MODeRNO DIYLISA 0 De mosicA cat,
Antes de relatar o episodio propriamente dito, é
precis() uma curta digressao a proposito dos discos
gravados por repentistas e sua concepcao da relacao
entre cantadores individuals e as melodias que cantam. A cantoria, poesia cantada de improviso por
duplas que se acompanham corn violas, e urn tema
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de parte da grata e da forca do repente dilui-se na
comunicacao a distancia. Pecas de curta duracao,
corn texto e melodia fixos — como as canceies que
dominam o mercado de musica popular — sao uma
forma de estruturacao incompativel corn o repente,
que flui em grander unidades chamadas "baRies",
nas quais o canto alternado dos cantadores nao
cessa. Os babes podem estender-se por meia hora
ou mais e dentro deles os cantadores improvisam
sobre varios assuntos, variando as melodias (ou "toadas") e os esquemas de metrica e rima. Alern disso,
melodias modais, estilo vocal e de acompanhamento a viola peculiares causam estranheza aos ouvintes
que nao estao familiarizados corn a tradicao do
repente. Tudo isso contribui para afastar os repentistas da inchistria cultural e confind-los no estreito
campo do "folclore" — entendido como repertorio de
hens e costumes regionais ou locais, arcaicos, exOticos, proprios a satisfazer uma curiosidade de turista, porem insatisfatorios do ponto de vista da fruicao
estetica ou do simples entretenimento musical.
Como existe urn priblico apreciador da cantoria, os
repentistas consideram injusta a indiferenca
demonstrada pelos agentes da inchistria cultural.
Como se sabe, diversos estudiosos de musica
popular tradicional manifestaram seu desagrado
pela musica popular citadina, especialmente por
suas conexaes corn gravacao sonora, imprensa musical e comercio em larga escala de hens artisticos. A
nocao de oralidade, traco central das definic"Oes de
musica folclOrica e das teorias de folclore, tern entre
suas implicacoes a de que as expressOes orais estao
em permanente mutacao. Nao ha textos fixos, como
na cultura letrada, o que da lugar a incessante producao de variacties. Cabe lembrar estas caracteristicas da oralidade ressaltadas pelos folcloristas, uma
vez que algumas sao apropriadas a descricao das toadas, melodias corn as quais se faz o repente. Os cantadores dominam urn estoque — cuja dimensao varia
individualmente — de toadas que sao recuperadas na
memoria no momento mesmo em que cantam. Tal-

willavierA
Alma.

vez seja mais correto dizer que etas sao elahoradas e
reelaboradas no momento em que eles cantam, pois
nenhuma delas e uma linha de sons fixos, memorizados numa sequencia que deve se repetir sob pcna
de descaracterizacao. Nao existem versoes "originais" nem "autorizadas" de toadas. Os desempcnhos individuais de repentistas nao sao avaliados
por sua correcao ou fidelidade "nota a nota" para
corn uma versao de referencia. Os repentistas cantam em duplas, alternando-se no improviso das
estrofes (as vezes alternando-se dcntro das estrofes), e aquele que da inicio ao baiao propCie uma
toada que deve ser respeitada pelo parceiro. Reza a
norma, portanto, que os dois devem cantar
mesma toada, mas ha consideravel margem dc
liberdade na interpretacao da melodia escolhida.
A imensa maioria das toadas constitui, para os
repentistas, urn estoque de ideias melodicas disponivel para o uso em performances, mas isso nao
exclui a associacao entre algumas delas, em particular, e determinados cantadores. Ao contrario, o
mecanismo mais comum de identificacao de uma
melodia é a associacao entre ela e urn individuo.
Diz-se, por exemplo, "esta é a toada de Bandeira", ou
"esta toada e de Joao Alexandre", para identificar
uma melodia ou uma ideia melodica que se memorizou. As expressoes podem implicar tanto autoria
quanto uso: o falante acredita que Bandeira compos
certa toada, ou que Joao Alexandre prefere uma dada
toada, usando-a tantas vezes nas cantorias que a
melodia se agrega a lembranca de suas performances.
Ate onde foi poss.-11Tel verificar, ha fidelidade razoavel
ao desenho melodic° geral ou a segmentos melodicos especificos das toadas lembradas por urn cantador em associacao corn o nome de urn colega.
Portanto, se a ideia de autoria de uma melodia
nao a estranha aos cantadores, ela tern pouca forca
na constituicao da identidade de poeta-repentista.
Ninguem sera avaliado negativamente por nunca ter
"criado" uma toada nova, inaudita. Em decorrencia,
a autoria tern, entre cantadores, implicacOes distin-
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A GRAVACAO DE DISCOS DE REPENTISTAS E UMA ESTRATEGIA CONSCIENTE
llE OCUPAcA0 DE UM LUGAR NO MERCADO DE MOSICA POPULAR,

registros de cantorias improvisadas
nem sucedaneos de performances ao
vivo. Os discos de repentistas sao urn
produto de outra natureza, quc exilic
como que pequenos cxccrtos das tecIncas e estilos dos cantadores. Os trechos gravados sao cuidadosamcnte
preparados de anternao mostrando as
votes, formas poeticas habituais, toadas c violas dos cantadores. Uma dis-

tas daquelas previstas na legislacao
vigente. Na verdade, raramente des
tem interesse em desvendar quern é a
autor de uma melodia. A suposicao
de que ha autores das toadas nao tern
como consequencia limitacries ao use
das mesmas corn fins comerciais iSto é, em cantorias quc sao remuneradas pelos ouvintes e pelos promotores, ou cm discos que sac) vendidos.
Ninguem se opiie a este uso, pois as
toadas sac) patrimonio coletivo dos
cantadores. Quern cria conscientemente uma melodia sabc clue ela
pode cair no gosto do public° e quc
sera entao cantada pelos colegas, que
the darao suas versfies. Os direitos de
conservar a okra inedita e garantir
sua integridacle opondo-se modificacoes que possam prejudice-la, da
doutrina jurfdica (Lei 5.988/73, in
CANDELMAN, 1982), sao irrelevantes na cantoria.
0 comportamento corn relacao aos
versos, naturalmentc, e outro, dada a
natureza mesma do repente: por delitoda producao poetica de Lima
performance repentista e nova e original. Os versos sao obrigatoriamente criacao instilltanea. Existem sancoes morals contra o aproveitamento de versos alheios, ouvidos em outras performances, impressos cm folhetos de cordel ou em
livros: a reputac5o do repentista que se serve sistematicamente de versos conhecidos sera manchada
pela acusac5a de "pane() Iulcgo para o repente". Ai
sim, a identidade de repentista sera abalada e o pertencimento ao grupo profissional, posto cm drivida.
Deve ser sublinhado que o controle da originalidade
criativa nao recorre a punicoes de outra ordem alert]
daquelas que atingem a dignidade de poeta. Perde
prestigio quern tenta atuar como repentista copiando regularmente versos de outros poctas.
1-16 varias decadas, os discos vern sendo adotados
como veiculo de difusao pelos repentistas. Veiculam
gravacoes em estudio c, por conseguinte, nao sao
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tincao clara se fez entrc o quc pode c
deve ser gravado c o que deve ser cantado ao vivo. 0 repente requer destreza, presenca de espfrito e rapidez de
raciocinio, qualidades alimentadas
pela interacao continuada corn os
ouvintes c corn o parceiro. Estri sujeito a tropecos, gaguejos e pequenos
erros de metrica, largamente cornpensados pela emocao da producao
improvisada. Os discos nao devem
registrar ester momentos, e sim fixar
a cantoria numa forma menos autentica, porem mais "limpa".
E possfvel que a estr:qica subjacente ao registro fonografico produzido para o mercado tenha se
imposto de tal forma quc os repentistas nao podem sequcr conceber discos que retratern o repente processado ao vivo. Outros tipos de
improvisacao musical encontram barreiras semelhantes na conversao em registro fonografico destinado ao mercado. Como ja foi observado, a fidelidade ao som original da performance clue se assinalava como uma qualidadc dos discos, quando surgiu o long-play (a express5o high fidelity era impressa nos discos de 33 rpm significando que a registro
produziria no ouvinte sensacOes sonoras iguais as
que ele teria escutando a mesma musica ao viva)
foi ahandonada em beneficio de grava0es em
purificadas de quaisquer "erros" e de eventuais
"ruidos", scjam eles oriundos do ambicntc, da plateia ou da propria atividade musical.' Embora eu
nao posse afirmar que o motivo que leva as repentistas a preferirem excluir o repente dos discos
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ENTRE CANTADORES, A QUEST-A0 DA AUTORIA TEM IMPLICACOE S DISTINTAS DAS PREVISTAS NA LEGISLA00 VIGENTE.

decorra da absorc- a° de criterios
esteticos alheios a cantoria tradicional, o fato é que eles registram uma
producao que "simula" a cantoria.;

circulacao nacional e a instancia jurfdica. 0 cantador recorreu a justica
para reclamar direitos sobre a melodia, sem sucesso.' Desconheco a
argumentacao encaminhada pela
defesa, mas suponho que eta se
apoiou na definicao de "dominio
pdblico". Pode ter havido pericia para
determinar que houve "adaptacao"
de mdsica folclorica, portanto procedimento legitimo. 0 artigo oitavo da
Lei 5.988/73 diz:

A quaxA CONTRA APROPR1
ACOCS cat, A digressao a proposito
dos discos fez-se necessaria porque,
no caso que relato agora, eles foram
invocados circunstancialmente como
prova de autoria de uma toada — portanto como urn tipo de registro. Dramatizou-se neste episodio a queixa
vaga e generalizada dos cantadores
de que profissionais de mdsica popular obtem fama e lucro financeiro
explorando aspectos formals e exteriores do repente.
Em 1982, uma cancao registrada
por Ze Ramalho e Otacilio Batista
como de autoria da dupla (intitulada Mulher nova, bonito e carinhosa,
faz o homem gemer sem sentir dor a
partir do mote que provoca os versos) foi gravada pela cantora Amelinha e amplamente veiculada na trilha sonora de uma serie de televisao. Ze Ramalho é urn conhecido
compositor e cantor popular paraibano cuja producao esta ligada, em boa medida, as tradicaes musicais nordestinas. Otacilio é urn cantador-repentista famoso entre repentistas mas, naturalmente,
pouco conhecido do grande pdblico nacional. A
tetra da cancao seria de Otacilio e a melodia,
objeto inicial da controversia, foi registrada por Ze
Ramalho.' Varios repentistas identificaram-na,
entretanto, como uma "toada de cantoria".
Foi o conhecimento das leis vigentes no Brasil
(mail do que das leis propriamente ditas, da ideia
generica de que a autoria gera direitos) que deu origem a queixa judicial de urn outro cantador, Jose
Goncalves, contra Ze Ramalho e Otacilio Batista. 0
aproveitamento de melodias tradicionais em canVies "de autor" nao é novidade. 0 que ha de novo
neste episodio é a queixa ter alcancado jornais de

"E, titular de direitos de autor quem adapta,
traduz, arranja, ou orquestra obra calda no
dominio pUblico; todavia nap pode, quem
assim age, opor-se a outra adaptacao, arranjo,
orqucstracao ou traducao, salvo se for cOpia da
sua." (in GANDELMAN, 1982:63).

Nessa linha de raciocinio, tomando-se as toadas de cantoria como
mdsica folclorica, de dominio
co, tanto os cantadores quanto Ze
Ramalho estariam adaptando melodia tradicional, todos corn iguais
direitos a suas adaptacoes e impedidos de contestar adaptacoes feitas
por outros mosicos. A mesma lei dispoe sobre a defesa da "integridade" e
"genuinidade" das obras caidas em dominio pdblico,
atribuindo ao Estado a tarefa de exercer esta funcao
(artigo 25°). Entretanto, o artigo parece referir-se
somente as obras de autores falecidos, cuja obra se
torna de dominio pdblico transcorrido certo_perfodo
de tempo. Se eta rege tambern a masica tradicional,
sobre a qual nao ha informacao de autoria, sua
interpretacao é sumamente dificil: os criterios que
permitem julgar uma adaptacao respeitosa da obra
original e outra desfiguradora e descaracterizadora
sao no minim() passiveis de discussao. Entretanto, a
reclamacao do repentista Jose Goncalves nao visava
a qualidade da "adaptacao" e sim a apropriacao,
pelo compositor, de uma toada que seria de sua autoria. Outros cantadores apoiaram-no porque, como se
vera, eles nao consideram as toadas de cantoria
como mdsica de "dominio pdblico".
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APOS DENONCIA DE PLAGIO EM 1982, Zi RAMALHO DISSE TER COMPOSTO MULHER NOVA BONITA
E CARINHOSA BASEADO NAS CANTORIAS DAS FEIRAS QUE 'FREQUENTAVA E REVERENCIAVA'.

0 contexto no qual surge a
queixa dos cantadores é marcado pela comercializacao em
larga escala de reproducoes de
musica. De fato, inc:Istria
fonogrgfica e imprensa musical tiveram (e tern) grande
impacto sobre as rmisicas que
despertaram (e despertam)
interesse das empresas atuando no setor. 0 comercio de
copias gravadas e impressas
em papel abriu um horizonte
amplo no mercado musical:
alem da remuneracao pela performance ao vivo, as execucties
em grande numero que a reproducao de fonogramas
permitc clevaram a uma potencia significativa a
remuneracao dos que detem, legalmente, direitos
sobre a musica (gravadoras, autores, interpreter).
Alem disso, as vendagens espetaculares, fartamente divulgadas, e as cifras astronomicas das remuneracbes dos "grander astros" da musica popular excitam a imaginacao de musicos que atuam fora da
inch:Istria cultural ou nas suas margens. 0 lucro
financeiro e o sucesso obtidos por Ze Ramalho e
Otacilio Batista corn a veiculacao da cancao inspiraram nos cantadores o sentimento de que sua producao artistica estava sendo explorada comercialmente. De fato, ainda que a nab tenha sido movida por
urn deles, outros apoiaram-no e partilhavam sua
insatisfacao, referindo-se espontaneamente ao caso
durante conversas e entrevistas.
Quando a denOncia de plagio chegou aos jornais,
em maio de 1982, Ze Ramalho afirmava em sua defesa ter composto a melodia "...com base nas cantorias
das feiras, por mim frequentadas com assiduidade c
por mim reverenciadas. 0 que pole existir sao rapidas coincidencias de modulacoes, jamais urn plagio."
(fornal do Brasil, 20/05/82, p. 8). Portanto, identificava-se como urn ouvinte admirador que incorporou
a tradicao dos cantadores, o que explicaria as semelhancas estilisticas corn o repente em sua criacao
musical. Na mesma ocasido, is alem disso e invocava seu passado de "cantador, violeiro e repentista"

(id.ibid.). Reafirmava seu respeito pelos cantadores, atestado entre outras coisas pelo fato
de ter buscado urn deles como
parceiro. Ze Ramalho conta,
entre suas criacoes arasticas,
uma poesia publicada em
folheto de cordel corn versos
no modelo do martelo agalopado (modelo de versificacao cor1
rente entre cantadores). Se
isso demonstra sua imersao na
tradicao poetica nordestina,
nao faz dele, automaticamente, urn repentista. Tal é a posicao dos cantadores, que exigem dos que se intitulam repentistas a prova de fogo
da improvisacao. Nao chamam de repentistas, por
exemplo, os poetas de bancada ou poetas cordelistas, que se expressam por escrito.
0 cantador Jose Goncalves, por sua vez, contava:
"fiz (a toada) em 1980, no Drink Lanche, bar do seu
Malu, a rua Venancio Neiva, em Campina Grande"
(id. ibid.). Raramente urn cantador recorda corn
precisao as circunstancias em que inventou certa
toada, embora isso nao seja de todo impossivel nem
inedito. Em julho, os jornais informaram que ele
apresentava como prova da autoria gravacOes da
toada em discos de 1974 (dele mesmo) e de 1979
(do colega Ivanildo Vilanova). Neste ponto, as acusaceies e defesas, tal como reproduzidas na imprensa, tornam-se muito confusas. Diz uma materia:
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lose Goncalves da Silva, de Campina Grande, Fa constituiu
advogados para entrar corn uma acao contra o compositor, por
ter plagiado a melodia de sua autoria no sucesso recente de
Amelinha. Jose Goncalves sustenta qua a letra gravada por
Amelinha C. de sua autoria e ja fora adaptada por lvanildo Vilanova, outro famoso repentista, em 1979, num LP[...]" (Folha
de Silo Paulo, 14/07/82, p. 3 1 , grifo meu).

Segundo a mesma materia, Jose Goncalves teria
dito: "Esta provado que nao estou mentindo quando
digo que a letra e a musica de Mulher nova, bonita e
carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor sao de
minha autoria." (id. ibid.) Afinal, o que Jose Gonsalves compos? Letra, musica, ou ambas? E se ja hou-
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vera uma adaptacao antes, por
que opor-se a outra?
As provas chocavam-se
corn a afirmacao de que fizera
a melodia cm 1980. Creio
que, apesar da inconsistencia
entre as declaracoes, os discos
foram lembrados porque all
estao gravadas toadas semelhantes a melodia que Ze
Ramalho alegava ser de sua
autoria e porque a questao,
tratada na instancia juridica,
demandava provas. A reivindicacao do cantador sustenta-se
no conhecimento de que o
autor tern direitos protegidos
por lei e de que o registro fonogrgfico constitui uma
forma de registro da autoria. Tanto que outro repentista de Campina Grande, Ivanildo Vilanova, afirmava : "Plagiar melodia de repente é mais facil,
pode-se alegar que é mrisica de dominio
Mas agora [diante dos discos] nao sei se Ze Ramalho podera defender-se dessa acusacao." (Veja,
21/07/82, p. 139). Mas a reivindicacao nao coaduna-se corn a praxe de repentista, que nada optie
ao use de toadas, mesmo que elas tenham sido
inventadas por urn outro cantador, vivo ou falecido.
Nao e minha intencao aqui discutir a lei, suas aplicacties particulares e a possibilidade de abusos cometidos (deliherada ou inadvertidamente) em nome do
dominio priblico. 0 que gostaria de apontar é a ambiguidade da posicao dos cantadores e a tensao que eles
experimentam entre concepcoes distintas sobre a
relacao entre individuo e obra. De urn lado, esta o
livre acesso as toadas, tenham elas autor conhecido
ou nao, que nao configure entre eles violacao de direitos, mesmo quando se trata de inclui-las em urn disco
que sera comercializado. De outro, a reclamacao de
autoria, motivada pelas evidencias de que urn naorepentista assumia a paternidade de uma toada de
cantoria e gozava dos beneficios morais e materials
advindos da reproducao. Alem de nao-repentista, o
cantor nao poderia ser incluido na categoria dos poetas-cordelistas que tambem cantam (seus versos e o

de seus colegas), sobretudo
para propagandear os livrinhos
que vendem nas feiras. As
incursoes de Ze Ramalho no
cordel nao bastaram para que
ele fosse identificado corn essa
outra categoria de poetas. Sua
identidade, definitivamente, é
a de cantor e compositor de
masica popular, e é por esse
motivo, provavelmente, que os
cantadores excluem-no do
grupo profissional que tem livre
acesso as toadas de cantoria.
Dentre os pressupostos
culturais da lei vigente, Seeger (op. cit.) destaca aquele
que toma o individuo como sujeito da criacao —
nunca uma comunidade, nem urn grupo profissional vinculado a uma tradicao. No caso das paredrias, a criacao e fruto do trabalho conjugado de
varios individuos. A Lei 5.988/73 define obra em
colaboracao como aquela produzida em comum,
por Bois ou mais autores, isto e, por criadores individuais que se associam corn a finalidade especifica de produzir uma obra. A criacao coletiva propriamente dita nao esta prevista na cultura musical
moderna, erudita ou popular. 0 assunto foi muito
discutido por folcloristas: alguns postularam que a
criacao comunal era urn dos principais tracos distintivos do folclore, outros descartaram essa ideia
como absurda, pois impossivel de comprovar
empiricamente. Preferiam afirmar que toda criacao
e individual, podendo ser subsequentemente coletivizada, adotada por um grupo.
0 pressuposto da criacao como feito individual,
que subjaz a legislacao da propricdade intelectual
(cientifica ou artistica) e uma particularidade cultural.' Outras culturas orientam-se por pressupostos
diferentes e atribuem as cancOes, por exemplo, uma
origem na natureza (passaros e plantas transmitemnas aos homens) ou nos reinos supra-humanos de
deuses e espiritos dos mortos. Poder-se-ia pensar a
continua recriacao de melodias pelos repentistas
como exemplo de criacao coletiva.
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GRAVAR TOADAS DE CANTORIA.

"Nessas reunities de violeiros, corn cachaca e muita alegria,
encontro as mais hrilhantes centelhas para meu trahalho. Lies
dizem que Ze Ramalho tem mein olho de repentista. Mas
quero ter esse olho completo."(fornid do Brasil, 14103182).

Nao deve ter havido unanimidadc entre os cantadores quanto a validade da reivindicac5o de Jose Gonsalves, ainda mais porque dois deles estavam no processo como partes litigantes. Otacilio Batista defendeu
publicamente Ze Ramalho dizendo-se testemunha do
processo de composic5o. 0 caso complicou-se corn a
contestacao da autoria dos versos c ()twill° admitiu
que o mote "mulher nova, honita e carinhosa / faz o
homem gemer sem sentir dor" e de uso corrente na
poesia popular nordestina (Bahiana, 1982).
0 hurhurinho destes incidentes na imprensa
cessou meses depois, sem nenhum resultado favoravel aos cantadores, mas a historia permanece na
lembranca de muitos deles e e contada sempre
que se comentam as correntes nordestinas, regionalistas, da mdsica popular, aquelas que mais praticam o arranjo e adaptacao de tradicoes locals.
A posicao dos cantadores e ambigua. De um
lado, eles sao indiferentes a autoria de toadas. Nao
preocupam-se em descobrir scus autores, nem
precisam mencionar seus nomes ou pedir-lhes
licenca quando vao usa-las. A cantoria prey& o livre
uso de toadas por todos os repentistas e cantadores no sentido amplo da palavra, o que inclui poetas cordelistas que tambern cantam seus versos.
De outro lado, enfatizaram a autoria, num caso
particular. 0 que ha, pois, e uma especie de solucao corporativa para a contradicao entre suas
ideias sobre a relac5o entre cantador c toada, sua
pratica tradicional, e as ideias do cenario musical
dominante. As toadas sao entendidas como patrimonio coletivo dos cantadores-repentistas, o que
Ihes permite servir-se livremente de todas as que
conhecem. Isso nao faz delas obras de "dominio
publico" e seu uso por nao-cantadores é condenado. A identidade de repentista, neste como em
outros casos, traca a linha divisoria entre quern
pode e quem nao pode cantar e gravar toadas de
cantoria. Ze Ramalho, em que pese sua familiaridade corn a mtisica nordestina e corn as tradicoes
musicais do Nordeste, nao é reconhecido como
cantador porque nao pratica o repente, nao improvisa versos ao lado de urn parceiro detentor da
mesma competencia poetica. Como o proprio Ze
Ramalho contou numa entrevista:
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Confrontados corn a comercializa4•ao de milsicas
inspiradas na tradicao popular ou arranjadas a partir
de pecas dessa tradicao, corn uma instancia legal de
determinacao de direitos sobre a miisica e corn instituicoes e agentes especializados na resolucao de
conflitos de autoria, os repentistas nao podem simplesmente afirmar que sua pratica e seus direitos sao
outros. Est5o inseridos numa sociedade que nao reconhece a existencia de patrimonios musicals coletivos, de comunidades ou de grupos profissionais, que
tambern dab origem a direitos. Nessas circunstancias,
afirmar que suas ideias e sua prkica sao diferentes,
sem que a afirmac5o se faca acompanhar do poder
politico para discutir a lei, seria inutil. Nao ocorreu
aos cantadores, ate onde sei, defender a ideia de
uma posse coletiva das toadas, o que provavelmente
desencadearia uma nova discuss5o sobre quern tern
o olho inteiro do repentista. E os rumos que tomaria
essa discussao sat) incertos, pois ela poderia trazer
tong rivalidades entre poetas quc cscrevem e poetas
que cantam, repentistas c cantadores de coco (que
praticam outra forma de improvisacao poetica).
Tentar compreender o ponto de vista dos repentistas neste caso a luz de alternativas excludentes,
como autonomia ou heteronomia da cultura popular,
resistencia ou subordinac5o, conduz a becos-semsaida. Afinal, incorporar o discurso dominante da
autoria c direitos decorrentes, tentar jogar o jogo da
indastria fonografica e do mercado de masica popular, é uma estrategia ou uma rendic5o ? Trata-se de
uma "contradicao insoltivel" : "A resistencia pode ser
alienante e a submissilo pode ser libertadora. Tale o
paradoxo dos dominados, e nao ha escapatOria."
(BOURDIEU, 1990:187) Para o estudioso que
observa o episodio a dist5ncia, ele rcpresenta as dificuldades de interpretacao da cultura popular e os
riscos de recaida em debates que ha muito atravessam as pesquisas de folclore. Mas nao apenas isso.
Ele traz tambem a possibilidade de urn contato mais
direto corn praticas culturais e musicais que podem
levar-nos a consultar a legislacdo que rege nossas
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prgticas artisticas, identificando al valores aos quais
aderimos, a maior parte do tempo inconseientemente, sem a chance de relativizg-los.S

sa de campo, quando trabalhei como editora dos discos etnograficos do antigo Institute Nacional do Folclore, entre 1985 e 1990,
quo me moveram a buscar urn minimo de informacao sobre a
materia, principalmente sobre as normas de pagamento dos
direitos de autores c interpretes.
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A producao musical quo se pretende mais refinada, corn ptibli-

"A prova do Hulk. Urn plagio revelado por urn velho gihi." VEJA.

co pequeno porem seleto, é veiculada por meio de pequenas
empresas produtoras que "compensam" sua fraqucza perante as

Sao Paulo, 21 jul.1982, p. 139.

gravadoras gigantes, que praticamente monopolizam o mercado,

BAHIANA, Ana Maria "Nova acusacao de plagio acende polerni-

ca em torno de musicas de 7.,e Ramalho". 0 Globe, Rio de Janei-

corn a reputacao de produzirem apenas artistas e trabalhos de
qualidade. Se nao podem assegurar a seus artistas indices cornpetitivos de vendagem, conferem-Ihes prestigio.

ro, 19 jul.1982, p. 21.

sac, poucos os

exemplos de cantadores que tenham sido atraidos por — ou que

BOURDIEU. Pierre. "Os uses do povo". In

: Coisas ditas. Sao Paulo:

tenham conseguido atrair — essas pequenas produtoras. Para eks,
pois, resta a alternativa do disco indcpendente.

