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Apresentação 

 

O Simpósio Internacional de Musicologia da UFRJ ocorre na Semana da Escola de Música e é 
planejado em consonância com os eventos comemorativos do aniversário da instituição. Uma iniciativa 
da Diretoria da Escola de Música e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação, expressa um 
direcionamento intensificado em prol da produção científica da Unidade, buscando maior equilíbrio entre 
a sua produção artística e científica.  

O IX SIM_UFRJ “Música, Universidade e Socialização do Conhecimento” celebra os 170 anos 
da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira instituição de ensino de 
música no Brasil, e promove amplo debate sobre os desafios da área, incluindo a trajetória histórica da 
área de Música nos diversos níveis de ensino, suas projeções nos diversos espaços sociais e as 
perspectivas para a formação de novos perfis profissionais, sendo de especial interesse deste Simpósio 
apreciar estudos de caso do Brasil e da Ibero América. O evento propõe debater os seguintes tópicos: 
história do ensino musical no Brasil e na Ibero América; música e multidisciplinaridade / 
interdisciplinaridade / transdisciplinaridade; dinâmicas de ensino e aprendizagem; música e políticas de 
inclusão desafios para a formação profissional; espaços e expectativas de atuação profissional; música 
e mercado; instituições musicais; patrimônio e acervos; conhecimento e poder; estratégias discursivas 
na relação entre arte, cultura e ciência; políticas científicas e culturais; gestão cultural; socialização de 
conhecimento por meio de projetos colaborativos. 

A organização do Simpósio em diversas modalidades pretende intensificar a integração entre o 
ensino e a pesquisa, e inclui palestras, minicursos, mesas redondas, painéis, sessões de comunicação 
de trabalhos aprovados mediante submissão e ações de integração acadêmica entre a graduação e a 
pós-graduação. Neste ano o SIM_UFRJ amplia o alcance de suas atividades para níveis de formação 
anteriores, oferecendo o curso de extensão de curta duração 'Pedagogia da História da Música Brasileira 
para a Educação Básica', voltado para a capacitação e educação continuada de professores da rede 
pública. O livro de resumos e os anais com a versão integral dos trabalhos, publicados em formato digital, 
serão disponibilizados gratuitamente nos sites institucionais. 

A Comissão Organizadora e a Comissão Científica do SIM_UFRJ, o Núcleo Pedagógico do 
Curso de Extensão e o Núcleo de Integração Acadêmica, têm plena convicção de que o Simpósio 
Internacional de Musicologia da UFRJ contribuirá para o avanço do conhecimento científico da área, para 
a sistematização e aprofundamento do assunto escolhido para essa edição e, ainda, propiciará diálogo 
frutífero entre a comunidade de professores, pesquisadores e especialistas em prol da socialização do 
conhecimento produzido na universidade nos diversos setores da sociedade. 

Assim damos as boas-vindas aos simposiastas esperando que todos possam desfrutar dos 
benefícios do encontro da Arte com a Ciência. 

 
Maria José Chevitarese 

Diretora da Escola de Música da UFRJ 
Pauxy Gentil-Nunes 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Música da UFRJ 
Maria Alice Volpe 

Coordenadora Geral do SIM-UFRJ 
Mário Alexandre Dantas Barbosa 

Coordenador Pedagógico do Curso de Extensão  
Tiago dos Santos de Souza e Silviane Paiva de Noronha 

Coordenadores do Núcleo de Integração Acadêmica entre Graduação e Pós-graduação  



 

 

 

 

Note of Welcome 

 

The UFRJ International Symposium on Musicology takes place concomitantly with the UFRJ School 
of Music Week, and is planned as part of the events commemorating the institution’s anniversary. As an 
initiative of the School of Music Director Board and the Graduate Studies Program, it expresses the 
institution’s enhanced goal towards its scientific output, seeking greater balance with its artistic 
production.  

The IX SIM_UFRJ “Music, University, and Socialization of Knowledge” celebrates the 170th 
anniversary of the UFRJ School of Music, the first institution of music education in Brazil, and proposes 
a wide debate on the challenges of the area, including the historical trajectory of the area of Music in the 
many levels of education, its projections in the various social spaces, and the perspectives for the 
development of new professional profiles, being of special interest of this Symposium to study case 
studies of Brazil and Ibero-America. This Symposium proposes the following topics: history of musical 
education in Brazil and Ibero-America; music and multidisciplinarity / interdisciplinarity / transdisciplinarity; 
teaching and learning dynamics; music and inclusion policies; challenges for professional training; spaces 
and expectations of occupations and jobs; music and market; musical institutions; heritage and archives; 
knowledge and power; discursive strategies in the relation among art, culture and science; scientific and 
cultural policies; cultural management; socialization of knowledge through collaborative projects. 

The organization of the Symposium on various types of activities intends to enhance the integration 
between teaching and research as it includes lectures, mini-courses, round tables, sessions of papers 
selected upon submission, and actions of academic integration between undergraduate and graduate 
levels. This year SIM_UFRJ extends the scope of its activities to previous levels of learning, offering the 
short-term extension course 'Pedagogy of the History of Brazilian Music for Basic Education', aimed at 
the training and continuing education of public school teachers. The book and the proceedings with the 
full version of the keynotes and papers will be published in digital version and will available free of charge 
on institutional websites. 

The SIM_UFRJ General and the Program Committees, the Pedagogical Nucleus of the Extension 
Course, and the Nucleus of Academic Integration are confident about the role of the UFRJ International 
Symposium on Musicology to the advancement of scientific knowledge in the area, for systematizing and 
furthering reflection on the subject chosen for each edition, for providing a fruitful dialogue between the 
community of teachers, professors, researchers, and specialists for the sake of the socialization of the 
knowledge produced at the university in the diverse sectors of society. 

Welcome with the wish that everyone may enjoy the benefits of the meeting of Art and Science. 

 
Maria José Chevitarese 

Director of the School of Music at UFRJ 
Pauxy Gentil-Nunes 

Head of Graduate Studies Program in Music, UFRJ 
Maria Alice Volpe 

SIM-UFRJ Committee Chair 
Mário Alexandre Dantas Barbosa 

Pedagogical Coordinator of the Extension Course 
Tiago dos Santos de Souza and Silviane Paiva de Noronha 

Coordinators of the Nucleus of Academic Integration between Undergraduate and Graduate Studies 
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PALESTRAS 

Castro, Claudia (Museu Villa-Lobos, Rio de Janeiro, Brasil) – Música e Gestão Cultural: 
perspectivas de formação e atuação profissional 

Você estuda música na universidade, mas não sabe ainda como irá encontrar o seu sustento porque não 
se imagina músico de orquestra ou professor universitário ou músico da noite, tocando em eventos, bares 
e restaurantes? O que significa viver de música para você? Você reflete sobre quais os sacrifícios e 
escolhas precisará fazer para viver de música? Quais são suas opções? Se você já atua no mercado de 
trabalho, mas está preocupado em conquistar espaço em circuitos inacessíveis, exclusivos àqueles que 
tem os contatos ou exigem habilidades específicas que atualmente não dispõe? Tem curiosidade de 
aprender algo mais que atualmente não é ofertado como dis 

ciplina no departamento de música da sua universidade? Carreiras em produção musical e gestão 
cultural no âmbito da economia criativa requerem do profissional um conhecimento musical e uma 
compreensão das possibilidades de atuação no mercado de trabalho como ponto de partida. Há uma 
diversidade de caminhos a serem trilhados que dependem dos objetivos individuais que venha a 
estabelecer e das oportunidades no seu entorno. 

Lima, Edilson Vicente de (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil) – Música e linguagem: o 
limiar da dimensão poética 

E ́ possível ao ser humano estar fora da linguagem? E e ́ possível que a linguagem esteja fora da história 
(tempo-espaço-sujeitos sociais)? Por outro lado, e ́ a história, seja como evento seja como disciplina, na ̃o 
se caracterizar como discursos ou narrativa? É possível a uma língua (um sistema codificado) não 
“acontecer” na história, ou seja, fora do tempo e do espaço e ligada a sujeitos sociais específicos, e, ao 
mesmo tempo, não se configurar como discurso, uma poética, uma construção? E como entender o 
“discurso dos sons” dentro dessa perspectiva? A partir destas questões, buscamos refletir como no 
“discurso dos sons”, ou seja, a música, parece ocorrer coisa semelhante, não obstante seu caráter não 
semântico e não representativo, pois, como enfatizaremos nesse escrito, o som musical também e ́ 
sistema, discurso, performance e, ao acontecer como evento em local e tempo determinado, portanto, 
historicamente localizado, nos envolve, instituindo mundos possíveis. Neste sentido, a “simples” escuta 
de uma “pura” melodia, ao acontecer em tempo e espaço determinados, e sempre ligados àqueles que 
a produziram ou a algum objeto de reprodução virtual, desvela-se como história e, ao mesmo, a articula 
(também em sentido de rítmico, logo temporal) um “complexo afetivo”, uma Stimmung, entre quem fez e 
aquele que escuta.  

Penna, Maura (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil) – Educação musical: 
reflexões sobre a pesquisa na universidade e sua contribuição para a sociedade 

A partir do lugar específico da educação musical, trataremos da pesquisa na universidade, entrelaçando 

temas do Simpósio. Com respeito à história do ensino musical no Brasil, a própria Escola de Música da 

UFRJ tem papel histórico, como herdeira da primeira instituição formal do país. Mas, com a Reforma 

Universitária de 1968, os conservatórios não puderam mais diplomar em nível superior, nem músico e 

nem o professor, o que contribuiu para a criação dos cursos de música em faculdades e universidades. 

Esse marco histórico sinaliza a relativa “juventude” das pós-graduações específicas em música, que 

enfrentam o desafio da socialização do conhecimento nelas produzidos. Por tratar dos diversos 

processos de ensino e aprendizagem em música e estar vinculada, pelas licenciaturas, à formação do 

professor para as escolas de educação básica, a área de educação musical tem uma maior possibilidade 

de trazer contribuições concretas, se for capaz de reconhecer as demandas das salas de aula e se 
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aproximar das escolas. Os desafios para a formação profissional – especificamente do educador musical 

– enfrentam, especialmente, o impasse entre, por um lado, as normas para formação superior em música 

em sua especificidade e, por outro, as imprecisões das normas para o ensino de arte/música na 

educação básica e a persistência de uma visão polivalente para o ensino de arte na cultura escolar. 

Quanto à multi/inter/transdisciplinaridade, discutimos a necessidade de diálogo entre diferentes área do 

saber e as várias especialidades no campo da música, para que nossa produção de conhecimento seja 

capaz de atender às necessidades do mundo contemporâneo, como indica Edgar Morin. Exemplificamos 

algumas possibilidades de pesquisa-ação que, com referenciais interdisciplinares, podem trazer 

indicações efetivas para práticas de educação musical, contribuindo para sua transformação. 

Concluímos apontando o caráter provisório de nosso conhecimento e a necessidade da discussão crítica 

de ideias para o avanço das pesquisas no campo da música. Este trabalho aborda a trajetória da cantora 

lírica Izaíra de Oliveira, soprano negra, e sua relação com a inauguração do Salão Leopoldo Miguez, em 

09 de novembro de 1922, no Instituto Nacional de Música. O silenciamento parece ser a tônica que as 

construções da memória e da história legaram à trajetória da soprano e à sua participação no evento do 

Instituto. O conceito de memória coletiva e social, proposto por Maurice Halbwach, auxilia-nos a entender 

a escassez de informações a respeito de ambos. A pesquisa foi realizada a partir da consulta de jornais 

de época - por meio da Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional - e do programa do concerto da referida 

inauguração, disponível no acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno. 

 

 

MESA TEMÁTICA “Análises da Música Popular”  

Almada, Carlos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Teorias de transformação 
acordal e condução de vozes em música popular 

Descrição concisa de duas formulações teóricas originais relacionadas ao projeto de pesquisa "Estudos 

estruturais em música popular", vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, e 

coordenado pelo presente autor: (1) Sistema PK, destinado a fundamentar o exame de relações 

harmônicas de alto nível em música popular, a partir da adaptação dos princípios das teorias 

Transformacional e Neorriemanniana; (2) Teoria de Condução de Vozes em Música Popular, que busca 

uma taxonomia exaustiva das possíveis configurações contrapontísticas em progressões de acordes em 

gêneros populares. 

Barros, Frederico (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Muito além do 'Vivaldi & 
Pixinguinha': Radamés, o choro e a música de concerto 

Lançado em 1980, Vivaldi & Pixinguinha é o nome do conhecido primeiro disco da Camerata Carioca, 

que, como também sugere o nome do conjunto, remete a um encontro entre o choro e a música de 

concerto. Se na Camerata o trabalho de Radamés era explícito neste sentido, pretende-se aqui discutir 

duas de suas obras anteriores ligadas diretamente ao universo do choro, explorando o trânsito de 

elementos que podem ser referidos à tradição da música de concerto. Em Papo de Anjo, de sua autoria, 

e no arranjo de Cochichando, de Pixinguinha, que Radamés elaborou para seu próprio Sexteto, temos a 

oportunidade de observar como manipulações harmônicas e motívicas podem ter implicações formais 

de longo alcance. Para empreender essas análises e estabelecer as afinidades que ligam os elementos 

discutidos e as tradições que nos interessam aqui, será empreendida uma discussão de caráter teórico 
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a respeito de tradições e de como estas servem para dar densidade à própria análise. Por fim, com base 

no apresentado, uma breve discussão sobre a trajetória de Radamés será realizada. 

Lana, Jonas Soares (Instituto Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Sátira e experimentalismo no 
arranjo de Rogério Duprat para “Chão de Estrelas” d’Os Mutantes 

Este trabalho analisa a gravação da canção “Chão de Estrelas”, lançada pela banda de rock Os Mutantes 

em 1970. A análise destaca o efeito satírico produzido pelo arranjo, criado pela banda em cooperação 

com o compositor Rogério Duprat e com técnicos de gravação. Argumentamos que esse efeito satírico 

resulta especialmente da adição experimental e irreverente de sons inesperados por parte considerável 

do público brasileiro de então. 

 

ENSAIOS CRÍTICOS & COMUNICAÇÕES DE PESQUISA 

Abadala, Victor Emmanuel Teixeira Mendes (Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rio de 
Janeiro, Brasil) & Camara, Andréa Albuquerque Adour da (Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil) & Moreira, Daniel Salgado da Luz (Centro Educacional Anísio Teixeira, Rio de Janeiro, 
Brasil) – Vestígios de um discurso desconhecido: memória e esquecimento na trajetória musical 
de Izaira de Oliveira e o Salão Leopoldo Miguez 

Este trabalho aborda a trajetória da cantora lírica Izaíra de Oliveira, soprano negra, e sua relação com a 

inauguração do Salão Leopoldo Miguez, em 09 de novembro de 1922, no Instituto Nacional de Música. 

O silenciamento parece ser a tônica que as construções da memória e da história legaram à trajetória da 

soprano e à sua participação no evento do Instituto. O conceito de memória coletiva e social, proposto 

por Maurice Halbwach, auxilia-nos a entender a escassez de informações a respeito de ambos. A 

pesquisa foi realizada a partir da consulta de jornais de época - por meio da Hemeroteca digital da 

Biblioteca Nacional - e do programa do concerto da referida inauguração, disponível no acervo da 

Biblioteca Alberto Nepomuceno. 

Aubin, Cristiana Ribeiro (Universidade de Coimbra, Portugal / Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brasil) – Acervo musical Coleção D. Thereza Christina Maria da Fundação Biblioteca 
Nacional (Brasil): considerações sobre o processo de inventariação  

Este trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa doutoral “Música na Coleção D. Thereza 
Christina Maria: construção de uma rede de significados, 1784-1891”, cuja tese, estruturada em duas 
partes, propôs respectivamente: a circunscrição do fundo musical com a confecção de um inventário de 
obras detalhado; e, uma leitura crítica do novo contingente musical, desde a sua caracterização até a 
primeira proposta da rede de significados do fundo musical CTCM. Nesta comunicação abordaremos a 
primeira parte da pesquisa, explicando a trajetória do acervo musical CTCM e como se deu o processo 
de inventariação. Conhecida como a maior doação recebida pela FBN, a Coleção D. Thereza Christina 
Maria foi doada pelo ex-imperador D. Pedro II em 1891. Devido sua extensão e diversidade, foi repartida 
entre as seções da biblioteca, que ficaram cada qual, responsáveis pela classificação e divulgação do 
contingente recebido. A parte referente ao acervo musical da CTCM encontra-se atualmente na Divisão 
de Música e Arquivo Sonoro (DIMAS), mas por 61 anos seus itens permaneceram espalhados pela FBN 
em seções como Manuscritos, Impressos e Iconografia. Apenas em 1952 quando fundada a então 
“Seção de Música”, o acervo especializado foi reunido num mesmo local. A responsável por recolher e 
organizar esse material foi a finada bibliotecária D. Mercedes Reis Pequeno, que desenvolveu um 
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sistema de classificação próprio para a seção musical. Esse sistema consistia na criação de várias 
subdivisões por “assuntos” (partituras brasileiras, estrangeiras, periódicos, libretos, etc.) e posterior 
distribuição do material segundo essa classificação. Em entrevista à Revista Brasileira de Música em 
2008, D. Mercedes revelou que uma das suas preocupações ao organizar o material de música era 
disponibilizar o acervo aos usuários ainda que o processo pudesse ter sido feito às vezes de forma 
precária. Refletindo sobre esta declaração, consideramos que, não obstante o pioneirismo de D. 
Mercerdes e os muitos desafios que enfrentou na organização da “Seção de Música”, tal sistema 
organizacional que nunca sofreu atualizações, resulta atualmente em enormes dificuldades no acesso 
aos dados e identificação das obras da CTCM. Isso acontece porque a consulta às obras ficou 
condicionada ao conhecimento dos “assuntos”, cujos critérios, infelizmente, nem sempre são claros. A 
procura pelas obras musicais CTCM mostrou-se, portanto, uma tarefa complexa pois o sistema de 
classificação escolhido dispersou os itens musicais dentro da própria seção de música de tal maneira 
que nem as ferramentas de buscas informatizadas puderam reconstituir. O campo “Coleção” da base de 
dados online, por exemplo, único filtro do catálogo que permitia uma consulta direta a itens CTCM, 
identificava, em 2013, pela referência “c.t.c.m.”, apenas 195 peças. Contudo, encontrávamos nas fichas 
em papel referências a mais obras da CTCM. Percebemos então estar diante de uma coleção 
praticamente ignorada, apesar de citada como importante parte do nosso patrimônio cultural. No 
processo de inventariação, nos deparamos com uma série de dificuldades, a começar pela irregularidade 
das fichas catalográficas em papel e online, muitas incompletas e sem a devida referência à CTCM. Na 
base de dados online da FBN outro obstáculo, pois as informações não foram digitadas seguindo-se um 
padrão. Ora as iniciais “c.t.c.m.” aparecem no campo “Coleção”, ora em “Nota”, porém o campo “Nota” 
não constitui um filtro de busca. Também apuramos a presença da etiqueta tipográfica atualmente 
denominada por ex líbris atribuído. Essa etiqueta não está presente em todos os itens CTCM, algo que 
nos levou a inquirir como comprovaríamos que as peças sem ex libris pertenceriam de fato à coleção. 
Foi necessário, assim, consultar os livros de registro e doação guardados na Divisão de Manuscritos da 
FBN, a fim de verificar a entrada das partituras pelo dia, mês e ano da classificação, desde 1891. Mais 
investigações foram feitas, quais sejam: análise do conteúdo dos volumes encadernados CTCM, 
transferência de peças para o exterior da FBN (duas delas enviadas para o Museu Imperial de Petrópolis-
RJ), e ainda casos suspeitos de atribuição de pertencimento, fichas duplicadas, etc. Após o levantamento 
das fichas catalográficas em papel e do catálogo de partituras da base online, procedemos à 
confrontação com cada partitura para conferência final. Terminada essa triagem optamos por organizar 
o fundo em 6 campos ordenados por ordem alfabética do sobrenome do compositor (Sobrenome, Nome; 
Título e Incipit/inscrição; Manuscrito ou Impresso (Editora/Localização/Data); Instrumentos/Formação 
Musical; Cota (Localização) e Observações (Dedicatórias, Ex-libris atribuído, Outros). Assim, 
conhecemos um fundo de extensão muito mais considerável com 1.325 itens musicais, dentre os quais 
1.038 impressos e 287 manuscritos. O fundo está circunscrito entre 1784, data da partitura mais antiga 
da CTCM de acordo com os dados que apuramos (apesar dessa data não parecer consensual entre os 
pesquisadores da CTCM) e 1888, data da partitura mais recente (ressalvamos que a pesquisa doutoral 
se estende até 1891 por ser este o ano em que a coleção é doada à FBN e se torna pública). Forçoso 
dizer que o inventário detalhado da CTCM foi entregue à FBN em 2016 quando participamos do 
Programa Nacional de Apoio à Pesquisa –PNAP, programa de incentivo a pesquisas que proponham 
melhorias e divulgação dos acervos da FBN, porém, até agora nenhuma atualização sobre o contingente 
de obras foi feita. Diante disso, e como forma de garantir o acesso ao inventário CTCM, construímos 
uma base de dados online, disponível pelo endereço: www.acervomusicalctcm.org. Tal fato nos mostra 
que a organização e descrição de acervos já não deve ser tarefa exclusivamente reservada aos 
arquivistas e bibliotecários. É fundamental o envolvimento do pesquisador, das universidades e de 
projetos científicos voltados para a melhoria dos acervos ou corremos o risco de produzir pesquisas 
constantemente prejudicadas pela percepção limitada do todo. Paulo Castagna alerta desconhecermos 
aspectos históricos envolvidos nos projetos brasileiros de organização e catalogação de acervos 
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musicais quando seria essencial saber os interesses e metodologia que nortearam esses projetos 
(Castagna, 2004). A organização que encontramos para as obras da CTCM reflete justamente essa 
situação e por não vislumbrarmos claramente quais os procedimentos outrora escolhidos, restou-nos a 
dura tarefa de garimpar, ficha por ficha, partitura por partitura, a fim de compreendermos, de fato, a 
dimensão desse patrimônio cultural.  

Batalha, Rodrigo Serapião (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – O caso da tonalidade 
na música contemporânea 

Desde o final do século XIX e início do XX, pesquisadores de música de concerto têm explorado à 

exaustão o tema: o que deveria vir depois do fim do sistema musical chamado ‘tonalidade’? Para tratar 

deste problema, compositores buscaram novas técnicas e estilos, primeiro com o atonalismo, depois 

com a técnica dodecafônica, depois com a concepção de séries que levou a outros aspectos além das 

alturas, como dinâmicas e figuras rítmicas. Um desenvolvimento maior veio no período pós-guerra, com 

o aparecimento de novos sons e tecnologias para criação de música eletrônica e eletroacústica. 

Inovadores como o compositor John Cage caminharam para uma direção diferente, questionando ambas 

as tradições musicais e o modernismo europeu. Assim, a partir de narrativas de diversos compositores 

e pesquisadores, estabeleceu-se que a tonalidade tinha se tornado uma língua morta (SCRUTON, 1999). 

Não obstante, a música tonal permaneceu sendo o sistema musical mais cotidianamente ouvido e 

também utilizado em novas músicas de concerto, incluindo o neoclassicismo e o nacionalismo. Ao 

mesmo tempo, a tonalidade criou novos caminhos, emergindo do amálgama afro-euro-americano e 

ganhando grande escopo nos meios de comunicação (não somente na América do Norte, mas nas 

Américas Central e do Sul também) e como nova forma de arte no cinema. Da mesma forma, começando 

nos EUA, o minimalismo e o pós-minimalismo trouxeram novas perspectivas para a tonalidade na música 

de concerto. Portanto, ao longo do século passado, podemos ver o uso interminável de elementos tonais 

(HEYER, 2007), diferentemente da ideia de esgotamento da tonalidade. Há cerca de três décadas até o 

início do século XXI, ambos os campos acadêmicos e artísticos têm estado mais abertos para 

abordagens originais que permitem novas perspectivas estéticas e teóricas para a música tonal. 

Contudo, deve-se ressaltar que da mesma forma que tem sido considerado obsoleto escrever música 

tonal, em certa medida, isso também apareceu no escrever sobre música tonal. A teoria musical 

tradicional é comumente ligada à teoria da física, mas no contexto contemporâneo, dados acústicos não 

são prioritários na teoria musical tonal (REHDING, 2003). Não se trata de questionar a relação entre 

música e física, mas questionar a equivalência entre música e acústica. Trata-se de uma questão 

desafiadora, mas a seguinte estratégia tem sido escolhida por muitos autores: o uso da geometria como 

ferramenta para compreensão e análise musicais. Na literatura acadêmica, um grande corpo de 

pesquisadores incorpora essa discussão, particularmente nos EUA, como pode ser examinado em livros 

como A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice [Geometria 

da Música: Harmonia e Contraponto na Prática Comum Estendida] (TYMOCZKO, 2011). Também, 

baseado nesta questão, há uma tese em língua portuguesa, Musicalidade métrico-tonal: condições 

primeiras para a comunicação verbal sobre a música (MORAES, 2003). Se podemos considerar que a 

geometria garante meios para entender como a música tonal funciona, partimos da hipótese de que isso 

nos leva a novos caminhos para pensar a tonalidade, e consequentemente, para compor e analisar a 

música tonal. Com essa proposição, a principal finalidade desta pesquisa foi explorar novas ferramentas 

teóricas para escrever sobre música e compor. Isso foi trabalhado além do escopo da ‘tonalidade 

clássica’, investigando aspetos diversos da música contemporânea. A pesquisa contribui para pensar a 

relação entre estilos musicais questionando (e experimentando) como a música de concerto — tanto 

clássica quanto contemporânea — se relaciona com a música popular. 
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Benedetti, Danieli Verônica Longo (Universidade Estadual Paulista, Brasil) – De olhos fechados: 
o concerto original da Société Musical Indépendente 

Idealizada por Maurice Ravel (1875-1937), com o apoio de um grupo de compositores entre os quais 
Charles Koechlin (1867-1950), Florent Schimitt (1879-1958) e Gabriel Fauré (1845-1924), a Société 
Musicale Indépendante – SMI (1910-1935) foi uma associação criada com o objetivo de divulgar a música 
contemporânea sem distinção de escola e nacionalidade. A organização das temporadas de concertos 
representou a principal atividade da SMI. No decorrer de seus 25 anos de existência realizou 169 
concertos e foi responsável pela estreia de um número impressionante de composições que eram 
selecionadas por um comitê formado por seus dirigentes. A associação foi criada a partir do 
desentendimento desses compositores junto a Société Nationale de Musique – SNM, criada em 1871, 
esta de cunho nacionalista, com o objetivo de divulgar a música contemporânea, porém restrita aos 
compositores franceses. No sentido de formar seu público e atrair a atenção de novos associados, o 
comitê da Société Musicale Indépendante idealiza um concerto inédito. O concerto teria como proposta 
apresentar um programa no qual as obras seriam executadas sem a identificação do autor. Colocar assim 
o público e a crítica diante de obras anônimas e observar sua reação. Uma chamada para o evento foi 
publicada pelo Le Guide du Concert em 6 de maio de 1911 com a seguinte explicação: “Para subtrair o 
público da influência de ideias preconcebidas, os nomes dos autores cujas obras serão executadas, 
serão mantidos em segredo” (ano 2, n. 29, 1911, p. 384). Assim, em 9 de maio de 1911, na Salle Gaveau, 
a SMI realiza um concerto “sem nome de autor”. O concerto previa ainda que o público, por meio de 
fichas, identificasse a autoria de cada obra executada, conforme orientação impressa no programa: “Os 
ouvintes serão convidados a inscrever sobre um boletim especial os nomes das personalidades musicais 
que eles acreditam ter reconhecido” (BnF-Musique, Programmes SMI). O resultado dessa experiência, 
seria amplamente discutido entre os envolvidos e documentado pela crítica especializada da época, 
alimentando ainda mais a polêmica em torno do evento. Uma análise dos escritos produzidos pela 
imprensa sobre o concerto “sem nome de autor” da SMI, nos permite observar que a reação do público 
não teria alcançado as expectativas dos idealizadores do projeto. Acrescenta-se a isso uma descrição 
anedótica do evento, por parte da crítica presente. O que para os organizadores seria inicialmente uma 
forma de conhecer a percepção do público em relação a produção musical contemporânea e os 
diferentes estilos de composição apresentados, transformou-se numa situação confusa e embaraçante, 
uma vez que as indicações seriam feitas em meio a rumores, risos e grande desordem por parte do 
público. As opiniões foram as mais diversas possíveis em relação as obras apresentadas e, de acordo 
com a sondagem apresentada no artigo de Louis Vuillemin, ironicamente intitulado Rendez a Cesar..., 
publicado pelo jornal Comoedia em 11 de maio de 1911, os acertos seriam mínimos, motivo de grande 
frustração para os compositores envolvidos, e a fórmula do concerto não seria repetida. O artigo de 
Charles Cornet, intitulado Société Musicale Indépendante, publicado pelo Le Guide Musical, ano 57, 
números 22-23 de 28/maio e 4/junho/1911 enfatiza o comportamento do público e faz uma analogia entre 
a iniciativa da SMI e a brincadeira infantil da cabra-cega. O texto faz alguns comentários sobre as obras 
apresentadas e sobre a atuação dos intérpretes. O autor também não perde a oportunidade de enfatizar 
o fato do público não ter identificado as Valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, um dos 
idealizadores do projeto e fundador da SMI, chegando até mesmo a questionar o valor da obra e as 
intenções do compositor. Por meio da produção da imprensa da época, de uma documentação coletada 
nos acervos privados do compositor Charles Koechlin (membro fundador da SMI) e da Bibliothèque 
nationale de France, BnF – Musique, o presente trabalho pretende uma reflexão sobre o concerto “sem 
nome de autor” da Société Musicale Indépendante e da crítica especializada em torno do evento. 
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Fonseca, Ana Cristina Cardozo da (Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, Brasil) – O Instituto Nacional 
de Música e as comemorações do Centenário da Independência do Brasil 

Há pouco mais de cem anos, o Brasil se preparava para comemorar o primeiro centenário de sua 

independência política da metrópole portuguesa. Optou-se, naquele momento, pela promoção de evento 

de caráter eminentemente mercantil e de destaque no universo da modernidade, que celebrava as 

maravilhas da ciência e do progresso efetivadas pelas ideias iluministas e concretizadas na Revolução 

Industrial – uma exposição nacional. Tal escolha parecia perfeita para a comemoração daquela data 

nacional que, sob o ponto de vista da própria história, mostrava-se repleta de dicotomias, e, ao mesmo 

tempo, atendia à necessidade e ao desejo daqueles que haviam impulsionado o país para o regime 

republicano de atingir a civilização, o progresso e a modernidade. Realizada de setembro de 1922 a julho 

de 1923 na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, a Exposição Internacional do Centenário da 

Independência do Brasil reflete essa aparente dicotomia entre a tradição, o passado e a memória e a 

civilização, o futuro e a modernidade. Planejada inicialmente para durar pouco mais de três meses, 

acabou cerrando as portas apenas em julho do ano seguinte, tendo merecido essa feira de mercadorias 

a visita de mais de três milhões de pessoas, que a ela compareceram para conhecer e atestar a qualidade 

dos produtos de mais de dez mil expositores, entre representantes nacionais e estrangeiros, que, 

ladeados, apresentavam-lhes as virtudes. A Exposição de 1922 constituiu-se de duas seções: a Avenida 

das Nações, na qual alinharam-se catorze representações estrangeiras, e a seção nacional, integrada 

por dezoito pavilhões, nos quais o Brasil apresentou sua riqueza e capacidade de trabalho. Nesses 

espaços, multiplicaram-se os eventos celebrativos, dos quais, muitas vezes, a música participou, como 

protagonista ou como coadjuvante, promovidos pelo governo brasileiro ou realizados pelas nações que 

compareceram àquelas festas. Pesquisa realizada a partir de material produzido entre 1921 e 1925 pela 

Comissão Executiva da Comemoração do Centenário da Independência, coletivo oficial estabelecido a 

partir do Decreto no 4.175/1920 e responsável pela elaboração da programação daqueles festejos, 

acabou por revelar discussões, objetivos e projetos idealizados para integrar a programação que viria a 

comemorar a data centenária e permitiu que se tivesse um primeiro acesso à participação da música 

naquela efeméride, sendo possível confirmar a presença do principal estabelecimento de formação 

musical da capital federal, o Instituto Nacional de Música, e de seu Diretor, à época, nos debates então 

promovidos. Integrada formalmente por políticos do alto escalão do governo federal, a Comissão 

Executiva contou com a colaboração de profissionais de diversas áreas, instados a manifestar-se acerca 

de itens específicos. Assim foi que Abdon Felinto Milanez (1858-1927), por exercer a Direção do Instituto 

Nacional de Música à época das comemorações do Centenário da Independência, foi alçado à função 

de Presidente da Subcomissão de Música da Comissão Executiva, tendo sido o profissional formalmente 

consultado e responsável pela indicação de atividades musicais que integrariam aquela programação 

oficial no espaço físico da Exposição Internacional. Os concertos sinfônicos são o principal elo das 

comemorações do Centenário ao Instituto Nacional de Música. A construção de nova sede para esse 

estabelecimento de ensino movimentou as sessões da Comissão Executiva e integrou todos os projetos 

apresentados por Abdon Milanez àquele coletivo, empenhado que estava o Diretor em garantir a 

conclusão das obras já em andamento e em aparelhar, com um piano de cauda especialmente adquirido, 

o novo salão da instituição, que, pensava-se, guarneceria a capital federal de espaço físico adequado à 

prática da música de concerto, do ponto de vista acústico, e à altura dos grandes intérpretes que 

visitavam o país, e para cuja inauguração, pensada, inicialmente, para acontecer em setembro de 1922, 

como parte dos festejos oficiais comemorativos do Centenário, Milanez propôs a realização de concertos 

com obras vocais e instrumentais de grandes compositores brasileiros, desde José Maurício, que 

solenizasse a ocasião. Um segundo grupo de atividades propostas por Milanez era integrado por 
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espetáculos de gala, organizados com propósitos cívico-nacionalistas e materializados na montagem de 

quadros vivos que, vinculados aos principais personagens de cada uma das etapas da história do Brasil 

neles reproduzidas e a telas e obras musicais que carregassem semelhante simbologia, pudessem 

representar a evolução que se deu ao longo da existência da nação, desde a presença dos primeiros 

portugueses em terras brasileiras. Reorganizados, esses espetáculos acabaram por converterem-se em 

apresentações populares, atrações essas que, por concepção, mobilizavam uma grande massa de 

pessoas e eram primordiais em tais exposições mercantis, por seduzirem visitantes e convocá-los não 

só a percorrer e explorar aqueles espaços da modernidade, como também a se deixarem envolver, 

educar e civilizar pelo caráter enciclopédico das galerias de mercadorias expostas e de representações 

como as que aqui se apontam. Resultado de termo de acordo assinado entre a Prefeitura do Distrito 

Federal e o empresário Walter Mocchi (1870-1955), a temporada lírica oficial das comemorações do 

Centenário, seção de maior envergadura frente às demais proposições de realização musical, que teve 

lugar no Theatro Municipal e na qual foram incluídos os espetáculos supracitados, contou também com 

a atuação de Abdon Milanez, ouvido pela Comissão Executiva sobre a escolha das óperas nacionais que 

integrariam aquela programação. A despeito da frágil formação acadêmico-musical do Diretor do Instituto 

Nacional de Música – um profissional da engenharia –, as propostas por ele apresentadas para as 

comemorações do Centenário não se aproximavam da ‘música ligeira’ que caracterizava suas 

composições, embora também não se distinguissem pela magnitude a que se assistira em outras áreas 

daquela Exposição Internacional. Ao contrário, as proposições de Abdon Milanez para a participação 

musical naquela efeméride pareciam um tanto acanhadas, limitando-se a dotar o Instituto Nacional de 

Música de um prédio apropriado para as atividades acadêmicas e de uma sala de concertos que reunisse 

as condições técnicas ideias para apresentações musicais; à aquisição de pianos para guarnecer essa 

nova sala; e a concertos sinfônicos e operísticos em seções e pavilhões da Exposição Internacional ou 

mesmo no novo prédio. 

 

Fonseca, Modesto Flávio Chagas (Universidade Federal de São João del-Rei) & Antonio Tenório 
Sobrinho Filho (Universidade Federal de São João del-Rei) – Musicologia diplomática: o estudo 
de cópias no processo de transmissão da obra musical 

Arquivos no Brasil estão repletos de obras musicais registradas graficamente em expressiva quantidade 

de espécimes documentais. Ainda que inestimáveis, devido ao fato da não aplicação de tratamento de 

seus fundos arquivísticos, uma pequena parcela está acessível ao investigador interessado na busca por 

informações que possam fundamentar diferentes propósitos. O documento musical original é o de maior 

interesse em grande parte dos casos de investigação científica, isto devido a se tratar de primeira 

materialização física da forma escrita de uma obra musical, expressão direta de seu autor, o compositor 

no caso da música. No entanto, não raramente o documento original deixa de existir por descarte, 

desaparecimento, danos físicos ou outro ainda, e a cópia torna-se a representação mais próxima ao 

original disponível ao pesquisador. Obras musicais de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, músico 

e compositor mineiro com atuação majoritariamente no século XVIII e falecido em 1805, não possuem 

mais seus originais e são registrados em cópias de fins do século XIX e início do XX, a exemplo de sua 

Ladainha em sol menor com cópias de 1895 e 1914 (DUPRAT, 1991: 75). Na ausência de espécimes 

documentais anteriores, a de fins do século XIX adquire o status de mais antiga, cronologicamente mais 

próxima ao original. Na medida em que o arquivo possui, em seus fundos, obras compostas em 

momentos temporais mais distantes do presente, tanto será maior a presença de cópias em detrimento 

aos originais. Realidade predominante dentre os inúmeros arquivos de manuscritos musicais brasileiros, 
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o estudo da cópia se revela, cada vez mais, promissor e de grande potencial informativo. Segundo 

Bellotto a cópia é uma representação formal idêntica a um documento original, que visa reproduzi-lo e/ou 

substituí-lo quando desaparecido (2006: 109). No ato de copiar há a possibilidade de ocorrer 

interferências por aquele que copia. Cada novo copista de uma obra musical está sujeito a aplicar seu 

“conjunto de convenções” promovendo mudanças na forma gráfica do texto utilizada como modelo 

(GRIER apud FIGUEIREDO, 2004: 128). Como consequência, variantes e equívocos poderão ser 

identificados em qualquer parte do documento musical, inclusive em seu texto, ou seja, no conteúdo. No 

caso da música tais alterações podem ocorrer de forma a modificar o resultado sonoro advindos de 

aspectos tais como articulação, dinâmica e mesmo na melodia, ritmo, harmonia e estrutura da obra. De 

acordo com Bellotto (2006) Tradição Diplomática é a forma de estudar os vários modos de transmissão 

do documento ao longo do tempo. Este estudo objetiva aplicar ferramentas provenientes da Ciência 

Diplomática em documentos manuscritos musicais. A região do Campo das Vertentes em Minas Gerais 

possui uma história da música repleta de vultos e fatos, sendo, em consequência disto, depositária de 

expressivo patrimônio documental arquivístico musical. Por conta do pouco investimento em pesquisas 

sobre os arquivos musicais existentes na atualidade, ainda não é possível afirmar sobre a quantidade e 

localidade de arquivos situados nesta região mineira assim como em outras. Em São João del-Rei estão 

dois dentre os mais significativos do Brasil: são os arquivos musicais das orquestras Lira Sanjoanense e 

Ribeiro Bastos, conjuntos musicais formados ainda no século XVIII e em pleno funcionamento nos dias 

atuais. Como amostragem da aplicação das ferramentas da Diplomática foram selecionados documentos 

do arquivo da Orquestra Lira Sanjoanense que transmitem a obra Missa para o dia 15 de Agosto do 

compositor sanjoanense Pe. José Maria Xavier. Esta composição musical foi concebida para ser tocada 

no dia 15 de agosto, na cerimônia que marca a Festa em Assunção de Maria. Ainda hoje ela é executada 

neste dia, única oportunidade para ouvi-la durante todo o ano. É, portanto, obra de significativa relevância 

para a sociedade sanjoanense e a Orquestra Lira Sanjoanense é a única detentora de documentos 

musicais que a transmitem, dentre eles conta o original em formato de partitura, além de farto conjuntos 

de cópias que incluem aquelas do próprio compositor e de uma grande quantidade de diferentes músicos. 

A escolha deste conjunto documental proporciona perfeitas condições para uma eficiente demonstração 

do que se propõe neste estudo: analisar, a partir do documento original, as diferentes categorias de 

cópias e suas implicações no processo de transmissão da obra musical. 

 

Fraga, Alex Sousa (Northern Illinois University, Estados Unidos da América) – Reconhecimento 
na música popular brasileira: a contradição entre candomblé e samba 

A perseguição histórica às tradições não cristãs é datada de antes da chegada dos portugueses ao Brasil. 
Portugal já perseguia judeus em seu território e passou também a converter índios e escravos africanos 
durante o período da colonização. Essa doutrinação implicou em inúmeras consequências ao cenário 
político, social e cultural brasileiro hoje, e tradições como o candomblé, que tem como principal raiz a 
cultura africana, sempre tiveram que conviver com preconceito e outras formas de violência. 
Diferentemente, o samba conseguiu se tornar um dos símbolos nacionais, mesmo que também tenha 
sido perseguido no passado. Esse trabalho tem como objetivo investigar os motivos pelos quais o samba 
se tornou aceito nacional e internacionalmente, enquanto o candomblé continua sofrendo perseguição 
dentro do Brasil e sendo pouquíssimo conhecido no exterior. Essa comparação busca elucidar a forte 
influência musical que o candomblé exerceu sobre o samba e mostrar que a questão histórica é essencial 
na análise de qualquer estilo musical. O jornal baiano do século XIX intitulado O Alabama serve como 
documentação da perseguição que candomblé e samba sofreram. Durante esse período esses dois 
elementos da cultura brasileira tiveram que dividir o mesmo espaço físico para realizar suas atividades. 
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Lisa Shaw descreve em seu livro The Social History of the Brazilian Samba como uma das mães-de-
santo do Rio de Janeiro abrigou rodas de samba na sua casa sob proteção do seu marido policial. Essa 
convivência inevitavelmente fez com que elementos musicais do candomblé aparecessem também no 
samba. O toque denominado cabula, também conhecido como samba-cabula, é o padrão rítmico do 
candomblé mais usado em canções populares de samba. Além disso, a organização rítmica do 
candomblé, onde cada instrumento repete padrões ou ostinatos que são sobrepostos em camadas, 
também é a mesma organização baseada no jazz. O foco na letra das canções também sofre alteração. 
A questão racial e social, tão forte nas músicas interpretadas por cantoras como Clara Nunes, é 
substituída por uma visão turística, que geralmente é limitada à cidade do Rio de Janeiro. Nacionalmente, 
vê-se que o público em geral conhece mais as canções de roda de samba que não tratam diretamente 
do candomblé. A escolha de um único estilo musical para representar um país com tanta diversidade em 
cada região é uma escolha que nega a miscigenação e diversidade, pilares da construção social no país. 
A questão religiosa é um dos grandes fatores pelos quais o candomblé não é devidamente que 
encontramos no samba. Além da semelhança nas estruturas rítmicas existe também a semelhança na 
forma. Estruturas organizadas como pergunta e resposta, onde um líder canta uma frase que é 
respondido por todos, é muito comum tanto na religião africana como em canções populares. Uma das 
respostas à questão da maior aceitação do samba em relação ao candomblé está em quais vertentes da 
música popular se tornaram conhecidas. Tomando o samba de roda, as escolas de samba, o samba-
reggae e a bossa nova como principais subdivisões do samba, vê-se que internacionalmente o estilo 
mais conhecido é o da bossa nova, que abre mão da estrutura harmônica e melódica acessível das rodas 
de samba por uma influência norte-americana reconhecido. O IBGE apontou em 2010 que enquanto o 
Brasil tem 123 milhões de católicos, 42 milhões de evangélicos, apenas 588 mil são parte do candomblé 
e umbanda. Victoria Stansky alega em sua tese que a pressão dos evangélicos tem grande influência na 
perseguição do candomblé hoje no estado da Bahia, considerado o maior berço para as tradições de 
origem africana no Brasil. Em entrevista com vendedores de acarajé em Salvador observa-se que, apesar 
do uso de imagens de orixás e vários outros elementos vindos de tradições afrodescendentes no 
comércio local, os próprios comerciantes consideram o candomblé algo que deve ser evitado e utilizam-
se das imagens como um atrativo turístico. Alegações de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do 
Reino de Deus, associando as religiões africanas à adoração a demônios, são exemplos de como a 
perseguição não só existe como é abertamente divulgada. Contraditoriamente, elementos tirados do 
candomblé estão inevitavelmente atrelados à cultura brasileira, sendo a música apenas um dos 
exemplos. Esse cenário implica em perdas para os dois lados. Por um lado, os casos de terreiros sendo 
incendiados e outras manifestações violentas contra o candomblé continuam interferindo na liberdade 
religiosa de cidadãos brasileiros. Por outro lado, parte da população perde por não ter acesso e não 
entender a complexidade e a história da cultura do próprio país. Esse conhecimento é primordial dentro 
de qualquer área que envolva o uso de elementos históricos, como a música, e deve fazer parte da 
formação profissional das nossas universidades e conservatórios. Para que esse cenário mude, bolsas 
de estudo e outros incentivos para que representantes de outros grupos sociais entrem no meio 
acadêmico ou adquiram treinamento musical formal são imprescindíveis. Entender qualquer estilo 
musical brasileiro implica em entender não só os elementos técnicos que compõem cada prática cultural, 
como também em compreender sua história. O samba deve muito ao candomblé, porém ainda hoje esse 
conhecimento não é devidamente difundido e músicos que foram essenciais para esse processo não 
foram devidamente reconhecidos. Marginalizar o candomblé é uma contradição e injustiça, além de 
negar uma das grandes influências culturais do Brasil. A música, tanto enquanto performance como 
ferramenta pedagógica, pode ser usada como para diminuir a distância histórica que foi deixada entre 
candomblé e samba. 
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Garcia, Gilberto Vieira (Universidade Federal do Rio de Janeiro / Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro / Colégio Pedro II, Brasil) – Música, Política, Escrituração e Disciplina: o 
Compêndio e as lições do Imperial Colégio Pedro II 