Brasiliense,1990.
CHARTIER, Roger. —Cultura popular: rcvisitanclo urn conceito his-

3 Agradeco a Beatriz Paes Leme a observacao sobre a expressao

high fidelity.
toriogralko". In: Estridos historicos, Rio de Janeiro, 1995. 8(16):
4 A maioria dos repentistas corn quern trabalhei resisitia a ideia

179-192.

de ver excertos de suas improvisacoes congelados em discos.

GANDELMAN, 1-1cnrique.Guin

basic° de direitos autorais. Porto

Autorizavam o Institut° Nacional do Volclore a publicar os excertos em virtude do intcresse cultural e educativo do registro etno-

Alegre: Globo, 1982,

grafico, mas deixavam claro que suas ideias sobre forma e contetiJORNAL acusa Ze Ramalho de plagiar o poeta Yeats" . Polka

de S.

Paulo, 14 jul. 1982, p.31.

do de discos de cantoria eram completamente distintas daquelas
que a instituicao Ihes propunha.

"MUIHER nova, honita...'e plagiada? Ze Ramalho diz que nao".for-

5A cancao Foi publicada pelas Edicocs Musicais Martel°, edito-

m"! do Brasil. Rio de Janeiro, 20 maio 1982, Caderno B, p. 8.

ra do proprio Ze Ramalho, administrada polo grupo EMI Odeon.

Ramalho se cala". 0 Clobo,

'os advogados explicam o

6 Jose Neumanne Pinto noticiou no Jornal

do Brasil cm 06/04/83

que Ze Ramalho estava processando os repentistas que o acusaRio de Janeiro, 23 jul.1982, p. 23.

ram de plagio (Jose Goncalves e Ivanildo Vilanova) por caltinia c

PINTO, _lose Neumanne."Ze Ramalho, em nova fase, prcpara

difamacao, ao mesmo tempo em que comparecia as audiencias

disco corn muitos parceiros". fornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6

em Campina Grande no processo de plagio. 0 noticiario da

abr. 1983, Caderno B, p. 8.

acusagao contra a Ramalho, levantada na mesma epoca. Urn jor-

imprensa sempre vinculou o caso dos cantadores a uma outra
SEEGER, Anthony. "Ethnomusicology and music law".

In: Ethno-

musicology, 1992. 36(3):345-59.

nalista paraibano descobriu a fonte na qual o compositor tomou,
praticamente na Integra, os versos de uma de suas cancoes: urn
livro de historias em quadrinhos. Os advogados da gravadora pare-

zE Ramalho nao quer comentar acusacao". Folha de S. Paulo. Sao
Paulo, 15 jul.1982, p. 31.

ciam mais preocupados corn a possibilidade de problemas corn a
distribuidora de quadrinhos norte-americana do que corn a polemica criada por repentistas.

NOTAS
I De fato, foram necessidades imediatas de obter autorizacocs
para reproducao comercial de fonogramas realizados em pesqui-

7 A conceituacao de "autor" a objeto de discussao entre juristas
especializados, mas o consenso a de que sornente pessoas fisicas
podem ser autores (Gandelman, 1982).

Proximas edicoes de Brasiliana
Maio de 1999 (entre os artigos, Mc sica dodecafanica e serialismo na America Latina,

por Graciela Paraskevaidis)
Setembro de 1999 (nOrnero especial dedicado aos 40 anos de morte de Heitor Villa-Lobos).
Textos para publicacao devem ser encaminhados A comissao editorial (endereco na pagina 1)

A S'EcA0 DT MITISICA
.A.R0J`I'VO DA COIQ,A
vl'ETIW(POIJITAM
DT SAO TA111,0*
Pau(o Castagna

0 Arquivo da Curia Metropolitana preserva uma parcela significativa do antigo arquivo musical da Catedral de Sao Paulo, constituido principalmente de mtisica religiosa, impressa e manuscrita, de fins do
seculo XVII a meados do seculo XX. Este artigo versa sobre o estagio atual do processo de organizacao
da Seca° de Mtisica do ACMSP, proporcionando uma pequena ideia acerca de seu contetido, historia
e caracteristicas. Da serie Nlanuscritos Musicais Avulsos dos seculos XVIII e XIX, elaboramos uma relacao simples de copistas e compositores disponiveis, com a quantidade aproximada de obras por autor.
pesquisa musical no Brasil, sobretudo a
musicologia historica, expandiu-se consideravelmente na decada de 90, fortalecida pelos programas de incentivo a
pesquisa e pelo desenvolvimento dos cursos de graduacao e pos-graduacao. Auxiliou essa expansao um
recente aumento de interesse pela memoria musical
brasileira, fenomeno que vem motivando urn mimero crescents de pesquisas sobre nossa pratica e producao musical e propiciando o surgimento de novos
metodos e concepOes ncsta atividade.
Mas a pesquisa em mosica, como em outras
areas, depende da existencia de acervos suficientemente organizados e acessiveis, sem os quais nao se
podera garantir seu nivel e interesse. No estado de
Sao Paulo, especialmente na capital, existem importantes acervos de manuscritos musicals, embora
nem todos estejam organizados de modo a possibilitar a realizacao adequada de pesquisas musicologi-

cas. Entre os maiores estao: 1) a colecao do ConservatOrio Dramatic° e Musical de Sao Paulo, cuja reorganizacao e catalogacao ainda nao foi realizada; 2) os
arquivos do Centro de Ciencias, Letras e Artes de
Campinas, dos quais ja existe urn catalog° impresso,
embora ainda nao tenha sido completada a organizacao fisica do material (iniciada por Jose de Castro
Mendes em 1956);' 3) a colecao do Depto de Musica da Escola de Comunicacties e Artes da USP, cuja
serie de manuscritos musicals mineiros ja foi organizada e catalogada; 4) os manuscritos musicals do
Arquivo do Estado de Sao Paulo, ainda nao organizados;2 5) a Seca° de Milsica do Arquivo da Curia
Metropolitana de Sao Paulo (tambem conhecido
como Arquivo Metropolitano D. Duarte Leopoldo e
Silva), em processo de organizacao e catalogacao.
A Secao de Milsica do Arquivo da Ctiria Metropolitana de Sao Paulo e particularmente interessante Para a pesquisa da pratica e producao musical reli-

*Versilo ampliada da comunicactlo apresentacla na \I \ \ ee()NI
Campinas, agosto de 1998), corn o titulo
"A organizacao e catalogac5o da Seca° de \ltisica do Arquivo da Curia Metropolitana de sao Paulo".
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giosa paulista, sobretudo
ligada a Catedral de Sao
Paulo: desde 1988 encontrava-se dispersa em varias
salas do Arquivo e os manuscritos musicals estavam
empacotados, nao permi-

passer do tempo assumem uma
destinacao universal, tornando-se
patrimonio da humanidadc inteira. Corn cfcito, o material depositado nao pode ser impedido agueles que podem tirar proveito dole,
a fim de conhecer a historia do
povo cristao, as sues vicissitudes
religiosas, civis, culturais e sociais.
Os responsaveis devem fazer
corn que o usufruto dos arquivos
eclesiasticos posse ser facilitado
nao so ens interessados que a ele
tern direito, mas tambem ao mais
amplo circulo de estudiosos, sem
preconceitos ideologieos c religiosos, como se da na meihor tradicao eclesiastica, salvaguardando
as oportunas normas de tutela,
dadas pelo direito universal e
pelas normas do Bispo diocesano. Tais perspectivas de abertura
desintcressada, de acolhimento
benevolo e de servico competente devem ser tomadas em alta
consideracdo, a fim de que a
me-mot-la histOrica da Igreja seja
oferecida A coletividade inteira."

tindo sua consulta sistema3
tica. Desde maio de 1996,
entretanto, venho coordenando o trabalho de uma
equipe criada especialmente para a organizacao
e catalogacao desse acervo,
porem tambem preocupada em levantar sua historia,
divulgar seu conteildo e
realizar pesquisas sobre o
material all preservado.4
0 desenvolvimento de
nosso trabalho no Arquivo

da Curia Mctropolitana
propiciou a transferencia
Nao é comum, no Brasil,
para Ia, em janeiro de
a existencia de manuscriResponsdrios das"Matinas de Sextadeira Santa"( 20 Noturno)
1997, do arquivo musical
tos musicals em arquivos
Autografo de Andre da Silva Games, 1775
que ainda se encontrava na
eclesiasticos, embora ainda
Catedral de Sao Paulo (constituido principalmente
nao tenha sido realizado urn levantamento sistede impressos e manuscritos musicais avulsos do
made° nos arquivos existentes. Os casos mais
seculo XX) e que fora preliminarmente organizado
importantes ate agora conhecidos sac) o do Museu
por Jose Carlos do Amaral Vieira.
da Musica, anexo ao Arquivo Eclesidstico da
Ate o inicio do seculo XX, existiam grander difiArquidiocese de Mariana (MG), o do Arquivo da
culdades em relacao a preservacao de documentos
Catedral do Rio de Janeiro e o do Arquivo da
eclesiasticos, assunto ja tratado no Primeiro Sinodo
Curia Metropolitana de Sao Paulo.
da Diocese de Mariana, em 1903.5 Embora existam
0 Arquivo da Curia Metropolitana, o maior arquiainda muitos problemas a serem solucionados, é
vo eclesiastico brasileiro, esta situado na Av. Nazare,
positiva a crescente valorizacao dos arquivos ecleno bairro do Ipiranga, proximo do Museu Paulista da
siasticos e o aumento de sua interacao corn os pesUSP (o "Museu do Ipiranga"), do Museu de Zooloquisadores c corn a comunidade. Hoje, no entanto,
gia da USP e do Instituto de Artes da UNESP. A
a organizacao de arquivos eclesiasticos e sua abertuentrada, no numero 993 dessa avenida, da acesso a
ra aos interessados, sem reservas ou preconceitos
um complexo de entidades, a maioria religiosas,
ideologicos, nao é apenas uma reivindicacao dos
que ocupa quase todo urn quarteirao. La encontrampesquisadores, mas é, tambem, urn dever de seus
se a FAI (Faculdades Associadas Ipiranga), corn a
responsaveis, de acordo corn a Carta Circular "A
Biblioteca D. Duarte Leopoldo e Silva, a FTNSA
funcao pastoral dos arquivos eclesiasticos", emitida
(Faculdade de Teologia Nossa Senhora de Assundo Vatican° pela Pontificia Comissao para os Bens
cao), corn a Biblioteca Teologica P. Jose Gaspar de
Culturais da Igreja em 2 de fevereiro de 1997:"
Afonseca e Silva, a Sede da Regiao Episcopal do Ipiranga, o Seminario Teologico da Arquidiocese de
"Os arquivos, enquanto hens culturais, sac) oferecidos antes de
Silo Paulo, a Paroquia de N. Senhora da Imaculada
mais ao usufruto da comunidade que os produziu, mas corn o
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MAIS DO QUE REIVINDICA00 DE PESQUISADORES, A ORGANIZA00 E A ABERTURA
DE ARQUIVOS ECLESIASTICOS E HOJE UMA DETERMINAcA0 DO VATICAN°.

Conceicao (antiga capela do Seminario Central), a
Casa Sap Paulo (uma residencia sacerdotal), o Institute de Cegos "Padre Chico" e, finalmente, o
Arquivo da Curia Metropolitana.
Dois predios, ao lado direito da paroquia, estao
destinados a sala de leitura, de seryic..os e deposito da
Biblioteca TeolOgica D. Jose Gaspar e do Arquivo da
Curia Metropolitana. 0 diretor, conego Antonio
Munari dos Santos e o chefe do arquivo, Jair Mongelli Jr., interessados em sua modernizacao, informatizacao e divulgacao, procuraram colahorar de todas
as formas possIveis corn nosso trahalho, destinando
uma sala, estantes e armarios-arquivo para a reuniao
e organizacao da Seca° de Musica.
Este artigo tern apenas o objetivo de divulgar,
entre pesquisadores e demais interessados, o atual
estagio de organizacao da Seca() de Musica do
ACMSP c sua importancia para a pesquisa musical
no Brasil, hem como o de dar uma pequena ideia
acerca de seu contend°, hist6ria e caracteristicas:

(1750-1777) e de D. Joao VI (1792-1821), come as de
Andre da Silva Comes, Marcos Portugal (1762-1830)
e Jose Mauricio Nunes Garcia (1767-1830), como
informou Carlos Penteado de Rezende em 1954:"
"Os mtisicos, coma algumas parses da provincia, andam cheios
de remendos, de po, c dcsgostosos.
Aincla ouvimos na igreja as mesmas pecas do tempo de D. Joao e algumas de D. Jose
11. Nem ao menos tiraram, daquelas eras, pedacos das musicas de Marcos Portugal, do padre Maurfeio, ou as composicoes
de Andre da Silva [...]. Nao escrevem nada novo; supoem que
as coisas religiosas nao sc prestam a transformacAo. I...1 Passando da Igreja ao teatro, aumenta a miseria. I ...I Todas as noises de espeLiculo, o Sr. Chagas o que nos apresenta de seu
repertorio? A tinica mUsica progressista na capital é a militar."

Na segunda metade do seculo XIX, entretanto, o
arquivo da Catedral foi ampliado ou renovado, pela
incorporacao de certa quantidade de copias feitas
por mnsicos locais (o mais representado e Joao
Nepomuceno de Souza), ou entao trazidas de outros
estados e ate do exterior, como tambc'm informou
Carlos Penteado de Rezende em 1954:'

- Aos 25 de janeiro [de 18641, na Se Catedral, realizam-se fes-

BREVE1-11STORWO
acervo de manuscritos
musicais preservado no Arquivo da Curia Metropolitana comecou a ser constituldo na Catedral de Sao
Paulo em 1774, quando da chegada do compositor
portugues Andre da Silva Gomes (1752-1844), para
la exercer a furor) de mestre de capela." Nao conhecemos elementos muito concretos sobre a formacao
do arquivo musical da Catedral ate o final do seculo XIX. Localizamos um hreyiario e urn livro de cantochao impressos no seculo XVII e varios volumes de
cantochao da primeira metade do seculo XVIII, mas
nao existem la papeis manuscritos de musica anteriores a 1774, data, portanto, da mais antiga copia
localizada (urn De Profundis, de Andre da Silva
Comes). Ate as primeiras decadas do seculo XIX,
predominaram no arquivo as cOpias do proprio A. S.
Comes e, em menor nnmero, as dos mnsicos Floriano da Costa e Silva c Antonio Joaquim de Araujo,
surgindo, coma copistas predominantes, em meados
desse seculo, os mestrcs de capela Antonio Jose de
Almeida e Joaquim da Cunha Carvalho.
Em 01/10/1861 o Correio Paulistano informava que
o repertorio religioso, na cidade, carecia de renovacao
e que ainda se ouviam musicas do tempo de D. Jose I
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tejos especiais em homenagem ao padroeiro da cidade. Foram
executadas novas musicas traziclas de Roma pelo conego Joaquim do Monte Carmelo. Ibmaram parte nas solenidades os
membros da 'Sociedade Musical Paulistana', regidos pelo
maestro Antonio Jose de Almeida e pelo mestre de capela Joaquim da Cunha Carvalho, alem do organista da Catedral, Hermenegildo Jose de Jesus, c de moos do eon).-

Nao conhecemos corn precisao a data em que o
conego Joaquim do Monte Carmelo trouxe, de
Roma, novas musicas para o arquivo da Catedral.
Mas ern Sao Paulo, ja em 26/10/1862, urn missivista anonimo informava que cada vez mais a estetica
operlstica italiana do seculo XIX invadia os espacos
religiosos da cidade, queixando-se, no Correio Paulistano, de que "[...] nab bastava que as missas, que
andam em yoga, fossem todas urn miseravel plagio
de Operas italianas [...]"."
E muito provavel que grande parte do acervo
musical do ACMSP ainda estivesse arquivado na
Catedral de Sao Paulo ate a transicao do seculo XIX
para o XX, mas uma parcela dos manuscritos originalmente a este destinados pode ter permanecido
corn masicos particulares, haja vista a existencia de
certa quantidade de capias realizadas por musicos
que atuaram nessa igreja — como Andre da Silva

18

DE 1988 A 1996, OS MANUSCRITOS MUSICALS DO ARQUIVO DA CURIA METROPOLITANA PERMANECERAM EMPACOTADOS, INDISPONfVEIS PARA CONSULTA.

Localizamos essa obra em uma caixa corn dezesComes, Romualdo Freire Vasconcelos, Antonio
sete composicoes musicais (a maioria partituras ou
Jose de Almeida, Floriano da Costa e Silva e outros
partes manuscritas ja encadernadas ou encapadas),'
— no Arquivo Verissimo Gloria (1868-1952), atualcaixa essa que recebeu a cota (ntimero de catalogo)
mente de propriedade do musicologo Regis
17-1-7 e que provavelmente foi preparada entre
Provavelmente
pela
perda
de
interesse
da
Duprat.'2
1929 e 1930, pois 10 encontrava-se tambem um Te
maior parte do repertOrio sacro dos seculos XVIII e
Deum de Franceschini,
XIX, decorrente da tendenimpresso em 1929 (cota
cia de depuracao do 'Tunes17-1-7, n° 16).'rEsta caixa
to influxo que sobre a arte
resultou da iniciativa de
sacra exerce a arte profana
Francisco de Salles Collet
e teatral", regulamentada
e Silva, primeiro diretor do
no Motu Proprio do papa
Arquivo (1918-1934), de
Pio X (1903)," esse arquivo
organizar o antigo arquivo
parece ter sido retirado da
musical da Catedral, dediCatedral em inicios do
cando-se apenas a alguseculo XX e recolhido na
mas obras, provavelmente
Curia Metropolitana, entao
as que ainda encontrasna Praca Chivis Bevilacsem
funcAo nas concepqua, onde permaneceu ate
coes de musica sacra estasua transferencia para o
Catedral de Sao Paulo, Mid° do seculo xx
belecidas no seculo XX.
atual espaco no bairro do
De fato, Fdrio Franceschini enviou urn texto para a
Ipiranga, inaugurado em 30/11/1984.
divulgac0o
de noticias e confeccdo do programa do
Fario Franceschini, mestre de capela da Catedral
concerto de 16/12/1930 na igreja de Santa Ifigenia,
desde 1908, aparentemente ja nao conheceu esse
no qual informou, sobre o Ave Math Stella de
arquivo musical na Catedral. Mas, quando convidaGomes, que "n5o se ressente este trabalho de nenhudo a organizar urn concerto em homenagem ao cenma influencia teatral, a rigorosamente liturgic° e
ten0rio da morte de Jose Mauricio Nunes Garcia, na
pode ser executado durante o culto".
igreja de Santa Ifig'enia em Sao Paulo, em
Collet e Silva iniciou a organizacao dos manuscri16/12/1930 (241° Sarau da Sociedade de Cultura
tos musicais do ACMSP em 1922 (ano do CentendArtistica), Franceschini incluiu no programa uma
rio da Independencia), quando mandou encadernar
obra de Andre da Silva Gomes que encontrou
a partitura de urn hino composto por D. Pedro I,
manuscrita no Arquivo da Curia.
"oferecido
ao .30 Regimento de Militias", cuja copia foi
Franceschini utilizou urn manuscrito autografo
realizada em urn papel fabricado em 1808." Embode Comes, corn o titulo "11 imnus Ave Maris=in Vesra pioneiro, o trabalho de Collet e Silva nao foi a pride
Andre
da
a
4
voc:
Orig.L
pes
n B. Virgtnis Manx
meira tentativa de organizacao de acervo musical no
S.' 1810", de apenas quatro folhas, cortado e encaBrasil. JO eram conhecidas iniciativas anteriores,
dernado corn uma capa na qual foi datilografado:
algumas das quais resultaram em catalogos de obras
"HYMNO 'AVE MARKS STELLA' / para 4 Vozes e
manuscritas, como o catalogo das obras de Jose
Institute
de
Estudos
Orgam /de / Andre da Silva". 0
Mauricio Nunes Garcia arquivadas na Capela ImpeBrasileiros da USP preserva urn exemplar do prograrial do Rio de Janeiro, por Joaquim Jose Maciel
ma desse concerto, que pertenceu a Mario de
(1887), o catalogo musical da mesma Capela ImpeAndrade," autor de uma critica da apresentacao, na
rial por Miguel Pedro Vasco (1902), o catalogo das
qual, por equivoco de origem desconhecida, inforobras de Jose Mauricio Nunes Garcia existentes no
mava que "Andre da Silva" havia sido irmao de FranArquivo Mendanha (Porto Alegre), por Olimpio
cisco Manuel da Silva.''
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O ACERVO DE MANUSCRITOS MUSICALS DO MAIOR ARQUIVO Eci,EsiAsTico BRASILEIRO COMEcOU
A SER CONSTITU1DO NA CATEDRAL DE

SAO PAULO EM 1774, POR ANDRE DA SILVA COMES.

Olinto de Oliveira (inlet° do seculo XX) e °taros.'
Mas foi a organizacao dos manuscritos musicals
corn obras de Jose Maurfcio Nunes Garcia da Biblioteca do Institute Nacional de Musics, realizada por
Guilherme de Mello em 1930, a que mais pode ter
estimulado Collet e Silva a continuar organizando c
nu merando as obras musicals do ACMSP. A notfcia
foi puhlicada em Sao Paulo em 08/05/1930:1"

brasileira," contribuiu para mudar Os rumos das
pesquisas sobre o acervo musical do ACMSP. Oliveira escrevcu, cm 1946, a primeira monografia
sobre Andre da Silva Comes (publicada em 1954),'
localizando, na Bihliotcca do Conservatorio Dramgtico de Sao Paulo, manuscritos corn obras desse
mestre de capela, cm cOpias de Joao Pedro Comes
Cardim (nome tambern omitido na Encielopedict),
mestre de capcla da Catedral ern period° anterior a
Fdrio Franceschini. Clovis de Oliveira, contudo, nao
citou nenhum outro manuscrito corn mdsica de
Andre da Silva Comes do Arquivo da Curia, alem do
referido Ave marls stella (provavelmente nem chcgou
a consults-lo), mas seu trabalho despertou a atenc5o
dos pesquisadores, na scgunda metade da decada de
1950, para a existencia de manuscritos musicals do
ACMSP, sobretudo corn obras deste compositor.
Foi somente no final da decada de 1950 que o
musicologo alem5o Francisco Curt Lange (naturalizado uruguaio ern 1930) entrou em contato corn o
importante material all prescrvado, provavelmente
estimulado pelo trabalho de Clovis de Oliveira. Curt
Lange, interessado em demonstrar a cxistencia de atividadc musical "erudita" no Brasil colonial, difundiu,
a partir dos anos 40, o mite da "'descoberta" de obras
antigas (mesrno quando muitas dclas ainda continuayarn a ser executadas em cerimonias religiosas locais),
realizando pesquisas ern varias regities do pais.24

"'A Orden', do Rio, publica cm sua edicao de ontem uma noticia que deve ser agradavel a todos quantos interessa

11

nosso

passado musical. Au contrario do que se tern escrito c alirrnado, a coleceio Gabriela A. de Souza, de obras de Jose \Iauricio. adquirida pelo govern() c confiada A guards da Riblioteca
do institute Nacional de Mtisica, andava apcnas dispersada
pelas estantcs daquele estahelecimento de ensino artistic°. 0
novo biblioteciirio do Instituto, Sr. Guilherme de Mello, ja
conseguiu, porem, catalogar 180 obras do Padre Jose Maud'.
parecendo provavel clue nesse Mimero se incluam tambern as 112 de que se compunha a colevio Gabriela A. de
Souza. A averiguaceio, no entanto, nao e muito f5cil, devido a
erros frequentes no catalog. original daquela colecito, o que
na-o impede, porem, que se aliments a esperanca de recoilstruir, dentro em breve, a mesma colecao."21

Uma outra caixa, corn catorze obras musicals
(cota 17-1-8), tambem parece ter sido organizada
por Collet e Silva cm torno de 1930. As duas caixas est5o citadas em urn cat5logo do ACMSP elaborado entre 1962-1966, já nova vers5o de urn
outro mais antigo que, infelizmente, nao foi preservado. Paralelamente, encontramos v5rios volumes
de mdsica littirgica impressa, marcados corn sua
cota (principalmente armario 11, estante 1, o ultimo volume chegando ao ndmero 48), a maioria
indexada em urn fichArio da decada dc 70. Se,
entretanto, Collet e Silva chegou a planejar uma
organizacao para o acervo musical do Arquivo da
Curia, infelizmente nao chegou a empreende-la ern
sua totalidade: ate a decada de 1950 ou 1960, receberam cotas 35 obras manuscritas, algumas corn
varias cOpias (embora existam, na Seca° de Mdsica, manuscritos corn capa datilografada ou encadernados pelo ACMSP que nao receberam cota),
36 volumes de mdsica littirgica impressos nos
seculos XIX e XX e urn volume encadernado, corn
fasaculos de 1908 da revista Mtisica Sacra.
0 trabalho pioneiro de Clovis de Oliveira, autor
injustamente omitido na Encielopedia da / inisica
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Apesar de Curt Lange ter se dedicado principalmente aos arquivos minciros, sua contribuicao aos
estudos musicologicos em Sao Paulo, Rio de Janeiro e no Nordeste brasileiro foi fundamental, impulsionando o interesse sobre o assunto cm todas essas
regiOes. Scus trabalhos ainda nao s5o totalmente
conhecidos no Brasil e muitas de suas contribuicoes
pioneiras ainda tem sido pouco valorizadas. 0 Indice provisOrio dos manuscritos do Arquivo Manoel
Jose Comes (do Centro de Ciencias, Letras e Artes
de Campinas), que esse musicologo preparou em
1944,2' tern side injustamente omitido nos estudos
sobre o referido acervo, como tambern o foram a
referencia ao mesmo feita por Vincenzo Cernicchiaro em 1926 (que, embora simples, possui inegtivel
valor histOrico)2i. e sua primeira organizacao por Jose
de Castro Mendes em 1956."
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COLLET E SILVA INICIOU A ORGANIZA00 DO ACERVO MUSICAL DO ACMSP EM 1922,
COM A ENCADERNA00 DA PARTITURA DE UM HINO COMPOSTO POR D. PEDRO I.
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Muito einbora a falta de uma organizacao sisteRegis Duprat que, segundo Curt Lange, "[...]
matica dos manuscritos musicais do ACMSP ainda
ocupou-se, por insistencia minha, de toda a regiao
nao possibilitasse, nas decadas de 1940 e 1950, um
de Sao Paulo corn positivos resultados [...]"," inimaior ndmero de consultas e pesquisas, ou mesmo
ciou sua pesquisa no Arquivo da Cdria em 1960,
urn major interesse sobre o mesmo, as informacoes
preocupado coin as composicoes de Andre da Silva
reunidas neste artigo demonstram nao haver razao
Gomes: publicou urn catalog° de obras desse autor
para se advogar sua "descoberta" apps esse perk,em 1995 sem, no entanto, realizar uma organizacao
do, nao sendo, portanto,
fisica do acervo musical
muito apropriada a afirou catalogar as obras dos
macao de que, em torno
demais compositores que
de 1960, a existencia de
la se encontram:"
urn acervo musical no
"[...] Ai [no Arquivo da Curia
Arquivo da Ctiria "[...]
Metropolitana de Sao Paulo],
era antes totalmente
tivemosoportunidade de, pel a
primeira vcz cm dezemhro de
ignorada ate do proprio
1960, entrar em contato corn
pessoal tecnico especiaseusmanuscritos [osdeAndre
lizado do arquivo [...J"."
da Silva Comes], cuja existencia era antes totalmente
Se esse acervo rid() estaignorada ate do prOprio pesva completamente orgasoal tecnico especializado do
nizado ate entao (como
arquivo. Em nossa tesede do utorado, em 1965, inscrimos
nao esteve ate 1996),
urn catalogo nao-temStico de
sua existencia e 0 inicio
76 obras desse accrvo. A conde sua organizacao ate
tinuidade da pesquisa nos
devassou,posteriormente,um
essa epoca estao devitotal de cerca de 90 obras no
damente documentados
acervo da Curia."
no ACMSP.
Curia Metropolitana de Sao Paulo
Valorizando mais "[...]
Outra importante pesAntigo preclio da Praca Clovis Bevildcqua
A descoberta que fiz de
quisa musicologica realiobras do primeiro mestre de capela da Se de Sao
Paulo, Andre da Silva Gomes
que propriamente o estudo do reperterio paulista, Curt Lange
nao chegou a desenvolver pesquisas no local, teas,
interessado no resultado das investigacoes musicologicas nessa regiao, para o fortalecimento de sua
hipOtese, apresentou, entre 1959-1960, o acervo
musical do ACMSP a Regis Duprat:'

zada no ACMSP enquanto este funcionava a praca
Clovis Bevilacqua foi a de Antonio Alexandre Bispo,
entre 1963-1964. Este musicologo, preocupado
principalmente corn as composicoes paulistas do
seculo XIX, estudou autores como Manoel dos Passes e Vicente Antonio Procopio, chegando a apresentar uma relacao de obras desses compositores
encontradas no Arquivo.'
Transferido para o espaco do Ipiranga, apes sua
inauguracao em 1984, juntamente corn a documentack) referente ao Bispado de Sao Paulo, os manuscritos musicais chegaram em urn bad de lata, sem
qualquer ordem, enquanto os livros de cantochao se
dispersaram da cota original. Por iniciativa do chefe
do arquivo, Jair Mongelli Jr., entre 1987-1988, os
manuscritos musicals do bad que os abrigava na
praca Clovis foram empacotados em dezesseis volu-

"Quando Regis Duprat lem 1959] descobriu acidentalmcnte, na Colecao Lamego da Faculdade de Filosofia, Ciencias
e Letras, o Recitativo e Aria de autor anonimo da Bahia,
entusiasmando-se logo coin o inIcio de pesquisas no seu
Estado natal, cedi-lhe os meus conhecimentos, conduzindo-o ao Arquivo da COria Metropolitana [de Sao Paulo] c
assinalando-Ihe a existencia do Arquivo de Manoel Jose
Comes [em Campinas] que dissimulava, corn a sua vaticdade, os escassos documentos e ohjctos conservados de
Carlos Comes, arquivos estes que Ihe eram entao totalmente desconhecidos."
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A ORGANIZAcA0 DO ACERVO DO ACMSP ABBE NOVAS POSSTBILIDADES DE PESQUISA
SORRE A PRATICA E PRODUcA0 MUSICAL BRASILEIRA NOS SECULOS XVIII E XIX.

estilo sendo indexados.
3. MANUSCRITOS
SICAIS AVULSOS DOS
SECULOS X1/111 E X1X.
Encontravam-se, desde
1988, em dezesseis pacotes no Arquivo Metropolitan°, abertos entre
maio e julho de 1996 e
organizados em pouco
mais de trezentas pastas, cada uma delas contend() conjuntos de cópias referentes a uma
(mica composicao ou
grupo coeso de composicoes musicals. Cerca de
trinta dessas pastas, a
maioria ja preenchida
corn manuscritos encontrados no Arquivo Metropolitano, reccberam
tambem conjuntos manuscritos provenicntes
do arquivo musical que
se encontrava na Catedral de S5() Paulo ate o
final de 1996, transfe-

mes, sem ordem definida, assim permanecendo ate maio de 1996,
quando iniciamos sua
organizacao.

CONWYDO grz,Depois
de realizar uma organizacfro fisica preliminar de
todo o material, incluinIP"
4.
71; #Y /
do os manuscritos e
impressos proveniente
do Arquivo da Catedral
411111.1111ra11111PPAKIA-f7.nite2S7
no inIcio de 1997, definimos, por ora, quatro
series da Seca.° de Musica do Arquivo da Curia
,e9
Metropolitana:
1.11VROS DOS SECULOS
E XVIVI.Sao pouAINIMraFi;
co mais de dez livros de
cantochao, muito destruldos e incompletos,
jA sem capa ou lombada,
cujas folhas foram embaralhadas durante os
"Dixit Dominus; de lose Alves
seculos XIX e XX. Esses
Copia de Andre da Silva Gomes — &oda de 177o
livros sao provavelmenrencia essa que for precisamente documentada.
te, parte dos que foram relacionados cm inventarios
4.'MANUSCRITOS E IMPRESSOS MUSICALS AVUL0
da Catedral nos seculos XVIII e XIX, o primeiro deles
SOS DO SECULO XX. SR) 33 caixas-arquivo (32
em 1747. Foram todos encontrados no Arquivo da
delas provenientes do arquivo musical que se
Curia Metropolitana e os volumes estao sendo
encontrava na Catedral), duas dessas caixas conremontados para futura restaurac5o.
tcndo exclusivamente composicoes de Filrio Fran2. 'LIVROS DOS SECULOS XIX E XX. Ccralmente
ceschini
e uma contcndo impressos musicals avulimpressos, a grande maioria contem apenas textos
sos, encontrados nos pacotes que estavam no
(principalmente breviarios) ou texto e cantoch5o
Arquivo da Curia kletropolitana.
para celebracoes religiosas (missais, graduais, kiriais,
A serie que implica em trabalhos mais cuidadoantifonarios, pontificais, rituals, processionarios,
sos
e demorados é a de Manuscritos Musicals
salter-los, canones e outros). Sao pouco mais de 120
Avulsos dos Seculos XVIII c XIX. Apps a abcrtura
volumes, encontrados no Arquivo da Ctiria Metrodos dezesseis pacotes de manuscritos, encontrapolitana ou a ele incorporados nos nitimos anos,
mos grande parte dos papeis embaralhados. 0 traincluindo tres volumes manuscritos corn mnsica de
balho
maior, ate agora, consistiu no rcagrupamenFad° Franceschini, urn corn uma missa de Joao
to das panes de urn mesmo conjunto e no agrupaComes de Araujo e outro corn uma missa de Pedro
mento, cm cada uma das pastas dos armariosSinzig. Foram organizados cm armario proprio c

4111b.
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O DESENVOLVIMENTO DA MUSICOLOGIA HISTORICA NO BRASIL
DEPENDE DO ACESSO DOS PESQUISADORES AOS ACERVOS MUSICALS.

arquivo, dos conjuntos referentes a uma mesma
composic5o. Cada conjunto é constituldo pelos
manuscritos de uma determinada obra, copiados
por urn mesmo copista, na mesma epoca. 0 catalogo esta sendo elaborado de modo a relacionar
corn precisao cada urn desses conjuntos, corn indicacao de seus copistas, local e data de copia, frontispicio e/ou titulo e partes disponiveis.
A maior dificuldade encontrada, na organizacao
fisica do material, foi a existencia de obras diferentes em urn mesmo conjunto, as vezes copiadas na
frente e verso de uma mesma folha, impossibilitando sua separacao. Por isso, ate o momento, quarenta

AtITOVES

'N'Ll`M`E'RO APROX'IMA'DO
'D'E OVRAS

[ANONIMOS]

170

GOMES, Andre da Silva

100

PROCOPIO, Vicente Antonio

obras desta serie encontram-se em conjuntos arquivados em duas ou mais pastas diferentes.
No momento, estamos trabalhando na comparaOo das obras desta secao corn obras ja descritas em
catalogos disponiveis de manuscritos musicais e
mesmo corn obras ainda mlo catalogadas, mas cuja
consulta e possivel em arquivos de manuscritos
musicais, sobretudo paulistas e mineiros, iniciando,
ja, a elaboracao de urn "incipit" musical para cada
uma das obras catalogadas.
A titulo de relacAo preliminar, apresento uma
tabela corn os autores representados na serie,
incluindo a quantidade aproximada de obras disponiveis para cada urn deles, dentre um total de mais
de 450." Estao sendo consideradas obras corn autores definidos somente aquelas cujos nomes estao
explicitamente figurados nos manuscritos ou cuja
milsica a identica a de urn manuscrito corn nome de
autor, pertencente a urn arquivo acessivel (esses
ntimeros ainda poderao ser modificados ate o final
do processo de organiza45o).

45

PASSOS, Manoefclos

9

SILVA, Francisco Manoefcia

7

TERZIANI, Pietro

6

GARCI A, Jose Maurkio Nunes

6

ALVARENGA, Antonio Cdndido de

4

ALMEIDA, AntOnio Jose de

4

GIANNINI, Gioacchino

3

MACHADO, RedelCoel6o

3

SILVA, Carlos Antonio da

3

ALVES,Jose

2

ARA LiJO,Joito Gomes de

2

CAPOCCI, Gaetano

2

CRUZ, Carlos

2

FRANCELINO

2

HUMMER [Johann Neyomui Hummel?]

2

[LUIS, Francisco]

2

MERCADANTE, [Giusep.pe Savirio Ra ado]

2

MOZART, [Wobang Amadeus]

2

PORCARIS, Giosphod

2

RIBEI RO, Jodo

2

SANTOS, Jost Joaquim dos

2

SI LVA, Joao Cordeiro da

2

SOUSA, JodoNeyomuceno de

2

TAVARES, Jose Florian Pinto

2

ALDEGA, Giovanni
ALENCASTRO,J.J. R.
BELLI, Diomede
BEL LIN I, Vincenzo

A tabela a seguir apresenta, em ordem decrescente de ntimero de obras, os autores representados na
serie, nao importando, aqui, seu period° ou local de
atuacao. Quatro obras de Andre da Silva Gomes aparecem em duas versoes diferentes (recebendo, porCanto, duas entradas no catalogo), enquanto duas
outras obras aparecem em tres versties diferentes
(recebendo tres entradas). Dez manuscritos corn
obras desse mesmo autor, citadas na bibliografia
como pertencentes aoACMSP, na-o foram localizadas
no Arquivo, mas receberam entradas no catalogo:

CAPISTRANO
CARCANO, R[ajjade]
CARLOSt Antonio
[CASTRO LOBO ],Joii o de Deus
CERRUTTI,[Giuseffe?)
CHIRY, M.
COCCIA,C[arfo]

COUTINHO,J.J.
DELISTE,C.H.
[DONIZETTI, Gaetano]
FENZI, ScOione
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Muitas das composicocs encontradas na serie
Manuscritos Musicais Avulsos dos Seculos XVIII
c XIX do ACMSP sao autografas, mas existem
tambem 39 nomes de rmisicos que la figuram
eXclusivamente como copistas, sendo Joao Nepo-

GIORZA, P [ ado ]
GOMES,ManoefJose
GOMES CARDIM, [Joao Pedro]
GONZAGA, Antonio Carlos
GOUNOD, dales

muceno de Sousa (segunda metadc do seculo
XIX) o mais representado."° Do periodo colonial,
existem copias somente de composicoes de Andre
da Silva Comes, de composicoes anenimas e de

GUARENGHI, G.
HAYDN, H. A. ( Franz Joseph Haydn ?I
ITAG I BAJorto Batista
JORDANI, [Joao]

composicoes de autores portugueses ou que tiveram estrcita relacao corn Portugal, nesse caso,
copias de Andre da Silva Gomes, provavelmente
da decada de 1770." Cerca de 30 composicoes
anonimas foram atribuidas a Andre da Silva
Comes por Regis Duprat" c a autoria das demais
esta sendo investigada, destacando-se, ate o
momento, a identificacao de obras de dois compositores portugueses do seculo XV11 — Francisco
Martins (mestre de capela da Se de Elvas) c Francisco Luis (mestre de capela da Se de Lisboa) —
porem em copias do seculo XIX, alem de obras de
autores brasileiros, como Jose Mauricio Nunes
Garcia e Francisco Manoel da Silva.
A Seca° de MLisica do ACMSP, corn esta organizacao, oferece novas possibilidades de pesquisa
sobre a pratica e producao musical brasileira nos
seculos XVIII e XIX, nao somente cm relacao as
obras ate entao desconhecidas em arquivos no pais,
mas tambem em relacao as obras que coincidem
corn manuscritos de outros arquivos.
A respeito do compositor portugues Andre da
Silva Gomes, por exemplo, a organizacao dcsta serie
permitiu a identificacao de versoes diferentes das
obras ja conhecidas e urn novo quadro de possibili-

LAGOS, G. A. C.
LESSA, Antonio Aupsro
LOBO, Jeronimo de- Souza
LOTTI, A (ntonio]
LUIZ, O.
MARQUES [E SILVA ',Jose [de Santa Rita]
MARQUES, Joaquim Luis
[MARTINS, Francisco]
MARTUCCI, P.
MESQUITA Henrique Alves de?]

MINE, [Jean Claude] A[ doffe]
NAVA, Gaetano
NEU KOMM, [SigismundRiner von]
OSTERN HOLD, [MathiasJaco6]
PACINI, G[lovanni]
PAOLETT I
[PEDRO I ]
PINTO, Francisco da Luz
REALI, Dante
ROMANO, Giovanni Biordi

ROSARIO, Vicente Ferreira do
ROZ ATI, Nazareno
SANTANA, A. Vicente Z5ferino
SANTOS, Joao Martins dos

dades de atribuicao de sua autoria a obras anemimas,
incluindo al tanto as novas atribuiciies quanto a revisao de atribuicoes ja realizadas.
Ate o momento, detectamos a existencia de 80,
dentre as mais de 450 composicoes preservadas nos
manuscritos musicais do ACMSP, que tambem sao

SANTUCCI, M [arco]
SI EIXAS], P[edra] T[eixeira de]
SILVA, Julio La
SILVA, Sa6ino Antonio do
SOUSA LOBO, Jeronimo de
TOMADINI, F.

encontradas em manuscritos de outros acervos, em
urn total de 121 coincidencias (copias de uma
mcsma composicao existem, as vezes, em varios
acervos). Embora esses nrimeros ainda possam
aumentar no decorrer do trabalho, a quantidade de
obras coincidcntes entre a serie Manuscritos Musicais Avulsos dos Seculos XVIII e XIX e manuscritos
de outros acervos por ora é a seguinte:

VELoso,Jose Gomes
[VERDI, Giuseppe]
V I LA NOVA, Felipe
VOGLER, A6t
WERNER, Anthony
WIDOR,C[fiarks] M [arie]
ZING ARELLI, Nuccol'a Antonio]

janeiro

1999

24

AC'ERVO

COMAS VDINT1CAS
NO ACMSP

NOTAS
Cf.: NOGUEIRA, Lenita Waldige Mendes. (1997).

Acervo Verissimo Gloria (Sao Paulo o sP)
Arquivo Manoeljost Gomes, do CCLA de Calinas (sP)

A major parte desses manuscritos 6 constituida de musica
para banda de c.1850-c.1910, proveniente do antigu arquivo
da Corporacao Musical Sao Benedito, de Sao Luis do Paraitinga (SP). Cf.: Guia dos documentos historicos nu cidade de Sao
Paulo, 1554-1954: documentacao textual; coordenacao Paula
Porta S. Fernandes; Marcia Padilha Lotito, Maria Cristina
Cortez Wissenbach, Malu do Oliveira, Paulo Cesar Garcez
Martins, Pedro Puntoni, Silvia Q. F. Barret() Lins. Sao Paulo,
HUCITEC / NEPS, 1998. p. 35
2

38
18

Bi6I-ioteca L Conservaterio Dramdtico e Musical-de Stio Paulo (sP) 14
Bidlioteca da Escola de m tisica L Link' (Rio de )aneiro o p.))
11
Arquivo L Orquestra Lira sanioanense (Sao Joao aRei = MG)
9
Museu da musica de Mariana (MG)
8
Museu da inconfdincia / Casa do Pilar (Our() Preto o MG)
7
Arquivo da Orquestra Rileiro Bastos (Sao Joao der Rei o MG)
3
Art ly° La sociedade Musical Euterpe Itadirana (itabira 0 MG)
3
col-coo de Manuscritos Musicals da ECA,USP (Sao Paulo o se)
3
Arittiva musical da Side Lisboa (Panty!)
2
Biblioteca Pude-lea de Elvas (Portugal)
Arquivo da Pia Unicio do Pao dos Padres de S. Antonio (Diamantina s MG)

3 Tomei contato corn esse acervo em abril de 1994, em cornpanhia de Vitor Gabriel de Araiijo. Naquela ocasiao, manifestamos o interesse em organizar o material ao chefe do
ACMSP, Jair Mongelli Jr., que prontamente empcnhou-se em
possibilitar a iniciativa. 0 trabalho, entretanto, iniciou-se
somente em 27/05/1996, quando comecou a ser constituida
a Equipe de Organizacao e Catalogacao, que ate hoje trabalha no Arquivo.
4 Participam desse trabalho os alunos Ivan Chaves Nunes (Institute de Aries da UNICAMP), Fernando Pereira Binder e Fabio
del Antonio Taveira (institute de Aries da UNESP), Monica Vermes (PUG Sao Paulo) e o professor e regente Vitor Gabriel de
Aratijo (institute de Aries da UNESP).

Mus. Hist. e PeLe. D. Pedro II e Im
.p.Leopodiina (Piniamonhaneada s sP)
Coordenadoria Reeionaldo I PHAN (Sao Paulo o sP)
Colectio Francisco da Motta (Rio di Janeiro o Pi)

caeca° Particular de Terezinha Aniceto (Piranhas MG)

doloroso pars o Bispo ver o grande descuido, quo nas
parOquias reins a este respeito, mostrando alguns Parocos ligar
aos documentos eclesiasticos menor importancia, do que funcionarios ptiblicos aos papeis, cm que se conservam os atos da
administracao civil. Para corrigir tal incUria, quo é mal enorme, determinamos, quo haja pars o archivo urn armario fcchado na sacristia, ou na residencia do Pgroco, enquanto nao hoover a casa paroquial." Cf.: Primeiro Synodo da Diocese de
Marianna celebrado polo EX111." Aeon)." Stir. Bispo D. Silveri()
Comes Pimento; julho de 1903. Marianna: Typographia Episcopal, 1903. "Decretos synodaes - Titulo 1", cap. III - "Archivo Parochial", § 23, p. 30.
5

CONCLUSA0 o' 0 acesso dos pesquisadores aos
acervos de manuscritos musicais, no Brasil, ainda é
problematic° — e desse acesso depende urn major
desenvolvimento da musicologia historica no pais —
verificando-se, ainda, a ideia de que pesquisas nos
acervos devem ser vetadas durante sua organizac50
e/ou catalogaca-o. Esse procedimento, extremamente
perigoso, pois pode ser utilizado pelo grupo que realiza o trabalho para garantir seu acesso exclusivo, nao
foi adotado na Sec-5o de Masica do ACMSP que,
mesmo em processo de organizacdo e catalogac5o,
esta aberta aos pesquisadores e demais interessados,
ja iniciando a captacao de pesquisas musicologicas."
A titulo de divulgacao do conteudo da serie
Manuscritos Musicals Avulsos dos Seculos XVIII e
XIX, uma mostra de 12 composicoes, transcritas
pelos membros da propria Equipe de Organizacao e
Catalogaca-o, foi gravada para o CD Masica na Catedral de Sao Paulo — vol 1 (Sao Paulo: Paulus, 1999),
corn o Grupo Vocal Brasilessentia e a Orquestra de
Camara da UNESP, sob a direcdo de Vitor Gabriel."
Esperamos, agora, que a organizacao de mais
este acervo possibilite o desenvolvimento de novos
trabalhos na area, permitindo urn melhor conhecimento da masica sacra e tambern de nosso passado
musical, estimulando, assim, novos metodos, abordagens e interesses em musicologia historica.

6 PONTIFICIA COMISSAO PARA OS BENS cuLTuRAIS
DA IGREJA. Cap. 4 (A valorizacao do patrimonio documentario pars a cultura historica e para a missao da lgreja), item 4.3
(Destinacao universal do patrimonio arquivistico), p. 35-36.
7 O Arquivo da Ceiria Metropolitana tambem preserva registros
de batismo, casamento, Obito, provisoes, pagamentos, processos
e outros documentos relativos a meisicos atuantes em Sao Paulo,
nos seculos XVII, XVIII, XIX e XX.

8 Renato Almeida, em 1942, ja informava que "Em 1774 foi criado o corn da Catedral de S. Paulo, tendo o Bispo trazido de Lisboa pars dirigI-lo Andre da Silva Comes de Castro [sic]." Cf.:
ALMEIDA, Renato. Histdria da nrasica brusileira: segunda edicao
correta e aumentada; corn textos musicals. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Comp., 1942. p. 294.
9 REZENDE, Carlos Penteado de. (1954), v. 2, p. 254.
REZENDE, Carlos Penteado de. op. cit., v. 2, p. 258. Urns das
obras executadas na ocasiao pode to sido a Missa para a lesta de
Sao Paulo Avast:010 de Giovanni Aldega, da qual existern duos
cOpias no ACMSP, urns delas datada de 25/01/1861.
Esta informacao foi gentilmente ccdida par Vitor Gabriel.
12 IKEDA, Alberto. A inn' sica popular nos tempos du Inotiernidade paulistana. D.O. Leitura, Sao Paulo, ano 10, n. 117, p.

4-5, fev. 1992.
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Ver, entre outros, a edicao em portugues do Motu Proprio de

27 LANGE, Francisco Curt (Pesquisas luso-brasileiras. Op. cii.,

Pio X em: Lyra Sacra: Canticos a Nossa Senhora: parte IV
Ladainhas. Brags: S. lid, 1904. p. 7-12.

p. 133) c MATFOS. Cleofe Person de (Catalog° !mink.° das
obras do padre Jose 3Ianririo Nunes Garcia. op. cit., p. 385),

14 Serie Programas Musicals, Teatrais, de Danya, Litero-musicais

28

DUPRAT, Regis. Op. cit., p. 103.

e Literarios, Brasileiros e Estrangeiros", cadigo Pmh 196, caixa I.

29

L.\ NG E' , Francisco Curt. A nuicica barroca.(1970), Cap. 11(A

i5 A[NDRADE], Mlariof de. Cultura Artistica. Diario Nacional,

mtisica erudita), p. 253.

Sao Paulo, ano 4, n. 1.056, p. 4, s/ soya°, quinta-feira, 18 dez. 1930,

3. LANGE, Francisco Curt. Op. cit., p. 133.

.6 Regis Duprat, quo catalogou o manuscrito cm MUsica na

3. De faro, o manuscrito estava disponivel a consults polo

Se de Sao Paulo Colonial (Sao Paulo: Paulus, 1995. p. 1, sob

menus desde 23/07/1941, quando receben o ntimero de

o n. 004 (p. 1201, afirma. a p. 12, que "[...1 Em 1930 o maes-

referenda 3117 da Biblioteca Central da Faculdade de Filo-

tro Ftirio Franceschini descobrira no ACMSP, uma pequena

Cioncias e Letras da USP. Toda a parte vocal doss('

cot posiyao do antigo mestre-de-capela da se: o hino \re

manuscrito (incluindo o haixo do recitativo) jii havia sick

Maris stella, datado de 1810; conforms Franceschini, tratava-

publicada por scu proprietiirio, /Alberto Lamcgo, em 1923

se de urn original do autor, original que, infclizmente, nao

(LAM EGO, Alberto. A Academia Brazilica dos Renascidos:

pudemos conhecer

sua fundacao e trahalhos ineditos. Paris, Bruxelles:

17

FRANCESCh11NI, Ftirio. (1929), 34 p.

is

0 exemplar, de grand' valor historic() c documental, foi enca-

L'Edition D'Art Gaudio. 1923. 120 p., I lam., 6 facs. ft-onto e verso de 27,1 x 22,2 cm, corn o frontispicio e as partcs
vocals completas, do 7 p.) e Joaquim Bras Ribeiro ja havia

dernado por E. Panetta e arquivado per Francisco de Sallcs Col-

publicado urn artign sabre cssa obra em 1954, intitulado

let e Silva cm 17/05/1922.

"Ilistoria e Musicologia: A musics harroca na Bahia; um

MATTOS. Cleofe Person de. (1970), p. 58-59.

text() musical do seculo XVI I I", incluindo nova reproduckio

send() catalogadas 180 obras do Padre Jose Mauricio'.

de NMI parte vocal. Cf. RI BE I RO, Joaquim. Capitnios inedi-

0 Lstado de S. Paulo, Sao Paulo, am) 56, n. 18.540, p. 5, coluna

tos de bistoria do Brasil. Rio de Janeiro: Edicao das Organi-

20 “ EStilo

zacoes Simoes, 1954. Cap. IX, p. 106-113, corn 4 laminas

Artes e Artistas, quinta-feira, 08 mai. 1930.
21 A

entre as p. 112-113. corn fac-similes do frontispicio e das 7

informacao "Ao contrario do quo se tern escrito e afirmado,

p. da parte do "Voz" da composiyao de 1759.

a coleyao Gabriela A. de Souza I-1 andava apcnas dispersada
pelas estantes daquele estabelecimento de ensino artistico"

32 LANGE, Francisco Curt. (1979), Cap, 4, p. 57

refere-so a falsa noticia de que a referida colecao havia se Per-

33 DUPRAT, Regis. (1995), p. 103.

dido, noticia essa quo, cm Sao Paulo, estimulou Mario de
34

BISPO, Antonio Alexandre. (198(1). 358 p., ils., MOS.