Como um recorte da minha pesquisa de doutorado sobre o ensino de música e a profissão docente na cidade do 
Rio de Janeiro, no século XIX, a proposta desta comunicação será discutir especificamente o processo de criação 
da cadeira de música no Imperial Colégio de Pedro II, em 1838, tendo como objeto o compêndio elaborado por 
Francisco Manuel da Silva – livro oficial que foi utilizado no colégio até o final da década de 1870. A comunicação 
será dividida em quatro partes. A primeira, onde será feita uma breve apresentação do cenário musical da cidade 
do Rio de Janeiro, durante a primeira metade do século XIX. A segunda, onde se discutirão os motivos e as 
estratégias envolvidos na institucionalização da música na capital, tendo como foco a “Sociedade Beneficência 
Musical” e os seus interesses no campo da educação pública. A terceira, quando serão abordados alguns pontos 
do processo de criação do Imperial Colégio de Pedro II e os significados políticos e educacionais desse ato no 
contexto final do período das Regências. E a quarta, onde se procurará analisar a criação da cadeira de música 
no colégio e o compêndio em foco, a partir de algumas questões apresentadas nas partes anteriores. Os 
referencias teóricos utilizados neste recorte reúnem Maurice Halbwachs; Elias José Palti; Guy Vincent, Bernard 
Lahire & Daniel Thin; e Fauquet & Hennion Como conclusões e resultados do recorte proposto para essa 
comunicação podem ser destacados a importância do colégio, dentro do cenário da capital do Império, junto ao 
processo de institucionalização do ensino de música e da construção da identidade profissional da sua docência, 
como parte de um projeto mais amplo realizado pela cúpula da “Sociedade de Beneficência” que tinha como 
objetivo maior criar o Conservatório da cidade do Rio de Janeiro. Ao analisar o texto do sociólogo Maurice 
Halbwachs (1990), “A memória coletiva dos músicos”, publicado em 1939, Esteban Buch chama a atenção para o 
fato de que, a primeira vista, “as partituras musicais são documentos de uma época que não diferem 
essencialmente de todos os escritos que o historiador pode utilizar, à começar pelos textos verbais” (BUCH, 2007, 
p. 73). Evidenciando que a definição da sua grafia é resultado de uma série de convenções, Halbawchs afirma 
que “a linguagem musical é uma linguagem como as outras, isto é, supõe um acordo preliminar entre aqueles que 
a falam. ” (HALBWACHS, 1990, p. 171-172). Contudo, como pondera o autor, diferente da grande maioria das 
linguagens, a música enquanto linguagem escrita, teria um caráter muito específico na medida em que seus 
símbolos, ao se remeterem a “modelos puramente auditivos”, não tornaria possível considerá-la, em si mesma, 
como uma linguagem com pressupostos semânticos, denotativos ou mesmo figurativos. Diante disso, a notação 
musical configura-se como uma linguagem bastante específica, representada por “um código cujo domínio é 
limitado a um número relativamente reduzido de indivíduos” – grupo definido por Halbwachs como “a sociedade 
dos músicos” (BUCH, 2007, p. 73). Mesmo reconhecendo-se o fato de existirem formas sociais “distintas” de 
fruição musical, na perspectiva a qual Halbwachs é um representante, a condição de ingresso na “sociedade dos 
músicos” teria então como pressuposto a capacidade de decifrar, aplicar e reter as combinações apresentadas 
por esse código e suas regras gramaticais, bem como as suas implicações sobre a percepção, as sensibilidades 
e os modos “legítimos” de praticar e escutar música. Entretanto, a vulgarização da música como linguagem escrita 
precisaria também constituir-se como um projeto importante para aumentar o número de seus membros e para 
tornar esse grupo e a sua “cultura musical” mais presente dentro do próprio quadro geral da sociedade. Nesse 
sentido, a categoria de “sociedades dos músicos” de Halbwachs constitui-se como uma categoria analítica 
pertinente tanto para se delimitar particularidades e interesses desse subgrupo quanto, especialmente, para 
compreender a importância que a escritura musical pode ter na construção e afirmação dos valores socioculturais 
desse próprio grupo e de sua música. É justamente a partir desta clave que irá se abordar o objeto de análise em 
questão – o Compêndio de musica para uso dos alunos do Imperial collegio D. Pedro II, de autoria de Francisco 
Manuel da Silva. Contudo, é preciso fazer ainda uma ressalva, ao tratar esse compêndio como um documento 
tanto musicológico quanto, sobretudo, histórico. Diante dessa questão e de suas implicações teóricas e 
metodológicas, procuramos nos ancorar nas discussões sobre a natureza dos “textos” como “atos de fala”, 
priorizando analisar as inter-relações entre os “textos” e os “contextos”. Esse é um conceito de “texto” bastante 
abrangente que estabelece como pressuposto a necessidade de incorporar na análise a sua dimensão pragmática, 
enquanto uma dimensão pertencente à ordem da fala: campo onde se estabelecem os enunciados e as disputas 
em torno dos sentidos, das funções e usos das “ideias” expressas textualmente. O que caracteriza os “textos” 
como ações realizadas e, portanto, como atos de fala. Diante disso, como nos lembra o historiador argentino Elias 
Palti, os documentos devem ser compreendidos não apenas a partir daquilo “o que se diz”, de seu conteúdo 
expresso e, no nosso caso, dos pentagramas e a escrituração musical em si mesma. Pois, é importante também 
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se examinar “aonde se diz”, “quem o diz”, “com quem”, “a quem” e “em que circunstância” (PALTI, 2007). A partir 
desses termos, dentro dos limites desta comunicação, esperamos então poder fazer uma análise geral sobre o 
lugar da música na capital do Império, na primeira metade do século XIX; o papel da associação corporativa criada 
em 1834 pelos músicos, no Rio de Janeiro, em prol da valorização e da promoção dessa arte, a “Sociedade 
Beneficência Musical”; o significado da elaboração do compêndio dentro desse contexto; a importância da criação 
de uma cadeira de música especificamente no Imperial Colégio Pedro II; e por fim, os conteúdos do compêndio e 
a concepção de ensino de música referente aos mesmos. 

 

Pontes, Samuel Campo de (Universidade Estadual Paulista, Brasil) – Suzuki: um método linear na 
complexidade 

Partindo da análise de alguns aspectos que constituem a metodologia Suzuki, este trabalho tem por 
objetivo construir uma reflexão a respeito dos processos de aprendizagem em música. Assim, procura-
se mais formular questionamentos que reverberem de alguma maneira na discussão a respeito do ensino 
e da música, do que “levantar uma bandeira” a favor ou contra a metodologia em questão. Esta é a razão 
pela qual esta comunicação se encaixa na modalidade “ensaio crítico”, apesar de ter sido disparada por 
uma pesquisa de Mestrado, concluída no ano passado, que teve como título: “Diversas Lentes de Leitura 
do Método Suzuki” (Pontes, 2017). Além disso, deve-se considerar que esta discussão se mostra 
importante no cenário atual brasileiro, uma vez que o método Suzuki vem crescendo no país nos últimos 
anos e já tem uma história de vários anos, tendo como destaque o trabalho da professora Shinobu Saito 
em Campinas e das escolas Suzuki(s) no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e no Rio de 
Janeiro (Saito, 1997). “Step by step”, degrau por degrau. Essa frase é repetida muitas vezes nos cursos 
de formação de professores Suzuki e reflete, em certa medida, a natureza linear da abordagem proposta 
(Pontes, 2014). Um degrau de cada vez, o repertório unificado e seriado de acordo com o nível de 
dificuldade, uma rotina diária de estudos e escuta das gravações, as grandes execuções em uníssono… 
linearidades, continuidades. Todos estes aspectos exemplificam esta questão. Em vista disso, pode-se 
perguntar: O que essas ações produzem? O que deixam de produzir? Onde entram as contribuições 
individuais nesta dinâmica? Estamos diante de um coletivo em que as diferenças são minimizadas, até 
que deixem de existir? Será o método Suzuki apenas para os bem disciplinados? Será, talvez, uma 
alternativa para colocar nos eixos aqueles que não são muito organizados nos estudos? Qual é a 
potência da repetição? Essa abordagem privilegia quais aspectos da prática musical? (Pontes, 2017). 
Outra ideia que pode ser tomada como característica chave do método criado pelo violinista japonês, 
Shinichi Suzuki (1898 - 1998), se mostra em mais uma frase, que também tem sido enfatizada nos 
cursos: “o método Suzuki é o método da língua mãe”. Suzuki se pergunta: “como as crianças aprendem 
sua língua materna? ” e ele mesmo responde: “através do meio” (Suzuki, 2008). A partir desta afirmação, 
pode-se levantar outros aspectos de destaque na metodologia Suzuki que estão diretamente ligados à 
discussão aqui proposta. Assim, é possível afirmar que, para Suzuki, existem correspondências diretas 
entre a linguagem verbal e a música que, nesse caso, também é considerada uma linguagem. Além 
disso, privilegia-se a relação do indivíduo com o meio; esta é a principal razão da ênfase na escuta diária 
das gravações. Surgem, então, algumas outras questões: como se dá a relação com o meio no processo 
de aprendizagem? Será possível a criação de um meio artificial, selecionado, quando se fala em 
aprendizagem de música? A interação com o meio é linear? Alguém que aprende a falar começa com 
frases curtas e bem construídas? Existe uma dimensão criativa no processo de apropriação da linguagem 
materna? E no caso da aprendizagem de música, como isso se dá? Assim, com a permissão que se 
abre a um “ensaio crítico”, é possível dizer que linearidades e não-linearidades se entrelaçam nas ideias 
propostas pelo método Suzuki, apesar da predominância do linear, quando se leva em conta o modo de 
atuação do método. No entanto, esta constatação tem relação com o próprio fazer musical, que requer 
habilidades técnicas bem construídas. Essa condição corresponde ao trabalho técnico do instrumentista, 
que precisa tocar seu instrumento diariamente, que passa horas levantando e abaixando apenas um dos 
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dedos da mão para que ele fique no lugar. Contudo, será que só os bens treinados podem participar da 
linguagem musical? Será que fazer música é apenas dominar uma habilidade técnica? Se não for só 
isso, o que mais está envolvido? Claro que é preciso admitir a existência de níveis de apropriação da 
linguagem e que tais níveis têm alguma relação com o preparo, como sugerido aqui, mas que, como 
também já foi levantado, tem a ver com o meio, ou seja, com questões passivas, com o ser influenciado 
ou o ser formado a partir de estímulos. Em vista disso, pode-se destacar mais uma máxima da 
metodologia Suzuki que afirma: “todos podem aprender”. O que corresponde a dizer que todo ser 
humano tem a capacidade de apropriação da linguagem musical nos mais diversos níveis. Assim, fica 
evidente que existem muitos fatores envolvidos no processo de aprendizagem de música, mas que, 
apesar disso, trata-se de uma linguagem acessível a todo e qualquer ser humano. É esse fator humano 
que não deixa a atividade de ensino e aprendizagem de música pelo Método Suzuki ser puramente 
treino, porque o ser humano está sempre presente, querendo ou não. 

 

Purcino, Géssica (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) – Os balangandãs tropicalistas de 
Carmen Miranda: a deusa Camp 

No dia 10 de outubro de 1991, o jornal The New York Times publicava um artigo de autoria do artista 

brasileiro Caetano Veloso com o título “Pride and Shame”, sendo publicado duas semanas depois pelo 

jornal Folha de São Paulo e nomeado por “Carmen Miranda Da Da”. Caetano, personalidade influente e 

marcante no rol de artistas brasileiros, foi um dos precursores do movimento artístico/estético 

denominado tropicalismo, no qual trouxe o inconformismo ao purismo conservador do ideário nacional 

popular reinante. Em sua carta ao jornal The New York Times, Caetano confessa sua repulsa e 

desconforto, na adolescência, por Carmen Miranda e seu trabalho artístico. As canções brasileiras, 

anteriores ao seu desembarque nos EUA, soavam totalmente arcaicas aos seus ouvidos. As americanas, 

como South American Way e Chica Chica Bom Chic, lhe pareciam simplesmente ridículas. Entretanto, 

alguns anos depois, Caetano a retoma como musa inspiradora do tropicalismo, tratando-a como o eixo 

central das inclinações estéticas aneladas. 

“Antes de se tornar a falsa baiana internacional, bem antes de ascender ao 

posto de deusa do camp (...) tinha deixado no Brasil o registro abundante da 

sua particular reinvenção do samba. (...) A agilidade da dicção e o senso de 

humor jogado no ritmo são a marca de uma mente esperta com que 

descobriríamos que tínhamos muito o que aprender (...) Ela fez mais e melhor 

samba por aqui do que nós estávamos dispostos a admitir” (VELOSO, 1992). 

 

Alguns aspectos desse excerto merecem destaque. Primeiramente Caetano faz referência, 

de forma bem irônica, para a categoria de “falsa baiana” em que Carmen fora fixada e comercializada, 

deixando a pressupor a ilegitimidade desse posto. Em seguida, chama a atenção para sua posição como 

“deusa do camp”, fazendo menção ao estilo estético definido, em 1964, por Susan Sontag em suas Notas 

sobre o Camp como uma sensibilidade em que o exagero, a artificialidade, o exotismo, estilização e 

manifestações performáticas prevalecem. E, por fim, faz consideração ao fato de que a artista fez “mais 

e melhor samba” no Brasil, deixando um “registro abundante da sua particular reinvenção do samba”. 

Essas afirmações trazem certa dúvida quanto à sua legitimidade, já que traz certo pressuposto de que 

os sambas feitos na época da artista não eram bons o suficiente, e/ou não estavam à altura da mesma. 

Entretanto, tal alegação nos faz observar que Carmen tinha certa singularidade quanto à sua arte. Em 

seu livro, Verdade Tropical, Caetano a descreve como: 
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“ (...) cheia de frescor e impressionantemente destra, ela, sem ser sempre cuidadosa ou capaz na 

definição de notas, era um espanto de clareza de intenções. A dicção rápida e a comicidade alegre no 

trato com o ritmo faziam dela uma mestra, para além da própria significação histórica” (VELOSO, 1997, 

p. 186). Caetano reitera sua assertiva adicionando a importância do que Carmen faz com o ritmo “para 

além da própria significação histórica”. Aqui fica claro a intenção do artista em indicar o potencial 

dadaísta/caótico que Carmen utilizou através do “trato com o ritmo” que conquistou tanto os americanos, 

passando uma imagem alegórica de um Brasil estilizado. No livro Verdade Tropical o artista afirma que 

Carmen foi mais uma ausência do que referência no quesito música popular no Brasil dos anos 1950 até 

final dos anos 1960, obtendo, porém, um olhar diferenciado dos tropicalistas ao retomarem sua imagem 

e suas canções. Veloso cita que: 

 
“ (...) a Carmen Miranda que surgia dessas 78 rotações excitava nossa 
imaginação e suscitava nossa admiração num nível que se situa além dessas 
temáticas todas e as atravessa: o da formação da música popular brasileira 
como uma tradição rica e esteticamente potente” (VELOSO, 1997, p. 187). 

 
Os tropicalistas estavam se reapropriando de Carmen como um material estético e tradicional num 
panorama até então nem sequer discutido – a estética Camp – descartando o verniz do mito nacional-
popular. A construção artística da baiana, assim como sua performance realçam a consistência estética 
Camp com a qual Carmen manifestava-se, já que “a maneira Camp, não se refere à beleza, mas ao grau 
de artifício, de estilização” (SONTAG, 2017, p. 4). Caetano, bem como os tropicalistas, perceberam, 
mesmo que tardiamente, essa sensibilidade sobrecarregada de signos e afetos contraditórios na arte de 
Carmen, tornando-a um emblema tropicalista e referência para seu movimento mais no sentido visual do 
que musical. Seus gestos, definição de movimentos e articulação conjunta dos olhos com as mãos 
indicaram uma capacidade absurda revelando que sua competência ia além do que podíamos ver e 
imaginar. Embora a persona de Carmen como a deusa Camp seja mais reconhecida no campo visual 
estético, nos propomos a discorrer mais detalhadamente sobre sua contribuição no viés musical. Nossa 
investigação se dispõe a aprofundar esses temas evidenciados nos registros que encontramos de 
Caetano Veloso para uma melhor compreensão da singularidade de Carmen como a “reinventora do 
samba” que fizeram dela, segundo Caetano, “uma mestra, para além da própria significação histórica” 
(VELOSO, 1997, p. 186). Esse artigo é uma extensão da nossa pesquisa de mestrado, no qual estamos 
trabalhando com a hipótese quanto ao ufanismo criado em torno da imagem de Carmen como 
embaixatriz do samba, e, como sua arte, atravessando uma década e meia de aversão, foi identificada 
por Caetano Veloso como singular e autêntica. Buscaremos compreender que tipo de samba Carmen 
interpretava e de que forma a artista executava isso. 
 

Riom, Charlotte (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil) – Dramaturgia e interpretação 
no balé: The Emperor Jones (1956)  

Num contexto de censura do palco teatral americano, o dramaturgo estadunidense Eugene O Neill (1888-
1953) escreveu em 1920, The Emperor Jones. Esta obra atesta com All God’s Chillun Got Wings (1923), 
outra peça escrita em 1923, do interesse crescente dos artistas e autores da vanguarda branca 
americana – interesse compartilhado pela vanguarda europeia – para a vida e a cultura afro-americana. 
Testemunham suas relações produtivas com a literatura da Harlem Renaissance em plena emergência 
(Le Bastard). Colocam assim no palco o negro, então símbolo de liberdade, comprovando sua 
importância de conhecer as origens e a formação do povo americano. Além da literatura, a atenção pelo 
primitivismo encorajado pelas teorias psicanalistas e culturais europeias se demonstrou pela música, o 
jazz, e pela dança. The Emperor Jones se inscreve nesta linha caracterizada por um certo atavismo e 
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primitivismo. A peça foi criada no dia 2 de novembro de 1920 no Playwrights’ Theatre no Greenwich 
Village em New York. Encontrou o sucesso significativo e foi apresentada em Broadway imediatamente 
depois sua estreia, onde foi realizada mais de 500 vezes antes de fazer uma temporada pelos Estados 
Unidos e para o estrangeiro. The Emperor Jones foi também a primeira peça americana a empregar 
atores negros e colocar no palco um protagonista negro, interpretado pelo ator afro-americano Charles 
Gilpin (Le Bastard). Peça controversa e cujo interesse foi ambígua na época, chamou à tolerância ao 
mesmo tempo que definiu um lugar de racismo e de preconceitos. O sucesso desta obra moderna não 
se limita por ser representativa da voga New Negro, mas também por seu lado fantasmático (Depardieu) 
– existe a respeito estudos que relacionam a obra de O Neill, interessado em Jung, com os sonhos e 
pesadelos –, psicológico e expressionista, ou seja, por sua dramaturgia, revelando a intertextualidade 
(Kristeva/Batskhin) da obra do dramaturgo. Outro aspecto que testemunha seu sucesso são suas várias 
e numerosas adaptações e interpretações posteriores por outras artes tais como ópera, cinema e balé. 
A fábula apresenta Jones, um escravo negro que comete assassinato e foge para uma das ilhas das 
Antilhas. Ascende ao poder escravizando outros negros que planejam uma revolta, matando-o. Avisado 
por Smithers, seu braço direito, que seus sujeitos planejam revoltar-se, Jones foge e se afunda na selva 
onde alucinações lhe fazem reviver episódios trágicos do seu passado pessoal e eventos traumatizantes 
da história do seu povo. Tragédia moderna, seu conteúdo nos levará a interessar-se pela tragédia antiga, 
grega, outro tema em voga neste início do século XX inclusive. Em 1954, o coreógrafo e pioneiro da 
dança moderna, José Límon (1908-1972) encomendou ao compositor Heitor Villa-Lobos, então na sua 
fase americana, a música para seu balé sobre esta obra. Focaram sobre a degradação psicológica de 
um homem através do terror. A obra chama assim a atenção por seu sentimento de inquietação e suas 
forças escuras e terríveis. Através da colaboração entre Límon e Villa-Lobos, apresentaremos nesta 
comunicação de pesquisa, nossa análise da dramaturgia e da interpretação de The Emperor Jones pelo 
balé moderno. Colocaremos em diálogo as artes – literatura, música e dança – apoiando-se com estudos 
ligados com os sonhos, a tragédia moderna e grega, a música hollywoodiana, além das referências 
mencionadas na bibliografia, e referindo-se à gênese da obra de O´Neill. Falaremos, por terminar, de 
sua possível ressonância com obras e produções brasileiras tais como Anjo Negro (1948) de Nelson 
Rodrigues e a tragédia carioca, Orfeu da conceição (1952), de Vinicius de Moraes, contemporâneas a 
The Emperor Jones. 
 

Rosa, Luciana Fernandes (Universidade de São Paulo, Brasil) – Trajetórias do ensino do choro no 
Brasil através da história: Da relação mestre-aprendiz ao ambiente institucional 

Esta comunicação traça um panorama do ensino do choro no Brasil desde o período que antecede o 

surgimento do choro enquanto gênero, em meados do século XIX, até a atualidade. Naquela época, o 

cenário musical no Rio de Janeiro, então capital do Império, era bastante diversificado. Tocavam-se nos 

salões de baile e teatros as danças europeias, como a polca, a quadrilha, a mazurca, o schottisch e a 

valsa, assim como tangos de origem andaluz e habaneras, de origem latina. As músicas que se ouviam 

nas ruas e coretos traziam influência negra ou indígena juntamente com o legado português, como o 

lundu, o batuque, o cateretê e a modinha. O encontro entre estes gêneros foi absorvido por compositores 

do período, que passaram a compor músicas com características híbridas. Surgiram polcas 

abrasileiradas, lundus de salão e tangos brasileiros, entre outros. Dentre os compositores que se 

destacaram neste período encontram-se Henrique Alves de Mesquita, Joaquim Callado, Chiquinha 

Gonzaga, Anacleto de Medeiros e Ernesto Nazareth. Até o início do século XX, o termo choro era 

utilizado para designar o evento musical onde estas músicas eram tocadas nas casas simples da classe 

média emergente do Rio de Janeiro na Belle Époque, ou então os grupos de músicos que executavam 

estes gêneros (PINTO, 2014). Os conjuntos de pau-e-corda (SIQUEIRA, 1970), como eram conhecidos, 

habitualmente eram compostos por um ou dois violões, um cavaquinho e uma flauta. Eram corriqueiros 
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outros instrumentos melódicos nestes encontros, como pistons, bombardinos e oficleides, que tanto 

podiam fazer solos como contracantos, à exemplo da prática nas bandas, conforme os relatos de 

Alexandre Gonçalves Pinto (2014), autor de um importante registro sobre práticas e músicos da época. 