Nacional, Sao Paulo, ano 3. n. 857, p. 7, 16 ahr. 19301. Pun

35

Consideramos obra Unica a composiyao destinada a uma fun-

conta do ccntenario da morte de Nunes Garcia, Mario de

clio musical especifica. Conjuntos de obras destinadas a cerimo-

Andrade publican tres outros artigos sobrc o compositor cario-

nias do Advent(), Quaresma ou Scintilla Santa, por exemplo.

Andrade a publicar o artigo "Uma 'specie de crime" (Mario

ca: "Jose Mauricio Nunes Garcia" (Mario Nacional, Sao Paulo,

foram dcsdobrados em pecas diferentes.

ano 3, n. 859, p. 4, 18 ahr. 1930), "Ainda o Padre Jose Mauri-

36 Os mtisicos quo figuram nesta sera° exclusivamente comp

c in" (Didrio Nacional, Sao Paulo, ano 3, n, 904, p. 3, I I jun.

copistas sat) os seguintes: Alfonso Pereira do Vale, 1lugustel

1930) c "A modinha de Jose Mauricio" (Ill ustraccio Musical, Rio

Baguet, Antemio Candid() do Alvarenga, Antonio da Silva Pon-

do Janeiro. ano I, n. 3, p. 79-80, out. 1930).

tos. Antonio Joaquinde Ara0jo, Antonio Pedro Garcia, Augus-

22

EneiCiOpedia

to Coelho de Castro, Bent() Expedite Santos, Caetano Jose de

da rot sica brasileira; erudite,. folclorica, popular.

Oliveira Rosa. Custodio de Queiros, Delfinu, Elias Antonio da

Sao Paulo: Art Ed., 1977. 2 v
23

Silva, Epiphanio J. Senna, Ernesto Riccio, F[rancisco dal

OLIVEIRA, Clovis de. Andre da Silva Comes (1752-1844): 0

mestre de capcla da

se de

Lfuzl Plintol Jr., Florian() Costa e Silva, Francisco Joaquim

Sao Paulo: Obra premiada no Concur-

Borja Aratijo, Francisco [Luis] de Paula, Francisco Dimas de

so de Historia promovido polo Departamento Municipal de Cul-

Paula Mello, G.S.S., Guilhermc von Atzingen, Inah ltagyba,

tura, de Sao Paulo, 1946. Sao Paulo: s. ed. [Empresa Grafica

Joao clAraujo Leite, Joao Nepomuceno de Sousa, Joao Victo-

Tiete S.A.], 1954. p. 19-20.

rine Rodrigues Pereira, Joaquim Jose da Silva, Joaquim da

Cr. por exemplo: LANCE, Francisco Curt. Urn fabuloso

Cunha Carvalho, Joaquim de Almeida c Silva, Jose Custodio

redescobrimento (para justificacao da existencia de mtisica cru-

de Quciros, Jose Marceline Rodrigues, Julie C. A. Vasconce-

24

dity no period() colonial brasilciro). Rerista de blistoria, Sao Paulo,

los, Julio Silva, Linott, Lourenyo Correa de Mello, Pedro

ano 26, v 54, n. 107, p. 45-67, jul./sct. 1976.

Landim, Tibtircio Carlos de Freitas, Verissimo Gloria, Vicen-

25 LANGE, Francisco Curt. Pesquisas luso-brasileiras. Burma.),

te Zeferino Santana e Virgilio Coelho de Castro.

Belo Horizonte, n.

p. 71-139, 1988/1989, soca° "0 descobri-

37

merit°, cm Campinas, do arquivo do mestre de capela e de hands

Sao eles: Giovanni Biordi Romano (In calm Israel), Giuseppe

de Porearis (Magnificat e Nisi Dominus), Joao Condemn da Silva

Manuel Jose Comes (levantamento de urn inventario provisorio

(COO iebOr

fan e Lartdate prieril, Jose Alves (Dixit Dr»nium e

em 1944)", p. 130-135, mais especificamente na p. 133.

Beams

Jose Joaquim dos Santos (Lauda Sion c Beams Mr) e

26 CERNICCHIARO, Vicenzo. (1926), p. 158-160. Fleferin-

Jose Comes Vcloso (Isle .Sanctus).

do-se ao "archivio di S. Anna Comes. in Can/11)1ms", Cernic-

38 Ver: DUPRAT, Regis. (1995).

chiaro oils, no acervo, obras de "Jeronymo de Souza-, "Manuel

39 Orientei, por exempla, o projeto de pesquisa de Fernando

Dias de Barros", "Jose Joaquim Americo". "Antonio Comes de

Pereira Binder, holsista do programa PIBIC/CNPq/UNESP

Escobar', "Manuel Jose Comes", "Andre da Silva Comes" e

(process° 230/97) quo, cntre agosto de 1997 c julho de ]998

"Manuel Dias de Oliveira".

janciro 1999

realizou a edicao critica de nove obras da Soya° de M tisica do

26

ACMSP, mas ja existcm outros intcressados iniciando pesqui-

bach, Malu de Oliveira, Paulo Cesar Garcez Martins, Pedro

sas musicals e musicological no local.

Puntoni, Silvia Q. F. Barreto Lins. Sao Paulo:

40 Sao estas as obras incluidas no CD: 1) SIGIS I ND NEUKOMNI — Liberee me (transcricao de Fabio Taveira e Vitor

NEPS, 1998. xxii, 794 p.
IKEDA, Alberto. A

autem (transcricao de
Vitor Gabriel); 3) MARCO SANTUCCI — Laudate Dominum
(transcricao de Vitor Gabriel); 4) JOSE ALVES — Dixit Dominus
Gabriel); 2) PIETRO TERZIANI — N1ihi

(transcricao de Paulo Castagna); 5) JOSE COMES VELOSO

Confitebor tibi

listana. D.O. Lcitura, Sao Paulo, ano 10, n°117, p. 4-5, fey. 1992.

—

vos (mines

fundacao e trabalhos ineditos.

(transcricao de

Ihermino (org.).

Procissao do Enterro (transcricao de

. A musica no period() colonial em Minas Gerais.

omnes (Mtisica para a Veronica); 11) ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA —

Ladainha de

N.

Senhora

Minas Gerais: terra e povo. Porto Alegre: Ed.

Globo, 1970. p. 239-280.

Paulo Castagna); 10) ANTONIO JOSE DE ALMEIDA — 0 vos

Veni creator (transcri-

[I]

cao de Nan Chaves Nunes e Paulo Castagna).

Semindrio sobre a cultura mineira no period() colonial.
. Pesquisas luso-brasileiras.

Sao

Barroco,

Belo Horizonte, v.

____. Urn fabuloso redescobrimento (para justificacao da
existencia de musica erudita no period° colonial brasi-

Didrio Nacional, Sao Paulo, ano 3, n°

leiro).

857, p. 7, 16 abr. 1930.

Revista de Historia,

Sao Paulo, ano 26, v. 54, n°

107, p. 45-67, juliset. 1976.

Dicerio Nacional,

Sao Paulo,

Dieirio Nacional,

Sao Paulo,

ANDRADE, Mario de. A modinha de Jose Mauricio.

Illustrac.:ao

. Jose Mauricio Nunes Garcia.

LYRA Sacra: Canticos a Nossa Senhora: parte IV: Ladainhas; com

ano 3, n" 859, p. 4, 18 abr. 1930.
. Ainda o Padre Jose Mauricio.

approvacao, louvor e recommendacao da Auctoridade ecclesiastics. Braga: S. fiel, 1904. 160 p.

ano 3, n" 904, p. 3, 11 jun. 1930.

MATTOS, Cleofe Person de. Catcilogo tematico dos ohms do padre

Jose Mauricio Nunes Garcia. Rio de Janeiro: Ministerio da Eclu-

Musical, Rio de Janeiro, ano I, n° 3, p. 79-80, out. 1930.
BISPO, Antonio Alexandre.

Belo

11, p. 71-139, 1980/1981.

Dieirio Nacional,

Paulo, ano 4, n° 1.056, p. 4, s/ secao, quinta-feira, 18 dez. 1930.
. U ma especie de crime.

CON-

Horizonte: linprensa Oficial, 1979. p. 7-87.

ItEsTeRE71C.IAS BauogRA31CAS
AINDRADEI, Miario) de. Cultura Artistica.

In:

SELHO ES'I'ADUAL DE CULTURA EM MINAS GERAIS.

(transcricao de Vitor

Gabriel); 12) MANOEL JOSE COMES —

Paris / Bruxelles: L'Edition

LANGE, Francisco Curt. A musica barroca. In: CESAR, Gui-

(transcricao de Fabio Taveira e Vitor

Gabriel); 9) ANONIMO —

Academia Brazilica dos Renascidos: sua

D'Art Gaudio, 1923. 120 p.

Fernando Binder e Paulo Castagna); 8) ANDRE DA SILVA
COMES — 0

mtisica popular nos tempos da modernidade pan-

LAMEGO, Alberto. A

Iste Sanctus (transcricao de Paulo Castagna); 6) JOSE JOAQUIM
DOS SANTOS — Lauda Sion (transcricao de Vitor Gabriel); 7)
ANDRE, DA SILVA COMES —

Huurec

cacao e Cultura, 1970. 413 p.

Die katolishe Kirchenrnusik in der Pro-

NOGUEIRA, Lenita Waldige Mendes. Museu Carlos Games: catalogo

Sao Paulo zur Zeit des brasilianischen Kaiserreiches ( 1822-

de manuscritos musicais. Sao Paulo: Arte & Ciencia, 1997. 415 p.

1889). Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1980. 358 p., ils., mus.

OLIVEIRA, Clovis de. Andre da

Silva Comes (1752-1844) O mes-

Historia e tradicoes da cidade de Sao Paulo: pre-

tre de capela du Se de Sao Paulo: obra premiada no Concurso de

facio de Gilberto Freirc; bicos-de-pena de Clovis Graciano. 3° ed.,

Historia promovido pelo Departamento Municipal de Cultura,

BRUNO, Ernani Silva.

Sao Paulo: I lucitec / Secretaria Municipal de Cultura, 1984.3 v.
CERNICHIARO, Vicenzo.

de sat) Paulo: ern 1946.

Storia della musica nel Brasile dai tempi

coloniali sino ai nostri giorni

(1549-1925). Milano: Stab. Tip.

PONTIFICIA Comissao para os bens culturais da Igreja. Carta cir-

Edit. Fratelli Riccioni, 1926. 617 p.
DUPRAT, Regis.

cular:

Mfisica nu Se de Sao Paulo colonial. Sao Paulo:

A

funcao pastoral dos arquivos eclesidsticos.

Cidade do

Vaticano, Palazo della Cancelleria, 2 de fevereiro de 1997. 43p.

Paulus, 1995. 231 p.

PRIMEIRO Synodo da Diocese de Marianna celebrado pelo Exm."

ENCICLOPEDIA da musica brasileira; erudita, folclorica, popular.

e Revm.° Snr. Bispo D. Silverio Comes Pimenta; julho de

Sao Paulo: Art Ed., 1977. 2 v.

1903. Marianna: Typographia Episcopal, 1903. 107 p.

"ESTAO sendo catalogadas ISO obras do Padre Jose Mauricio", 0

REZENDE, Carlos Pentcado de. Cronologia musical de Sao Paulo

Estado de S. Paulo, Sao Paulo, ano 56, n. 18.540, p. 5, col. Artes

(1800-1870).

c Artistas, 08 mai. 1930.
FRANCESCHINI, FUrio.

Sao Paulo: s. ed. [Empreza Grafica

Tiete S.A.], 1954. 58 p.

In: IV Centendrio da Funclacao da Cidade de Sao

Paulo: Sao Paulo em quatro seculos. Sao Paulo: Comissao do IV

Te Deum laudamus: para coro a vozes mix-

Centenario da Cidade de Sao Paulo, 1954. v. 2, p. 233-268.

tas e orgam. Sao Paulo: Campassi & Gamin, n. 3702, 1929. 34p.

RIBEIRO, Joaquim [Bras]. Historia c musicologia: a musica barro-

GUIA dos documentos histaricos na cidade de Sao Paulo, 1554-

ca na Bahia; urn texto musical do seculo XVIII. In: RIBEIRO,

1954: documentacao textual; coordenacao Paula Porta S. Fer-

Joaquim.

nandes; Marcia Padilha Lotito, Maria Cristina Cortez Wissen-

ro: Edicao da Organizacao Similes, 1954. p. 106-113.
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Capitulos ineditos de historisa do Brasil. Rio de Janei-

BRASILIA NA

gIWTO
COIVITOSITOIW
DA `13A1--11AI N. IPLICAcOES CULTURAIS E EDUCACIONAIS

Nogueira

Escrito por ocasiao do trigesimo aniversario da fundacao do Grupo de Compositores da Bahia (1996), este
trabalho tern por objetivo uma apresentacao historica do Grupo. Traca a trajetoria de uma decada de trabalho coletivo, desde a proposicao inicial e primeiros sucessos locais as grandes conquistas no exterior, finalmente chegando as razaes da dissolucao progressiva do trabalho de grupo, a partir de 1974. Focaliza os
empreendimentos culturais e educacionais que fizeram do Grupo um nricleo de criaciio, educacao e difusao
musical singular no pais. Singular tanto no sentido do desenvolvimento de uma linguagem musical ecletiCa, conciliando o national e o internacional, a renovacao e a tradicao, quanto no sentido do trabalho pioneiro de Educacao Musical Informal, atuante na formacao de um pUblico informado da contemporaneidade
musical, interagindo nos projetos composicionais e participando ativamente nos projetos culturais do Grupo.
tradicao, pelo envolvimento corn a cultura baiana,
pela abertura a toda e qualqucr expressao cultural,
e pela grande influencia que exerceu nos programas
de ensino, pesquisa e extensao musical da UFBA;
influencia csta que se dcfiniu no interesse pela contemporaneidade, no cultivo da criatividade, no respeito pelas tradicoes musicais das distintas etnias
que convivem na Bahia, na conscientizacao do valor
da mnsica como bem cultural c no despertar para a
reflexao sobre as funcOes socials da mUsica.
Defininclo-se como urn movimento cm torno da
criacdo, cxecucAo e analise de mtlsica contemporanea, o Crupo se propunha "estirnular e clifundir
criaciio musical contemponThea atraves de inter-

m dos movimentos mais expressivos da
criacao musical contemporanca do Brasil aconteceu nos antigos Seminarios de
da Universidade Federal da
Bahia, entre o final da decada de 1960 c os primeiros anos 70. Refiro-me a atividadc desenvolvida polo
Grupo de Compositores da Bahia, urn movimento
instituido em abril de 1966, como reflexo do ensino
de composicOo entOo desenvolvido pelo professor
Ernst Widmer. Este movimento, de amplas e profundas consequencias na cultura c na educacOo
musical da Bahia, deve ser especialmente lembrado
pela quantidade de proclucao, pela originalidade do
produto, pelo compromisso corn a novidade c coin a

Palestsa apresentada ao Plenirio do Conselho de Collura da Secretaria da Cultura c Turismo do Estado da Bahia. (Salvador-BA, 3/9196), en) secao
cspeci.iImcni c dedicada au Grupo de Compositores da Bahia, pela passagern do ,eu 30" aniversiirio.
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A partir da esquerda: Widmer, Lindembergue Cardoso, Rinaldo Rossi, Nikolau Kokron, Milton Gomes, Fernando
Cerqueira eJamari Oliveira, por ocasitio dafundacoio do grupo

a

culturais dos componentes do Grupo; e evoluiu cm
periodos estilisticamente distintos, refletindo as
contingencias naturais da evolucao historica. Continuamente, o Grupo foi-se modificando por vgrias
raziies, como: transferencias de alguns membros
para outros estados, mudanca de direcionamento de
outros para a musica popular, saida para a realizacao
de curso no exterior, falecimentos, e a entrada de
outros compositores. Apesar da mutacao continua,
nao se pode deixar de reconheccr a existencia de
uma certa identidade, a qual distingue a producao
dos compositores da Bahia desde a criacao do Grupo
em 66. Para Ernst Widmer, esta identidade foi conseqtiente da postura adotada pelo Grupo, a qual
"permitiu major liberdade na husca de uma linguagem propria". "Para encontrarmos a nossa identidade", dizia Widmer, "precisamos livrar-nos de preconceitos, preceitos, correntes, correias e escolas. Nao
basta tirar antolhos, é precis() tambem tomar cu idado de nao munir-se de antolhos alheios..." "Nesse
sentido", dizia ele, "o movimento do Grupo é antiescola, descondicionador c paradoxal. [Ele] permivislumbrar que o dual esta virando trial,
tiu-me
o dilema, trilerna, o temido choque de estilos, ecle-

cambio, concertos, pcsquisas, jornadas, festivais,
edicoes e emprestimos de fitas e materiais." (In:
Boletim Informativo do Grupo de Com'positores da
Bahia. n° 1, 1967, p. 5). Tendo como colaboradores
os varios conjuntos est6veis da U FBA — a Orquestra
Sinfonica, o Madrigal, o Coral, o Conjunto de
Sopros, o Conjunto de Percussao, o Trio corn Piano,
o Conjunto de Flautas Doce e o Conjunto de Metais
o movimento Ode, desta forma, envolver uma
grande quantidade de miisicos e meios, desenvolvendo uma producao abrangente e diversificada.
Uma premissa paradoxal serviu de lema ao
Grupo: "Principalmente estamos contra todo e qualquer principio declarado". Corn sentido "aparentemente sem rumo", como dizia Ernst Widmer, o lema
definia um firme proposito de nao defender "escolas"
ou tendencia musical especifica; revelava "urn esforco consciente de assumir uma postura nao-dogmiitica valorizando a diversidade idiossincratica, e de
evitar um tolhimento oriundo de tecnicas e estilos ja
sistematizados" (WI DM ER, 1985:69).
Desde a criacao do Grupo, a producao dos cornpositores da UFBA mostrou-se estilisticamente
diversificada, refletindo as diversas idiossincrasias
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tismo. Ecletismo como 'estilo' de uma epoca sincretica!" (WIDMER, 1985:69-70)

narrador, coro e grande orquestra, e Milton Gomes,
o Premio da Superintendencia de Turismo de Salvador (premio priblico) e a Medalha de Prata Edgard
Santos corn a obra Nordeste (19621, para sopros, percussao, pianos, coro, narrador, locutor e gravacao.
Um ano depois, Widmer e alguns compositores,
alunos e professores dos Seminarios de Mtisica
(Carmem Mettig Rocha, Antonio Jose Santana Martins, Lindembergue Cardoso, Nikolau Kokron, Milton Comes, Fernando Cerqueira, Jamary Oliveira,
Carlos Rodrigues de Carvalho e Rinaldo Rossi) fundaram o Grupo de Compositores da Bahia. A origem
do Grupo estava vinculada a icleia do compositor
Rinaldo Rossi de instituir na Bahia uma tradicao de
Concertos da Semana Santa. Para a Semana Santa
do ano de 1966, os compositores escreveram pequenos oratorios para cora, sopros e percussao, corn textos escolhidos e adaptados por Joao Augusto. Sob o
patrocfnio da Superintendencia de Turismo da Cidade do Salvador, uma apresentacao triplice tevc lugar
no teatro Vila Velha, corn a participacao dos grupos
estaveis da Universidade Federal da Bahia — o
Madrigal, o Quarteto de Madeiras, o Conjunto de
Metais e o Grupo Experimental de Percussao — sob
a regencia de Rinaldo Rossi e Ernst Widmer, tondo
o ator Othon Bastos coma narrador. As obras foram:
a elegia Eu -uos a nuncio a consolaciio de Fernando
Cerqueira, sobre texto de Jorge de Lima; Exortacao
agonica de Milton Gomes, corn texto da Liturgia da
Semana Santa; o monodrama Pilot us de Nikolau
Kokron, corn texto de Paul Claudel; Nu de Jamary
Oliveira, corn texto de Henry Gheon; Impropcfrios de
Antonio Jose Santana Martins, corn texto da Liturgia da Samana Santa; Do diafogo e morte do agoniado de Rinaldo Rossi, corn texto do compositor; c
Ditilogo do anjo corn as fres mulheres de Ernst Widmer, corn texto do De antiquis ecciesiae ritis. Como
disse Ernst Widmer, "al estava o Grupo, sem estatutos e ata de fundacao mas desde entao corn um acervo consideravel de obras" (WIDMER, 1968:6). Aptis
o "sucesso inesperado" dos concertos da Semana
Santa, relata Jamary Oliveira, o Grupo se reunia
semanalmente, para discutir sobre mtisica, educacao e seus trabalhos de composicao, alem de fazer
pianos para o futuro (OLIVEIRA, 1974:20). Os

A identidade que Widmer reconheceu no trabalho do Grupo haiano, o ecletismo, tambern foi reconhecida pelos musicOlogos que se reportaram ao
movimento composicional da Bahia ja na decada de
70. Em seu livro MUsica contemporanea brasileira,
Jose Maria Neves se refere a Escola de Composicao
Baiana como "consciente e intencionalmente ecletica", conciliando a renovacao e a tradicao, o nacional e o internacional, e assumindo uma posicao de
equilibria, que se configure como uma de suas
caracterfsticas fundamentals. "0 folclore convive
corn a pesquisa sonora e construtiva da escola polonesa contemporanea, corn as formal abertas da aleatoriedade controlada." (NEVES, 1981:170) Este
"equilfbrio”. resultante de uma postura "inclusivista"
de tecnicas e elementos de sistemas composicionais
distintos, fundamentada na liberdade de escolha
sem preferencias, define uma posicao estetica que,
segundo o autor, "distingue o Grupo da Bahia de
todos os outros grupos brasileiros" (ibidem:173).
Em Music in Latin America: an introduction, Gerard
Behague tambern reconhece a marca do ecletismo
na producao do grupo, resultante da convergencia
de intuicao e intelecto, ingcnuidade e softsticacao,
originalidade e tradicionalismo, processes aleatorios
e elementos fixos, tonalismo e atonalidade. (I3EH AGUE, 1979:349-353).
IIISTORICO ,-ae, 0 movimento que levou a criacao
do Grupo de Compositores da Bahia em abril de
1966 teve infcio no ano de 1962, quando Ernst Widmer, radicado na Bahia desde 1956, comecou a
ministrar aulas regulares de introducao a composicao nos antigos Seminarios Livres de IVIrisica da
Universidade Federal da Bahia. Seus primeiros alunos nesta disciplina cram recern-ingressos na instituicao: Jamary Oliveira, Lindembergue Cardoso c
Fernando Cerqueira. Em 1963, quando Koellreuttcr
se afastou definitivamente da Bahia, teve inicio o
Curse Superior de Composicao nos Seminarios de
Em 1965 foi realizado o 10 Concurso de
Composicao da UFBA, no qual Nikolau Kokron
obteve o 1" Premio corn a obra A grande cidade, para
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SEU LEMA ERA UMA PREMISSA PARADOXAL: 'PRINCIPALMENTE
ESTAMOS CONTRA TODO E QUALQUER PRINCIPIO DECLARADO.'

compositores ainda se apresentaram cm mais dezesseis
concertos da programacao de
extensao dos Seminarios de
Masica, nos quais estrearamse dezessete obras de membros do Grupo (Widmer, Cardoso, Kokron, Oliveira, Comes
e Carvalho) e de outros musicos, professores e estudantcs
dos Seminarios de MUsica,
que escreveram incentivados
pelo trabalho do Grupo (Sergio

"1 I.

10.

.•• ,

-

quencia imediata o ptiblico
de musica popular assistindo
aos concertos de musica erudita e vice-versa (KII-TER,
1967:10). Sobre o mcsmo
concurso, escreve Cidinha
Mahle: 'chama atencao o fato
de que a Bahia esta sendo

praticamente o Calico cstado
da federacao a estimular o
jovem artista, compositor de
musica erudita"
1967:7). Ainda ern 1967,
Walter Smetak, recern-ingresMagnani e Guilherme Vaz).
so no Grupo, apresenta suas
A partir do ano de 1967, o
primeiras "phisticas sonoras"
Grupo comecou a registrar suas
na I Bienal de Artes Pliisticas
atividades nos Boletins Inforda Bahia, pelas quais recebe o
mativos, seu mein de comunicapremio de pesquisa.
cao oficial, enviados a pessoas
Em 1968, a turne do Trio
interessadas e instituicoes. A
RapsOdia
Baiana
para
Orquestra,
Op.
85
corn Piano da UFBA levou
intensidade do movimento
Lindembergue Cardoso (Edicoes UFBA,1991)
aos principals centros cultumotivou a Secretaria de Educarais do Brasil obras de memcao e Cultura do Estado da
bros do Grupo; csta foi a primeira vez que o Grupo
Bahia a instituir as ApresentacOes de Jovens Compose
fez conhecer fora do estado. Nesse ano, a Ii
sitores, corn a colaboracao da Universidade Federal da
Apresentacao de Compositores ja se realizou corn
Bahia. Estas apresentacoes, sempre realizadas no
concurso de ambito nacional, tendo inscritas 22
final do ano letivo (outubro ou novembro), incluiam
°bras de treze compositores represcntantes de quaurn concurso ao vivo de obras ineditas, corn jOri intetro estados. Neste concurs°, Marco Antonio Guirestadual, tendo o pUblico como urn dos jurados (premaraes obteve o primeiro premio na categoria permio do public°, oferecido pela UFBA). Na I Apresencussao
(Trajetoria e Pontos); na categoria orquestra,
tacao, de ambito estadual e realizada em novembro de
Lindembergue Cardoso obteve o premio do pUbli1967, onzc obras de oito compositores baianos conco e o premio Estado da Bahia (Via sacra); Jamary
correram as categorias trio e orquestra sinfonica,
Oliveira obteve a medalha de prata Edgard Santos
tendo sido premiados Jamary Oliveira na categoria trio
(Preambuln), e Fernando Cerqueira uma mencao
(premio Estado da Bahia) e Rinaldo Rossi na categohonrosa (Transubstanciacao). Neste mesmo ano,
ria orquestra (premio Universidade da Bahia, pela
Ernst Widmer ganha o premio Comissao Estadual
Lindembergue
Cardoso
foi
obra Paisagem agonica II);
de Musica no Concurso Nacional de Obras para
distinguido corn a medalha de prata Rcitor Edgard
Banda do Estado de Sao Paulo corn a obra 0
Santos, conferida para a revelacao de talento e origihomem armado (variaceies sobre "L'homme arme").
nalidade (Trio), e Fernando Cerqueira, corn mencao
Dois membros fundadores do Grupo, Nikolau
1).
A
repercussao
da
I
Apresenhonrosa (Metamorfose
Kokron e Rinaldo Rossi, transferiram-se para a
tacao no sul do pals foi registrada pelo compositor
Universidade de Brasilia nesse ano.
Bruno Kiefer, que reconheceu a singularidade do
No ano de 1969, Fernando Ccrqueira e Jamary
evento na uniao de urn concurso de composicao eruOliveira
foram os prime iros concluintes do Curso de
dita e outro de musica popular, tendo como conse-
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AINDA QUE EM CONSTANTE MUTA00, 0 GRUPO BAIANO CONSTRUIU
SUA IDENTIDADE EM TORNO DE UM ECLETISMO CONSC NIT:.