A partir da década de vinte, encontram-se registros audiovisuais e escritos de músicas denominadas 

como choro (DINIZ, 2009, BRAGA, 2013). Neste período inicial da formação dos gêneros que mais tarde 

seriam encampados pelo termo choro, a relação de ensino-aprendizagem ocorria de várias maneiras: 

habitualmente os instrumentistas solistas tinham formação em conservatórios ou agremiações musicais 

conhecidas como estudantinas, ou eram oriundos de bandas militares, onde tinham seu aprendizado 

promovido pela corporação a que pertenciam; os instrumentistas acompanhadores, violões e 

cavaquinhos, aprendiam na relação mestre-aprendiz ou com os próprios músicos participantes dos 

saraus, através da oralidade. Encontram-se registros de violonistas que, além de tocarem de ouvido nos 

saraus, tinham uma formação musical tradicional, com leitura de partitura e conhecimento teórico 

adquiridos em instituições de ensino musical ou com professores particulares. A circulação de partituras 

nos encontros era comum, no entanto somente a melodia era escrita; acompanhamentos eram 

realizados na hora, e esperava-se que o acompanhador tivesse a capacidade de deduzir as sequências 

rítmico-harmônicas das melodias (ARAGÃO, 2013). Durante boa parte do século XX a maneira de 

transmissão do choro pouco se modificou. Não existiam instituições dedicadas ao ensino de música 

popular, tampouco ao choro especificamente. Na década de sessenta, o violonista Jayme Florence, o 

Meira, ficou célebre por formar uma geração de músicos importantes como Baden Powell e Maurício 

Carrilho, utilizando uma metodologia peculiar. Consistia no emprego de técnica violonística baseada em 

mestres reconhecidos do instrumento, com métodos de estudos e peças do repertório tradicional do 

instrumento, e uma vivência prática em rodas de choro promovidas em sua residência, com participação 

de nomes consagrados à época, com o intuito de se praticar o aprendizado de ouvido e a capacidade de 

decifrar as sequências harmônicas e levadas rítmicas em tempo real, sem prévio estudo (BITTAR, 2010). 

Este sistema desenvolvido por Meira viria a influenciar profundamente Maurício Carrilho, que em 2000, 

junto com outros músicos, criou a Escola Portátil de Música (EPM), dedicada ao ensino do choro e 

gêneros correlatos. Em 1988 surgiu a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello de Brasília (EBCRR). 

Estas duas instituições são as primeiras dedicadas exclusivamente ao choro no Brasil. A EPM também 

promove festivais de choro desde 2004, levando o ensino do gênero a diversos lugares no país, em 

períodos de uma semana. Anteriormente, nos anos oitenta, os seminários de música em Ouro Preto e 

as Oficinas de Choro do Projeto Rio-Arte no RJ, também oferecerem cursos intensivos de choro, que 

deram fôlego a projetos posteriores envolvendo o gênero. Outros festivais de música no país, como o de 

Londrina e Curitiba, desde a década de noventa, ainda oferecem cursos de instrumentos e práticas de 

conjunto de choro. Além das escolas especializadas e festivais pertencentes ao âmbito do ensino não-

formal - institucionalizado, porém sem fazer parte da rede regular de ensino, o choro passou a ser 

ensinado em escolas como o Conservatório de MPB em Curitiba, os conservatórios de Tatuí e a EMESP, 

no estado de São Paulo, e em diversos projetos sociais como o Guri e a Oficina de Choro, em Porto 

Alegre. Mais recentemente, o choro também é ensinado em algumas universidades. A UFRJ oferece os 

bacharelados em bandolim e cavaquinho, que muito embora não sejam instrumentos exclusivos do 

choro, têm forte relação com o gênero no país. A UNIRIO possui um bacharelado em música popular e 

conta com diversos profissionais do choro em seu quadro de docentes, que promovem práticas de 

conjunto dedicadas ao gênero em suas disciplinas. Paralelamente, a EPM funciona aos sábados nas 

dependências do Instituto Villa-Lobos, sede dos cursos de música da UNIRIO, mantendo uma parceria 

que resulta em aproveitamento acadêmico para os estudantes universitários. O percurso do choro desde 

a sua prática primordial, nos saraus do século XIX, até sua entrada no ambiente universitário será, 

portanto, o objetivo desta comunicação. Além da bibliografia histórica, utilizando autores consagrados 
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como Aragão (2013) e Cazes (2010), informação oriunda de trabalhos acadêmicos e sites auxiliarão na 

composição deste panorama do ensino do choro. Autores da educação musical como Lucy Green, Luís 

Queiroz e Alda Oliveira contribuirão com seus pensamentos acerca das dinâmicas de ensino e 

aprendizagem, pertencentes tanto ao âmbito do ensino formal como ao informal. 

 

Ruas, José Jarbas (Universidade Federal do Tocantins, Brasil) – Licenciatura em Educação do 
Campo: reunindo epistemologias em torno de uma educação musical popular e humanizadora 

Este ensaio tem como ponto de partida a apresentação das propostas pedagógicas e metodológicas em 
torno do ensino de música na Licenciatura em Educação do Campo: Artes e Música, da Universidade 
Federal do Tocantins, campus Tocantinópolis. Regida por uma concepção ideológica e pedagógica, a 
partir da dinâmica de ensino e aprendizagem pautada nos princípios da pedagogia da alternância e da 
educação popular, a Educação do Campo busca a valorização dos saberes e fazeres das comunidades 
camponesas. A constituição das licenciaturas foi concebida pelas políticas públicas e afirmativas regidas 
pelo PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) e do PROCAMPO (Programa de 
Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo), em 2012. Nesta ocasião, o 
Ministério da Educação, a partir do edital nº 02/2012 – SESU/SETEC/SECADI/MEC, convocou 
Instituições de Ensino Superior Públicas Federais a submeterem propostas de oferta em cursos 
superiores de licenciatura regular em Educação do Campo a partir da formação em cinco áreas de 
conhecimento. Com isso, foram instituídos 42 cursos de licenciatura. A implantação dos cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo tem permitido desde então o ingresso, ao meio universitário, de 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, povos das florestas, acampados, assentados da 
reforma agrária etc, dando voz aqueles que antes, apenas adentravam ao meio acadêmico como objeto 
de estudo de pesquisas, e não como portadores de saberes-fazeres. Dessa forma, a partir da luta 
reivindicatória e histórica das classes populares a Educação do Campo tem sido construída como uma 
resposta à necessidade de um processo educativo voltado para as necessidades das populações que 
vivem no e do campo que, em via de regra, permaneceram excluídas do acesso às políticas educacionais 
e de propostas curriculares voltadas para suas realidades e para as peculiaridades de seu espaço social 
(ARROYO, 2017). Segundo Santos, a Educação popular e a Universidade foram duas realidades que 
estiveram totalmente separadas nas últimas décadas e que devem caminhar agora no sentido de se 
encontrarem, para se unirem. A partir do encontro dessas duas realidades, como na licenciatura em 
Educação do Campo e nas licenciaturas interculturais indígenas, há necessidade de um intenso processo 
de nos deseducarmos de muitas coisas que aprendemos para começarmos a aprender de outra forma, 
para educar de outra forma. A desaprendizagem, nesse contexto, é fundamental para nos abrirmos a 
novas realidades, a outras cumplicidades e a outras formas de se entender o mundo. A Educação 
Popular surge devido a uma dupla exclusão das classes populares. Primeiramente, porque foram 
excluídas duplamente de qualquer forma de educação formal e, consequentemente, da Universidade. 
Não tinham garantias de acesso dadas à ausência de pedagogia. O acesso à educação básica e a 
Universidade estavam distante e inacessível às classes populares, dada a concepção colonizadora que 
estigmatizou os povos do campo como não humanos, sem direito a terra e consequentemente a 
condições de escravização (ARROYO, 2017). Em segundo lugar, foram excluídas porque os conteúdos 
de aprendizagem dos espaços formais de educação eram completamente hostis aos seus interesses e 
suas inspirações. As Universidades detinham o conhecimento da elite para reproduzir as estruturas de 
poder das elites. Logo, com intuito de desconstruir a reprodução de tais estruturas, destacamos como 
marco histórico a concepção de educação emancipadora e libertadora de Paulo Freire concebida entre 
as décadas de 1950 e 1960. Parte daí um dos grandes desafios para as novas licenciaturas em Educação 
do Campo: a composição de um currículo libertador e emancipador que trabalhe em torno de estratégias 
dialógicas e discursivas que permitam a valorização da arte, cultura e ciência, buscando conduzir o 



MARIA ALICE VOLPE (org.). IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA DA UFRJ  
“MÚSICA, UNIVERSIDADE E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO” - LIVRO DE RESUMOS 

32 
 

processo de formação dos indivíduos a partir de uma leitura crítica do território e da realidade ao qual o 
discente está. Isso tem exigido um esforço de reflexão intelectual por parte dos membros dos Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE) vivenciando a desaprendizagem, para diluir a visão de reprodução de 
culturas e conhecimentos dominantes nos currículos universitários a fim de ampliar, junto aos 
movimentos sociais, o diálogo na composição das matrizes curriculares nas licenciaturas, desconstruindo 
a visão hegemônica. A pedagogia da ausência de Boaventura de Sousa Santos contribui neste processo 
no sentido de fazer uma crítica radical ao modelo de educação que temos na atualidade. Quem está 
excluído? O que está sendo excluído (conteúdos)? O que traduz a reprodução inconsciente da cultura 
dominante? Ao suscitarmos a construção dialógica de um currículo que culmine na valorização da 
identidade cultural dos indivíduos do campo e do território em que ocupam, partimos para uma Sociologia 
da Emergência – que valoriza e amplifica o momento. Santos referenda também uma pedagogia da 
emergência que prima pela valorização dos conhecimentos, das práticas econômicas, das formas de 
deliberação de outras comunidades e concebem outras concepções de organização de vida, concedendo 
dignidade pondo a parte o sentimento de inferioridade na população rural com relação à sua própria 
cultura. Nesse sentido, o conceito de educar, para a educação do campo, vislumbra a construção de 
consciências que representem o mundo como próprio, ou seja, como seu. Sem essa concepção, o mundo 
a sua volta não pode ser transformado de acordo com seus interesses e inspirações. Historicamente, as 
universidades não permitiram que as classes populares pudessem representar o mundo como próprio. 
E se não o faziam acontecer, não podiam transformá-lo. Dessa forma, o foco na estrutura curricular parte 
dos conceitos de Terra, Trabalho, Território e Cultura com intuito de vislumbrar uma transformação da 
lógica hegemônica e conceber autonomia ao indivíduo. Logo, a licenciatura em Educação do Campo tem 
por objetivo articular o ensino por área de conhecimento, a partir da dinâmica multi-inter-transdisciplinar, 
com intuito de superar a fragmentação do conhecimento com vias a auxiliar o aluno a ler sua realidade 
a partir dos conhecimentos por Área, com via a romper o paradigma do habitus conservatorial que gira 
em torno da formação universitária tradicional. Conceber uma epistemologia da práxis tem por objetivo 
garantir uma formação humana, integral e comprometida com o desenvolvimento humanizado, com 
valores, ética, política e estética, possibilitando a transformação nos modos de produção de 
conhecimento e incorporando os saberes dos indivíduos no processo de formação durante os tempos-
formativos que tem potencializado a difusão de múltiplos saberes e diferentes visões de mundo, 
proporcionando um aprendizado em torno da organicidade e da coletividade dos sujeitos envolvidos no 
processo. 
 

Silva, Marco Aurélio Aparecido da (Universidade Federal do Maranhão, Brasil) & Silva, Levi 
Leonido Fernandes da (Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal) – Da tríade 
adorniana hipotética (TAH) aos planos hipotéticos de audição (PHA): Reflexões sobre o conceito 
de audição inteligente (AUIN) 

O objetivo deste trabalho é refletir acerca dos conceitos abordados, estudados e construídos em nossa 
tese de doutorado, buscando entender como apropriação de tais conceitos contribuem para a educação 
musical. São eles: Tríade Adorniana Hipotética (TAH), Planos Hipotéticos de Audição (PHA) e Audição 
Inteligente (AUIN). Em nosso estudo, tais conceitos foram amplamente abordados conferindo um caráter 
de relevante significado para os estudos em educação musical, portanto entendemos que devam ser tais 
construções intelectuais, democraticamente colocadas à disposição da comunidade acadêmica e 
científica, de forma a contribuir para a ampliação da episteme proposta. “Audição Inteligente”, é um 
conceito recente, validado em nossa pesquisa de Doutorado e traz em seu cerne, sólidas bases 
científicas fundamentadas em estudos de Theodor W. Adorno, Murray Schafer e Aaron Copland, 
entendendo a relação entre ensino de música, paisagem sonora e ambiente social, tendo como aporte 
metodológico os princípios da pesquisa participante. Propomo-nos assim, em estudos de Pós-
Doutoramento, aferir o Estado da Arte no universo onde nossa pesquisa se deu validando assim, o 
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conceito construído. De tal forma, esperamos contribuir para que o processo de educação sonora se 
consolide ou ao menos, desperte um “olhar” mais atento a esta temática em toda sua solidez.  
 

Valiatti, Maria Aparecida dos Reis (Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, Brasil) – 
Instituições de ensino de música no Espírito Santo: dos conservatórios no interior à faculdade da 
capital 

O artigo propõe apresentar um relato da história dos conservatórios de música nas cidades do sul do 

Espírito Santo e o cenário social, econômico e cultural do Estado no período dos séculos XVII-XX, 

determinante para as iniciativas públicas e privadas empreendidas para superar o atraso imposto pelo 

Coroa, entre outros, no campo cultural e na aprendizagem musical. Nesses campos de conhecimento, 

uma das iniciativas mais importantes foi a implantação dos conservatórios de música nas cidades do sul 

do Estado, notadamente em Muqui e Cachoeiro do Itapemirim, além da criação da FAMES, a Escola 

Estadual de Música. Resgatar parte de suas histórias e suas ações para destacar sua importância e o 

sucesso de seus resultados é uma das expectativas sobre este trabalho. 

 

Virmond, Marcos da Cunha Lopes (Universidade Estadual de Campinas / Universidade do 
Sagrado Coração, Bauru-SP, Brasil) & Nogueira, Lenita Waldige Mendes (Universidade Estadual 
de Campinas, Brasil) – A História através da Música: as Revistas de Fim de Ano 

Música é expressão artística do homem. Livre, pois o pensar e a percepção da arte musical. Entretanto, 

música é também ciência. Neste sentido, a musicologia se apropria dos métodos da ciência para estuda-

la. Segundo Chailley (1958), a mentalidade do musicólogo adquire-se por curiosidade e através da 

experiência. De diferentes maneiras pode-se ser um musicólogo, seja um historiador; o sociólogo ou o 

músico que estuda o processo da composição de uma obra ou a sua performance artística. Esses olhares 

são todos pertinentes e úteis à musicologia. Uma das especialidades da musicologia denomina-se 

musicologia histórica. Esta separação a remonta a Adler (Mugglestone, 1981) que propõe a musicologia 

histórica e a sistemática. A primeira se preocuparia em estudar a história da música de concerto do 

ocidente, incluindo a paleografia musical, as práticas interpretativas e a história dos instrumentos. Já a 

sistemática envolveria a etnomusicologia, a estética musical e matérias teóricas básicas. Entretanto, com 

Kerman (1987) em uma abordagem epistemológica, a musicologia histórica revigorou-se e ampliou-se 

através de uma visão critica interdisciplinar. Assim, pode-se recomendar que a música e a história tem 

privilegia relação através da musicologia. Mais que isto, considerando-se que a Música e a Educação 

tem estreita relação, permite-se dizer que esta aproximação se dá pela musicologia, servindo como 

caminho para a interação e o dialogismo entre as áreas, pois que as duas pressupõem cognição e 

estabelecem a necessidade de uma forma de interação produtiva entre elas. Neste sentido, o objetivo 

da presente comunicação é relatar e discutir a relação interdisciplinar dessas experiências com vistas ao 

processo educativo em uma perspectiva dialógica entre as mencionadas áreas tomando como ponto de 

partida de reflexão, o modelo das “Revistas de Fim de Ano”, particularizando a experiência exitosas de 

Antônio Carlos Gomes e Antônio Scalvini com a revista Se Sa Minga de 1866 e suas relações com a 

segunda guerra de unificação da Itália (Beales; Biagini, 2013). 
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ESTUDOS DE CASO & RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Almeida, Thadeu de Moraes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Um monumento de 
arte: Os mestres contemporâneos do órgão (1912-1914) 

Entre os anos 1912 e 1914, a editora francesa Maurice Senart & Cia publicou oito volumes de uma 
antologia titulada Les maitres contemporains de l’orgue. O responsável por esta publicação foi o padre e 
organista francês Joseph Joubert (1878-1963), que desejava contribuir para a “beleza das cerimônias e 
dignidade da música sacra”, e para isso, selecionou uma vasta produção de composições para harmônio 
e/ou órgão de compositores “modernos” de diversas nacionalidades, que incluíam sete artistas 
brasileiros: os ligados ao Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, Alberto Nepomuceno (1864-
1920), Francisco Braga (1868-1945), Henrique Oswald (1852-1931), Glauco Velasquez (1884-1914), 
Arnaud Duarte de Gouveia (1865-1942) e Octavio Bevilacqua (1887-1959); e o diretor do Conservatório 
de Música da Bahia, Silvio Deolindo Froes (1864-1948). Esta publicação teve inspiração no Motu 
Proprio sobre a música sacra, Tra Le sollicitude (1903), do Papa Pio X (1835-1914), com a intenção de 
proporcionar aos organistas das igrejas católicas músicas que pudessem servir ao uso do órgão nas 
diferentes partes da celebração da Liturgia, ampliando sua função de apenas acompanhar os cânticos 
religiosos. Os oito volumes estão disponíveis no site do International Music Score Library Project e 
compõe um universo de 590 peças, em geral, de fácil execução, sendo considerada pelo autor como 
“uma verdadeira enciclopédia da Escola de Órgão Moderno”. Para cada volume havia um 
compositor/organista homenageado: os franceses Charles-Marie Widor (1844-1937), Fernand de La 
Tombelle (1854-1928), Eugène Gigout (1844-1925), Léon Du Bois (1859-1935), Vincent d' Indy (1851-
1931), Louis Vierne (1870-1937); o belga Alphonse Mailly (1833-1918); e o russo Aleksandr Glazunov 
(1865-1936). Separados por nacionalidade, e publicados em ordem alfabética, os volumes divididos em 
escolas francesas, estrangeiras, sendo os dois últimos dedicados às peças inéditas para grande órgão 
com pedal obrigado de compositores de diversas nacionalidades. Cada volume traz uma pequena nota 
biográfica dos compositores ali publicados. No volume 5 (Escola Estrangeira), nos deparamos com 
a Berceuse, de Octavio Bevilacqua, dedicada à sua filha Dóra; dois títulos Offertoire, um de Francisco 
Braga e outro de Arnaud Gouveia. Também neste livro, foram publicadas três peças do Opus N.11 do 
compositor baiano, Silvio Deolindo Froes: Petit hymne à Ste. Anne, dedicada a J. Joubert; o Prélude em 
Ré menor, dedicado a Alberto Nepomuceno; e o Poslude em Mi maior, dedicado ao Dr. Frederico de 
Castro Rebelo, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia. No livro 6, também dedicado 
aos autores da Escola Estrangeira, foi publicado o Prelude et Fugue, do então diretor do INM, Alberto 
Nepomuceno; do ex-diretor Henrique Oswald, uma Aria; e as Quatre Pièces: I. Præludio, II. Intermezzo, 
III. Chorale, IV. Finale, de Glauco Velasquez. No livro 7, dedicado às peças inéditas para grande órgão 
com pedal obrigado, Alberto Nepomuceno teve outra obra editada, um Offertoire, da mesma forma que 
a outra, foi dedicada ao responsável da publicação, Joseph Joubert. Este trabalho pretende investigar a 
inclusão dos sete compositores brasileiros nesta “enciclopédia”, internacionalmente difundida, tendo-se 
em vista que, em sua totalidade, estavam presentes compositores ligados aos diversos conservatórios 
do mundo, como Bruxelas, Petersburgo, Varsóvia, Viena, Cracóvia, Genebra, Stuttgart, Madrid, entre 
outros. 
 

Bortolin, Pedro Augusto Jubran (Associação Projeto Soprar) & Samuel Campos de Pontes 
(Universidade Estadual Paulista, Brasil) – A paisagem sonora do Campo Belo: ouvindo os sons 
do bairro 

Por onde começar a aula em uma classe em que a maioria das crianças não tem contato com o ensino 

formal de música? O que é possível fazer quando se tem apenas uma aula de música por mês e algumas 

vezes a aula é cancelada? O que esperar dos alunos em uma situação dessas? O que o professor pode 
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fazer? Essas eram as perguntas que tínhamos quando começamos as aulas de música no Projeto 

Soprar, uma associação que atua no bairro Campo Belo em Campinas, região de vulnerabilidade social. 

Esta associação promove atividades educacionais aos sábados pela manhã para crianças do bairro e, 

atualmente, tem o Projeto Pedagógico baseado nas ideias da Escola da Ponte. Voltando às questões 

levantadas no início deste texto, é possível dizer que são muitas as respostas possíveis, o que temos 

como objetivo é discutir o caminho que tomamos nessa situação. A partir deste relato de experiência, 

pretendemos mostrar um pouco do trabalho realizado em Campinas, que se baseou nas ideias de M. 

Schaffer, com destaque para o conceito de paisagem sonora (Schafer, 2011 A e B e 2009). Assim, o 

trabalho com os alunos teve como objetivo a escuta do ambiente em que eles estão inseridos e a 

conscientização desses sons na vida cotidiana, além do ambiente educacional. A partir disso, pensa-se 

que este relato, bem como as questões que surgiram durante o processo, podem disparar uma discussão 

que trate da escuta do ambiente sonoro como ponto de partida para o trabalho com música em condições 

adversas, tanto no que se refere a frequência das aulas, como aos materiais disponíveis (Fonterrada, 

2011). 

 

Candemil, Luciano da Silva (Universidade Federal do Paraná, Brasil) – Tablaturas para percussão 
popular: notação musical alternativa para atabaques da umbanda e candomblé 

Esse trabalho apresenta um estudo sobre notação musical alternativa para ser aplicada em dinâmicas 
de ensino e aprendizagem de instrumentos de percussão popular, com ênfase para os membranofones 
tocados com as mãos, em especial os atabaques. O objetivo é apresentar um tipo de escrita musical não 
tradicional que seja de fácil utilização pelos percussionistas da umbanda e candomblé, ou seja, do 
contexto êmico, mas que sirva também para análises rítmicas no meio acadêmico, contexto étnico. Por 
conta disso, um modelo de tablaturas para percussão foi desenvolvido visando facilitar a leitura rítmica, 
contendo de forma simples e sintética as informações mínimas necessárias para a execução de ritmos, 
tais como o compasso, divisão rítmica, timbres e manulação. Essa iniciativa surgiu da preocupação em 
compartilhar conhecimentos musicais sobre os toques do candomblé ketu praticados no Estado de Santa 
Catarina, adquiridos durante a execução de um projeto de pesquisa de doutorado. Nessa região brasileira 
foi identificado que o candomblé tem fortes laços culturais e históricos com a umbanda (TRAMONTE, 
2001; MACHADO, 2012; NUER, 2017), fato que justifica a atenção dada a essas duas religiões afro-
brasileiras Sinteticamente, o candomblé ketu é uma religião de matriz africana que cultua divindades 
africanas, os orixás, (LÜHNING, 1990; CARDOSO, 2006; BARROS, 2009), enquanto a umbanda, tem 
seus fundamentos associados ao africanismo, catolicismo, kardecismo e às práticas espirituais indígenas 
(SILVA, 2005; JÚNIOR, 2011; MARTINS, 2011). A respeito da notação musical, nas últimas décadas 
diversas pesquisas se preocuparam com os processos de ensino-aprendizagem de ritmos populares, 
das quais se destaca o sistema de escrita TUBS criado por Philip Harland, em 1962 (KOETTING, 1970). 
Além disso, diante do fato da notação ocidental não dar conta de ritmos tradicionais de origem africana, 
vários conceitos foram criados para melhorar a compreensão rítmica, entre eles: timeline (NKETIA, 1974; 
SANDRONI, 2001), pulsação elementar (KUBIK, 1979), circularidade e rotacionalidade (AGAWU, 2003; 
PINTO, 2001). Nesse sentido, almeja-se que a tablatura para percussão proposta aqui seja um modelo 
de notação musical alternativa que ajude na difusão dos ritmos tocados nos atabaques da umbanda e 
candomblé, bem como em outras práticas culturais semelhantes. 
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Céspedes Gómez, Ivette (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Argeliers León: tramas 
de su gestión musicológica (1960-1978) 

Este trabajo tiene como objetivo abordar el itinerario de gestión musicológica de Argeliers León (1918-
1991) entre los años 1960-1978, sirviendo como gesto de conmemoración por el natalicio del destacado 
compositor, etnógrafo y musicólogo cubano. Al tomar como estudio de caso la figura de León se 
reflexiona sobre cómo su visión ideológica, compartida con una red de actores intelectuales, estimuló y 
dinamizó el pensamiento musicológico en Cuba. Acción que desencadenó el proceso de 
institucionalización de la musicología en Cuba y su conformación como disciplina académica dentro del 
Instituto Superior de Arte, actualmente Universidad de las Artes (ISA). A partir del estudio de su 
producción intelectual, se resalta que el interés por la cultura africana de conjunto con la revalorización 
y teorización de las prácticas musicales folklórico, populares y académicas marcó un diferencial 
integrador en la gestión del conocimiento musical propiciada por Argeliers.  
 

Modesto, Márcio (Universidade de São Paulo, Brasil) & Rosa, Luciana Fernandes (Universidade 
de São Paulo, Brasil) & Berg, Silvia Maria Pires Cabrera (Universidade de São Paulo, Brasil) – As 
rodas de choro da Cia. Sarau, em Barão Geraldo, Campinas: um relato de experiência 

A presente comunicação é um relato de experiência das rodas de choro promovidas entre os anos de 

2007 e 2012, na Cia. Sarau, auditório de pequeno porte localizado em Barão Geraldo, distrito de 

Campinas. Estes encontros mensais, que resultaram num total de cinquenta rodas de choro com entrada 

franca, realizadas ao longo do período descrito, foram idealizados pelos integrantes do conjunto 

instrumental Chorando na Sombra, em parceria com Álvaro Tucunduva – o proprietário, produtor e 

arregimentador do espaço, cujos saraus ainda hoje movimentam a cena cultural do distrito regularmente. 

O relato se dá a partir da experiência in loco de um dos autores deste trabalho, o flautista Márcio Modesto 

que integra o conjunto e esteve presente em quase a totalidade destas rodas. A vivência nas rodas de 

choro da Cia. Sarau foi abordada com detalhes na dissertação de mestrado de Eduardo Fiorussi (2012), 

para a qual Márcio Modesto foi entrevistado e na ocasião pôde contribuir com o seu relato. No atual 

momento, – aproveitando-nos do distanciamento proporcionado pelos anos decorridos – reposicionamos 

algumas das práticas usuais daqueles eventos, caracterizados pela: espontaneidade nas práticas 

musicais e busca por um repertório comum; abertura à participação de músicos visitantes dos mais 

variados instrumentos e vertentes, mantendo-se um alto nível musical e privilegiando as tradições 

musicais do gênero; interação constante entre músicos e plateia durante e após a roda de choro; 

formação de um ambiente propício à socialização do conhecimento e à troca de experiências entre a 

comunidade frequentadora. Buscamos oferecer um embasamento teórico diverso do apresentado na 

dissertação de Fiorussi, destacando aqui os conceitos de comunidade de prática, delineados por 

WENGER (1998) e apoiados sobre os pilares do engajamento mútuo, empreendimento conjunto e 

repertório compartilhado, características similares às da organização das rodas de choro em questão. 

FINNEGAN (2013) surge com sua contribuição a respeito do estudo de uma “música local”, onde as 

práticas musicais estão intrinsecamente relacionadas com o grupo que as executam, sua relação com o 

público e as instâncias extras musicais que compõem este quadro. BEINEKE (2009) nos sustenta com 

sua visão a respeito da aprendizagem criativa proporcionada pelo fazer-música de forma coletiva. 

Esperamos contribuir através do relato desta experiência musical de compartilhamento e socialização, 

que se notabilizou como uma iniciativa particular muito significativa para a cena cultural do distrito de 

Barão Geraldo ao longo de seus cinco anos de existência ininterrupta. 
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Pinto, André (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Músicos negros e musicistas 
negras nas narrativas históricas dos livros didáticos 

A historiografia tem demonstrado as possibilidades de ascensão social de músicos negros e “mulatos” 

durante a segunda metade do século XVIII e as duas primeiras décadas do século XIX. As afiliações 

desses homens e mulheres livres em corporações de ofício, irmandades religiosas e corpos militares 

foram etapas estratégicas e fundamentais desses sujeitos de alguma forma ligados à escravidão em 

busca de melhores condições de vida na sociedade colonial. Dedicaram-se intensamente ao estudo e 

ensino, produção e reprodução de música erudita, tendo como principal atividade profissional a música 

religiosa. Destacam-se a despeito das iniciativas pontuais em outras regiões: Minas Gerais durante o 

período do ciclo do ouro e Rio de janeiro a partir do estabelecimento da corte de D. João VI. Em 9 de 

janeiro de 2003 foi sancionada em âmbito federal a Lei n° 10.639 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n° 9.394), instituindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

africanas e afro-brasileiras: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1o O conteúdo 

programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, 

a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 

Brasil.§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras.” Alinhados à Lei n° 10.639 embasados pelas obras dos autores Curt Lange (1978), Sérgio 

Bittencourt-Sampaio (2010), Fernando Prestes de Souza (2007) e Antonio Carlos dos Santos (2009), 

volitamos por traçar e defender uma narrativa histórica que contemple positivamente figuras negras de 

importância na construção da cultura nacional no âmbito musical, a partir de análises, críticas e 

contrapropostas das abordagens do/as negro/as em três livros diferentes didáticos adotados no 8º ano 

do ensino fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro, pois de acordo com as últimas 

Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de Educação, publicado em 2016, o 8º ano é o período 

escolar onde os conteúdos das atividades mineradoras em Minas Gerais e a regência Joanina no Brasil 

são abordados. Acreditamos que o livro didático seja uma das primeiras e importantes vias pelas quais 

a linguagem da história é absorvida por sua distribuição gratuita pelo Programa Nacional do Livro Didático 

a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino, caracterizando um importante campo de 

disputa ideológica sendo assim ferramenta de ações afirmativas no campo étnico-racial. A pesquisa 

encontra-se em desenvolvimento, em fase de seleção do material a ser analisado. 

 

Pires, Antonilde Rosa (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) & Camara, Andréa 
Albuquerque Adour da (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) – Cantos Proverbiais 
Africanos de Eduardo Camenietzki: um estudo de caso 

A distâncias entre as classes sociais não são menos marcadas quando consideramos a competência 

específica que é uma das condições (tácitas) do consumo de bens de cultura legítimos. (BOURDIEU, 

1983, p. 91). Neste processo, as dinâmicas estabelecidas entre grupos marginalizados cujas culturas 

são demonizadas e a elite detentora não somente dos bens econômicos, mas principalmente dos 

instrumentos e mecanismos de controle social dos grupos aos quais se volta para apropriar-se de seus 

bens culturais e humanos dentro de uma proposta civilizatória de sociedade, ocorre dentro de um modelo 

de apropriação de forma bem complexa orientado pela manutenção da estrutura de poder. O 

procedimento metodológico utilizado aqui é o Estudo de Caso com enfoque no estudo de conteúdo – 
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análise do conteúdo buscando diálogos com as premissas de investigações da pesquisa, 

contextualizando em tempo e espaço, para que encontremos informações detalhadas, através de 

entrevistas pontuando questionamentos e respostas aprofundadas para que sejam amplas e 

significativas as reflexões e análises críticas sobre o nosso objeto estudo; a canção Cantos Proverbiais 

Africanos de Eduardo Camenietzki. Os objetivos são entender como se deu o processo de criação da 

obra a partir da premissa que parte da compreensão da música como uma atividade coletiva, bem como 

refletir sobre o evento de apropriação especificamente dos provérbios musicados na canção recolhidos 

do livro Owé - Provérbios - Salvador 2007 que contém provérbios em Yorubá e em português, de autoria 

da Maria Stella de Azevedo Santos; a Mãe Stella de Oxóssi, Odé Kayode, a quinta Iyalorixá do Ilê Axé 

Opó Afonjá em Salvador. Vale ressaltar que este é uma pesquisa em andamento. 

 

Silva, Luiz Sergio Ribeiro da (Universidade Federal do Paraná, Brasil) – Fernando Montanari: Um 
estudo de caso sobre o desenvolvimento da expertise no piano popular 

A expertise musical pode ser definida como o conjunto de características, habilidades e conhecimentos 

que distinguem músicos experts de novatos e/ou com pouca experiência neste ramo de atividade. A 

presente pesquisa tem como objetivo investigar o processo de desenvolvimento da expertise do pianista 

curitibano Fernando Montanari, que conta com mais de 60 anos de atuação profissional, tanto como 

piano solo como na participação em grupos. Trata-se de uma expertise relacionada com a improvisação, 

resultante de um processo de construção de uma identidade musical baseada principalmente no histórico 

de escuta musical, na aquisição dos conhecimentos formal, informal, impressionista e supervisionado, 

dentro da perspectiva de David Elliott (1995), e nas atividades práticas de criação e elaboração de 

arranjos resultantes das constantes demandas que ocorreram durante a trajetória artística. O 

procedimento adotado no presente estudo de caso foi a história oral, por meio de diversas entrevistas de 

caráter retrospectivo e na exemplificação ao piano. Os resultados parciais indicam que o pianista 

desenvolve padrões musicais específicos envolvendo recursos como ornamentos, arpejos, escalas, 

intervalos e progressões de acordes em que a aplicação num campo harmônico ocorre dentro de uma 

experiência estética, permitindo a expressão pessoal do artista na improvisação e consequentemente a 

formação da sua identidade musical. Os dados serão discutidos com as teorias da expertise musical 

encontradas na literatura científica, a partir da perspectiva da filosofia da educação musical proposta por 

David Elliott e do ato de fazer música de Lehmann, Sloboda e Woody (2007). Pretende-se, com este 

trabalho, contribuir para a elaboração de métodos de ensino voltados à improvisação e ao aprimoramento 

da prática do piano popular brasileiro. 
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KEYNOTE SPEECHES 

Castro, Claudia, (Villa-Lobos Museum, Rio de Janeiro, Brazil) – Music and Cultural Management: 
perspectives of learning and training programmes and professional practices 

Are you a music student at university, but cannot understand how to make a living in the music sector, 

because you do not see yourself as an orchestral player as university professor or as a musician 

performing at events, bars and restaurants? What does it mean to you to make a living as a musician? 

Do you reflect on what sacrifices and choices you need to make to be a musician? What options are 

available to you? If you already work in the field, but you are worried about entering specific music circles, 

exclusive to those who have the contacts in the network or require specific skills that you do not currently 

have? Are you curious to learn something else that is not offered as a discipline in your university's music 

department? Careers in musical production and cultural management within the creative economy require 

musical knowledge and an understanding of what the job market can offer as a starting point. There are 

a variety of paths that can be pursued depending on your individual goals and the opportunities in your 

environment. Claudia Castro, Director of the Villa-Lobos Museum, will present three perspectives to 

illustrate how training in cultural management offers a better understanding of the contemporary 

challenges of the musical scene. The development of musical careers, the management of cultural 

organizations, and an overview of cultural policies will be the themes addressed in the lecture 

Lima, Edilson V. Almeida, (Federal University of Ouro Preto, Brazil) – Music and language: the 
threshold of the poetic dimension 

Is it possible for human beings to be out of language? And is it possible that language is out of history 

(time-space-social subjects)? On the other hand, is history, whether as an event as a discipline, not 

characterized as discourse or narrative? Is it possible for a language (a coded system) not to "happen" in 

history, that is, out of time and space and not linked to specific social subjects, and at the same time not 

set up as a discourse, a poetic, a construction? And how to understand the "discourse of sounds" within 

that perspective? From these issues, we seek to reflect as in the "speech of sounds", i.e. music, seems 

to occur similar thing, notwithstanding its non-semantic and non-representative character, because, as 

we emphasize in this writing, the musical sound is also system, discourse, performance and, when it 

happens as event in place and time determined, therefore historically locatezed, involves us, instituting 

possible worlds. In this sense, the "simple" listening to a "pure" melody, by happening in certain time and 

space, and always connected to those who produced it, or to some object of virtual reproduction, unveils 

as history and, at the same, the articulation (also in the sense of rhythmic, in a temporal sense) an 

"affective complex", a Stimmung, between who did and the one who listens. 

Penna, Maura (Federal University of Paraíba, Brazil) – Musical education: reflections on university 
research and its contribution to society 

From the specific place of music education, we will deal with research at the university, interweaving 

themes of the Symposium. With respect to the history of musical education in Brazil, the School of Music 

of UFRJ itself has a historical role, as inheriting the first formal institution of the country. But with the 

University Reform of 1968, the conservatories were no longer able to graduate at the higher level, neither 

musician nor teacher, which contributed to the creation of music courses in colleges and universities. This 

historical milestone signals the relative "youth" of specific postgraduate courses in music, which face the 

challenge of the socialization of knowledge produced in them. By addressing the various processes of 
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teaching and learning in music and being linked, by degree, to teacher training for elementary schools, 

the area of music education has a greater possibility of bringing concrete contributions if it is able to 

recognize the demands of classrooms and approaching schools. Challenges for vocational training - 

specifically the music educator - face, in particular, the impasse between, on the one hand, the norms for 

higher education in music in its specificity and, on the other, the imprecisions of the norms for the teaching 

of art / music in basic education and the persistence of a multipurpose vision for teaching art in school 

culture. As for multi / inter / transdisciplinarity, we discuss the need for dialogue between different areas 

of knowledge and the various specialties in the field of music, so that our production of knowledge is able 

to meet the needs of the contemporary world, as Edgar Morin points out. We exemplify some possibilities 

of action research that, with interdisciplinary references, can bring effective indications to practices of 

musical education, contributing to its transformation. We conclude by pointing out the provisional nature 

of our knowledge and the need for a critical discussion of ideas for the advancement of research in the 

field of music. This work deals with the trajectory of lyrical singer Izaíra de Oliveira, a black soprano, and 

her relationship with the inauguration of Leopoldo Miguez Hall, on November 9, 1922, at the National 

Institute of Music. The silencing seems to be the tonic that the constructions of memory and history 

bequeathed to the trajectory of the soprano and to their participation in the event of the Institute. The 

concept of collective and social memory, proposed by Maurice Halbwach, helps us to understand the 

scarcity of information about both. The research was done from the consultation of periodical newspapers 

- through the National Library's digital newspaper library - and the concert program of the inauguration, 

available in the collection of the Alberto Nepomuceno Library. 

 

THEMATIC SESSION “Analysis of Popular Music” 

Almada, Carlos (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – Transformational theory and voice 
leading in popular music 

Concise description of two original theoretical formulations related to the research project "Structural 

studies in popular music", associated to the Post-Graduation Program in Music of UFRJ, and coordinated 

by the present author: (1) PK System, intended to the examination of high-level harmonic relations in 

popular music, from the adaptation of principles of Transformational and Neorriemannian theories; (2) 

Voice-Leading Theory in Popular Music, which seeks an exhaustive taxonomy of possible contrapuntal 

configurations in chord progressions in popular genres. 

Barros, Frederico (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – Beyond 'Vivaldi & Pixinguinha': 
Radamés, choro and concert music 

Released in 1980, Vivaldi & Pixinguinha is Camerata Carioca’s well known first record. As both the group’s 
and the album’s names suggest, much of Radamés Gnattali’s work threaded the line where art music and 
the Brazilian musical genre known as *choro* meet. This paper aims at discussing two of Radamés’s 
earlier works, though. These are also directly related to the choro universe, and thus allow us to explore 
the transit of elements that can be referenced to the traditions that interest us here. 
In Papo de Anjo, composed by Radamés himself, and in the arrangement he wrote for his own Sextet of 
Pixinguinha’s composition Cochichando, we have the opportunity to observe how harmonic and motivic 
manipulations can have long range formal implications.In order to analyze these pieces and render visible 
the affinities between the elements and traditions at play here, a discussion of more theoretical nature on 
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how the idea of tradition can serve to deepen analysis itself will also take place. Finally, based on what is 
presented, I will briefly discuss Gnattali's trajectory. 

Lana, Jonas Soares (Federal Institute of Rio de Janeiro, Brazil) – Satire and experimentalism on 
Rogério Duprat’s arrangement for “Chão de Estrelas” by Os Mutantes 

This work analyses the recording of the song “Chão de Estrelas”, released by rock band Os Mutantes in 

1970. This analysis aims to highlight the satiric effect produced by the arrangement, which the band 

created in cooperation with composer Rogério Duprat and professionals who were working in the shadows 

of recording studios. We state that this satiric effect mainly results from the experimental and irreverent 

addition of sounds that were unexpected by most of the Brazilian audience at that time. 

 

CRITICAL ESSAYS & RESEARCH PAPERS 

Abadala, Victor Emmanuel Teixeira Mendes (Museum of Astronomy and Related Sciences - MAST, 
RJ) & Camara, Andréa Albuquerque Adour da (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) & 
Moreira, Daniel Salgado da Luz (Anísio Teixeira Educational Center – CEAT) – Traces of an 
unknown discourse: memory and forgetfulness in the musical trajectory of Izaira de Oliveira and 
the Salão Leopoldo Miguez 

This work deals with the trajectory of lyrical singer Izaíra de Oliveira, a black soprano, and her relationship 

with the inauguration of Leopoldo Miguez Hall, on November 9, 1922, at the brazilian National Institute of 

Music. The silencing seems to be the tonic that the constructions of memory and history bequeathed to 

the trajectory of the soprano and to their participation in the event of the Institute. The concept of collective 

and social memory, proposed by Maurice Halbwach, helps us to understand the scarcity of information 

about both. The research was done from the consultation of periodical newspapers of the time - through 

the National Library's digital newspaper library - and the concert program of the inauguration, available in 

the collection of the Alberto Nepomuceno Library. 

 

Aubin, Cristiana Ribeiro (University of Coimbra, Portugal / Federal University of Rio de Janeiro, 
Brazil) – Collection D. Thereza Christina Maria Collection at the National Library Foundation (FBN): 
considerations on the inventory process 

This work presents part of the results of the doctorate research “Music in D. Thereza Christina Maria 
Collection: construction of a network of meanings, 1784-1891”, of which theses, structured in two parts, 
proposed: delimit the music section and produce a corresponding detailed inventory and, a critical reading 
of the new musical contingent, from its characterization to the first proposal of the network of CTCM 
musical content meanings. In this communication we will approach the first part of the research, explaining 
the trajectory of the CTCM musical section and how the inventory process happened. Known as the 
largest donation received by FBN, D. Thereza Christina Maria collection was donated by the former 
emperor D. Pedro II in 1891. Due to its extension and diversity, it was divided among the sections of the 
library, which one responsible by the content received. The share related to the CTCM musical section is 
currently located at the Sound Archive and Music Division (DIMAS), but for 61 years its items were spread 
out throughout FBN in sections as Manuscripts, Impress and Iconography. Only in 1952 when the "Music 
Section" was founded, the specialized collection was gathered in the same place. The one responsible to 
gather and organize this material was the librarian D. Mercedes Reis Pequeno, who developed a 
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classification system specific for the music section. This system consisted in creating many subdivisions 
by “subjects” (Brazilian scores, foreign scores, newspapers, librettos, etc.) and later distribution of the 
material according to this classification. In an interview with Revista Brasileira de Música in 2008, D. 
Mercedes revealed that one of her worries while organizing the music material was to make the collection 
available to the users even if the process could have been made in precarious way. Reflecting about this 
statement, we considered that, regardless of the pioneering of D. Mercedes and the several challenges 
that she faced, such organizing system that has never undergone updates, currently results in huge 
difficulties in data access and CTCM works identification. This happens because consulting the works got 
conditioned to knowing the “subjects”, which criteria, unfortunately, are not always clear. The search for 
the CTCM musical works has been, therefore, a complex task once the classification system chosen 
dispersed the musical items inside the music section itself in such way that not even the computerized 
search tools could rebuild. The field “Collection” of the online database, only filter from the catalog that 
allowed a direct consultation to CTCM items, identified, in 2013, using the reference “c.t.c.m.”, only 195 
pieces. However, it was possible to find in the paper catalographic cards references to more CTCM works. 
We noticed then to be before a collection practically ignored, though mentioned as important part of our 
cultural heritage. During the inventorying process, we faced many difficulties, starting by the irregularity 
of paper and online cataloging cards, many of them incomplete and without the proper reference to CTCM. 
In the online database from FBN another obstacle, once the information was not typed following a pattern. 
Sometimes the initials “c.t.c.m.” shows on the “Collection” field, other times on “Note” field, however “Note” 
is not a search field. We also investigated the presence of the typographic tag currently named by ex libris 
attributed. This tag is not present in every CTCM items, so, we inquire how we could prove that the pieces 
that has not ex libris actually belonged to the collection. It was necessary consult the donation and 
registration books stored in FBN Manuscript Division, in order to verify the entrance of scores by day, 
month and year of the classification, since 1891. More investigations were made, as: CTCM volumes 
content analysis, transfer of pieces out of FBN (two of them sent to the Imperial Museum of Petrópolis-
RJ), and still suspect cases of belonging attribution, doubled catalog cards, etc. After raising the paper 
cataloging cards and the catalog of music scores of the online database, we moved onto the confrontation 
with each musical score. After finishing this triage, we opted for organizing the fund in 6 fields ordered by 
alphabetical order according to the last name of the composer (Last Name, Name; Title and 
Incipit/inscription; Manuscript or Impress (Press/Location/Date); Instruments/Musical Formation; Quota 
(Location) and Observations (Dedications, Ex-Libris attributed, Others). This way, we got to know an 
extension fund much more considerable with 1,325 musical items, among which 1,038 printed and 287 
manuscripts. The fund is circumscribed between 1784, date of the oldest music score from CTCM 
according to the data that we investigated (though this date does not seem to be agreed among CTCM 
researchers) and 1888, date of the most recent music score (we safeguard that the doctoring research 
reaches till 1891 once this was the year that the collection donated to FBN became public). It is necessary 
to say that the inventory detailed from CTCM was given to FBN in 2016 when we participated on the 
National Program of Support to Research – PNAP, program of incentive to researches that propose 
improvements of the FBN collections, however, so far there was no update about the contingent of works. 
Faced this, and as a way to guarantee access to the CTCM music section, we built an online database: 
www.acervomusicalctcm.org. All this shows us that the organization and description of collections should 
not be an exclusive task of librarians and archivists. It is fundamental the involvement of the researcher, 
of the universities and scientific projects turned to the improvement of the collections or we will continue 
producing researches constantly harmed by the limited perception of the whole. Paulo Castagna alerts 
that we do not know historic aspects involved in the Brazilian projects of organization and cataloging of 
musical collection when it would be essential to know the interests and methodology that oriented these 
projects (Castagna, 2004). The organization that we found for CTCM reflects exactly this situation and 
because we do not glimpse clearly the procedures before, had to be necessary a thoroughly and 
meticulous archive work so we can really understand the size of this cultural heritage. 

http://www.acervomusicalctcm.org/
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Batalha, Rodrigo Serapião (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – The case of tonality in 
contemporary music 

Since the late 19th and early 20th centuries, concert music scholars have earnestly explored the topic: 

what should come after the end of the musical system called ‘tonality’? To tackle this question, composers 

have attempted new techniques and styles. First came atonalism, then dodecaphonic technique, then a 

serial conception that led to other aspects beyond pitches, such as dynamic and rhythmic values. A further 

development came in the post-war period, when new sounds appeared with new technological resources 

to create electronic and electroacoustic music. Innovators including American composer John Cage 

walked to a different direction, questioning both the musical tradition and those traditions of European 

modernism mentioned above. Then, from the narratives of several composers and scholars, it was 

established that tonality became a “dead language” (SCRUTON, 1999). Nevertheless, tonal music has 

continued to be the most listened to musical system, and one that is used in new concert music styles 

including neoclassicism and nationalism. At the same time, tonality has created new paths, emerging into 

the Afro-Euro-American musical amalgam, gaining broad scope in mass media (not only in North America, 

but in Central and South Americas as well), and becoming an art form in the cinema. Likewise, beginning 

in the U.S.A., minimalism and post-minimalism have brought new perspectives to tonality in concert 

music. Therefore, throughout the last century, we can see an endless of tonal elements (HEYER, 2007), 

differing from the idea of exhaustion of tonality. From about three decades ago through the beginning of 

the 21st century, both academic and artistic fields of music have been opened to new approaches that 

allow us to find new aesthetic and theoretical perspectives to tonal music. However, it must be pointed 

out that, even if tonal language has been considered an obsolete tool in writing music, it is still somehow 

a traditional component in writing about music. Thus, tonality is not well enough understood as matter for 

investigation and research. Traditional music theory always had been linked to physic theory, but in the 

contemporary context, alternatively, acoustical data have priority to tonal music theory (REHDING, 2003). 