Composicao da UFBA. Nesse ano teve inicio a serie
dos Festivals e Cursos de MOsica Nova, realizados
no mes de julho, reunindo professores c estudantes
de varios cstados para um convivio intenso corn a
linguagem musical contemporanea. A 1I1Apresentacao de Jovens Compositores, de ambito cstadual,
apresentou vintc obras de catorze compositores nas
categorias musica didatica, mOsica experimental c
mOsica de Camara. A participacao do Crupo no I
Festival de Musica da Guanabara foi vitoriosa em
termos de premio e dc critica. As cinco obras inscritas foram as semifinais e tres ficaram dentre as
cinco primeiras colocadas: Lindembergue Cardoso
obteve o terceiro premio e premio do public° com a
Procisseio das carpideiras; Fernando Cerqueira conquistou o quarto premio corn sua Heterofonia do
tempo; e Milton Comes reccbeu 0 (pinto premio
pela obra Primevos e Postridio.

Compositores trouxe a pOblico today as 22 obras inscritas por dezcsscis compositores, seis deles estreantes; o evento recicstinou as vcrbas dos premios para
a confeccao de discos e partituras, funcionando
entao sem premiacao de especie alguma. Nesse
ano, Fernando Cerqueira se afastou para lecionar na
Universidade de Brasilia.
A imensa atividade do movimento no ano de
1971 esta registrada no Boletim Informativo n° 5/6:
161 execucties, das quais 55 estreias mundiais.
Cinco anos apes a fundacao do Grupo, 54 eventos
divulgaram ()bras de seus membros; dezessete
ocorrerann na Bahia, trinta em diversas cidades de
outros estados da Federacao (Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Campinas, Piracicaha, Guaratingueta, S.
Cactano do Sul, Belo Horizonte, Ouro Preto, Brasilia, Porto Alegre, Distrito Federal) e oito no exterior (tres na Espanha, quatro na Suica, urn na
Inglaterra). Em 1971,6 significativa a atividade de
palestras realizadas por membros do grupo (Ernst
Widmer e Jamary Oliveira) em varias unidades da
UFBA (Escola de Musica e Artes Cenicas, Faculdade de Filosofia c Ciencias Humanas, Eaculdade
de Arquitetura) c argaos de intercambio cultural
(Institute Cultural Brasil-Alemanha e Associacao
Cultural Brasil-Estados Unidos). Em setembro de
1971 o compositor uruguaio Leon Biriotti publicou uma monografia dcdicada ao Grupo (Grupo de

Em 1970, o feito se repetiu no Il Festival de
Musica da Guanahara, delta vez corn repercussao
internacional, em concurs° aberto a compositores
das tres Americas. Tiveram obras premiadas Ernst
Widmer, Lindembergue Cardoso e Fernando Cerqueira. Widmer conquistou o primeiro premio corn
Sinopse, para orquestra, corn misto e solistas
(soprivIno./vc./pf.), Cardoso, o terceiro premio corn
Espectros, e Cerqueira, o primeiro lugar do premio
do ptiblico corn a obra Decantaylo. Nesse mesmo
ano, obras de Milton Comes (A Alm/hod/a Sagrada,
para dezesscis instrumentos Smetak adicionados a
uma flauta doce e urn violoncelo) e Fernando Cerqueira (Contractio, para orquestra sinfonica) foram
sclecionadas para representar o Brasil na Tribuna
Internacional de Compositores da UNESCO em
Paris, dentre outros compositores brasileiros. 0 ano
de 1970 tambem marcou o inicio do investimento na
divulgacao cla producao do Grupo em publicacOes
de partituras e gravacoes de discos; a serie Cmnpositoresda Bahia, anexa aos Bolet ins Informativos, teve
a finalidade de tornar acessiveis pequenas obras do
Grupo; corn o mesmo nome, teve inicio a serie de
LPs que registrou as obras premiadas nas ApresentacOcs de Jovens Compositores, patrocinada pela
Secretaria de Educacao e Cultura do Estado da
Bahia. Nessc ano, a IV Apresentacao de Jovens
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Compositores de Bahia: resefia de on movimiento
contemportineo) atraves do Institute de Cultura
Uruguayo-Brasileno, e em novembro do mesmo
ano, gravou uma serie de seis conferencias-audicties referentes ao Grupo na radio Sodre de Montevideo. Ainda nesse ano, Ernst Widmer foi
primeiro colocado na Tribuna Nacional de Cornpositores do Rio de Janeiro, corn a obra Quasars.
Em 1972, o Grupo de Compositores lancou o
projeto denominado ENTROncamentos SONoros,
urn trahalho de equipe, corn o objetivo de evidenciar a ligacao incrente entre o tronco da arte musical e as ramilicacOes do mundo sonoro do ptiblico
ou vice-versa, visando ao seu re-atamento" (WIDMER, 1972:1 7). 0 primeiro trahalho desse projeto
foi a obra Bumos de Ernst Widmer, na qual o compositor estimula e conduz a participacao do ptibli-
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O ACERVO DE COMPOSITORES DA BAHIA REPRESENTARA UM ESTIMULO A
PESQUISA SOBRE OS 30 ANOS DE PRODUcA0 COMPOSICIONAL NA BAHIA.

Em 1974 teve inicio a
co corn sons produzidos
serie Festival de Arte
por atividades corriBahia, evento coordenaqueiras (tilintar de chado por Ernst Widmer e
veiros, assobios, Palrealizado ate 1982, corn
mas, vaias, risos, cochia proposta de detectar e
chos). A pretensao
preencher lacunas da
implicita no projeto era
vida cultural, de prioricativar o ptiblico para a
zar
a apresentacao de
mUsica erudita contempropostas ineditas, desporanea, agucar a perpertando consciencias e
cepcao e informar corn
abrindo horizontes. A
relacao a nova linguaenfase na execucao e
gem musical. Nesse
estudos da milsica conmesmo ano Widmer
temporanea ern vez do
participou do Simposio
repertorio de valores ja
Internacional sobre a
consagrados
internacioProblematica da Atual
Grafia Musical no InstiWidmer, Lindembergue Cardoso, Rufo Herrera, Milton Gomesjantari nalmente deu ao Festival o cognome de "festitute Latino-americano
Oliveira e Walter Smetak: improviso coin instrumentos Smetak
val mutiriio", em oposide Roma, narrando, na
cao ao "festival-consagracao". Tambern em 1974, o II
comunicacao intitulada Grafia e Pratica Sonora, as
Concurso Nacional de Composicao dos Institutos
experiencias do Grupo de Compositores da Bahia
Goethe do Brasil e da Sociedade Brasileira de MUsicorn a notacao musical em graficos aplicada na inica Contemporanca concedeu o primeiro premio a
ciacao musical, no ensino da percepcao e da cornErnst Widmer pela obra Catalise, e o segundo premio
posicao, e utilizada como estimulo a relacao partida categoria quinteto de sopros a Lindembergue Carcipativa do pane° nas apresentacOes do projeto
doso, pela obra Sincronia. Nesse ano, intensificou-se
"ENTROncamentos SONoros".
a divulgacao internacional de compositores do
Em 1973, a criacao do Conjunto MOsica Nova
Grupo. Ernst Widmer, Jamary Oliveira, Lindember(depois transformado em Bahia Ensemble), sob
gue Cardoso e Fernando Cerqueira tiveram obras edia direcao de Piero Bastianelli e Ernst Widmer,
tadas na Alemanha'; obras de Widmer e Lindemberfoi um novo incentivo a composicao. A excurgue foram estreadas respectivamente na SuIca e na
sao latino-americana (Brasil — Paraguai — UruAustria; e membros do Grupo comecaram a ser citaguai) realizada nesse ano pelo Conjunto, levandos em obras de referencia sobre a masica do secudo obras de Lindembergue (Extreme), Rufo Herlo 10( publicadas no exterior'. Segundo Fernando
rera (Enantiodromia), Alda Oliveira (Tabala),
Cerqueira4, a partir desse ano "o Grupo de CompoJamary Oliveira (Iteracoes) e Widmer (Eclosao)
sitores
da Bahia deixou de funcionar como antes,
iniciaadivulgacaointernacionaldoGrupo.Tamenquanto foco de debates e de vivencia musical colebem em 1973, Ernst Widmer foi duplamente
tiva, a medida que Bois dos seus membros faleceram
vencedor do I Concurso Nacional de Composi(Nikolau Kokron em 1971, e Milton Gomes em
cao dos lnstitutos Goethe do Brasil c da Socie1973) c alguns se dispersaram para trabalhos e estudade Brasileira de Musica Contemporanea nas
dos fora da Bahia. Mesmo assim, o trabalho de corncategorias quarteto de cordas (Convergencia) e
posicao prosseguia corn os que ficaram ou voltaram
sextetovocal (Trilemma), e Jamary Oliveira recee corn a contribuicao de outros compositores que pasbeu do mesmo conclave uma mencao honrosa
savam
a atuar na Escola, como Agnaldo Ribeiro,
pela obra Lucius para sexteto vocal.
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Marco Antonio Guimaraes e, mais tarde, Paulo
Lima." (CERQUEIRA, 1992).
Nessa continuidade, a consolidacao do trahalho
composicional iniciado pelo Grupo se fez corn
novos compositores ja formados pelos ex-alunos de
Widmer (a segunda geractio de compositores da
UFBA), desenvolvendo a mesma filosofia de traba]ho. As Semanas de Mt sica Contemporanea organizadas por Paulo Lima desde 1986, por exemplo,
deram continuidade as ideias que sustentaram os
Festivals de Arte * Bahia ate 1982. Hoje, o Acervo de Compositores da Bahia, em fase dc organizacao, corn urn vasto montante de partituras,
representa um estimulo a pesquisa sobre esses
trinta anos de producao composicional na Bahia,
suas amplas influencias em todos os programas de
ensino musical da UFBA, e suas profundas implicacries na vida cultural de Salvador.

que calla urn traz consigo e de que se muniu em Iongos anos de aprendizagem, a qual precisa, por sua
vez, scr alimentada." Quanto a arte, considcrada
"luxo"e "irrelevante" pelas instituicOes que deveriam fomcnta-la, e, na verdade, "a express-do maxima
da vida","catalisador e essencia", cabendo-lhe dupla
funcao. Uma, imediata, de ajustamento conscientc
dos varios fatores da vida pessoal e social as varias
extensees. Outra, mediata, de referencia historica.
Nat) e a toa que identificamos povos atraves de sua
arte, atraves daquilo que e chamado de Rem Cultural; Bern que, a rigor, pertence a todos." (WIDMER, 1979:17-18)
Auniversidade,como"fontedeculturaesaber",
devcria "assumir a lideranca cultural do meio.
Cabe a ela, pois, achar meios para que a vida
cultural possa evoluir livremente e libertar-se
de encalhes." (Ibidem: 19-20)
klovidos por esta consciencia de responsabilidades, o Grupo de Compositores da Bahia atuou decisivamente para imprimir uma nova visa) da cultura
artistica e da mtisica contemporanea no seu publico,
em primeiro lugar, e nos organismos responsaveis pela
difusao cultural (a UFBA, a Secretaria de Educaciio
c Cultura do Governo Estadual da Bahia, a Funda45o
Cultural do Estado da Bahia, a Bahiatursa, o Institut° Goethe, ...). Tendo como filosofia lAsica a reciprocidade, isto 6, a aproximacao mtitua entre 0 mundo
cultural do compositor e o do seu public°, o Grupo
conseguiu desenvolver urn trahalho haseado no convivio interativo entre a comunidade e o artista. 0 rcspeito e a consideracao as idiossincrasias culturais do
public°, e a postura de auscultadores cautelosos em
evitar etnocentrismos comandararn este intercambio
cultural. Identificando-se corn o trahalho, reconhecendo-o como um movimento auttictone, 0 pUblico
prestigiou e participou ativamente do trahalho do
Grupo, enquanto os organismos de difusao cultural
fomentaram-no na medida das exigencias e necessidades naturals ao seu crescimento.
Baseadas no trinomio aula-evento-intercambio,
as Apresentacoes de Jovcns Compositores, circuit°
de difusao cultural regular do Grupo, cnvolveram
estudantes de %,iirias partes do pals, artistas, prolessores locais e convidados, e parcelas da comunida-

CONTXTLIALIZAcA0 Em seu cnsaio intitulado Probleinas clifuscio cultural (WIDMER, 1979),
Ernst Widmer depoe sobre a interacao entre os cornpositores baianos e o seu public°. Esta interacao, alimento ideolOgico dos compositores, nutriu de experiencias artisticas uma populacao heterogena cm classes sociais, tradicOes culturais e niveis educacionais,
cumprindo uma das mais nobres funceies da arte: provocar, inquietar e criar a consciencia do valor do hem
cultural como identidade histtirica dc urn povo.
Na introducao ao sett cnsaio, Widmer convida os
leitores a revisao de valores, de °pinnies e dc cornportamentos corn relacao a cultura de uma forma
generalizada, e a arte, em especial. Corn a clarividencia c a lucidez do grande educador e agente de
producao e divulgacao cultural que foi, Widmer
convida a atuacilo continua do espfrito critic°, a
reflexao sobre o necessario ajuste da percepcao dos
organismos governamentais sobre cultura, arte,
musica. Considerada "apendice" nos programas
governamentais, diz Widmer, a cultura 0, na verdade, o "componente basic° de nossa vida, diretamente responsavel pelo equilibrio de povos c de indivfduos"; "marca tudo que fazemos, pensamos, sonhamos, nossas atitudes e sentimcntos. E raiz, carapaca, antena", "uma especie de placenta ou biosfcra
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de. Este modelo de atividade continua, que se projetou nos Festivais de Arte * Bahia e, atualmente,
ainda esta ativo nas Semanas de Musica Contem'poranea, desde entao vem possibilitando o conhecimento do novo, corn isencao dc preconceitos de origem, estilos, generos e correntes, despertando consci'encias e abrindo horizontcs.
Podemos dizer portant° que, em sua atividade, o
Grupo de Compositores da Bahia constituiu urn model° eficaz de educacao musical informal, enquanto
mediador de uma contraposicao ao monopOlio consumista vigente de producao e divulgacao cultural,
preocupado cm auferir contetidos, instigando a participacao, a contribuicao, a resposta, o despertar da
criatividade e de criterios. Por outro lado, funcionando como laboratorio do ensino formal de composicao da UFBA, as atividades de extensao do Grupo
possibilitaram aos estudantes de composicao da
Bahia urn privilegio singular. Numa epoca em que a
grande maioria dos compositores sofreu (assim
como ainda hoje sofre) o reves da usindrome do Meditismo", os componcntes do Grupo desfrutaram do
incentivo e do beneficio de terem, todos cies, a oportunidade de ouvir as obras escritas. Em 1970, ja se
podia constatar que alguns nao tinham sequer uma
so obra inedita (WIDMER, 1970:5).
Esse "fenomeno", como disse Widmer, tornou-se
possfvel gracas a "constelacao criador-interprete, ou
seja, escola-extensao corn os imprescindiveis conjuntos" (Ibidem 1. Esta constelacao modelar, que
estabeleccu relaceies muito intimas entre a pratica
composicional e as praticas intcrpretativas na
UFBA, e entre a mOsica contemporanea realizada
na/pela UFBA e a comunidade que constitufa seu
pOblico, talvez possa responder a indagacao feita
certa vcz por Enio Squeff, quando, refletindo sobre
- A mOsica contemporanea brasileira e o Brasil" (In:
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Art 013, 73-83), tentava compreender por que, a
partir de urn determinado momento, o nixie° da
Bahia se isolou da comunidade brasilcira.
Nao dcscuidando da documentacao (os Boletins
Informativos, as series Compositores da Bahia), o
Grupo deixou uma razoavel memoria de suas atividades artisticas, que possibilita aos que nao vivenciaram a sua epoca uma avaliacao criteriosa de sua
acao cultural c educacional na comunidade metropolitana de Salvador. S

Bondomobile para piano de Ernst Widmer, Oito pecas para piano
de Jamary Oliveira e Reflexes II de Lindembergue Cardoso foram
editadas por Hans Gerig (Colonial; Fernando Cerqueira teve o seu
quarteto de cordas Situlrome e a obra Quanta para conjunto instrumental editados na Alemanha (Tonos International de Darmstadt).
z 0 quartet() de cordas Convergencia de Widmer loi estreado em
Amriswil — Suica e Ref lex6es II de Lindembergue Col apresentada
no Festival de Graz (Austria).
John. Dictionary of Twentieth-Century Music.. Londrcs: Thames and Hudson, 1974.
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COMO ilYESCIIMPIENSO
(D0 11YEVElk_30 'ESTADO
Jorge Antunes

Em 1922, a Camara dos Deputados do Brasil aprovou uma subvencao para que Villa-Lobos pudesse realizar concertos na Europa. A ajuda do Estado brasileiro fez corn que as portas do velho mundo se abrissem
para o maestro. Este artigo demonstra, corn argumentacao forte e ironica, que a arte nova e revolucionaria nao pode avancar e contribuir para a cultura nacional se for colocada a merce' do mercado. Os empresarios e o ptiblico consumidor nunca haverao de sustentar a nova e revolucionaria producao artistica,
cujo retorno é de longo prazo. Ha uma nova censura imposta a arte de vanguarda, na medida em que corn
a Lei do Mecenato o governo, universalizando a onda neoliberal, privatiza tambem o apoio a cultura.
aquele ano, 1922, toda a classe artistica brasileira, c em particular a do Rio
de Janeiro, estava esperancosa e radiante. Afinal, a Lei Renaud estava em
pleno vigor c aqucla original ideia da chamada
"rentincia fiscal" lava minor credibilidade ao
govern() Epiuicio Pessoa. Era o ano do primeiro
centenario de nossa indcpcndencia e esta, finalmente, comecava a sorrir para Os artistas brasileiros. As mais importantes emprcsas brasileiras
recebiam projetos e mais projetos que, corn base
na Lci do Mecenato, atraiam a atencao e o interesse dos empresarios. As cmpresas que mais reccberam projetos dos artistas foram a Sao Paulo
Coffee, o Banco Nordeste, as lampadas EdisonMazda, a Vanadiol ("o grande fortilicante!"), a Antarctica("os grandes productos do mercado: cervejas licores") e a Companhia Fiat-Lux.
A rcuniao da diretoria da Fiat-Lux, naquela agitada noite de 22 de julho dc 1922, iria ser muito inflamada. Apcnas tres projetos culturais haviam sido
apresentados a empresa, mas a discussao era acalo-
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rada. Um filme, uma viagem de concertos eruditos
c uma viagem de urn conjunto de mtisica popular
cram os projetos a screen analisados. Seus autores
cram Benedetti, Villa-Lobos c urn tal de Pixinguinha, jovem de 24 anos de idacle que havia criado um
conjunto de nome Os Oito Batutas. 0 dr. Pullen,
apaixonado por cinema, puxava a brasa para a sardinha do projeto do tal Paulo Benedetti: um filme intitulado A gigolete. 0 rotciro ate que era been mediocre. Mas o autor do projeto incluia no elenco, corn
urn expressivo papel, o famoso ator Jaime Costa.
1VIas outro membro da diretoria, o dr. Davidson,
estava intransigente. la ser dificil dcmove-lo do proposito de dar toda a verba para o projeto do compositor Villa-Lobos: uma viagem a Paris, para difundir
a nova mtisica brasileira. Os argumentos do dr.
Davidson cram contundentes:
—Este doido, o Villa-Lobos, faz uma mtisica
que ninguem entende hoje porque ele é um
genio!, vociferou.
— Mas ele foi vaiado recentementc, Ia em Sao
Paulo, naquela tal Sernana de Arte Moderna! Voce
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Da Cultura
Art. 215. 0 Estado garantira a todos o pleno
exercicio dos direitos culturais e acesso as fontes
da cultura nacional, e apoiara e incentivara a valorizacao e a difusao das manifestacZies culturais.

Reproduccio du Cons

Brasi lei ra, 1988

nao se lembra?, gritou o dr. Pullen, completando:
Este desgracado faz parte da turma do Graca Aranha, o calhorda subversivo!
Mas tudo indicava que o flautista Pixinguinha e o
Paulo Benedetti seriam prejudicados. Dr. Davidson
foi categarico:

—Que irresponsabilidade!, esbravcjou o dr. Pullen. Queremos lucro, luuuuuuucro!, completou.
Que negocio é este de geracoes futuras?
—Meu prezado! Pense bem! Somos capitalistas e
imperialistas, mas a arte e a cultura estao acima de
tudo! lnvestimento imaterial! E este o born caminho!
Nos devemos aproveitar a rentincia fiscal do governo para aplicarmos em cultura, mesmo sabendo
que, apoiando malucos, nao teremos nenhum retorno financeiro. Os malucos de hoje hao de ser os
genios consagrados de amanha, que enriquecerao o
acervo cultural daquela nacao cujos cidadaos serao
os nossos filhos e os nossos netos.
O dr. Davidson nao era o unico, na reuniao, a
demonstrar preocupacao corn a arte de vanguarda,
de pouco public°. Mr. Martin e a assessora Margareth concordavam corn cle:
—Este projeto, Os Oito Batutas, nao precisa de
nosso apoio. 1st° é mtisica popular, que se sustenta
sozinha. Tern public° certo, pagante!, opinou a sra.
Margareth.
Mr. Martin foi mais longe:
—E isso mesmo! 0 argumento vale tambern para
este projeto de filme: A gigolete. Esta cambada do
cinema so pensa em dinheiro. Querem ganhar altissimos lucros, faturando corn doacoes, patrocinios e
bilheterias. Ainda tem a coragem de chamar isto de
Setima Arte! Vejam so! Sao industriais que se camuflam de artistas!.