The point is not to stop linking music and physic, but to stop believing that music and acoustics are 

equivalent to each other. This seems to be a challenging issue, but the following strategy has been chosen 

by many authors: the use of geometry as a tool for musical understanding and analysis. Within the 

academic literature, a broad range of researchers incorporate this discussion, particularly in the U.S.A, 

as it can be seen in books such as A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended 

Common Practice (TYMOCZKO, 2011). Also, based on this matter, there is a doctoral thesis written in 

Portuguese language, Musicalidade métrico-tonal: condições primeiras para a comunicação verbal sobre 

a música [Tonal/metrical musicianship: initial conditions for verbal communication on music] (MORAES, 

2003). My hypothesis is: if we can claim that geometry brings tools for understanding how tonal music 

works, it leads to finding new ways to thinking about tonality, and consequently, new ways to compose 

pieces of tonal music and analysis. From this proposition, the main aim of this research was to explore 

new theoretical tools to write about music and to write music. This issue is beyond the scope of ‘classical 

tonality’ because it draws attention to aspects of contemporary tonal music. It could help to describe the 

relation between musical styles and to question (and experiment with) how concert music — both classical 

and contemporary — relates to popular music. 
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Benedetti, Danieli Verônica Longo (State University of São Paulo, Brazil) – Eyes shut: the original 
concert of the Société Musical Indépendente-SMI 

Conceived by Maurice Ravel (1875-1937), with the support of a group of composers that included Charles 

Koechlin (1867-1950), Florent Schimitt (1879-1958) and Gabriel Fauré (1845-1924), the Société Musicale 

Indépendante – SMI (1910-1935) was an association founded to promote contemporary music regardless 

of school or nationality. The SMI’s main activity was to organize concert seasons. Along its 25 years, it 

held 169 concerts and was responsible for the premiere of an outstanding number of compositions that 

were selected by a committee comprising its leaders. The association was established after these 

composers left the Société Nationale de Musique – SNM, founded in 1871, a nationalist society whose 

objective was to promote contemporary music however restricted to French composers. To attract 

audiences and the attention of new members, the Société Musicale Indépendante committee conceived 

a unique concert. The proposal was to present a program in which pieces would be played without 

identification of their composers, so as to expose both audience and critics to anonymous pieces and 

observe their reaction. A call for the event was published by the Le Guide du Concert on May 6th, 1911 

with the following explanation: “To protect the audience from the influence of preconceived ideas, the 

composers of the pieces to be played will be kept secret” (year 2, n. 29, 1911, p. 384). Thus, on May 9th, 

1911, at Salle Gaveau, the SMI held an “unnamed author” concert. The concert also expected the 

audience to identify the authorship of each piece played in a form, as per the instructions printed in the 

program: “Listeners are invited to write down in a special report card the names of the musical 

personalities they believe they have recognized” (BnF-Musique, Programmes SMI). The result of this 

experience would be extensively discussed among participants and documented by the specialized critics 

of the time, further fueling the controversy around the event. An analysis of the writings produced by the 

press about the SMI “unnamed author” concert enables us to observe that the audience reaction did not 

meet the expectations of the project conceivers. Added to that, there is an anecdotal description of the 

event made by part of the critics who attended the event. What organizers expected to be a way to learn 

about the audience perception of contemporary music production and about the different composition 

styles presented became a confusing and embarrassing situation, since reviews were made amongst 

rumors, laughter and huge disorder by part of the audience. Opinions about the pieces presented could 

not be more diverse and, according to the survey presented in the article written by Louis Vuillemin, 

ironically entitled Rendez a Cesar..., published by Comoedia newspaper on May 11th, 1911, successes 

were minimal—the reason for major frustration amongst the composers involved and for the concert 

formula not to be repeated. The article by Charles Cornet, entitled Société Musicale Indépendante, 

published by Le Guide Musical, year 57, numbers 22-23 from May 28th and June 4th, 1911 emphasizes 

the audience behavior and makes an analogy between the SMI initiative and the children’s game 

‘blindman's buff’. It leaves some comments about the pieces presented and about the players’ 

performance. The author also does not fail to emphasize the fact that the audience did not identify the 

Valses nobles et sentimentales by Maurice Ravel, one of the conceivers of the project and founder of 

SMI, even challenging the worth of the piece and the composer`s intentions.By means of the press 

production of the time, of documentation gathered in the private collection of composer Charles Koechlin 

(SMI founder member) and of the Bibliothèque Nationale de France, BnF – Musique, the present paper 

intends to be a reflection on the Société Musicale Indépendante “unnamed author” concert and on the 

specialized critics’ reviews of the event.  
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Fonseca, Anna Cristina Cardozo da (Peter II College, Rio de Janeiro, Brazil) – The National Institute 
of Music and the celebrations of the Centenary of the Independence of Brazil 

Just over a hundred years ago, Brazil was preparing to celebrate the first centenary of its political 
independence from the Portuguese metropolis. At that moment, it was decided to promote an eminently 
mercantile and prominent event in the universe of modernity, which celebrated the wonders of science 
and progress effected by the ideas of the Enlightenment and embodied in the Industrial Revolution - a 
national exhibition. Such a choice seemed perfect for the commemoration of that national date which, 
from the point of view of history itself, was full of dichotomies, and at the same time attended to the need 
and desire of those who had pushed the country to the republican regime to achieve civilization, progress 
and modernity. Held from September 1922 to July 1923 in the city of Rio de Janeiro, then the federal 
capital, the International Exhibition of the Centennial of the Independence of Brazil reflects this apparent 
dichotomy between tradition, past and memory and civilization, future and modernity. Initially planned to 
last just over three months, it closed the doors only in July of the following year, and this merchandise fair 
was worth the visit of more than three million people, who attended to meet and attest the quality of 
products of more than ten thousand exhibitors, between national and foreign representatives, who, 
flanked, presented the virtues. The Exposition of 1922 consisted of two sections: Avenida das Nações, in 
which fourteen foreign representations were lined up, and the national section, composed of eighteen 
pavilions, in which Brazil presented its wealth and capacity of work. In these spaces, the celebratory 
events were multiplied, of which, often, the music participated, as protagonist or as an adjunct, promoted 
by the Brazilian government or performed by the nations that attended those parties. Research carried 
out from material produced between 1921 and 1925 by the Executive Committee of the Commemoration 
of the Centennial of Independence, an official collective established from Decree 4,175 / 1920 and 
responsible for the elaboration of the programming of those festivities, ended up revealing discussions, 
goals and projects idealized to integrate the programming that would celebrate the centennial date and 
allowed the first access to the participation of the music in that event, being possible to confirm the 
presence of the main musical formation establishment of the federal capital, the National Institute of 
Music, and of its Director, at the time, in the debates then promoted. Formally integrated by senior 
politicians of the federal government, the Executive Committee had the collaboration of professionals 
from different areas, asked to express themselves about specific items. Thus, Abdon Felinto Milanez 
(1858-1927), for his role as Director of the National Institute of Music, at the time of the celebration of the 
Centennial of Independence, was appointed Chairman of the Music Subcommittee of the Executive 
Committee, being the professional formally consulted and responsible for the indication of musical 
activities that would integrate that official program in the physical space of the International Exhibition. 
The symphonic concerts are the main link of the celebrations of the Centenary to the National Institute of 
Music. The construction of a new headquarters for this educational establishment handled the sessions 
of the Executive Committee and integrated all the projects presented by Abdon Milanez to that collective, 
who was committed to ensuring the completion of the works already in progress and in preparation, with 
a piano by the new hall of the institution, which was supposed to provide the federal capital of physical 
space suitable for the practice of concert music from an acoustic point of view, and in keeping with the 
great interpreters who visited the country, and whose inauguration, originally planned to take place in 
September 1922, as part of the official commemorative celebrations of the Centenary, Milanez proposed 
the holding of concerts with vocal and instrumental works by great Brazilian composers, from José 
Maurício, who solemnized the occasion. A second group of activities proposed by Milanez was composed 
of gala shows, organized for civic-nationalist purposes and materialized in the assembly of living pictures 
that, linked to the main characters of each of the stages of the history of Brazil reproduced in them and to 
screens and works musical instruments that bear such symbology, could represent the evolution that has 
occurred throughout the existence of the nation, since the presence of the first Portuguese in Brazilian 
lands. Reorganized, these spectacles eventually became popular presentations, attractions that, by 
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design, mobilized a large mass of people and were paramount in such mercantile expositions, for 
seducing visitors and inviting them not only to explore and explore those spaces. modernity, but also to 
allow themselves to be involved, to educate and to civilize by the encyclopedic character of the exposed 
galleries of goods and of representations like those that are pointed out here. The result of an agreement 
signed between the City Hall of the Federal District and the businessman Walter Mocchi (1870-1955), the 
official lyrical season of the celebrations of the Centenary, section of greater scope in front of the other 
propositions of musical realization, that took place in the Municipal Theater and which included the 
aforementioned shows, also had the performance of Abdon Milanez, heard by the Executive Committee 
on the choice of national operas that would integrate that schedule. Despite the fragile academic-musical 
background of the Director of the National Institute of Music - an engineering professional - the proposals 
he presented for the centenary celebrations did not approach the "light music" that characterized his 
compositions, although they also did not distinguish themselves by the magnitude that had been observed 
in other areas of that International Exhibition. On the contrary, Abdon Milanez's propositions for musical 
participation at that time seemed rather narrow, merely giving the National Institute of Music an 
appropriate building for academic activities and a concert hall that would meet the technical conditions for 
musical presentations; purchase of pianos to house this new room; and to symphonic and operatic 
concerts in sections and pavilions of the International Exhibition or even in the new building. 
 

Fonseca, Modesto Flávio Chagas (Federal University of São João del-Rei) & Antonio Tenório 
Sobrinho Filho (Federal University of São João del-Rei) – Diplomatic musicology: the study of 
copies in the process of transmission of the musical work 

Archives in Brazil are full of musical works recorded graphically in an expressive amount of documentary 

specimens. Although invaluable, due to the non-application of treatment of its archival funds, a small 

portion is accessible to the investigator interested in the search for information that can support different 

purposes. The original musical document is of great interest in most cases of scientific investigation, due 

to the fact that it is the first physical materialization of the written form of a musical work, direct expression 

of its author, the composer in the case of music. However, not infrequently the original document ceases 

to exist by discarding, disappearance, physical damage or other still, and the copy becomes the closest 

representation to the original available to the researcher. Musical works by José Joaquim Emerico Lobo 

de Mesquita, a musician and composer from Minas Gerais who worked mainly in the 18th century and 

died in 1805, no longer have their originals and are recorded in copies of the late 19th and early 20th 

centuries, such as his Ladainha in the lower sun with copies of 1895 and 1914 (DUPRAT, 1991: 75).  

In the absence of previous documentary specimens, the late nineteenth century acquires the status of an 

earlier, chronologically closer to the original. To the extent that the archive has, in its funds, composite 

works in moments more distant from the present, both the presence of copies in the detriment of the 

originals will be greater. A predominant reality among the numerous archives of Brazilian musical 

manuscripts, the study of the copy reveals, more and more, promising and of great informative potential. 

According to Bellotto the copy is a formal representation identical to an original document, which aims to 

reproduce and / or replace it when it disappears (2006: 109). In the act of copying there is the possibility 

of interference by the copier. Each new copyist of a musical work is subject to apply its "set of conventions" 

promoting changes in the graphical form of the text used as a model (GRIER apud FIGUEIREDO, 2004: 

128).  As a consequence, variants and misunderstandings can be identified in any part of the musical 

document, including in its text, that is, in the content. In the case of music, such changes can occur in a 

way that modifies the sound result from aspects such as articulation, dynamics and even melody, rhythm, 

harmony and structure of the work. According to Bellotto (2006) Diplomatic Tradition is the way to study 

the various modes of transmission of the document over time. This study aims to apply tools from 
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Diplomatic Science in musical manuscript documents. The region of Campo das Vertentes in Minas 

Gerais has a history of music full of figures and facts, being, as a consequence, a depository of expressive 

musical archival documentary heritage. Due to the little investment in researches on the existing musical 

archives, it is still not possible to state on the quantity and locality of archives located in this mining region 

as well as in others. In São João del-Rei are two of the most significant in Brazil: the musical archives of 

the Lira Sanjoanense and Ribeiro Bastos orchestras, musical ensembles formed in the eighteenth century 

and in full operation today. As a sample of the application of the Diplomatic tools, documents were 

selected from the file of the Lira Sanjoanense Orchestra, which transmits the Missa work for the 15th of 

August of the composer from San José, Fr. José María Xavier. This musical composition was designed 

to be played on August 15, at the ceremony that marks the Feast in Assumption of Mary. Even today it is 

performed on this day, the only opportunity to hear it all year long. It is, therefore, work of significant 

relevance for the society of São João del-Rei and the Orchestra Lira Sanjoanense is the only holder of 

musical documents that transmit it, among them the original in sheet music format, as well as abundant 

sets of copies that include those of the composer himself and a lot of different musicians. The choice of 

this documentary set provides perfect conditions for an efficient demonstration of what is proposed in this 

study: to analyze, from the original document, the different categories of copies and their implications in 

the process of transmission of the musical work. 

 

Fraga, Alex Sousa (Northern Illinois University, United States of America) – Brazilian popular 
music recognition: the contradiction between Candomblé and samba 

The historical persecution of non-Christian traditions started before the Portuguese people arrived in 
Brazil. Portugal was already persecuting the Jewish within their own territory and during the colonization 
process in South America they soon started to convert African slaves and native communities. This 
indoctrination led to many consequences to the Brazilian political, social and cultural scenario today and 
traditions that emerged from African culture like Candomblé always had to cohabit with preconceptions 
and other forms of violence. Differently from Camdomblé, samba managed to become one of Brazilian 
national symbols even though it was also persecuted in the past. The purpose of this work is to investigate 
the reasons why samba became accepted nationally and internationally while Candomblé is still being 
persecuted within Brazil and virtually unknown in other countries. The goal of this comparison is to clarify 
Candomblé’s strong musical influence on samba and to show that the history is also part of the 
performance of any musical genre. The 19th C. Bahian newspaper entitled O Alabama is the source that 
documented the persecution inferred against both Candomblé and samba. Almost two centuries ago, 
both elements of Brazilian culture shared the same physical space in Rio de Janeiro. Lisa Shaw describes 
in her book The Social History of the Brazilian Samba how a Candomblé priestess used her house as a 
safe place where both Candomblé worship and samba parties could happen, all guaranteed by her 
husband who was a police officer. Samba and Candomblé then became associated both historically and 
musically. One of the drum patterns used for worship called cabula or samba-cabula is Candomblé’s 
pattern most used in samba. Also, the rhythmic organization of Candomblé, in which each instrument 
repeats an ostinato that is layered one on the top of the other, is another characteristic they share in 
common. Besides the rhythmic similarities there’s also similar formal structures. Melodies organized as 
question and answer, where a leader sings a phrase that is answered by everyone is common in both 
styles. One of the explanations to samba’s popularity issue is which of the different branches of this 
musical genre became known. Taking samba de roda, samba schools in São Paulo and Rio de Janeiro, 
samba-reggae in Bahia and bossa nova as the four principal types of samba it is noticeable that 
internationally bossa nova is the more popular outside Brazil. In this style the common harmonic and 
melodic structure of Brazilian popular music were switched for Jazz-based structures. The focus of the 
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lyrics also changed. In bossa nova racial and social issues, which are very common in songs recorded 
by the singer Clara Nunes, is replaced for the vision of Brazil’s touristic side and was focused mostly on 
Rioand diversity, essential pillars in Rio de Janeiro. Nationally the public in general is more familiar with 
samba-de-roda songs that does not mention Candomblé directly. The choice of one single style as the 
representative of the whole country denies both miscegenation which Brazilian culture is based. Religious 
disputes are the main reasons why Candomblé is not properly acknowledged. Data from the government’s 
main statistics institution, known as IBGE, shows that in 2010 123 million people in Brazil declared 
themselves as Catholic, 42 million as Evangelical and only 588 thousand as followers of Candomblé and 
Umbanda (another major African diaspora religion in Brazil). Victoria Stansky shows in her thesis how the 
pressure of Evangelicals in the state of Bahia have strong influence of the persecution of Candomblé. 
During her interviews with street sellers in Salvador they claimed they use images of Candomblé’s entities 
as an element to attract tourists and they suggest that African religions should be avoided. Edir Macedo, 
founder of Igreja Universal do Reino de Deus, associated Candomblé to worship of demons in one of his 
speeches. Those examples showcase the presence and open disclosure of religious persecution in the 
country. Contradictorily there are elements like musical structures that are taken from Candomblé and 
are directly connected to the Brazilian culture as a whole. This scenario leads to losses to both sides. One 
side loses because incendiarism of Candomblé temples and other manifestations of violence against this 
religion are still common today. The other side loses because a big part of the population do not have 
access to the comprehension of the complexity and richness of our own history and culture. This 
knowledge is important in any area that uses historical elements, including musical, and must be part of 
the professional training offered by Brazilian universities and conservatoires. In order to change this plot 
more scholarships and grants for representatives of Candomblé and other minorities should be available 
not only for musical training but to any other academic specialization. In order to perform any Brazilian 
musical style the understanding of both technical and historical elements is a must. Samba is in debt with 
Candomblé, however Candomblé is not acknowledged as one of the country’s main cultural influences 
and important musicians to this process were not properly recognized. To marginalize Candomblé is not 
only a contradiction or an injustice. It also denies this religion’s importance to the country. Music 
performance and music education are important tools that can be used to shorten the distance between 
samba and Candomblé today. 
 

Garcia, Gilberto Vieira (Federal University of Rio de Janeiro / Catholic University of Rio de Janeiro 
/ Peter II College, Brazil) – Music, Politics, Bookkeeping and Discipline: the Compendium and the 
Lessons of the Imperial College Peter II 

As a cut from my doctorate research on music teaching and the teaching profession in the city of Rio de 
Janeiro in the nineteenth century, the proposal of this communication will specifically discuss the process 
of creating the chair of music in the Imperial College Peter II, in 1838, with the object of the compendium 
elaborated by Francisco Manuel da Silva - official book that was used in the college until the end of the 
decade of 1870. The communication will be divided in four parts. The first, where a brief presentation of 
the music scene of the city of Rio de Janeiro, during the first half of the nineteenth century. The second 
one will discuss the reasons and strategies involved in the institutionalization of music in the capital, 
focusing on the "Sociedade Beneficência Musical" and its interests in the field of public education. The 
third, when will be approached some points of the process of creation of the Imperial College of Pedro II 
and the political and educational meanings of this act in the final context of the period of the Regencies. 
And the fourth, where we will try to analyze the creation of the chair of music in the college and the 
compendium in focus, from some issues presented in the previous parts. The theoretical references used 
in this cut combine Maurice Halbwachs; Elias José Palti; Guy Vincent, Bernard Lahire & Daniel Thin; and 
Fauquet & Hennion. As a conclusion and results of the proposed cut for this communication, the 
importance of the college, within the scenario of the capital of the Empire, together with the process of 
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institutionalization of music teaching and the construction of the professional identity of its teaching, as 
part of a larger project carried out by the "Sociedade de Beneficência" (Society of Beneficence), whose 
main objective was to create the Conservatory of the city of Rio de Janeiro. In analyzing the text by 
sociologist Maurice Halbwachs (1990), "Collective Memory of Musicians," published in 1939, Esteban 
Buch points out that, at first glance, "musical scores are documents of a time that differ essentially from 
all the writings that the historian can use, beginning with the verbal texts "(BUCH, 2007, p.73). Noting that 
the definition of his writing is the result of a series of conventions, Halbawchs states that "musical 
language is a language like the others, that is, it presupposes a preliminary agreement between those 
who speak it" (HALBWACHS, 1990, p. 171-172). However, as the author, unlike most other languages, 
considers music as a written language, would have a very specific character inasmuch as its symbols, 
referring to "purely auditory models", would not make it possible to consider it in itself, as a language with 
semantic, denotative, or even figurative presuppositions. Thus, musical notation is a very specific 
language, represented by "a code whose domain is limited to a relatively small number of individuals" - a 
group defined by Halbwachs as "the society of musicians" (BUCH, 2007, p. 73). Even acknowledging the 
existence of "distinct" social forms of musical fruition, in the perspective of which Halbwachs is a 
representative, the condition of entry into the "society of musicians" would then presuppose the ability to 
decipher, apply, and retain combinations presented by this code and its grammatical rules, as well as its 
implications on the perception, sensitivities and "legitimate" ways of practicing and listening to music. 
However, the vulgarization of music as a written language would also have to constitute an important 
project to increase the number of its members and to make this group and its "musical culture" more 
present within the general framework of society. In this sense, Halbwach's category of "societies of 
musicians" constitutes an analytical category pertinent both to delimit particularities and interests of this 
subgroup and, especially, to understand the importance that musical writing can have in the construction 
and affirmation of values sociocultural aspects of this group and its music. It is precisely from this clue 
that the object of analysis in question - the Compendium of music for the use of the students of the Imperial 
collegio D. Pedro II, authored by Francisco Manuel da Silva, will be approached. However, a caveat is 
needed in treating this compendium as both a musicological and, above all, historical document. Faced 
with this question and its theoretical and methodological implications, we seek to anchor in the discussions 
about the nature of "texts" as "acts of speech", prioritizing to analyze the interrelations between "texts" 
and "contexts". This is a rather comprehensive concept of "text" which presupposes the necessity of 
incorporating in its analysis its pragmatic dimension, as a dimension belonging to the order of speech: a 
field in which statements and disputes around the senses, functions and uses of the "ideas" expressed 
textually. What characterizes the "texts" as actions performed and, therefore, as acts of speech. Faced 
with this, as Argentine historian Elias Palti reminds us, documents must be understood not only from what 
is said, from its express content and, in our case, from the staves and the musical bookkeeping itself. For 
it is also important to examine "where it is said", "who says it", "with whom", "whom" and "under what 
circumstances" (PALTI, 2007). From these terms, within the limits of this communication, we hope to be 
able to make a general analysis of the place of music in the capital of the Empire in the first half of the 
nineteenth century; the role of the corporate association created in 1834 by the musicians in Rio de 
Janeiro, for the promotion and promotion of this art, the "Sociedade Beneficência Musical"; the meaning 
of the compendium's elaboration within this context; the importance of creating a music chair specifically 
in the Imperial College Pedro II; and finally, the contents of the compendium and the conception of 
teaching of music referring to them.  
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Passamae, Maria Aparecida dos Reis Valiatti (Symphony Orchestra of the State of Espírito Santo, 
Brazil) – Institutions of music teaching in Espírito Santo: from conservatories in the upstate to the 
college on the state capital 

The paper proposes to present a story report of music conservatories in south cities of Espírito Santo 

besides the social, economic and cultural scenario of the State in the XVII-XX centuries period that was 

determinant for public and private initiatives to overcame its delay imposed by the Crown, among others, 

in the cultural field and in the music learning. In those fields of knowledge, one of the most important 

initiatives was the implantation of music conservatories in the State's southern cities, notably Muqui and 

Cachoeiro do Itapemirim besides the creation of FAMES, the State Music School. Rescue part of their 

histories and their actions to highlight their importance and the success of their results is one of the 

expectations about this paper. 