— Somente uns gatos pingados gostam das musicas malucas deste tal Villa-Lobos. Seus concertos
estao sempre vazios, mesmo corn entrada franca.
Mas este jovem, que agora esta corn 35 anos, daqui
a setenta anos podera ser considerado o maior compositor brasileiro de todos os tempos, corn renome
maior que o de Carlos Gomes!
As expressoes faciais do dr. Davidson cram fortes,
marcantes. Ele franzia a testa e o pescoco inflava
dando a impressao que is fazer estourar o colarinho
apertado. Prosseguia ele:
— Devemos apoiar a mOsica brasileira contemporanea, apesar de seus sons estranhos. 0 Heitor VillaLobos tern usado, nas suas obras para orquestra, urn
naipe avantajado de instrumentos de percussao.
Coisa de doido. La na ABI, noutro dia, vi o maestro
regendo uma barulheira infernal, em que os sons dos
violinos eram apoquentados pelos barulhos de Caxambus, chocalhos de lata, tambores africanos, ganzas, matracas, pios e cuicas. Ate saxofones o doido
descabelado coloca na orquestra. Nao entendi nada,
mas sinto que este mtisico precisa de apoio para que
as geracoes futuras ohtenham o devido retorno.
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GOVERN() NA SL'A PROPRIA CAPACIDADE DE INVESTIR EM CULTURA.

brasileira se repetiu, corn alguns concertos na Salle
Gaveau. Esta nova estada de Villa-Lobos em Paris foi
possivel porquc o dcputado Carlos Guinle emprestou
ao maestro o seu apartamento da Place Saint Michel
n° 11. Era ali que Villa organizava, todo domingo,
uma feijoada para scr deliciada por Edgar Varese,
Arthur Rubinstein, Vera Janakopoulos, Antonin
Artaud, Luigi Russolo, Calder e varios figuroes que
the abriram espacos na radio ORTF, na Salle Gaveau,
na Orchcstre Colonne, na Revue Musicale, etc.
Villa-Lobos — hii de se concluir — e hoje um patrimonio nacional c internacional nao apenas por sua
genialidade, mas tambem porque o Estado brasileiro The deu o apoio devido no momento certo. Este
moment() foi longo, porque durou varios mandatos:
Epitacio, Bcrnardes, Washington Luis, Dutra c
Getillio. A arts revolucionaria, que esti a frente dc
sua epoca e, portanto, corn um pilblico reduzidfssimo, nao podc avancar e contribuir para a cultura
nacional se for colocada a coerce do mercado. Nao
sao os empresiirios e o pafilico consumidor que hao
de sustentar a nova e revolucionaria producao artistica, porque o return() deste tipo de arts 6 de longo
prazo. Evidentemente, apenas o poder prIblico ou,
enfim, o Estado, pode ter consciencia do problema
e, assim, dispor-se a resolve-lo.
Infelizmente o neoliberalismo que se instaura
pouco a pouco passa a entregar todas as redeas do
futuro brasileiro a iniciativa privada. Ao bandido sao
entregucs o ouro, o lucro, a seguranca nacional, o
poder decisorio. o controle da informacao e da comunicacao e tambem o recriado poder de censura.
A Lei do Mecenato nada mais faz do que privatizar o apoio a cultura. Este, que constitucionalmente é dever do Estado, é passado as moos do empresari° usurpador. Teorizacties c desenvolvimentos
deste raciocinio ccrtamente nos levariam a concluir
que a Lei Rouanet e seus filhotes sao inconstitucionais. 0 govern() resolve praticar a "renimcia fiscal".
Que vem a ser isso? Praticamente, o governo
demonstra nao confiar em si mcsmo porquc, ao
renunciar a uma percentagem ou a totalidade do
imposto, 0 go-verno est6, no (undo, dizendo ao
empresario: "Nao You arrecadar seu tributo.Fique
corn a grans, porque se voce me entregar, You gast6-

Ja estava na hora de votar. Realmente, so a rnOsica arrojada, de vanguarda, sem publico, devcria ser
apoiada. As °pinkies afunilavam para este consenso.
Milsica popular, cinema, literatura, artes plasticas,
tudo isso tinha pnblico certo, pagante, que podia
sustentar a producao.
— Veja como vendem o Calixto e o Batista da
Costa! Dizem que ate aquela moca de Capivari, a
Tarsila, esta vendendo seus quadros em Paris!, exclamou Mr. Martin.
Unanimidade! 0 resultado da votacao foi favor&
vel ao projeto de Villa-Lobos. 0 emprcsariado, classe
de cidadaos conscientes, esclarecidos, longanimes,
que scmpre condenaram a exploracao e a injustica
social, fazia de tudo para ajudar os artistas inovadores.
0 leitor acreditou nesta estOria? Pura invencao!
Tuclo falso! E bem verdade que Villa-Lobos, em
1922, receheu algumas dezenas de contos de reis
para empreender uma viagem de concertos na Europa. Mas o grande mecenas foi o poder
No dia 22 de julho de 1922, gracas a uma briIhante delcsa do dcputado Gilberto Amado, a Camara dos Dcputados aprovou uma subvencao de 108
contos a fim de que Villa-Lobos pudessc realizar
concertos na Europa. Em 30 de junho de 1923
Villa-Lobos, a bordo do navio Frances Croix, cicixava o Rio de Janeiro corn destino a Paris. Sendo tuclo
pago corn 0 dinheiro do povo brasileiro, em 3 de
maio de 1924 Villa apresentou concerto corn suns
obras, para alguns gatos pingados, na salinha da editora Max Eschig, em Paris. Mas os gatos pingados
cram multiplicadores e formadores de opiniao e
deu no que cleu. Novas Aortas comecaram a se abrir
para o genio brasileiro, gracas ao empurrao inicial do
pow) brasileiro, via poder
Mas a primeira viagem de concertos que VillaLobos (aria a Paris, patrocinada pelo govern() brasileiro, nao podia deixar de ser precedida de uma bela e
cerimoniosa despedida. Assirn, o presidente Epitacio
Pessoa esteve presente ao concerto, cm sua homenagem, que Villa regeu no Theatro Municipal do Rio
em 11 de novembro de 1922. 0 presidente teve a
paciencia de ouvir oito obras do rcvolucionario pmmissor. Nao se fazem mais presidentes Como antigamente. Em outubro e dezembro de 1927, a facanha
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la em bobagens, nao aplicando em cultura. Varios
niveis de meus escaloes poderao ate mcsmo embolsd-la. Portanto, aplique voce mesmo em cultura,
diretamente, porque eu nab confio cm mim!"
0 Ministerio da Cultura divulgou recentemente,
atraves de sua Secretaria de Apoio a Cultura, os objetivos da Medida Provisoria que pretende, ou diz pretender, dar as artes cenicas, a opera e a mUsica erudita os mesmos beneficios que vinham sendo dados apenas aos cineastas (sempre des!). Mas foram feitas, nos
esclarecimentos governamentais, serias restricoes em
nome e em defesa do "interesse publico" (sic).
Aquele que usa a expresso "interesse ptiblico"
esta sempre a se referir ao interesse dos cidadaos
seus contemporaneos. Assim, o "interesse ptiblico"
a que se refere o M inC, e o interesse do "ptiblico" de
hoje, do povo de hoje. Em outras palavras, quando
os detentores do "poder publico" dizem estar defendendo o interesse pablico, des estao querendo dizcr
que defendem os interesses daquela sociedade contemporanca, cujos membros des representam ou
dizem representar. Mas muita coisa que é de "interesse ptiblico" para a sociedade de hoje c desinteressante, e muitas vezes prejudicial, para a sociedade
de amanita: a sociedade que vai ser formada pelos
filhos e netos dos cidadaos da sociedade de hoje.
Antagonicamente, muita coisa que C de "desinteresse pdblico" para a sociedade de hoje é de
"interesse ptiblico" para a sociedade de amanha. 0
Estado precisa olhar por seus artistas inovadores,
brilhantes e fecundos, apoiando-os incondicionalmente, porque ha de ser ele, sempre, o anico ator
do cenario nacional que podera agir sem interesses
imediatistas. Apenas o poder pUblico, e nunca o
poder privado, podera ter condicoes para o vislumbre magnanimo que resulta cm investimentos de
risco para possiveis — e n'ao assegurados — retornos
imateriais no futuro longinquo.
E o governo, para que se cumpra o dever do Estado, que deve direta e especificamente apoiar a cultura. Se a quest5o estrategica for considerada em
sua plenitude, sera facil ter consciencia de que a
cultura e as artes, melhor que o comercio, a inditstria e as forcas armadas, Sao Os fatores que provocam
a admiracao e o respeito internacional. E justamente a intensidade deste apoio as artes que ire determinar, em termos politicos, a opcao entre hegemonia,
aliano ou submissao.S
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A NEGOCIAci10 DE IDENTIDADE

GerariBehague

Este ensaio aborda a questdo da tradicional mtisica religiosa afro-baiana na construcgo da identidade contemporanea no contexto do movimento negro de Salvador. No pluralismo religioso da regiao, a centralidade
e consequente hegemonia dos ioruhas sAo explicadas em termos histericos. Discutem-se alguns dos fatores
que dao forma aos significados simbolicos das manifestacoes musicais do pluralismo religioso existente,
explica-se a dinamica dessas manifestaciies como reflexo da manipulacao da "identidade". 0 ensaio
examina tambem o mecanismo da iconicidade nos repertorios tradicionais, e mostra a eficacia da homologia
entre afetos psicologicos e certos repertorios musicals. Por fim, a relacao entre tradicao e identidadeetnia é reexaminada em termos dos ideals esteticos e do imenso poder iconic() da mtisica de candomble.
culturais, foi demonsr4 m trado
clue a miisica opera em termos altamente simbOlicos como agente de forte
111L a coesao social c atua como urn dos fatores
mais significativos da construcao de identidade, seja
em relacao a classe social ou a identidade etnica
ou cultural. Nesse dias de atencilo especial (e talvez
excessiva) aos mecanismos de hegemonia cultural
c contra-hegemonia e resistencia, a funcAo predominante das tradicoes iorub6-gege das religieies afrobaianas se asscvcra bastantc cfctiva, mas de explicacao bastante refratiria. Roger Bastide foi bem
diligente em reconhecer esse papel predominante
na Bahia, quando escreveu:
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'Em toda cssa regiao, 0 prestigio dos NagO foi tilt) alto que
rivalidadc obrigou as outras •nacoes' a apropriar 0 sistema de
organizacao de sees cultos, e os setts orixiis que cies identilicaram corn sells prOprios voduns ou espiritos. files nao s6 adotaram os aspectos mais essenciais dos rites Nag() mas tambem
a sua hierarquia sacerdotal... Uma ind teacart ainda mais
caracteristica da influemcia das 'navies' lore bas se verilica no
fat° de que na Bahia at6 a religiao indfgena Fla foroda a adotar SAWS cstruturas comb modelos part) podcr sobreviVer.
Enquanto cm Pernambuco as 'naceies' de :Angola foram invad idas pelt) cat imbo, na Bahia o culto dos espiritos indigenas
teve que adaptar-se as normal do candomble africano, dando
origem aos candombles de caboc10.- (1978:195-196).

J6 ern 1960 Bastide lamentava a falta de estudo
comparativo complcto das varias "nacOes", e embora reconhecesse a centralidade da "nacao" iorubii,
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Ern Benin (pais africano cuja cultura influenciou o candomble baiano), iniciandas veneram quartilhas sagradas
chamou a atencao para as grandes diferencas entre
as varias nacoes e suas praticas religiosas, suas diferencas em instrumentos musicais, em linguagem
ritual, em cantos, ritmos de tambor, nomes das
divindades, e "a forma corn que o mais alem a imaginado" (p. 194). No entanto, essa listagem de diferencas carece de especificidade e a afirmacao de
que, apesar das variantes, "todas as 'nacoes' seguem
o mesmo modelo estrutural em suas cerimonias
pablicas" fica sem explicac5o. Finalmente, Bastide
explica o prestigio dos Nage!) como sendo derivado do
fato de eles term preservado mais fielmente a religiao ancestral "na forma original como foi trazida
para a America pelos sacerdotes Ketu, capturados
pelos daomeanos e vendidos como escravos na
Bahia. Gracas a iniciacao de geracao atras de geracao de novas filhas de santo, se manteve a tradicao
sem adulterac5o ou falsificacrao." (p. 197) Os famosos africanistas Melville Herskovits e Pierre Fatumbi Verger tambern privilegiaram essa posicao central
ioruba. No artigo ainda inedito intitulado 0 pensamento ioruba de Pierre Fatumbi Verger, conto parte de
uma conversa corn Verger em abril de 1992 que
expressa muito eloquentemente seu sentido forte e
de toda vida de afinidade e lealdade corn a cultura
ioruba. Ele ate se recusou a participar de urn livro de
fotografias etnograficas sobre a cultura fon do anti-

go reino de Abomey pelo simples motivo de que, no
fundo, os fons que enfrentaram os iorubas durante
toda a sua hist6ria eram tambem os "seus inimigos".
Antropologos haianos como Vivaldo da Costa
Lima e Julio Santana Braga tiveram uma atitude
mais cautelosa no que diz respeito ao conceito de
"nacoes". Numa entrevista em abril de 1992 ao
reporter Hamilton Vieira, do jornal soteropolitano
A Tarde, Julio Braga aponta para o fato de que existe na Bahia uma exaltacao urn tanto exagerada dos
candombles de Ketu. Explica ele que essa aparente predominancia dos candombles de Ketu se deve
a razOes historicas. "No ultimo period° do trafico
de escravos, nos anos 1850, houve uma chegada
intensa de africanos vindos do Dahome (agora
Benin) e da Nigeria. Portanto, alguns elementos da
religiao (dos iorubas) se encontram atualmente
mais evidentes na estrutura do candomble baiano.
Mas a forte contribuicao do povo bantu é incontestavel. Esses vieram para o Brasil em primeiro lugar
e, por essa razao, a sua cultura se manteve mais
diluida."(1992:5) E, se bem reconheca a existencia
de alguns centros de candomble corn prestigio
major (por motivos historicos e sociologicos) que
centenas de centros modestos, anOnimos, ele sublinha que essa notabilidade nao lhes confere (e nao
deve conferir-lhes) um status superior. Mas antes,
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religioso afro-baiano, e procurar apreender a dinamica dessas expressoes como reflexos da manipulacao
da "identidade" (talvez inclusive a "identidade negra",
se e que poderemos decifrar a enorme complexidadc
da construc5o de identidade e etnicidade negra na
Bahia). Considerando o continuum das "nacCies" religiosas, do candomble de Ketu (Gege-Nago), CongoAngola, candomble de caboclo, e umbanda, verificaremos que o primeiro serve em geral de referencia
mais essencial no que diz respeito a ideologia etnica.
Se acreditarmos como John Blacking e outros antroptilogos e etnomusicologos que a mfisica podc exprimir atitudes sociais e processos cognitivos de uma
cultura [se bem seja
e eficaz na medida em que
e ouvida por ouvidos receptivos e preparados de pessoas que compartilharam ou podem compartilhar
de algum modo a experiencia cultural e individual
de scus criadores" (Blacking1973:5411, a mfisica de
candomble devcria entao n5o so esclarecer esses
processos mas tambern, em toda prohabilidade, ela
mcsma funcionar como parte integral do sistema
simbolico que é a religiao.
E bem sa.bido que mfisica e religiao estao sempre
intimamente relacionadas em toda cultura. Mas, se
bem a mfisica possa aparecer simplesmente como
urn element() ornamental, complementario e essencialmente consolidador, ela possui uma funcionalidade organica na maioria das culturas tradicionais.
Em varios rituals rcligiosos, como os do candomble,
a masica c a danca se tornam o velculo principal da
propria realizacao religiose, e, consequentemente, se
encontram totalmente integradas na organizac5o
social dessas religioes. Como meio expressive natural, a mfisica se assevera essencial para revelar a
expressao do ethos c do pathos de urna cultura determinada. No candomble, Os cantos rcligiosos (ou cantigas) e os toques de acompanhamento possuem o
poder dinamico do som, como agente condutor do
axe, a "forca que torna possivel a existencia dinamica", pois eles transmitem o poder de acao para
mobilizer a atividade ritual (ver Behague, 1984).
0 candomble gege-nago contem um vasto repertorio de letras de cantigas e melodias que se aprendem durante o period° de iniciacao e, posteriormente, durantc as praticas religiosas regulares: quanto

no ensaio Candomble: Forcer e Resistencia (para o IV
Congresso Internacional da Tradicao e Cultura
dos Orixas, Sao Paulo, 1990), Julio Braga havia
denunciado o que ele chamou dc "barreiras isolacionistas que fixam e privilegiam a excelencia de
um candomble em prejuizo de outros". Se reicriu
especificamente as atitudes de alguns Ilderes rcligiosos que se vangloriam de serem os portadores da
verdade religiose absoluta, dos segredos rituals e
dos importantes "funclamcntos". Ele argumentou
ainda que para que o candomble seja eficaz como
forca e resistencia essas harreiras devem ser superadas (Braga 1992:17).
Na conferencia da Universidade de Brown (em
marco de 1992) sobre Competing Gods: Religious
Pluralism in Latin America CA rivalidade dos deuces: o pluralismo religioso na America Latina"), o
professor Anani Dzidzienyo deu bons esclarecimentos e levantou questOes relevantes ao comentar
o meu trabalho Regional and National Trends in
Afro-Brazilian Religious Musics: A Case of Cultural
Pluralism (Correntes regionals e nacionais dos miisicas religiosas afro-brasileirus: rim caso de pluralismo
cultural). Entre varios assuntos, Dzidzienyo apontou para as formas corn que as religioes afro-baianas
testemunham a adaptabilidade dos escravos africanos continentais e suas proles, e seus correlativos,
o indlgena e o portugues, no ambiente cultural do
"Novo M undo". lsso nao chega a explicar, diz. etc, o
papel hegemonico das tradicoes ioruba/gege. Anani
Dzidzienyo tambem fez referencia a sugestao de
Nei Lopes (em Bantos, males e identidade negra) de
que, num verdadeiro sentido, o ioruba-naga se tornou o equivalente do latim da igreja catelica. "Sua
adocao e uso ritualistic° nao indicavam o abandon()
dos usos funcionais de (Auras linguas de uso
comum no discurso nao-sagrado do dia a dia."
(1992:76) Tambem comentou sobre o exagero controverso sobre "sincretismo" como é aplicado a religiao afro-brasileira, se referiu ao protesto de 1983
da mac de santo Stella, do Axe Opo Afonja, e declarou que o sincretismo nao mais existe.
Meu objetivo nesse breve trabalho e discutir
alguns dos fatores que notificam os significados simbolicos das expressoes musicais desse pluralismo

Janeiro 1999

42

A mOsicA E A DANcA DAS RELIGIOES CABOCLO E UMBANDA SAO FATOR SIGNIFICATIVO
PARA A INTEGRAcA0 REGIONAL E CULTURAL DO BRASIL CONTEMPORANEO.

das licoes de mrisica e
danca que foram dadas sistematicamente durante os
periodos da iniciacao. Cerimonias especiais como a
"saida de ia8s" visam, em
grande parte, a demostrar o
que as iatis aprenderam
sobre o assunto do comporcandomble por meio da
tamento ritual associado
expressao "cantiga de fundamento, ser de fundamento",
musica e a danca.
ou seja, "ser de principio fun0 sistema de crencas e
prgticas do candomble baiadamental, possuir um poder
no se origina sobretudo na
basico". As cantigas de "funCandombl
gege-nago
em
Salvador:
religiao gege-nago da forma
damento" sao aquelas que
iao de Oxumare recebe seu Santo
que se desenvolveu na Bahia,
encerram urn poder especial
Os grupos congo-angola assimilaram esse sistema,
em relacao a uma divindade particular (especialmenespecialmente os orixas ioruba, mas mantiveram
te urn poder de invocacao e realizacao) e que se refesua linguagem ritual original e sua masica. Por outro
rem a alguns mitos de quintessencia associados a urn
orixa determinado. Por extensao, essa qualidade de
lado, o chamado "candomble de caboclo" tern pouca
fundamento se aplica ao conhecimento esoterico do
relacao direta corn os gege-nagei, mas incorporaram
numerosos aspectos das prgticas religiosas congolider do culto (mae ou pai de santo), tais como as tecangola, incluindo certos ritmos de percussao e cannicas e os segredos das praticas de adivinhacao de
tos, rituais da "pajelanca" (uma fusao de rituais indiIfg, as folhas sagradas, os ritos, e a mOsica. Portangenas corn influencias catalicas e espiritistas, origito a miisica adquire o mesmo nivel de significacao
nal do Piaui e da Amazonia), e elementos do catolino candomble que os mais importantes elementos
cismo popular europeu, assim como de supostos
dos dogmas e praticas religiosos, mas nao é concerituais indigenas. A diferenca essencial é que os oribida como tendo uma existencia separada.
xas (chamados "encantados") nao "baixam" entre os
Em assuntos musicais, a autoridade da mae ou pai
homens, mas sao representados por entes caboclos
de santo vem do reconhecimento do seu conheci(essencialmente espiritos ancestrais de indios brasimento das cantigas de fundamento corn as quais ela
ou ele exerce mais eficazmente e diretamente o
leiros; ver Santos, 1989, 1995). 0 caboclo e pois
urn "Indio civilizado", urn mestico de indios e branpoder de controle do comportamento ritual dos inicos, e o proprio termo se transformou e veio a
ciados. Nao se a tanta importancia a extensao do
representar genericamente a natureza composta da
repertorio musical do lider do culto, mas sim ao seu
entidade espiritual brasileira, as vezes em oposicao
conhecimento dessas cantigas especiais. 0 seu presas divindades africanas. No entanto, os caboclos
tigio e autoridade na comunidade aumentam atraves
representam simultaneamente os "orixas" e a
dos resultados positivos da educacao musical e
divindade nacional nos candombles de caboclo,
coreografica dos noviicos. A iniciacao representa tal
macumbas, batuques, catimbos e umbandas. Joceeducacao e simboliza ao mesmo tempo o conhecilio Teles dos Santos estudou a relacao caboclo-orixa
mento e poder do lider, ja que uma boa educacao
nos candombles baianos, apontando as caracteristisua responsabilidade. 0 reconhecimento desse fato
cas
peculiares de cada entidade, nao identicas mas
aparece ern seguida quando os novos iniciandos
profundamente relacionadas (1989:11-21; 1995:60(chamados Laos, do ioruba, "noivos" ou "noivas" do
64). A importancia do caboclo como simbolo nacioSanto) podem revelar uma assimilacao satisfatoria

mais profunda for a acumulacao do conhecimento
musical, mais extensa é a
experiencia ritual. 0 significado desse poder miticoritual atribuido as cantigas e
em geral se articuna linguagem do
la

43

BRASILIANA

MATS DE UMA VEZ VI MAE MENININHA DO GANTOIS INTERROMPER A PERFORMANCE PORQUE 0 TOQUE DO AGOG( NAO ESTAVA PRECISAMENTE CERTO.

nal do espirito religioso c assegurada hoje em dia em
todos os terreiros de candomble (independente da
afiliacao religiosa manifestada) onde se constrai um
santuario especial dcstinado aos caboclos. No
entanto, de urn ponto de vista sociologic°, os maiores, mais velhos e mais ricos ccntros baianos de candombl6 (Ketu, gege, nago, congo-angola) discriminam urn pouco nao so contra o que Bastide chamou
de candombles "proletarios", mas tambem os grupos
religiosos de caboclo e umbanda que consideram de
status e tradicao inferiores. Os lideres dos terreiros
nago mais famosos tendem a assumir atitudes condescendentes para corn us lideres caboclos c umbandistas de todo o pals que vao para a Bahia para render homenagem aos seus colegas, em uma especie de
peregrinat,:ilo para reforcar os seus poderes espirituais
c carismaticos. Tive muitas oportunidades de observar essay visitas durante as quaffs 6 bastante significativo ouvir comentarios criticos e derrisorios por membros dos terreiros nago a respeito de coisas como as
vestimentas rituais nextravagantes" dos visitantes,
seus cantos e sua mdsica em geral.
Ha, sem cldvida, diferencas fundamentals nas praticas rituals das varias "nacties". Por exemplo, a "feitura" do santo passa por um longo e complexo processo de inicia0o, enquanto que o caboclo nao parece
ter nenhuma necessidade de feitura ou iniciacao. 0
caboclo baixa naturalmente depois de urn ano aproximadamente da feitura do orixa. Cantigas e toques
chamam o orixa, ao passo que o caboclo so canta
depois do aparccimento do orixa. A danca ritual é
mais estritamente simbOlica da encenacao mitica
entre os grupos nago. Nab pode haver cluvida, no
entanto, sobre a retenc5o fundamental da mitologia
de origem ioruba e fon e sobre a identificacao geral
corn o panteao africano. Os grupos gege-nago representam as religiOes mais antigas, mais regionais e, por
isso mesmo, mais relacionadas corn a Africa, enquanto o caboclo e a umbanda representam os grupos mais
nacionais e, consequentemente, mais mesticos e
aculturados, c tambem os mais numerosos.
0 que distingue as correntes regionals e nacionais na musica brasileira religiosa tradicional e o
estilo particular de cada grupo. A continuidade estilistica que pode ser obscrvada na mdsica rcligiosa
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afro-baiana se deve a uma certa resistencia cultural
durante varios seculos de confrontacoes culturais
que, no entanto, tambem acarretam participacao
interac5o culturais. 0 estilo tradicional de mdsica
religiosa da Africa ocidental (caracterizado pelo
canto responsorial, corn partes solista e coral superpostas, canto coral monofOnico, acompanhado por
varios instrumentos de percussao) corn a predominancia de melodias pentatiinicas e hexatonicas descendentes, esta presente forte e resolutamente na
masica dos gege-nago. A variedade de ritmos de
acompanhamento associados a atributos ritmicos
especificos para cada orixa tambem se mantem
entre esses grupos. Mas a mtisica congo-angola se
limita a tees ritmos basicos, e a mtisica do candomble de caboclo é quase exclusivamente baseada em
urn so ritmo bastante semelhante ao do samba de
roda. A mdsica de umbanda, contudo, revela mudancas estilisticas que exemplificam a integracao
cultural da area baiana, ou seja, a penetracao eficaz
de valores nacionais num ambiente cultural urbano
fortcmente regionalista. Sem ddvida, a mdsica de
umbanda representa uma tentativa deliberada de
atrair e incorporar todos os segmentos da sociedade urbana moderna, especialmente a classe media.
Para tal, conta corn o estilo bem familiar e nacionalmente onipresente, ou seja, o tipo folclorico-urbano de masica de danca facilmente associado corn o
samba. As letras dos cantos aparecem na maioria
das vexes em portugues em oposicao as linguas africanas dos textos das cantigas dos grupos gege-nago
e congo-angola. Em contraste aos candombles tradicionais, o reperttirio de masica de umbanda se
encontra em constants elaboracao, se bem estilisticamente restrito. Mas essa limitacao estilistica
parece bastante eficaz ao atrair e atender os devotos de todas as camadas socials. Portanto, nao é um
exagero afirmar que as religioes caboclo e umbanda e seus meios expressivos (sobretudo masica e
danca) podem representar um dos fatores mais significativos que contribui a integracao regional e
cultural do Brasil contemporaneo.
Consideremos agora a quest'do da relacao entre
niveis de ortodoxia religiosa impostos pelo candomble gege-nago, a expressao musical dessa ortodoxia,
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e o que isso sugere para a
identificacao e negociacao
da identidade e etnicidade
negra na Bahia. Apesar das
palavras sensatas de Julio
Braga no sentido de que se
deve dar a mesma importancia as varias tradicaes e
afiliacoes dos candombles
baianos, existe de fato uma
pequena, mas poderosa e
influente elite entre os lideres do candomble de Ketu
e seus associados que ten-