 

Pontes, Samuel Campo de (State University of São Paulo, Brazil) – Suzuki: a linear method in 
complexity 

Starting from the analysis of some aspects that constitute the Suzuki methodology, this work aims to 
construct a reflection about the processes of learning in music. Thus, it is more sought to formulate 
questions that reverberate in some way in the discussion about teaching and music, than "raise a flag" 
for or against the methodology in question. This is the reason why this communication fits the mode 
"critical test", even though it was triggered by a Master's research, completed last year, which was entitled: 
"Several Reading Lenses Suzuki Method" (Bridges, 2017). In addition, it should be considered that this 
discussion is important in the current Brazilian scenario, since the Suzuki method has been growing in 
the country in recent years and already has a history of several years, highlighting the work of Professor 
Shinobu Saito in Campinas and Suzuki schools in Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo and Rio de 
Janeiro (Saito, 1997). "Step by step", step by step. This phrase is repeated many times in Suzuki teacher 
training courses and reflects, to some extent, the linear nature of the proposed approach (Bridges, 2014). 
One step at a time, the unified and serial repertoire according to the level of difficulty, a daily routine of 
studies and listening to the recordings, the great executions in unison ... linearities, continuities. All these 
aspects exemplify this question. In view of this, one might ask: What do these actions produce? What do 
they fail to produce? Where do individual contributions come in this dynamic? Are we facing a collective 
in which differences are minimized until they cease to exist? Is the Suzuki method only for the well 
disciplined? Is it perhaps an alternative to put those who are not very organized in the studies? What is 
the power of repetition? Does this approach focus on what aspects of musical practice? (Bridges, 2017). 
Another idea that can be taken as a key feature of the method created by the Japanese violinist Shinichi 
Suzuki (1898 - 1998), shown in one more sentence, which has also been emphasized in the courses: 
"The Suzuki method is the mother tongue method". Suzuki asks himself: "how do children learn their 
mother tongue?" And he himself responds: "through the medium" (Suzuki, 2008). From this statement, it 
is possible to raise other aspects of prominence in the Suzuki methodology that are directly related to the 
discussion proposed here. Thus, it is possible to state that, for Suzuki, there are direct correspondences 
between verbal language and music, which in this case is also considered a language. In addition, it 
privileges the relationship of the individual with the environment; this is the main reason for the emphasis 
on daily listening to recordings. Then there are some other questions: how does the relationship with the 
environment take place in the learning process? Is it possible to create an artificial, selected medium 
when it comes to learning music? Is the interaction with the medium linear? Does anyone who learns to 
speak start with short, well-constructed sentences? Is there a creative dimension in the process of 
appropriating mother's language? And in the case of learning music, how does this happen? So with the 
permission that opens to a "critical test", you can say that linearity and non-linearity are interwoven in the 
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ideas proposed by the Suzuki method, despite the predominance of linear, when taking into account the 
playing mode method. However, this finding is related to the musical making itself, which requires well-
built technical skills. This condition corresponds to the technical work of the instrumentalist, who needs to 
play his instrument daily, which spends hours lifting and lowering only one of the fingers of the hand so 
that it remains in place. However, can only the well trained participate in the musical language? Is making 
music just mastering a technical skill? If not only that, what else is involved? Of course, it is necessary to 
admit the existence of levels of appropriation of language and that these levels have some relation with 
the preparation, as suggested here, but that, as it has already been raised, has to do with the medium, 
that is, with passive questions, with being influenced or being formed from stimuli. In view of this, we can 
highlight another maxim of the Suzuki methodology that states: "everyone can learn". What corresponds 
to say that every human being has the capacity of appropriation of the musical language in the most 
diverse levels. Thus, it is evident that there are many factors involved in the process of learning music, 
but that despite this, it is a language accessible to every human being. It is this human factor that does 
not leave the activity of teaching and learning music by the Suzuki Method to be purely training, because 
the human being is always present, willing or not. 
 

Purcino, Géssica (State University of Campinas, Brazil) – The tropical balangandãs of Carmen 
Miranda: The Goddess Camp 

On October 10, 1991, The New York Times published an article written by the Brazilian artist Caetano 

Veloso entitled "Pride and Shame", published two weeks later by Folha de São Paulo newspaper and 

named "Carmen Miranda Da Da ". Caetano, an influential and outstanding personality in the list of 

Brazilian artists, was one of the forerunners of the artistic / aesthetic movement called tropicalismo, in 

which he brought nonconformism to the conservative purism of the prevailing popular national ideology. 

In her letter to The New York Times, Caetano confesses her disgust and discomfort as a teenager by 

Carmen Miranda and her artwork. Brazilian songs, prior to his landing in the USA, sounded totally archaic 

to his ears. The Americans, like the South American Way and Chica Chic Bom Chic, thought it was just 

ridiculous. However, a few years later, Caetano took her back as the muse inspiring Tropicalism, treating 

it as the central axis of the ringed aesthetic slopes. 

 

"Before becoming the false international baiana, long before she ascended to 

the rank of goddess of the camp ... she had left in Brazil the abundant record 

of her particular reinvention of samba. (...) The agility of the diction and the 

sense of humor played in the rhythm are the mark of a smart mind with which 

we would discover that we had much to learn (...) She did more and better 

samba around here than we were willing to admit "(VELOSO, 1992). 

 

Some aspects of this excerpt should be highlighted. First, Caetano refers, quite ironicly, to the category 

of "false Bahian" in which Carmen had been established and commercialized, leaving to assume the 

illegitimacy of this position. She then draws attention to her position as "camp goddess," citing the 

aesthetic style defined in 1964 by Susan Sontag in her Notes on the Camp as a sensibility in which 

exaggeration, artificiality, exoticism, stylization and performance manifestations prevail. And, finally, she 

takes into consideration the fact that the artist made "more and better samba" in Brazil, leaving an 

"abundant record of her particular reinvention of samba". These statements bring some doubt as to their 

legitimacy, since it assumes that the sambas made at the time of the artist were not good enough, and / 
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or were not up to the same. However, such a claim makes us note that Carmen had a certain uniqueness 

in her art. In his book, Tropical Truth, Caetano describes it as: 

 

"(...) full of freshness and impressively right, she, without always being careful 

or capable in the definition of notes, was an astonishment of clarity of intentions. 

Rapid diction and cheerful comedy in dealing with rhythm made it a master, 

beyond its own historical significance "(VELOSO, 1997, 186). 

 

Caetano reiterates his assertion adding the importance of what Carmen does with the rhythm "beyond 

the very historical significance". Here it is clear the artist's intention to indicate the Dadatic / chaotic 

potential that Carmen used through the "deal with the rhythm" that conquered both Americans, passing 

an allegorical image of a stylized Brazil. In the book Tropical Truth, the artist affirms that Carmen was 

more an absence than a reference in popular music in Brazil from the 1950s to the end of the 1960s, but 

nevertheless obtained a different look from the tropicalists when they resumed their image and their 

songs. Veloso quotes that: 

 

"(...) the Carmen Miranda that emerged from these 78 revolutions excited our 

imagination and aroused our admiration at a level that lies beyond these 

themes and crosses them: the formation of Brazilian popular music as a rich 

and aesthetically powerful tradition" (VELOSO, 1997, p.187). 

 

The tropicalists were re-appropriating Carmen as an aesthetic and traditional material in a panorama 

hitherto not even discussed - Camp aesthetics - discarding the veneer of the national-popular myth. The 

artistic construction of Bahia, as well as its performance, emphasizes the aesthetic consistency Camp 

with which Carmen manifested itself, since "Camp way, does not refer to beauty, but to the degree of 

artifice, of stylization" (SONTAG, 2017, p.4). Caetano, as well as the tropicalists, realized, even belatedly, 

that sensitivity overloaded with contradictory signs and affects in Carmen's art, making it a tropicalist 

emblem and reference for its movement in the visual rather than the musical sense. His gestures, 

definition of movements, and joint articulation of the eyes with his hands indicated an absurd capacity 

revealing that his competence went beyond what we could see and imagine. Although the persona of 

Carmen as the Goddess Camp is more recognized in the aesthetic visual field, we propose to elaborate 

on her contribution to the musical bias. Our research is about to deepen these themes as evidenced in 

Caetano Veloso's records for a better understanding of Carmen's uniqueness as the "samba reinventor" 

that made her, according to Caetano, "a teacher, beyond her own historical significance" (VELOSO, 1997, 

p.186). This article is an extension of our master's research, in which we are working with the hypothesis 

regarding the fanfare created around the image of Carmen as ambassador of samba, and, as his art, 

crossing a decade and a half of aversion, was identified by Caetano Veloso as singular and authentic. 

We will try to understand what kind of samba Carmen interpreted and how the artist performed it.  

 

Riom, Charlotte (Getúlio Vargas Foundation, Rio de Janeiro, Brazil) – Dramaturgy and 
interpretation in ballet: The Emperor Jones (1956)  

In a context of censorship of the American theatrical stage, the American playwright Eugene O Neill (1888-
1953) wrote in 1920, The Emperor Jones. This work attests to All God's Chillun Got Wings (1923), another 
piece written in 1923, of the growing interest of American avant-garde artists and authors - an interest 
shared by the European vanguard - for African-American life and culture. They witness their productive 
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relations with the literature of the Harlem Renaissance in full emergency (Le Bastard). They thus put on 
the stage the black, then symbol of freedom, proving its importance to know the origins and the formation 
of the American people. In addition to literature, attention to primitivism encouraged by European 
psychoanalytic and cultural theories was demonstrated by music, jazz, and dance. The Emperor Jones 
subscribes to this line characterized by a certain atavism and primitivism. The play was created on 
November 2, 1920 at the Playwrights' Theater in Greenwich Village in New York. He found significant 
success and was featured on Broadway immediately after his debut, where it was performed more than 
500 times before making a season by the United States and abroad. The Emperor Jones was also the 
first American piece to employ black actors and put on the stage a black protagonist, interpreted by the 
African-American actor Charles Gilpin (Le Bastard). Part controversial and whose interest was ambiguous 
at the time, called for tolerance while defining a place of racism and prejudices. The success of this 
modern work is not limited to being representative of the vogue New Negro, but also by its phantasmatic 
side (Depardieu) - there are about studies that relate the work of Neill, interested in Jung, with dreams 
and nightmares -, psychological and expressionist, that is, for his dramaturgy, revealing the intertextuality 
(Kristeva / Batskhin) of the playwright's work. Another aspect that bears witness to his success is his 
various and numerous adaptations and later interpretations by other arts such as opera, cinema and 
ballet. The fable features Jones, a black slave who commits murder and flees to one of the Antilles islands. 
It ascends to power by enslaving other blacks who plot a revolt, killing it. Prompted by Smithers, his right 
arm, which his subjects plan to revolt, Jones flees and sinks into the jungle where hallucinations make 
him relive tragic episodes of his personal past and traumatic events in the history of his people. Modern 
tragedy, its content will lead us to take an interest in the ancient, Greek tragedy, another theme in vogue 
in this early twentieth century inclusive. In 1954, the choreographer and pioneer of modern dance, José 
Límon (1908-1972) commissioned the composer Heitor Villa-Lobos, then in his American phase, the 
music for his ballet on this work. They focused on the psychological degradation of a man through terror. 
The work thus draws attention by its feeling of restlessness and its dark and terrible forces. Through the 
collaboration between Límon and Villa-Lobos, we will present in this communication of research, our 
analysis of dramaturgy and interpretation of The Emperor Jones by modern ballet. We will put into 
dialogue the arts - literature, music and dance - supported by studies related to dreams, modern and 
Greek tragedy, Hollywood music, in addition to the references mentioned in the bibliography, and referring 
to the genesis of the work of O' Neill. We will speak, finally, of its possible resonance with Brazilian works 
and productions such as Nelson Rodrigues' Black Angel (1948) and Rio's tragedy, Orfeu da Conceição 
(1952), by Vinicius de Moraes, contemporaneous with The Emperor Jones. 
 

Rosa, Luciana Fernandes (University of São Paulo, Brazil) – Trajectories of the choro teaching in 
Brazil throughout history: From the master-apprentice relationship up to the institutional 
environment 

This communication intends to draw a panorama of the teaching of choro in Brazil, from the period that 

preceded the emergence of choro as a genre, in the middle of the nineteenth century, until the present 

time. At that time, the music scene in Rio de Janeiro, then capital of the Empire, was quite diverse. 

European dances, such as the polka, the quadrille, the mazurca, the schottisch and the waltz, were played 

in dance halls and theaters, as well as tangos of Andalusian origin and habaneras of Latin origin. The 

songs that were heard in the streets and coretos brought African or Indian influence along with the 

Portuguese legacy, such as the lundu, the batuque, the cateretê and the modinha. The encounter 

between these genres was absorbed by composers of the time, who began to compose songs with hybrid 

characteristics. Brazilian style polkas, salon lundus and Brazilian tango took place, among others. Among 

the composers who stood out in this period are Henrique Alves de Mesquita, Joaquim Callado, Chiquinha 

Gonzaga, Anacleto de Medeiros and Ernesto Nazareth. Until the beginning of the 20th century, the term 
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choro was used to designate the musical event in which these songs were played, in the simple houses 

of the emerging middle class of Rio de Janeiro, in the Belle Époque. Choro, also, was the name of groups 

of musicians who performed these genres (PINTO, 2014). Conjuntos de pau-e-corda (wood-and-plucked 

string emsembles) (SIQUEIRA, 1970), as they were known, usually consisted of one or two guitars, a 

cavaquinho and a flute. Other melodic instruments were present at these meetings, such as pistons, 

bombardinos and oficleides, which could make both solo and contrapuntal lines, such as practice in the 

bands, according to the reports of Alexandre Gonçalves Pinto (2014), author of an important record of 

practices and musicians of the time. From the 1920s we find audiovisual and written records of songs 

named choro (DINIZ, 2009, BRAGA, 2013). In this initial period of formation of the genres that would later 

be adopted by the term choro, the teaching-learning relationship occurred in several ways: usually the 

soloist instrumentalists had training in conservatories or musical groups known as estudantinas, or came 

from marching bands, where learning promoted by the corporation to which they belonged; the 

accompanying instrumentalists, guitars and cavaquinhos, learned in the master-apprentice relationship 

or with their own masters, through orality. There are records of guitarists who, besides playing by ear in 

the musical gatherings, had a traditional musical formation, with reading of scores and theoretical 

knowledge, acquired in institutions of musical education or with private teachers. The circulation of songs 

written in the meetings was common, but only the melody was recorded; The accompaniments were 

performed in time, and it was expected that the accompanist would be able to deduce the rhythmic 

harmonic sequences of the melodies (ARAGÃO, 2013). For much of the twentieth century, the way of 

transmitting crying has hardly changed. There were no institutions dedicated to the teaching of popular 

music, nor to choro specifically. In the 1960s, guitarist Jayme Florence, Meira, became famous for forming 

a generation of important musicians like Baden Powell and Maurício Carrilho, using a peculiar 

methodology. It consisted in the use of a guitar technique based on recognized instrument masters, with 

etude methods and parts of the instrument's traditional repertoire, and a practical experience in rodas de 

choro (like choro jam sessions), promoted in his residence, with the participation of well-known choro 

musicians, with the intention and the ability to figure out the harmonic and rhythmic sequences in real 

time, without previous study (BITTAR, 2010). This system developed by Meira would profoundly influence 

Maurício Carrilho, who in 2000, together with other musicians, created the Escola Portátil de Música 

(EPM), dedicated to teaching choro and related genres. In 1988, Escola Brasileira de Choro Raphael 

Rabello de Brasília (EBCRR) was funded. These two institutions are the first dedicated exclusively to 

teaching choro in Brazil. EPM has also been promoting choro festivals since 2004, bringing this genre to 

different places in the country, in periods of one week courses. Earlier in the 1980s, music workshops in 

Ouro Preto and the Choro Workshops of the Rio-Arte Project in Rio de Janeiro also offered intensive 

choro courses that gave vent to subsequent projects involving the genre. Other music festivals in the 

country, such as Londrina and Curitiba, since the nineties, still offer courses of instruments and practices 

of choro. In addition to the specialized schools and festivals, which belong to the scope of non-formal 

education, - institutionalized, but not part of the regular educational network, choro began to be taught in 

schools such as the MPB Conservatory in Curitiba, the conservatories of Tatuí and EMESP, in the state 

of São Paulo, and several social projects such as Guri and Oficina de Choro, in Porto Alegre. More 

recently, Choro is also taught in some universities. UFRJ offers bachelors in mandolin and cavaquinho, 

which although they are not exclusive instruments of the choro, have strong relation with the gender in 

the country. UNIRIO has a baccalaureate in popular music and has several choro professionals in its 

teaching staff, who promote group practices dedicated to the genre in their disciplines. At the same time, 

EPM works on Saturdays at the dependencies of the Villa-Lobos Institute, home of the UNIRIO music 

courses, maintaining a partnership that results in academic achievement for university students. The 

journey of Choro from its primordial practice, in the musical gatherings of the nineteenth century, until its 
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entrance into the university environment will be, therefore, the objective of this communication. In addition 

to the historical bibliography, using authors such as Aragão (2013) and Cazes (2010), information from 

academic works and sites will help in the composition of this panorama of the teaching of crying. Authors 

of Musical Education such as Lucy Green, Luís de Queiroz and Alda Oliveira will contribute their thoughts 

about the dynamics of teaching and learning, belonging both to the formal and informal education. 

Ruas, José Jarbas (Federal University of Tocantins, Brazil) – Licientiate in Countryside Education: 
gathering epistemologies around a popular and humanizing musical education 

This essay has as its starting point the presentation of the pedagogical and methodological proposals 
around the teaching of music in the Graduate in Countryside Education: Arts and Music, Federal 
University of Tocantins, Campus Tocantinópolis. Guided by an ideological and pedagogical conception, 
based on the dynamics of teaching and learning based on the principles of the pedagogy of alternation 
and popular education, the Country side Education seeks to value the knowledge and actions of rural 
people communities. The constitution of the degrees was conceived by the public and affirmative policies 
governed by the PRONERA (National Program for Education in Agrarian Reform) and PROCAMPO 
(Program for Support of Higher Education in Licentiate in Countryside Education) in 2012. On this 
occasion, the Ministry of Education, as from the issuance no. 02/2012 - SESU / SETEC / SECADI / MEC, 
called for Federal Public Higher Education Institutions to submit proposals for offer in higher education 
courses of regular degree in Country Side Education from the training in five areas of knowledge . Thus, 
42 undergraduate courses were instituted. The implantation of the courses has allowed since then the 
entrance, to the university natives, quilombolas, ribeirinhos, peasants, people of the forests, encamped, 
settlers of the agrarian reform etc, giving voice those who before, only entered to the academic milieu as 
an object of study of research, and not as bearers of know-how. In this way, from the popular and historical 
struggle of the popular classes, Countryside Education has been constructed as a response to the need 
for an educational process geared to the needs of the population living in and from the countryside, which, 
as a rule, remained excluded access to educational policies and curricular proposals geared to their 
realities and to the peculiarities of their social space. According to Santos, popular education and the 
university were two realities that have been completely separated in the last decades and that should now 
walk in the direction of meeting, to unite. From the meeting of these two realities, such as the degree in 
Countryside Education and the indigenous intercultural licentiate, there is a need for an intense process 
of getting rid of many things that we have learned to begin to learn in a different way, to educate otherwise. 
Unlearning in this context is fundamental to open ourselves to new realities, other complicities and other 
ways of understanding the world. The Popular Education arises due to a double exclusion of the popular 
classes. Firstly, because they were doubly excluded from any form of formal education and, consequently, 
from the University. They had no guarantee of access given the absence of pedagogy. Access to basic 
education and the university were distant and inaccessible to the popular classes, given the colonizing 
conception that stigmatized the rural people as non-human, without land rights and consequently 
conditions of enslavement (ARROYO, 2017). Secondly, they were excluded because the learning 
contents of the formal educational spaces were completely hostile to their interests and their inspirations. 
Universities had the knowledge of the elite to reproduce the power structures of the elites. Therefore, in 
order to deconstruct the reproduction of such structures, we emphasize Paulo Freire's conception of 
emancipatory and liberating education as a historical landmark conceived between the 1950s and 1960s. 
One of the great challenges for the new licentiate in Countryside Education: the composition of a liberating 
and emancipatory curriculum that works around dialogical and discursive strategies that allow the 
valorization of art, culture and science, aiming to lead the process of formation of the individuals from a 
critical reading of the territory and the reality to which the student leave. This has required an effort of 
intellectual reflection on the part of the members of the Structuring Teaching Core (NDE) experiencing 
unlearning, to dilute the vision of reproduction of dominant cultures and knowledge in university curricula 
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in order to expand, together with social movements, dialogue in composition of the curricular matrices in 
the degrees, deconstructing the hegemonic vision. The pedagogy of the absence of Boaventura de Sousa 
Santos contributes in this process to make a radical critique of the model of education that we have 
nowadays. Who is excluded? What is being deleted (content)? What does the unconscious reproduction 
of the dominant culture translate? By raising the dialogical construction of a curriculum that culminates in 
the valorization of the cultural identity of the individuals of the field and of the territory in which they occupy, 
we set out for an Emergency Sociology - which values and amplifies the moment. Santos also refers to 
an emergency pedagogy that emphasizes the valorization of knowledge, economic practices, forms of 
deliberation of other communities and conceives other conceptions of life organization, granting dignity 
by putting aside the feeling of inferiority in the rural population in relation to their own culture. In this sense, 
the concept of educating, for the education of the field, envisions the construction of consciousnesses 
that represent the world as its own, that is, as its own. Without this conception, the world around you can’t 
be transformed according to your interests and inspirations. Historically, universities have not allowed 
popular classes to represent the world as their own. And if they did not make it happen, they could not 
make it happen. In this way, the focus on the curricular structure starts from the concepts of Land, Work, 
Territory and Culture in order to envisage a transformation of hegemonic logic and to conceive autonomy 
for the individual. Therefore, the degree in Countryside Education aims to articulate the teaching by area 
of knowledge, from the multi-inter-transdisciplinary dynamics, with the aim of overcoming the 
fragmentation of knowledge with ways to help the student to read their reality from the knowledge by Area, 
with a way to break the paradigm of the habitus conservatorial that revolves around the traditional 
university formation. Conceiving an epistemology of praxis aims to guarantee a human formation, integral 
and committed to humanized development, with values, ethics, politics and aesthetics, enabling 
transformation in the modes of production of knowledge and incorporating the knowledge of individuals 
in the process of formation during the formative times that have potentiated the diffusion of multiple 
knowledges and different worldviews, providing a learning around the organicity and the collective of the 
subjects involved in the process.  
 