Arq uivo GerardBatague

quando executados corretamente, isto e, de acordo
com a velha tradicao. Uma
performance "correta" subentende a adesao a seqtiencia prescrita da execucao das cantigas, considerando a estreita relevancia entre uma determinada
cantiga ou uma serie de
cantigas e seus atributos
rituais. Ao ouvirem uma
cerim8nia gravada num
Candombl gege-nagikfutura mae-de-santo recebe o dekd
determinado terreiro, muide a desacreditar a existencia e atividades dos terreitos "informantes" sempre eram diligentes em aponros menores e mais modestos. Essa elite que repretar os "erros" especificos da performance, frequentesenta os terreiros (Ketu em sua maioria) mais antimente de forma sobranceira. Em outras palavras, a
gos e de maior prestigio se considera a salvaguarda e
falta de concordancia ou de conhecimento das cangarantia principal das pristinas tradicijes religiosas
tigas apropriadas a serem cantadas num momento
afro-baianas. Muitos continuam considerando os
litOrgico adequado a geralmente vista como urn sinal
"terreiros" nago como os mais "puros" da tradicao, e
negativo pelos defensores da tradicao. Esses expresos que tiveram e tern a responsabilidade de manter a
sam surpresa no fato que o comportamento ritual que
sua integridade, o que implica uma forte heranca afrisupostamente acompanha a performance musical
cana. Portanto, a busca e a articulacao de africanisocorre de fato sob condicOes tao adversas. Outro
mos nesses terreiros serviram de modelo de resistenassunto de frequente critica derris6ria entre os tercia das culturas africanas na Bahia. Essa ideologia
reiros de candomble diz respeito a verdadeira perfortoma a forma de ortodoxia bastante rigida em preceimance das letras das cantigas. Muito pouca gente na
tos e praticas. E o que provavelmente prontificou o
Bahia fala ou entende a lingua ioruba ou fon, mas os
professor Jose Jorge de Carvalho em afirmar na condevotos do candomble conhecem os significados
ferencia em Miami (em janeiro de 1992) sobre
funcionais especificos das cantigas, se bem nao
"Mtisica e Etnicidade Negra no Caribe e na Amerisejam capazes de dar o significado exato de cada
ca do Sul" que a mtlsica do Shango do Recife ou o
palavra. De fato, ocorrem frequentes alteracOes
Tambor de Mina do Maranhao nao mudou em absofoneticas e se pode observar uma "brasilianizacao"
luto durante os Ciltimos cinqtienta anos. Musicalmengeral das palavras iorubas e fons. Os tons das palate, essa ortodoxia se expressa atraves de uma perspecvras africanas se perderam e, embora muitas palavras
tiva muito conservadora da pr6pria funcionalidade
africanas formem parte do vocabulario diario da
dos repertOrios musicais, que se manifesta pela proimaioria dos baianos, nenhuma lingua crioula jamais
bicao do menor desvio na performance das melodias
se desenvolveu na Bahia. Contudo, alguns dos lidedas cantigas, das letras, dos toques e andamentos.
Lembro ter presenciado mais de uma vez a famosa
Mae Menininha do Gantois interrompendo a performance quando achava que o toque do agogo nao estava precisamente certo! Esse cuidado especial para a
performance faz sentido, poise essencial lembrar que
cantigas e toques se consideram ritualmente eficazes

res mais ortodoxos, especialmente aqueles que tiveram oportunidade de visitar a Nigeria ou o Benin em
tempo recente, se queixam das deficiencias e do
empobrecimento geral da lingua ritual local.
A performance dos toques nos atabaques é especialmente e altamente simbOlica da identidade de
"nacao". Embora se reconheca urn certo grau de
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como a representacao musical das atribuicoes da
divindade do mar (sua duplicidade, tranquilidade,
imprevisibilidade, e sua falsidade), comecando polo
motivo ritmico basic° que acompanha o canto. Esse
motivo, chamado gege de sete pancadas, pole expli-

competencia individual para o tamborilciro-chefe
(alabe), que toca o rum (o major atabaque) e contrala o curso da danca atraves de suas improvisacoes, o
sett prestigio vem principaimente da sua demonstracao de conhecimento de cantigas, da sua virtuosidade solista, e tambem da sua adesao a logica prescrita
das seqiiencias musicais. Particularmente, as variaVies de andamento sao severamente criticadas
(como, por exemplo, quando o toque chamado ijexd

car-se como constituiclo dos "quatro primeiros tempos ternarios, caracteristicas do motivo gege, seguidos por uma divisao desigual do mesmo ndmero de
pulsaciies em sete batidas fortes[...]Essa combinacao
de tempos bindrios e ternarios iniciada corn quatro
celulas regulares exatamente iguais produz um sentido de interrupcao abrupta, de mudanca inesperada
em cada repeticao do motivo, que a gente compara
corn o contrasts entre os modos serenos c a imagem
placida de Yemanja e suas exploseies repentinas e seu

e o toque ighim para OxaId sao tocados rapid()
demais), assim como a falta de consideracao das
seqtlencias ritmicas apropriadas (por exemplo,
toque aluje de Xango dove ser seguido por dois toques
suplementares chamados tortibobe, e bajubti). A prOpria interpretacao do ritmo bate e considerada essencial em termos de andamento e de perfeita sincronia
dos atabaques, pis se reserva o bale para os momentos littirgicos mais solenes e mais importantes, como
a roda de Xango, a roda lamace, e a entrada dos orixas no barracirio (a principal sala de danca) corn a cantiga Ago Iona. Nem todos os preccitos deste tipo sao
conhecidos ou seguidos adequadamente em muitos
dos chamados terreiros "prolettirios".
No entanto, mais significativo é o grau de iconicidade estilistica que Acta as varias percepcoes de estilo, e, sucessivamcnte, as varias atribuicoes de significados, e dal identidade. 0 musicologo americano
Leonard Meyer afirma (1967:7): "0 estilo constitui
o universo do discurso dentro do qual surgem Os significados musicais." Mas o prOprio conceito "estilo"
precisa ser holistic°, ou seja, dcvc it mais alem dos
elementos e das relacoes puramente formais e incluir
o mecanismo codificador das qualidades expressivas.
No candomble, varias cantigas e varios toques Nssuem relacdes iconicas cujos significados variam de
um grupo a outro. Num artigo recente, Rita Laura
Segato (1993) concentra o seu cstudo sabre uma
dessas relacbes no canto Okarile para Yemanja, no
Xango do Recife. Ai mostra ela "como os tracos do
caster mitico de Yemanja c os lithos de santo sobre
seu amparo correspondem aos tracos musicais do
canto, dc tal forma que esse tiltimos podem considerar-se como urn icone ou uma alegoria musical dos
primeiros" (1993:8). Num grau bastante especifico,
a autora é capaz de mostrar essa correspondencia, tal
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comportamento imprevisivel. Portanto, o principio
iconic° ja se podc identificar na base ritmica do
canto." (1993:15) Outros aspectos constitutivos do
canto podem ser relacionados corn a imagem do
orixa, dcsde que a analise seja bascada essencialmentc na percepcao musical e cultural da propria tradicao. Essa perspective "emica u é primordial para
penetrar a prescricao dos significados musicais.
E dificil verificar se o mecanismo de iconicidade
que se encontra nos repertorios gege-nago funciona
de forma semelhante entrc os outros grupos religiosos. 0 que parece hem comum e a homologia entre
os afetos psicologicos c certos repertorios musicals,
em termos de emocoes, disposicoes, e sentimentos
associados as atribuicoes de personalidade dos orixds, cantos ou caboclos. De modo que, sem nenhuma ambiguidade, ao referir-se as divindades direta ou
metaforicamente, a milsica de candomble serve Para
reforcar a identidade pessoal, ja que o processo iniciatorio estabelece uma ligacao fundamental entre
devoto e seu orixa. Alem disso, a milsica tambem
preenche a funcao de intensificac5o do sentido de
comunidade, servindo de referencia, no minim°, as
experiencias previas corn outros, no proprio engajamento dos individuos na vida religiosa. As dinamicas
dimenseies sociais da participacao no candomble, em
qualquer grau, sao essenciais para estabelecer este
sentido de comunidade, e a mtisica e a danca representam alguns dos meios mais eficazes de tacos
comunitarios, tanto no nivel mitico ou pessoal.
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A tradicao e a identidade funcionam de
forma dialetica. A identidade cultural e, em
grande parte, urn assunto de ideologia, mas sua
expressao depende da dinamica especifica de
circunstancias e contextos. Portanto, a identidade é frequentemente mtiltipla e apta a mudangas. Do outro lado da equacdo, a nocao de tradicao realca a formacao de identidade como
referencia a uma imagem ou mito corn que a
gente pode se identificar. No candomble, a
manipulacao da tradicao atraves da mtisica, da
danca e de outros elementos simbolicos de
comportamento é particularmente poderosa na
invocac5o da propria ortodoxia da religiao e seu
conhecimento esoteric°. An mesmo tempo, a
tradicao serve a identidade e arnhas sao manipuladas corn vistas aos objetivos hegemonicos
dos grupos gege-nag8. Assim, a mtisica de candomble se revela como urn componente muito
significativo no roteiro da disputa ideologica e
das identidades competitivas representadas
pelos varios grupos de candomble.
Finalmente, a questa° da identidade e etnicidade esta intimamente relacionada corn o mundo
da estetica, isto é, o sistema de valores culturais
que envolve a comunicacao nao-verbal (mtisica c
danca) operantc nos dogmas e praticas religiosos.
Se bem nao seja necessario ser negro, pardo ou
moreno para ser iniciado no candomble, e preciso saber responder e tornar-se competente nos
requerimentos esteticos da religiao, requcrimentos ester que sac) eminentemente afro-baianos, e,
por extensao, afro-brasileiros: compete'ncia musical, lingtifstica e coreografica.
E claro que, na tradicao haiana, a musica religiosa gege-nago transmite aos iniciados o sentido profundo do que significa estar associado a identidade cultural baiana. Aqueles que conhecem hem a
tradicao religiosa gege-nago sentem dos pes A cabeca a ressonancia musical daquela tradicao. Sociologicamente falando, o candomble nao so preenche as necessidades espirituais de seus membros,
mas prove urn sentido de satisfacao pessoal, de realizacao c de reconhecimento das iaos e outros, o
que nao encontram geralmente na sociedade global. Tambern fornece ao individuo urn reftigio fisico e psicologico atraves da rede socio-polltica do
terreiro. A miisica tambem faz partc da realizacao

estetica dos membros individuais corn todos os seus
afetos magicos e sociais. E, embora os orixas nao
sejam nem negros, nem pardon, nem morenos, a
mtisica de candomble, quer seja gege-nagti, caboclo,
ou umhanda, detem urn enorme poder iconico de
identidade c etnicidade.
Ninguem corn justa razao acredita no mito brasileiro de "democracia racial", tao discutida desde os
famosos estudos de Gilberto Freyre, mas acredito que
seja em todo o seu pluralismo religioso popular e atraves dos meios expressivos esteticos dessc pluralism°
que a heranca africana se tornou mais relevante para
a grande maioria do povo brasileiro. Sem dilvida,
nesse verdadeiro sentido estetico que se pode afirmar,
mais uma vez, que a Africa civilizou o Brasil. S
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Ricardo Tacuchian

Elogio academic° proferido na sessao solene de posse de Joey de Oliveira (cadeira n° 32) e Norton Morozowicz
(cadeira n° 24) na Academia Brasileira de Musica, no dia 24 de julho de 1998. 0 orador fez um levantamento
de nomes ilustres ligados a ABM que foram ou sao paranaenses como os dois novos academicos. Relembra os
ideais de Villa-Lobos ao fundar a ABM cm 1945 e ratifica a crenca da Academia no significado da tradicao e na
forca do experimentalismo. A trajetoria musical de Jocy de Oliveira como pianista e compositora e a de Norton
Morozowicz como flautista e regente foram relembradas dentro do panorama musical brasileiro. Uma homenagem especial foi prestada tanto ao patron() da cadeira 32, Francisco Braga e seu fundador, Eleazar de Carvalho, como ao patrono da cadeira 24, Candido da Gama Malcher e seu fundador, Florencio de Almeida Lima.
no Alceo Bocchino. A cadeira n° 27, Vincenzo
Cernicchiaro, é ocupada por Jose Penalva que,
embora nascido em Campinas, é um paranaense
dcadocao. Porfim,osegundopresidentedaAcademia,
sucessor imediato de Villa-Lobos e fundador da
cadeira n° 13, Jose Amat, foi Andrade de Muricy,
nascido em Curitiba.
A incorporacao dos ilustres paranaenses Jocy de
Oliveira e Norton Morozowicz a Casa de VillaLobos representa o reconhecimento de seus pares
pelos relevantes servicos prestados a causa da
masica, no Brasil e no exterior, pela brilhante carreira artistica que trilharam e pelo enriquecimento do patrimonio espiritual com que contribuiram
para a vida cultural de nossa historia. A Academia
Brasileira de Milsica, ao receber os novos academicos, alem de tornar public° este reconhecimento,

ojecomemoramosumaautenticafesta
paranaense. AAcademia Brasileira de
\ Itisica abre suas portal para receber
seus mais recentes academicos: a pianista e compositora Jocy de Oliveira e o flautista
e regente Norton Morozowicz, ambos do Panara.
Outros nomes daquele estado estao ligados a historia da Academia. Brasilio Itibere da Cunha, de
Paranagug, e o patrono da cadeira n° 19. Nesta
cadeira teve assento o musicologo paranaense
Benedito Nicolau dos Santos. 0 sobrinho daquele patrono, Brasilio Itibere II (Brasilio da Cunha
Luz), foiofundadordacadeiran°9,TomasCantugria.
A cadeira n° 37, Glauco Velasquez, tambem foi
ocupada por outro paranaense, de Cerro Azul,
Joao Itibere da Cunha ( irmao do primeiro Itibere),
e o seu atual titular é o nosso confrade curitiba-
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esta homenageando dois
Jocy de Oliveira:
artistas que sac) urn orgudams da imisica brasileira
lho de nossa geracao.
contempordflea
A Casa de Villa-Lobos
vem cumprindo uma politica cultural que obedece
aos ideais de seu fundador. Ela olha para o passado, quando preserva a
memoria musical de nossos antepassados e de
nossa tradicao. Ela se
afirma no presente, quando abriga nomes como os
dois confrades que ora
chegam ao nosso convivio. Ela perscruta o futuro, identificando os valores jovens que urn dia nos
substituirao na tarefa de
manter acesa a chama da
arte, da cultura e da cidadania. Jocy de Oliveira e Norton Morozowicz,
muito antes de receberem a chancela da Academia, ja vinham trilhando aquela trajetoria que é a
da preservacao do patrimonio espiritual que herdamos de nossos antepassados e a valorizacao do
artista, do pesquisador e do educador de hoje, para
que possam ser estudados e reverenciados pelas
geracifies futuras. Apesar de vivermos numa sociedade imediatista, materialista e massificada por
politicas culturais homogeneizadoras, a Academia
Brasileira de Mdsica ainda a uma ilha que acredita no significado da tradicao e na forca do experimentalismo para garantir novos valores espirituais
para as futuras geracEies. Nesta Casa, mantemos
vivos os ideais da cultura desvinculada de interesses esptirios e integrada a valores de afirmacao da
espiritualidade, da cidadania, da expressao do
homem moderno e da brasilidade. Nat) se trata
mais de um grito nacionalista de valorizacao das
coisas patrias, porque esta postura ja esta historicamente superada, mas uma serena conviccao de
que temos nossa contribuicao para dar a humanidade. Nao nos cabe, apenas, o papel de consumidores culturais e devedores daqueles que detem o
poder no mundo. A Academia Brasileira de Mt:Bica nos da dois ensinamentos: o orgulho de nossa

origem e o respeito pela
cultura e independencia de todos os povos do
planeta.
Esta tem sido a proposta dos dois novos
academicos Joey de Oliveira e Norton Morozowicz. Sua eleicao para
membros da Academia
confirmou o perfil acadernicoquejapossuiam
ha algum tempo. Este
perfil pode ser definido
por alguns parametros
tais como: longa caminhadaprofissional, marEm todos seus trabalhos,
cada por realizacoes
Morozowicz confirma um
excepcionais no campo
projeto de vida
da rmisica; projecao
nacional e internacional; efetiva contribuicao a divulgacao e a valorizacao da mtisica brasileira, dentro e fora de nosso territorio; abrangencia da atividade musical em diferentes areas
como a pedagogica, de pesquisa, de publicacao
e difusao, empresarial, de trabalho comunitario,
de acao em sociedades e instituicOes musicais,
a de administrador e animador cultural; e, acima
de tudo, a postura etica diante de sua profissao,
de seus colegas e da sociedade como urn todo.
Nao temos dtivida quelocy de Oliveira e Norton
Morozowicz possuem este perfil que lhes confere autenticidade ao receberem o diploma de
academico. Villa-Lobos fundou a Academia em
1945, tendo por modelo a Academia de Franca
e a Academia Brasileira de Letras. 0 maestro
pretendia reunir os nomes mais ilustres de nossa
musica em prol da cultura e da educacao musical. Reuniu sob o mesmo teto os mais significativos nomesdecompositores, musicologose interpretes de sua epoca. 0 grande compositor carioca, o primeiro presidente da Academia, deixou,
em testamento, metade de seus direitos autorais para serem aplicados pela instituicao, na
difusao de sua obra, dos demais academicos e
da musica brasileira em geral. E a Academia deu
provas de sua competencia em administrar cor-
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retamente este patrimônio quando, recenternente, conseguiu mobilizar a opiniao publics national, contra a tentativa de malversacao desses
bens. De Villa-Lobos ate nosso atual presidente, o academic° Edino Krieger, Tonga tern lido a
trajetoria dessa Casa, certamentc corn altos e
baixos, mas sempre corn a vital-la do born senso
e da solidariedade. Por aqui ja passaram uma
centena de nomes ilustres, como Radames
Coattail, Jose Siqueira, Lorenzo Fernandez,
Claudio Santoro, Luiz Heitor Correa deAzevedo,
CamargoGuarnieri, Francisco Mignone, GuerraPeixe, Renato Almeida, Ernst Widmer, Eleazar
de Carvalho, para citar apenas alguns academicos ja falccidos. Do extinto quadro separado de
membros interpretes tambem podcmos citar nomes gloriosos como Guiomar Novaes, Magdalena Tagliaferro e Arnaldo Estrella. Entre correspondentes internacionais, citarfamos Carleton
Sprague Smith, Arthur Rubinstein, Mieczyslaw
Horozowski, Marguerite Long — esta uma das
professoras do Jocy de Oliveira —, FlorentSchmitt, Michel Phillippot e Alberto Ginastera,
entremuitosoutros.Agorasejuntamaestapleiade os nomes de Jocy de Oliveira e Norton Morozowicz. De algum ponto do Olimpo, aquelas
personalidades citadas antes estao aplaudindo,
de pe, seus novos confrades.
Joey de Oliveira ocupa a cadeira ntimero 32,
cujo patron() é Francisco Braga, uma das mais
ativas figuras da primeira metade do seculo XX
no cenririo musical do Rio de Janeiro. Sua lideranca como compositor, regentc, professor e animador cultural da antiga capital o credenciou
como urn dos grandes nomes da mtlisica brasileira. Alias, Braga fora o mcstrc de outro academic°
delta casa, o compositor c rcgente Jose Siqueira.
0 fundador da cadeira foi Eleazar dc Carvalho,
outra gloria de nossa
sendo o regente
brasileiro que alcancou major notoriedade no
exterior. Eleazar de Carvalho foi urn incansavel
promotor da mtisica brasileira do presente e do
passado. Segundo as proprias palavras da nova
academica que passa a ocupar a cadeira Francisco Braga, deixada vaga pclo saudoso confrade
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Eleazar de Carvalho, assim se pronunciou Jocy
de Oliveira, em carta dirigida a Academia Brasileira de MUsica, por ocasido de sua candidatura:
“Sensibilizou-me a possibilidade de suce-der
Eleazar de Carvalho corn quern por varios arms
fui casada e tenho urn filho. Nao sao somente os
lacos afetivos a sua memoria que levam-me a considerar a cadeira 32 que lhe pertenceu na Academia Brasileira de M Usica, mas principalmente pela influencia que ale representou na minha
formacao musical, uma vez que era ainda uma
jovem de dezoito anos quando o conheci sendo
solista sob sua regenc ia" Em ou tro pont° da mes ma
carta Jocy afirma: "0 fato, porem, mais relevante que me compele a esta candidatura é a possibilidade de fazer parte de uma instituicao de
ctipula que tern o poder de manter viva a memoria e o respeito pela verdadeira criacao musical
brasileira. Acredito no papel daABM como a (mica
entidade que representa valores reconhecidos das
diversas tendencias da musica erudita brasileira,
eportantocapazdeexercerumaparticipacaoatuante no nosso pals, no sentido de preservar este espaco, ja too restrito, da mtisica como arte major."
Jocy de Oliveira recebeu sett Master of Arts da
Washington Universityem St. Louis, Estados U nidos, e teve, entre seus principals professores de
piano, Jose Kliass e Marguerite Long. Detentora
devariospremiosconferidosporinstituiciiesnacionais c internacionais, Jocv de Oliveira se apresentou como solista corn importantes orquestras brasileiras, americanas c curopeias, sob a regencia
de Stravinsky, Lukas Foss, Robert Craft e Eleazar
de Carvalho, entre outros. Compositores como
Luciano Berio, lannis Xenakis,John Cage, Lejaren Hiller, iVlanoel Enriques e Claudio Santoro
Ihe dedicaram obras que eta apresentou em primeira audicdo mundial. De sua carreira como pianista se destaca a gravacao de dezcnove discos no
Brasil e no exterior, entre ales as antolegicas gravacoes corn a obra pianIstica de Messiaen.
A carreira de compositora de Jocy de Olveira e igualmente significativa. Alem de inumeras gravacOes e difusdo pelo radio nas Americas e na Europa, sua obra foi apresentada em
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MUITO ANTES DE RECEBEREM A CHANCELA DA ACADEMIA, JOCY E
NORTON JA TRILHAVAM 0 CAMINHO DA VALORIZAcA0 DO ARTISTA.

ra, Norton Morozowicz, foi o primeiro flauta da
Orquestra Sinfonica Brasileira durante 17 anos.
Atuou como solista sob a regencia de maestros
como Karl Richter, Isaac Karabtchevsky, Helmuth Rilling, Eleazar de Carvalho e Howard
Mitchell. Como camerista, integrou varios grupos, fazendo vitoriosas turnes pelos Estados
Unidos. Entre seus parceiros citamos os nomes
da tambem academica Lais de Souza Brasil, da
pianista Glacy Antunes de Oliveira (esposa do
academico e professora titular da Universidade Federal de Goias) e de Jean Pierre Rampal,
entre muitos outros.
A segunda vertente musical de Norton
Morozowicz é a regencia. A mesma sensibilidade, a mesma elegancia, o mesmo esmero que ja
se conhecia no flautista agora se manifestam no
regente. Morozowicz é tambem animador cultural, tendo organizado e coordenado festivais de
masica,comoosdeBlumenau,LondrinaeCuritiba,
alern de ter sido o criador e seu regente titular,
por muitos anos, da Orquestra de Camara de
Blumenau, corn a qual gravou intimeros discos e
fez vitoriosas turnes pela Alemanha, Austria e
Tchecoslovaquia. Some-se a toda esta extraordinariaproducaoculturalaatividadedocente,tendo
alcancado a posicao de professor titular da Escola
de Masica da Universidade Federal de Goias.
Poucos mUsicos de nossa geracao tiveram a
capacidade de trabalho e de organizacao numa
atividade tao abrangente como este ilustre mUsico patricio. Mas em todo o seu trabalho esta presente urn projeto de vida, seja como flautista,
regente, educador ou animador cultural: promover a musica brasileira e apoiar os jovens musicos em suas aspiracties artisticas. Este e tambem
o projeto da Academia Brasileira de Masica e de
todos nos, hoje presentes nesta magnifica solenidade. Sejam bem vindos os confrades Jocy de
Oliveira e Norton Morozowicz. Que voces possam engrossar nossas fileiras, somando forcas
para a conquista de novos espacos e maior reconhecimento da importancia da musica como fator

representatives festivais nacionais e internacionais de musica contemporanea. Autora de
seis operas, das quail ela foi a responsavel flair)
so pela musica mas tambem pelo roteiro e direcao, a autora recebeu unanime aplauso da critica e do publico. Em 1961 ela concebeu e organizou, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, a P
Semana de NIUsica de Vanguarda onde, pelaprimeira vez, a musica eletroactistica foi apresentada no Brasil. Desde entao, a compositora vem
utilizando este meio, nao como mera pesquisa
cientifica ou virtuosismo tecnolOgico, mas corn
marcantes contornos poeticos. A biografia artistica de Jocy de Oliveira e muito longa e, neste
momento, so podemos dar uma palida informacao de seu trabalho.Talvezpossamos compreender melhor esta grande dama da musica brasileiracontemporaneaatravesdosignificadoautobiografico de sua serie de obras chamadas Est6rifts. A propria compositora, em seu livro Dias
ecaminhos,seusniapasepartituras (Rio de Janeiro: Editora Record, 1984), se referindo as Estorias, afirma: "Elas combinam varios processor
de composicao em transformacao constante,
enquanto que os conceitos permanecem os mesmos. Corn os artistas tambem é assim. Estamos
continuamente passando por novas descobertas, enquanto nosso interior provavelmente nao
muda, apenas amadurece. Afinal, o que é urn
artista se nao a reminiscencia de sonhos, frustray-5es e exitos?" (p. 21 )
Norton Morozowicz a outra referencia indiscutivel da atrial geracao de musicos brasileiros.
Ele ocupa a cadeira n° 24, Jose Candid° da
Gama Malcher, notavel compositor, pianista,
regente e professor, nascido em Belem do Para.
Gama Malcher estudou piano corn Henrique
E ulalio Gurjao e composicao corn Michele Saladino, no Real Conservatorio de Mild°. 0 fundador dessa cadeira foi o acad'emico Florencio
de Almeida Lima, natural da Bahia, mas que
fez a sua carreira como professor da entao Escola Nacional de Mrisica da Universidade do Brasil. Florencio de Almeida foi urn dos meus saudosos professores. 0 novo sucessor dessa cadei-

decisivo para a formacao espiritual dos grandes
valores da nacionalidade.
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FRANCISCO MIGNONE

essa irradiacao, que vinha do carisma, da generosida-

— 0 HOMEM E A OBRA

de, mas tambem de urn conhecimento superior

Organizacao de Vasco Mariz.

(Roberto Duarte, no artigo que the coube nesta coletanea, conta uma historia pitoresca passada nos

Funarte/Eduerj, 236 pug. 1997.

famosos cursos de ferias de Teresopolis, em que
Mignone, provocado por urn estudante que devia

uando se pensa em Francisco Mignone, a primei-

acha-lo antiquado, da, corn o maior born humor, uma

ra coisa que vem a memOria é a figura humana,

aula completa de dodecafonismo).

Q

aquele homem grande, exuberante, bem filho de ita-

"Cachoeirante" como o prOprio autor, a obra de

liano — e, ao mesmo tempo, tao brasileiro! A segun-

Mignone exige um pouco do discernimento que ele

da e o métier, o sumo saber musical. Luiz Heitor

mesmo praticava. Ha uma distancia grande entre esti-

Correa de Azevedo escreveu que Mignone vivia da

los — por exemplo, entre a profusao de valsas e as

mUsica e para a musica. Para tudo o mais, podia ser

importante missas a cappella que ele escreveu nos

ingenuo (ou aparentar que era). Mas o seu conheci-

anos 60. Mas, ate nessa Ease final, ele podia produ-

mento e 0 seu julgamento em mLisica eram severos,

zir, com a mao mais solta, as deliciosas valsas para solo

ate implacaveis — inclusive consigo mesmo.

de fagote — uma beleza tanto de naturalidade como

0 homem e o masico aparecem muito hem retra-

de ciencia musical. Mignone de corpo inteiro.3

tados na coletanea organizada por Vasco Mariz para

LUIZ 'PAULO HORTA

a Funarte. Por incrivel que pareca, é a primeira abor-

Artigo publicado no caderno Prosa e Verso de 0 Globo, em 11/04/98.

dagem consistente que temos sobre o compositor,
cujo centenkio de nascimento foi comemorado em
1996. A autocrilica severa chegou a empurra-lo para

CATALOGO DE

uma crise, quando ele chegou a casa dos 50 e jai tinha

OBRAS — MUSICA

escrito muita coisa. 0 ensaio autobiografico A parte

SACRA MINEIRA

do anjo é o sintoma externo dessa crise. Acho que

Organizaceio e texto final de Jose
Maria Neves. Funarte, 1997

houve, ali, urn choque entre o Mignone em plena
maturidade e o Mignone que ele tinha sido, escrevendo as Valsas de esquina num sopro feliz de inspiracao.
0 artista maduro olhava desconfiado o artista

A

espontaneo, instintivo; e isso chegou a gerar algumas

mtisica colonial brasileira e a expressao de uma
sociedade emergente que, embora ainda sub-

obras torturadas, em que ele busca nas tecnicas

missa A coroa portuguesa e aos padroes esteticos

modernas como que o desafio de que precisava para

europeus, jd comecava a apresentar os primeiros

veneer, como Jaco, a luta corn o seu anjo. Depois, a

lampejos de independencia.

consciencia acalmada, ou pelo menos conciliada,

A instituicao que mais encomendou mtisica no

Mignone volta a produzir — por exemplo, o ciclo de

Brasil colonial nab foi o Estado nem a Igreja, mas

Operas historicas (0 Chalaca, 0 sargento de milicias)

as ordens terceiras e irmandades. Estas foram o

que animaram sua Ciltima fase.

paradigma da sociedade setecentista e oitocentis-

Isso quanto ao compositor. Mas ao lado dole esta-

ta, que alimentava (mesmo inconscientemente, nos

va sempre o Mignone participante, animador da vida

primordios), o anseio de liberdade. E foi das

musical, um dos maiores acompanhadores ao piano

irmandades que saiu a maior parte do corpus da

que jd se viu por aqui. Alunos e colegas testemunham

mOsica colonial brasileira.
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A figura de Curt Lange coroa uma pleiade de pes-

pre que possfvel, caracterfsticas ffsicas do documen-

quisadores a quern a musicologia brasileira deve um

to, mimero de microfilme PUC-RJ e o autor da par-

legado extraordindrio. Nomes como Ademar

tituracao. Desfilam nomes de compositores que vie-

Campos Filho, Alufzio Viegas, Gerald() Barhosa de

ram do Jequitinhonha (Lobo de Mesquita), da

Souza, Regis Duprat, Conceicao Rezende, Olivier

regiao do rio das Velhas (Marcos Coelho Neto,

Toni e Jose Maria Neves tern promovido restaura-

Inacio Parreira Neves, Joao de Deus Castro Lobo,

coes, descoherto importantes documentos e produ-

Jeronimo de Souza Lobo—nao ha citacao de obra de

zido estudos crfticos sobre a rmisica setecentista e

Francisco Gomes da Rocha) e da regiao do Campo

oitocentista de Minas Gerais. Isso tudo sem sitar

das Vertentes (Manoel Dias de Oliveira, Antonio dos

jovens pesquisadores, que tern ainda realizado con-

Santos Cunha e Joaquim de Paula Souza, o

certos pliblicos corn estas obras e defendido teses de

Bonsucesso), alem de outros compositores ja nasci-

mestrado sobre o tema em pauta.

dos no seculo XIX. Ao todo sao 22 compositores mais

Em 1979, a Xerox e a PUC do Rio de Janeiro pu-

quatro obras anonimas. Este catalogo é seguido de

blicaram o catalogo tematico 0 Ciclo do Ouro — o

uma importante secao iconografica corn 32 fotogra-

tempo e a mtisica do barroco catolico corn a relacao

fias de documentos autografos, pinturas de teto de

de obras microfilmadas em varios arquivos minei-

igrejas barrocas mineiras, imagens esculpidas, facha-

ros. Deste catalogo, a Funarte puhlicou 77 partitu-

das de igrejas e cenas modernas das irmandades

ras reconstitufdas em urn projeto meritorio, mas

comemorando a Semana Santa. Segue-se outra

sem urn major cuidado metodologico e/ou docu-

valiosa secao, corn os textos Iiturgicos usados nas 77

mental. As obras, partituradas pelos pesquisadores

partituras e suas respectivas traducoes do original

Ademar Campos Filho, Alufzio Jose Viegas e

latino. Preciosas discografia e bibliografia encerram

Gerald() Barhosa de Souza, nao vinham acompanha-

o livro, ainda corn urn bem elaborado Indice de fes-

das de dados importantes sobre o compositor, o sig-

tividades religiosas, autores e obras.

nificado de cada obra na liturgia catolica, data pro-

Toda esta producao musicolcigica é antecedida

vavel de cornposicao, documentos que serviram de

por urn estudo introdutorio assinado por Jose Maria

base para a restauracao, arquivos onde as fontes

Neves que, pela sua concisao, rigor metodologico e

foram encontradas, crftica interna e externa das

clareza literaria se tornara, decerto, urn texto anto-

mesmas, autor da restauracao e criterios usados em

logic° sobre a mtisica colonial mineira.

diferentes decisoes musicologicas.

A longa trajetaria deste projeto comecou corn a

0 Catalog° de obras: masica sacra mineira,

clarividencia de Edino Krieger, entao diretor do

coordenado pelo musicologo Jose Maria Neves,

Institute Nacional de iThisica da Funarte. Apes 15

corrige aquelas falhas apontadas. Neves é o

anos do lancamento das 77 partituras e apes 10 anos

grande animador de uma das mais caras tradicoes

de demarches para a publicacao do catalogo, o meio

da mrisica colonial brasileira, como regente da

academic° brasileiro recebe uma obra preciosa que

bicentenaria Orquestra Ribeiro Bastos de Sao Joao

muito honra seus autores e a musicologia brasilei-

del Rei. Detentor de urn inigualavel instrumental

ra. A coordenacao de edicoes e toda a equipe de edi-

musicologico c conhecimento visceral do tema,

cao grafica da Funarte estao de parabens. Sabemos

ninguern melhor do que o pesquisador para

tambern que, sem a visa() cultural e a pertinacia

supervisionar este projeto.

intransigente de Valeria Peixoto Ribeiro, atual coor-

0 Catalog° de obras informa o nome do autor e da

denadora de mrisica da Funarte, esta obra nao seria

obra, manuscrito utilizado, andamento, compasso,

possfvel. 0 lancamento editorial é completado pelo

tonalidade, data da composicao e/ou da sepia, sem-

relancamento de doze obras em partituras, selecio-
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nadas entre as obras do catalogo, acompanhadas por

Vasco Mariz trata no inicio do livro de temas tao sedu-

um texto bilingiie (portugues/ingles), caprichosa-

tores como "Mario de Andrade e a musica" ou "Manuel

mente acondicionadas num estojo.3

Bandeira e a musica". Na segunda parte, Vasco mergulha — e vai fundo — em artigos como "0 samba lin-

RICARDO TACUCH IAN

er) de Ary Barroso", "Noel Rosa, 50 anos depois" ou
"Recordando Luiz Peixoto no seu centenario".
E al sua esgrima de pesquisador se ombreia corn a
VIDA MUSICAL

de polemista. A tal ponto que, falando sobre Noel,

Vasco Mariz. Editora Civiiizacao

Mariz declara: ''Sou dos que pensam ser a sua arte mais
o extravasamento do seu 'eu' do que o porta-voz das rei-

Brasdeira. 1997

vindicacties sociais coletivas. Noel era demasiado
egoista para preocupar-se coin problemas politicos."

L

ivros sobre musica ainda sao muito escassos no

No artigo dedicado a Ary Barroso, o autor nao poupa

Brasil. Como se pode explicar e compreender

a classe musical carioca dos anos 50, atribuindo a ela

que urn pals tao densamente musical edite tao pou-

as razaes pelas quais MestreAry se retirou —ou foi red-

cos livros sobre a seducao da nossa musica, seus per-

rado — do cendrio artistic° nos setts ultimos anos de

sonagens, ou mesmo as historias de suas polemical,

vida. Ja no emocionado texto sobre o centenario de

ou seja, suas cronicas da epoca? Desinteresse, falta

Luiz Peixoto (1989), Vasco presta, mais uma vez, valio-

de estimulo ou falta de autores? Ate algum tempo

sas informacoes e, inclusive, levanta a origem do neo-

arras, eu apostaria no ultimo item. Pouquissima

logismo "manemolencia", usado pelo grande letrista na

gente, corn efeito, dedicava-se a tornar urn pouco

primeira estrofe de Mulata de minha terra.

mais alentada a entao muitissimo esqualida biblio-

Ja na quarta parte de Vida musical, o autor delicia

grafia da rubrica MPB. Mtisica erudita, entao, era

os leitores corn cronicas sobre compositores classicos

ainda menos aquinhoada.

brasileiros (Lorenzo Fernandez, Villa-Lobos e Camargo

Todo este longo preambulo e para dizer que Vasco

Guarnieri). Mas e na terceira parte do livro, "Falando

Mariz foi um dos poucos que abracaram em livro, corn

de opera e concertos", que o autor da a lume um espe-

competencia e paixao, a musica brasileira. E o fez num

cialmente brilhante resgate de verdade historica. No

tempo em que os narizes emperiquitados da univer-

ensaio "Dom Pedro II e Wagner", Mariz apura a histo-

sidade, das academias e do born gusto oficializantes

ria da amizade entre os dois c da cledieatoria da opera

nao se aproximavam da arte do povo, bastarda por sua

Tristao e Isolda ao nosso imperador, que a teria, inclu-

origem, segundo eles imaginavam. Aqui e acola,

sive, financiado. Atraves de pesquisas empreendidas na

davam-lhes esmolas de condescendencia. Mas apenas

Europa complementadas por uma irretocavel clareza

pelo pitoresco, pelo inusual. Pela importancia nacio-

de racioc ink), ele chega a conclusoes surpreendentes.

nal de seus personagens, quase nunca! Vasco Manz —

Dom Pedro II jamais deu urn tostao para Wagner, bem

cujos livros como A cancer-0 brasileira (1948) e o

como Tristao e Isolda nao foi a cle dedicada.

Diciondrio biografico musical (1949) sao referencias
obrigatOrias — publica agora Vida musical, seu 16° titu-

preferIvel ao brilho de falsas lendas. E o que parece

lo, em que junta artigos publicados no jornal 0

concluir Vasco Mariz, pesquisador tao sever° quanto

Estado de Sao Paulo, alem de ensaios e conferencias.

seu proprio talhe pessoal alto, empertigado e solene,

A ‘Terdade historica, mesmo insossa e frig, ainda

Dono de estilo agil e direto, o autor, agora embaixa-

como as verdadcs devem ser.S

dor aposentado, exercita ora o ensaista, ora o pesqui-

RICARDO CRAVO ALBIN

sador, ora o polemista. Dividindo-o em quatro partes,

Artigo publicado no caderno Prosa e Verso de 0 Globo, em o7/o2/98

janeiro 1999
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l'E'PENTE A'N'D POP'U'LAR

to state support, the doors of the Old World were opened for

A A'UT'HORS'H'IP 'IN DEBATE (PAg'E 6)

him. In this article, Jorge Antunes demonstrates, with solid

, • 1;.by Elizabeth Travassos

arguments and keen irony, that new, revolutionary art cannot
develop and contribute to national culture if it is left to the

The article discusses the disputed authorship of a song and

whims of the market. In the case of Villa-Lobos, the Brazilian

attempts to demonstrate that two different views of the

state did its duty and supported a major artist. Business and

author-work relationship may be detected in the arguments

the public will never support new, revolutionary art, which

used by the parties involved: on the one hand, the view of

yields only long-term returns. The author concludes that a new

repentistas, practitioners of a form of improvised singing; on

form of censorship has been imposed on avant-garde artists

the other, the view underlying copyright law, which is shared

with the enactment of the Patronage Law, by means of which

by musicians producing popular music for a mass market. The

the government, universalizing the neoliberal wave, also

article proposes to show that different musical practices and

privatizes support to culture.

musical ideas exist, side by side, in a modern society ruled by
laws that are "universally" applicable.

O

'MUSICAL 'EXPRESSIONS OF AFRO,BAHIAN

T'HE 'MUSIC SECTION OP THE
ARC'H'IVES OP THE SAO PAI.110
METROTOVITANVIS'HOPVIC (PAGE 16)
by Paulo Castagna

RELIGIOUS 'PLURALISM: THE 'NEGOTIATION
OF 'IDENTITY (TAgE 40)

by Gerard Belague

This essay addresses the issues of traditional Afro-Bahian
religious music in the contemporary identity construction within

The archives of the Sao Paulo Metropolitan Bishopric hold a

the movement of Black ethnicity in Salvador, Bahia. In the religious

significant part of the former music archives of the Sao Paulo

pluralism of the area, Yoruba centricity and consequent hegemony

Cathedral, containing mostly sacred music, in printed or manuscript

are explained in historical terms. The author discusses some of

form, from the late seventeenth century to the mid twentieth

the factors that inform the symbolic meanings of the musical

century. The article discusses the present stage of the organization

expressions of the existing religious pluralism, and attempts to

of the Bishopric's Music Section, briefly describing its contents,

explain the dynamics of these expressions as rellexion of the

history and characteristics. On the basis of the "Seventeenth-and

manipulation of "identity:. As a natural expressive means, music

Nineteenth-Century Sundry Musical Manuscripts Series," we

appears essential for the revelation of the expression of the ethos

drew a simple list of available copyists and composers, including

and pathos of the religion. In candomble, the religious songs and

the approximate number of works by each author.

drum accompaniment possess the dynamic power of sound, as
an agent channeling the axe, the "force that makes possible the
dynamic existence." The essay also considers the mechanism of

v.

c'R'LITO 'DE COMPOSITORES

iconicity Found in the traditional repertories, and shows the

C'U'LTURAI A'N'D E'D'UCAT'IO'NAL

effectiveness of the homology between psychological affects and

IMP'LICAT'IO'NS (PACE 28)

certain musical repertories. Finally the relationship of tradition

by Ilza Nogueira

and identity-ethnicity is reviewed in terms of aesthetic ideals and
the enormous iconic power of canclomble. music.

Written in 1996, upon the occasion of the thirtieth anniversary
of the foundation of the Grupo de Compositores da Bahia (Group
of Comporers of Bahia), the article presents the history of the

JOCY 'DE O'Ll'VEIRA A'N'D NORTON

Group. It tells the story of a ten-year period of collective work,

MOROZOWICZ l'N THE RRAZ11.1AN

from the initial proposal through the early local success, the

ACADEMY OT M'USIC (PAGE 48)

by Ricardo Tacuchian

major achievements abroad, to the reasons behind the gradual
dissolution of the group beginning in 1974. Emphasis is given
to the cultural and educational initiatives that made the Group

This is the welcoming speech for newly-elected members

a unique center for musical creation, training, and diffusion. Its

of the Brazilian Academy of Music Jocy de Oliveira (chair

uniqueness lay both in its development of an eclectic musical

number 32) and Norton Morozowicz (chair number 24). The

language that conjoined national and international elements,

speaker evokes a number of former and present eminent

innovativeness and tradition, and in its pioneering work in Informal

members of the Academy who, like the two new members,

Music Education, which helped create a knowledgeable audience

were born in the state of Parana. He recalls Villa-Lobos's

for contemporary music, interacting with composers and actively

ideals when he founded the institution in 1945 and

participating in the Group's cultural projects.

reaffirms the Academy's belief in the significance of
tradition and the strength of experimentalism. The careers
of Jocy de Oliveira as pianist and composer and of Norton

TAX ABATEMENT AND THE STATE'S FAILURE TO

Morozowicz as flutist and conductor were summarized and

DO ITS DUTY (PAGE 36)

placed in the context of Brazilian music. A special tribute

by Jorge Antunes

was paid to the patron of chair number 32, Francisco Braga,
and its founder, Eleazar de Carvalho, as well as to the patron

In 1922, Brazil's Chamber of Deputies approved a grant to

of chair number 24, Candido da Gama Malcher, and its

Villa-Lobos so that he could give concerts in Europe. Thanks

founder, Florencio de Almeida Lima.

55

BRASILIANA

COL4lBORAkVM `1\VESTA 'EDNA.°

ELIZABETH TRAVASSOS e doutora em antropologia social

JORGE ANTUNES nasceu no Rio deJaneiro em 1942. Realizou sua

pelo Museu Nacional da UFRJ. Lecionafolclore e etnomusicologia no
Institute Villa-Lobos da UNI-Rio desde 1996. No antigo Institute

formaccio traditional na Escola Nacional de Maslen da Universidade do
Brasil (atual UFRJ). Em 1962,jundou o Estadio de Pesquisas Crotno-

Nacional do Folclore da Funarte, ao qua! esteve ligada entre 1983 e

Musicals, se destacando como precursor da Masica EletrOnica no Brasil.
Realizou estudos pos-graduados na Argentina, Holanda e Franca. No

1996, desenvolveu pesquisas de campo sobre masica popular efoi editora
dos discos da cote* Documentdrio Sonoro do Folclore Brasileira. E

exteriorfoi aluno de Alberto Ginastera, Luis de Pablo, Umberto Eco,
GoOied Michael Koenig, Pierre Schaeffer e Francois Bayle. Recebeu

aurora de" Os mandarins milagrosos. A rte e etnogrO em Mdtio de
Andrade e Bela Bartok "(Jorge Zahar, 1997).

vcirios premios em concursos nacionais e internationals de compost*.
Suas partituras estao publicadas pelas editoras Salabert, Suvini Zerboni,

GERARD BEIIAGUE eprcfessor catedrdtico de musicologia e
etnomusicologia na Universidade do Texas (EUA)desde1974. Foi

diretor da escola de masica daquela instituicao,presidente da Society

Breitkoff&Hartell, Billaudot e Sistrum. Doutorou-se em Estetica Musical
pela Sorbonne. E professor titular na Universidade de Brasilia, presidente
da Sociedade Brasileira de Masica Eletroacastica e membro da Academia

forEthnomusicolosye editor da revista"Ethnomusicokg,". Formou-

Brasileira de Masica onde ocupa a cadeira minim 22.

se na Escola de Masica da UFRJ e no Conservatcirio Brasileiro de
Masica, estudou Musicologia na Sorbonne e na Tulane University,
onde recebeu o seu Ph.D.Suas publicacas incluem vdrios !tyros (entre

EABIREIIIIREBIRLITABBIEWININBBI

os quais"Musk th Latin American; an Introduction "e" Heitor
Villa-Lobos: The Searchfor Brazd:s musicalSout),verbetes no

1992, defendeu o mestrado. Desenvolve doutorado no Depto de

PAULO CASTAGNA e pesquisador de masica brasileira

licenciado pelo Depto de Masica da ECA-USP em 1987, onde, em

"The New Grove Dictionag ("Music and Musicians ''(foi o
coordenador dos verbetes sobre a America Latina), e mais de too

Histaria da FFLCH-USP. Foi bolsista do CNPq, da FUNARTE e da
FA PESP, produzindo monografias, livros, CDs, artigos, partituras,
concertos, cursos de extensao e series para o radio e TV, colaborando

artigos em revistas especializadas. Tern se dedicado a pesquisa sobre
masica brasileira em geral, mas especialmente masica do candomble

corn o Institute de Estudos Brasileiros da USP, a Cultura FM(SP), o
Institute Cultural Bali, a Escola de Masica e Belas Artes do Parana e

baiano e masica popular brasileira. E fundador e editor da"Revista de
Masica Latino-Americana "( "Latin American Music Review).

o Institute de Egos*, Artes e Cultura da Universidade Federal de
Ouro Preto. E professor e pesquisador do Institute de Artes da
UNESP e urn dos coordenadores do Simposio Latino- American° de
Musicologia, promovido pela Fundacao Cultural de Curitiba.

IIMINSMINIBSINIEBINNEMBIRBIS
ILZA MARIA COSTA NOGUEIRA I natural de
Salvador. ApOs dupla graduacao na Universidade Federal da Bahia
(Licenciatura em Letras,1971e Bacharelado em Instrumento - Piano,

ILIBILSMINERRIVISSIMINBILIBB
RICARDO TACUCHIAN e compositor e regente, graduado

1972), especializou-se em composicew na Escola Superior de Mtisica
de Colonia. Em 1978 ingressou como docente do ensino superior de

pela UFRJ e doctor em masica pela University of Southern
California. Atualmente e professor titular de Compost* da UNIRio. Possuidor de inameros premios e homenagens, recebeu o titulo de
Personality of the Year 1998 do American Biographical Institute,

masica na Universidade Federal da Paraiba, instituiccio em que
desenvolveu sua carreira professional durante os altimos zo anos.
Obteve as titulacaes Master op rts (1983) e Doctor efPhllosophy

Raleigh, North Carolina." Terra Ahem", para soprano e orquestra,
escrita em 1997 per encomenda da Prefeitura do Rio deJaneiro para

(1985) pela Universidade Estadual de New York em Buffalo, em
composicao. E membrofundador e primeiro presidente da Associacao

comemorar a visita do Papa Joao Paulo II,i lancada recentemente

Nacional de Pesquisa e POs-Graduacao em Masica (ANPPOM) e da
A ssociacao Brasileira de Educacao Musical (A BEM). Desde 1987

em CD, corn Ruth Staerke, Orquestra Sinfonica Brasileira e Roberto
Tibiricd. Como regente, Tacuchian acaba de se apresentar diante da

atua como consultora ad horda Funda* CAPES e do CNPq. Como
compositors, sua producao mais expressiva a camerYstica. Como

Orquestra Sinfonica de Santa Maria, corn um programa inteiramente
dedicado a Schumann. No primeiro semestre de 1998, Tacuchianfoi
professor visitante de composicao e de masica brasileira na State

pesquisadora, centra -se no repertdrio contemporcineo pos-tonal ,
atualmente foca-lizando a Escola de Compost* da UFBA.

University of New York at Albany, com bolsa da Fulbright.
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Desde 1945 a servico da nuisica no Brasi
Cadeira

Patron')

Fundador
Villa-Lobos

Sucessores
Ademar Niibrega — Marlos Nobre

I

Jose de Anchieta

2

Luiz Alvares Pinto

Fructuoso Viana

Waldemar Henrique —Vicente Salles

3

Domingos Caldas Barbosa

Jayme Ovalle e RadamC-s Gnattali

Bidu Say5o

4

J.J.E. Lobo de Mesquita

Oneyda Alvarenga

Ernani Aguiar

5

Jose Mauricio Nunes Garcia

Fr. Pedro Sinzig

Pe. Joao Batista Lehmann — Cleofe Person de Mattos

6

Sigismund Neukommm

Garcia de Miranda Neto

Ernst Mahle

7

Francisco Manuel da Silva

Martin Braunwieser

Mercedes Reis Pequeno

8

Dom Pedro 1

Luis Cosme e Jose Siqueira

Alice Siqueira — Arnaldo Senise

9

Thomaz Cantuaria

Pauline. Chaves e Brasilio Where

Osvaldo Lacerda

10

Cindido Ignacio da Silva

Octavio Maul

Armando Albuquerque — Regis Duprat

11

Domingos R. Mossorunga

Savino de Benedictis

Mario Ficarelli

12

Jose Maria Xavier

Otavio Bevilacqua

Jose Maria Neves

13

Jose Amat

Paulo Silva e Andrade Muricy

Ronaldo Miranda

14

Elias Alvares Lobo

Dinora de Carvalho

EudOxia de Barros
Renzo Massarani — J.A.de Almeida Prado
Henrique Morelenbaum

IS

Antonio Carlos Gomes

Lorenzo Fernandez

16

Henrique Alves de Mesquita

Ari Jose Ferreira

17

Alfredo E.Taunay

Francisco Casabona

Yara Bernette

18

Arthur Napolea°

Walter Burle Marx

Sonia Maria Vieira Rabinovitz

19

Brasilio Itiber'e da Cunha

Nicolau B. dos Santos e Helza Cameu

Roberto Duarte

20

Jo5o Gomes de AraUjo

Joao da Cunha Caldeira Filho

Sergio de Vasconcellos Correa

21

Manoel Joaquim de Macedo

Claudio Santoro

Luiz Paulo Horta

22

Antonio Callado

Luiz Heitor Correa de Azevedo

Jorge Antunes

23

Leopoldo Miguez

Mozart Camargo Guarnieri

Lais dc Souza Brasil

24

Jose Candid° da Gama Malcher

Florencio de Almeida Lima

Norton Morozowicz

25

Henrique Oswald

Aires de Andrade Junior

Aylton Escobar

26

Euclides Fonseca

Valdemar de Oliveira

Anna Stella Schic Philippot

27

Vicenzo Cernicchiaro

Silvio Deolindo Frois

Francisco Chiafitelli — Pe. Jaime Diniz — Jose Penalva

28

Ernesto Nazareth

Furio Franceschini

Aloisio Alencar Pinto

29

Alexandre Levy

Samuel A. dos Santos e Enio de Freitas e Castro

RicardoTacuchian

30

Alberto Nepomuceno

Joao Batista Julia°

Mozart de Aratijo — MarioTavares

31

Guilherme de Mello

Rafael Baptista

Ernst Widmer — Manoel Veiga

32

Francisco Braga

Eleazar de Carvalho

Jocy de Oliveira

33

Francisco Valle

Assis Republicano

Francisco Mignone — Lindembergue Cardoso — Raul do Valle

34

Jose de AraiijoVianna

Newton Padua

Cesar Guerra-Peixe — Edino Krieger
Jamary de OLiveira

35

Meneleu Campos

Eurico Nogueira Franca

36

J. A. Barrozo Netto

Jose Vieira Brand5o

37

Glauco Velasquez

Joao Where, da Cunha

Alceo Bocchino

38

Homero Si Barreto

folio de Souza Lima

Turibio Santos

39

Luciano Gallet

Rodolfo Josetti

Rossini Tavares de Lima — Maria Sylvia Teixeira Pinto

40

Mario de Andrade

Renato Almeida

Vasco Mariz

Instituiccio cultural sem fins lucrativos, a ABM foi reconhecida de utilidade
ptiblica por decreto federal de 7 de novembro de 1946 e institufda como &giro tecnico
consultivo do Governo Federal por decreto de 6 de junho de 1947.
Membros correspondentes: Gaspare Nello Vetro (Italia); Gerard Behague (EUA); Robert Stevenson (EUA)