Silva, Marco Aurélio Aparecido da (Federal University of Maranhão, Brazil) & Silva, Levi Leonido 
Fernandes da (University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal) – From the Adornian 
Hypothetical Triad (AHT) to Hypothetical Plans of Hearing (HPH): reflections on the concept of 
Smart Hearing - SH 

The aim of this paper is to reflect about the concepts covered, studied and constructed in our doctoral 
thesis, seeking to understanding hoe the appropriation of such concepts contribute to the music 
education. They are: the Adornian Hypothetical Triad (AHT), the Hypothetical Plans of Hearing (HPH), 
and Smart Hearing (SH). In our study, such concepts have been widely addressed by giving a relevant 
character meaning for studies in music education, therefore we think that should be, such intellectual 
constructs, democratically available to the academic and scientific community, in order to contribute to 
the expansion of episteme proposal. "Smart Hearing", is a recent concept, validated in our doctoral 
research and bring in your core, solid scientific basis based on Theodor W. Adorno studies, Murray 
Schafer and Aaron Copland, understanding the relationship between music, soundscape and social 
environment, understanding the relationship between teaching of music, landscape sound, and social 
environment, having as methodological contribution the principles of the participant research. We propose 
therefore, in Post Doctorate studies, to assess the state of the art in the universe where our research 
occurred validating the concept that the investigation has built. So, we hope to contribute to the process 
of sound education by consolidating it or at least by arousing a more attentive approach to this issue.  
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Virmond, Marcos da Cunha Lopes (State University of Campinas / University of the Sacred Heart, 
Bauru-SP, Brazil) & Mendes, Lenita Waldige (State University of Campinas, Brazil) – History 
through Music: the year-end magazines 

Music is the artistic expression of man. Free, because the thinking and the perception of musical art. 

However, music is also science. In this sense, musicology appropriates the methods of science to study 

it. According to Chailley (1958) the musicologist's mentality is acquired out by curiosity and through 

experience. In different ways one can be a musicologist; it can be a historian, a sociologist or a musician 

who studies the process of composing a work or his artistic performance. These sights are all pertinent 

and useful to musicology. One of the specialties of musicology is called historical musicology. This 

separation goes back to Adler (Mugglestone, 1981) who proposes historical musicology and systematics. 

The first would be concerned with studying the history of Western concert music, including musical 

paleography, interpretive practices, and instrument history. Already the systematics would involve 

ethnomusicology, musical aesthetics and basic theoretical subjects. However, with Kerman (1987) in an 

epistemological approach, historical musicology has been reinvigorated and broadened through a critical 

interdisciplinary view. Thus, it can be recommended that music and history have relationship privileges 

through musicology. More than this, considering that Music and Education has a close relationship, it is 

possible to say that this approach is given by musicology, serving as a way for interaction and dialogism 

between areas, since both presuppose cognition and establish the need for a form of productive 

interaction between them. In this sense, the purpose of this communication is to report and discuss the 

interdisciplinary relationship of these experiences with a view to the educational process in a dialogical 

perspective between the mentioned areas taking as a starting point of reflection the model of "Review of 

the Year", particularizing the successful experience of Antônio Carlos Gomes and Antônio Scalvini with 

the magazine Se Sa Minga of 1866 and their relations with the Second Unification War of Italy (Beales; 

Biagini, 2013). 

 

 

CASE STUDIES & EXPERIENCE REPORTS 

 

Almeida, Thadeu de Moraes (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – An Art Monument: The 
Contemporary Masters of the Organ (1912-1914) 

Between 1912 and 1914, the French publisher Maurice Senart & Cia published eight volumes of an 
anthology entitled Les maitres contemporains de l'orgue. Joseph Joubert (1878-1963), who wanted to 
contribute to the "beauty of the ceremonies and dignity of sacred music", was responsible for this 
publication, and for this he selected a wide range of compositions for harmonium and / or (1864-1920), 
Francisco Braga (1868-1945), Henrique Oswald (1852-1931) and the Brazilian composer, ), Glauco 
Velasquez (1884-1914), Arnaud Duarte de Gouveia (1865-1942) and Octavio Bevilacqua (1887-1959); 
and the director of the Conservatory of Music of Bahia, Silvio Deolindo Froes (1864-1948). This 
publication was inspired by the Motu Proprio on the sacred music, Tra Le sollicitude (1903), by Pope Pius 
X (1835-1914), with the intention of providing to the organists of the Catholic churches songs that could 
serve the use of the organ in the different parts of the celebration of the Liturgy, expanding its function of 
only following the religious songs. The eight volumes are available on the website of the International 
Music Score Library Project and compose a universe of 590 pieces, generally easy to perform, considered 
by the author as "a true encyclopedia of the School of Modern Organ." For each volume there was a 
composer / organist honored: the French Charles-Marie Widor (1844-1937), Fernand de La Tombelle 
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(1854-1928), Eugène Gigout (1844-1925), Léon Du Bois (1859-1935), Vincent d 'Indy (1851-1931), Louis 
Vierne (1870-1937); the Belgian Alphonse Mailly (1833-1918); and the Russian Aleksandr Glazunov 
(1865-1936). Separated by nationality, and published in alphabetical order, the volumes divided into 
French, foreign schools, the last two being dedicated to the unpublished pieces for large organ with thank-
pedal of composers of various nationalities. Each volume brings a short biographical note of the 
composers published there. In volume 5 (Foreign School), we come across Berceuse, by Octavio 
Bevilacqua, dedicated to his daughter Dóra; two Offertoire titles, one by Francisco Braga and the other 
by Arnaud Gouveia. Also in this book, three pieces of Opus N.11 by the Bahian composer, Silvio Deolindo 
Froes: Petit hymne to Ste. Anne, dedicated to J. Joubert, were published; the Prélude in Ré minor, 
dedicated to Alberto Nepomuceno; and the Poslude in Mi major, dedicated to Dr. Frederico de Castro 
Rebelo, professor at the Faculty of Medicine of Bahia. In book 6, also dedicated to the authors of the 
Foreign School, was published the Prelude et Fugue, of the then INM director, Alberto Nepomuceno; of 
former director Henry Oswald, an Aria; and the Quatre Pièces: I. Præludio, II. Intermezzo, III. Chorale, IV. 
Finale, by Glauco Velasquez. In book 7, dedicated to the unpublished pieces for great organ with pedal 
thank you, Alberto Nepomuceno had another edited work, one Offertoire, like the other, was dedicated to 
the person in charge of the publication, Joseph Joubert. This work intends to investigate the inclusion of 
the seven Brazilian composers in this international encyclopaedia, considering that in their totality were 
present composers connected to the diverse conservatories of the world, such as Brussels, Petersburg, 
Warsaw, Vienna, Krakow, Geneva, Stuttgart, Madrid, among others.  
 

Bortolin, Pedro Augusto Jubran (Associação Projeto Soprar) & Samuel Campos de Pontes (State 
University of São Paulo, Brazil) – The sound landscape of Campo Belo: listening to the sounds of 
the neighborhood 

How to start music lessons with children whom never had formal music teaching before? What is possible 
to do when one got only one class per month which is sometimes canceled?  What to expect from the 
students in such condition? What can the teacher actually do? These were the questions we had when 
we started music lessons at the SOPRAR Project. Such Project acts in a social vulnerability region of 
Campinas city, Campo Belo. The association promotes educational activities for children from the 
neighborhood in Saturday mornings and, nowadays, it’s pedagogical directions are based on Escola da 
Ponte model. Back to our initial questions, one can say there are many possible answers. Our goal is to 
rise a discussion on the choices made by us. By bringing this experience report we aim to share some of 
the work done at Campinas, based on M. Shaffer ideas, mainly the “soundscape” concept (Schafer, 2011 
A e B e 2009). Under these conditions we suggested the students to listen the sonorous ambience in 
which they live and the awareness about the sounds in everyday life beyond schools limits. This report, 
and the questions brought from it, are supposed to supply a discussion on ambience listening as a starting 
point for music teaching in unfavorable conditions. By conditions we understand both lessons’ frequency 
as the available material. 
 

Candemil, Luciano da Silva (Federal University of Paraná, Brazil) – Popular Percussion Tabs: 
alternative musical notation for atabaques of umbanda and candomblé 

This work presents a study on alternative musical notation to be applied in teaching and learning dynamics 
of popular percussion instruments, with an emphasis on membranophones played with the hands, 
especially the atabaques. The aim is to present a kind of non-traditional musical writing that is easy to 
use by umbanda and candomblé percussionists, that is, from the emic context, but also for rhythmic 
analyzes in the academic researchers, ethnic context. Because of this, a percussion tablature model was 
developed to facilitate the rhythmic reading, containing in a simple and synthetic way the minimum 
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information necessary for the execution of rhythms, such as the compass, rhythm division, timbres and 
manipulation. This initiative arose from the concern to share musical knowledge about the toques of 
candomblé ketu practiced in the State of Santa Catarina, acquired during the execution of a doctoral 
research project. In this Brazilian region, candomblé has been identified as having strong cultural and 
historical links with umbanda (TRAMONTE, 2001; MACHADO, 2012; NUER, 2017), a fact that justifies 
the attention given to these two Afro-Brazilian religions. Candomblé ketu is a religion with an African 
matrix that cultivates African deities, the orixás (LÜHNING, 1990; CARDOSO, 2006; BARROS, 2009), 
while umbanda has its foundations associated with Africanism, Catholicism, Kardecism and indigenous 
spiritual practices (SILVA, 2005; JÚNIOR, 2011; MARTINS, 2011). Regarding musical notation, in the last 
decades several researches have been concerned with the teaching-learning processes of popular 
rhythms, of which the TUBS writing system created by Philip Harland in 1962 (KOETTING, 1970) stands 
out. In addition to the fact that Western notation does not account for traditional rhythms of African origin, 
several concepts were created to improve rhythmic comprehension, among them: timeline (NKETIA, 
1974; SANDRONI, 2001), elemental pulsation (KUBIK, 1979), circularity and rotationality (AGAWU, 2003; 
PINTO, 2001). In this sense, it is hoped that the tablature for percussion proposed here is an alternative 
musical notation model that helps in the diffusion of the rhythms played in the atabaques of umbanda and 
candomblé, as well as in other similar cultural practices. 
 

Céspedes Gómez, Ivette (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – Argeliers León: frames of 
his musicological management (1960-1978) 
This work aims to address the musicological management itinerary of Argeliers León (1918-1991) 

between the years 1960-1978, serving as a gesture of commemoration for the centenary of the birth of 

the prominent Cuban composer, ethnographer and musicologist. Taking the figure of León as a case 

study, we reflect on how his ideological vision, shared with a network of intellectual actors, stimulated and 

promoted musicological thought in Cuba. These actions triggered the process of institutionalization of the 

musicology in Cuba and its conformation as an academic discipline within the Instituto Superior de Arte, 

now Universidad de las Artes (ISA). This research stands out, from the study of León’s intellectual 

production, how the interest on African culture in conjunction with the revaluation and theorization of 

folkloric, popular and academic musical practices marked an integrating differential in the management 

of musical knowledge promoted by León. 

 

Modesto, Márcio (University of São Paulo, Brazil) & Rosa, Luciana Fernandes (University of São 
Paulo, Brazil) & Berg, Silvia Maria Pires Cabrera (University of São Paulo, Brazil) – The crying 
wheels of Sarau Company in Barão Geraldo, Campinas: an experience report 

This communication is an account of the experience of the rodas de choro promoted between 2007 and 

2012 in Cia. Sarau, a small auditorium located in the Barão Geraldo, district of Campinas. These monthly 

gatherings, which resulted in a total of fifty choro encounters with free admission, made during the period 

described, were idealized by the members of the instrumental ensemble Chorando na Sombra, in 

partnership with Álvaro Tucunduva - the owner, producer and regimentator of the space, whose masks 

still today move the district's cultural scene regularly. The report is based on the in loco experience of one 

of the authors of this work, flutist Márcio Modesto who is part of the group and was present in almost all 

of these rodas. The experience on the encounters of Cia. Sarau's choro was focused in detail in Eduardo 

Fiorussi's (2012) master's dissertation, for which Márcio Modesto was interviewed and was able to 

contribute with his report to the occasion. At the present moment, - taking advantage of the distance 

provided by the years elapsed - we reposition some of the common practices of those events, 



MARIA ALICE VOLPE (org.). IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA DA UFRJ  
“MÚSICA, UNIVERSIDADE E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO” - LIVRO DE RESUMOS 

61 
 

characterized by: spontaneity in musical practices and search for a common repertoire; opening to the 

participation of visiting musicians of the most varied instruments and slopes, maintaining a high musical 

level and privileging the Brazilian musical traditions; constant interaction between musicians and audience 

during and after the roda de choro; the creation of an environment conducive to the socialization of 

knowledge and the exchange of experiences among the community. We seek to offer a theoretical basis 

different from that presented in Fiorussi's work, highlighting here the concepts of community of practices, 

outlined by WENGER (1998) and supported on the pillars of mutual engagement, joint venture and shared 

repertory, similar characteristics to the organization of the choro encounters in question. FINNEGAN 

(2013) arises with his contribution regarding the study of a "local music", where the musical practices are 

intrinsically related to the group that execute them, its relation with the public and the extra musical 

instances that compose this picture. BEINEKE (2009) sustains us with his vision of the creative learning 

provided by making-music collectively. We hope to contribute through the report of this musical 

experience of sharing and socialization, which became a very significant initiative for the cultural scene 

of the district of Barão Geraldo throughout its five years of uninterrupted existence. 

  

Pinto, André (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – Black musicians and black musicians 
in the historical narratives of textbooks 

Historiography has demonstrated the possibilities of social ascension of black and "mulatto" musicians 

during the second half of the eighteenth century and the first two decades of the nineteenth century. The 

affiliations of these free men and women in trade guilds, religious brotherhoods, and military bodies were 

strategic and fundamental steps of these subjects in some way linked to slavery in search of better living 

conditions in colonial society. They dedicated themselves intensely to the study and teaching, production 

and reproduction of erudite music, having as main professional activity the religious music. They stand 

out in spite of the occasional initiatives in other regions: Minas Gerais during the period of the gold cycle 

and Rio de Janeiro from the establishment of the court of D. João VI. On January 9, 2003, Law No. 

10,639, which amended the Law on Guidelines and Bases for National Education (Law No. 9,394), was 

sanctioned at federal level, establishing the obligation to teach African and Afro-Brazilian history and 

culture: Art. 26-A In primary and secondary schools, both official and private, the teaching on Afro-

Brazilian History and Culture is mandatory. §1 The program content referred to in the main section of this 

article will include the study of History the black and Brazilian culture and the Negro in the formation of 

the national society, rescuing the contribution of the black people in the social, economic and political 

areas pertinent to the History of Brazil. to Afro-Brazilian History and Culture will be taught within the 

framework of the entire school curriculum, especially in the areas of Art Education and Brazilian Literature 

and History. "Aligned with Le in 10,639 based on the works of the authors Curt Lange (1978), Sérgio 

Bittencourt-Sampaio (2010), Fernando Prestes de Souza (2007) and Antonio Carlos dos Santos (2009), 

we draw on and defend a historical narrative that contemplates positively figures blacks of importance in 

the construction of the national culture in the musical scope, based on analyzes, criticisms and 

counterproposals of the approaches of the blacks in three different didactic books adopted in the 8th year 

of elementary school of the public public network of Rio de Janeiro, because according to the latest 

Curricular Guidelines of the Municipal Department of Education, published in 2016, the 8th year is the 

school period where the contents of mining activities in Minas Gerais and the regency of Joanina in Brazil 

are addressed. We believe that the textbook is one of the first and important ways in which the language 

of history is absorbed by its free distribution through the National Textbook Program to all students 

enrolled in the public school system, characterizing an important field of ideological dispute and thus 
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affirmative action tool in the ethnic-racial field. The research is under development, in the phase of 

selection of the material to be analyzed. 

 

Pires, Antonilde Rosa (State University of Rio de Janeiro, Brazil) & Camara, Andréa Albuquerque 
Adour da (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) – Proverbial African Songs by Eduardo 
Camenietzki: a case study  

The distance between social classes is no less marked when we consider the specific competence that 
is one of the (tacit) conditions of the consumption of legitimate cultural goods. (BOURDIEU, 1983, p.91). 
In this process, the dynamics established between marginalized groups whose cultures are demonized 
and the elite holding not only economic goods, but mainly the instruments and mechanisms of social 
control of the groups to which it turns to appropriate its cultural and human assets within a civilizational 
proposal of society, occurs within a model of appropriation in a very complex way guided by the 
maintenance of the power structure. The methodological procedure used here is the Case Study focusing 
on the study of content - content analysis seeking dialogues with the premises of research investigations, 
contextualizing in time and space, so that we can find detailed information, through interviews clarifying 
some aspects to make broad and meaningful the reflections and critical analyzes on our study object; the 
song Cantos Proverbiais Africanos [Proverbial African Songs] by Eduardo Camenietzki. The purpose is 
to understand how the process of creation of the work took place starting from the premise that starts 
from the understanding of music as a collective activity, as well as to reflect on the appropriation event 
specifically of the music proverbs collected in the book Owé - Proverbs (Salvador, 2007) which contains 
proverbs in Yoruba and Portuguese, by Maria Stella de Azevedo Santos; Mother Stella of Oxóssi, Odé 
Kayode, the fifth Iyalorixá of Ilê Axé Opó Afonjá in Salvador. It is worth mentioning that this is a research 
in progress.  
 

Silva, Luiz Sergio Ribeiro da (Federal University of Paraná, Brazil) – Fernando Montanari: a case 
study on the development of expertise in popular piano 

Musical expertise can be defined as the set of characteristics, skills and knowledge that distinguish expert 

musicians from beginners and / or with little experience in this field of activity. The present research aims 

to investigate the process of development of the expertise of the pianist from Curitiba, Fernando 

Montanari, who has more than 60 years of professional experience, both as solo piano and in participation 

in groups. It is an expertise related to improvisation, resulting from a process of building a musical identity 

based mainly on the history of musical listening, on the acquisition of formal, informal, impressionistic and 

supervised knowledge, from the perspective of David Elliott (1995) , and in the practical activities of 

creation and elaboration of arrangements resulting from the constant demands that occurred during the 

artistic trajectory. The procedure adopted in the present case study was oral history, through several 

retrospective interviews and in the exemplification at the piano. Partial results indicate that the pianist 

develops specific musical patterns involving features such as ornaments, arpeggios, scales, intervals and 

chord progressions in which the application in a harmonic field occurs within an aesthetic experience, 

allowing the artist's personal expression in improvisation and consequently formation of their musical 

identity. The data will be discussed with theories of musical expertise found in the scientific literature, from 

the perspective of music education philosophy proposed by David Elliott and Lehmann, Sloboda and 

Woody (2007). The aim of this work is to contribute to the elaboration of teaching methods aimed at 

improvising and improving the practice of Brazilian folk piano. 
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Camara, Andréa Albuquerque Adour da  
Mestre em Música – Canto pela UFRJ, onde defendeu a dissertação: A Dobra: o resgate da poética 
perdida no percusrso histórico da música e Doutora em Educação pela UFMG, onde defendeu a tese 
Vissungo: o cantar banto n’as Américas é professora do Departamento Vocal da Escola de Música da 
UFRJ. Como intérprete, privilegia o repertório camerístico dos séculos XX e XXI, sobretudo da música 
brasileira. Destaca-se seu trabalho, há 20 anos, com o Duo Adour. Como pesquisadora, investiga, desde 
2004, a presença de africanias na música vocal brasileira e coordena o Grupo de Pesquisa Africanias 
UFRJ. 
andreaadour@musica.ufrj.br 
 

Candemil, Luciano da Silva 
Atua como músico, percussionista, pesquisador, professor e compositor. Atualmente é doutorando em 
etnomusicologia na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professor de percussão popular da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Tem mestrado em música na área de 
etnomusicologia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Tem as seguintes titulações 
na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI): Especialização em Educação Musical, Licenciatura em 
Música e, Bacharelado em Música com Mérito Estudantil. Na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) foi graduado no curso de Engenharia Civil. Têm diversos artigos publicados em congressos 
nacionais, ANPPOM (2011, 2012, 2013 e 2016), ABEM (2016) e EDUCERE (2013), bem como em 
eventos internacionais como o Congresso Internacional A música no espaço luso-brasileiro: um 
panorama histórico em Lisboa (2013); o XII Congresso da IASPM – AL (2016), FLADEM Fórum 
Latinoamericano de Educação Musical, (2016 e 2018) e; SIBE Sociedade de Etnomusicologia, Madrid 
(2016). É autor do livro Percussão Catarina, um material didático sobre os instrumentos de percussão 
utilizados por grupos folclóricos no Estado catarinense. 
lucianocandemil@hotmail.com 

Castro, Claudia Nunes de 
Bacharel em Música pela Universidade de Brasília, Brasil (1995), mestre em Performance Musical pela 

New York University, EUA (2000), e mestre em Administração das Artes pela Boston University, EUA 

(2004). Em 2014 foi agraciada com a Chevening/Clore Leadership Fellowship para realizar treinamento 

e desenvolvimento profissional com lideres culturais na Inglaterra. É professora efetiva da Secretaria de 

Educação do Governo de Brasília cedida ao Instituto Brasileiro de Museus para dirigir o Museu Villa-

Lobos. Como flautista, participou de festivais de música e concertos no Brasil, Argentina, Alemanha, EUA 

e Inglaterra. Atuou temporariamente na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e como professora de 

flauta na Escola de Música de Brasília. Como gestora cultural, possui experiência em âmbito nacional e 

internacional nas áreas de de cooperação técnica internacional, planejamento estratégico e gestão de 

programas e projetos institucionais nas áreas de museus, arte/educação e setores criativos. 

Organizações artísticas e culturais onde trabalhou: a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) 

para a Educação, Cultura e Ciência, o Ministério da Cultura em Brasília, Brasil, o The Nora Theatre 

Company, o Project STEP, o The Boston Conservatory e a Herbert Barrett Management, EUA. É 

fundadora e membro do conselho diretor da The Aarya Foundation (http://www.aarya.org.uk), 

organização sediada em Londres, Inglaterra, que advoga pelo ensino da música nas escolas e a prática 

do canto em comunidades para o bem-estar individual e coletivo. 

claudia.castro@museus.gov.br 

http://www.aarya.org.uk/
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Céspedes Gómez, Ivette  
Máster en Gestión del Patrimonio Histórico-Documental de la Música por el Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Habana. Licenciada en Música perfil Musicología por la Universidad de las Artes (ISA) 
de La Habana. Fue especialista del Museo Nacional de la Música y de la Mediateca “Edgardo Martín” del 
Lyceum Mozartiano de La Habana. Ha participado en diversos simposios y conferencias nacionales e 
internacionales.  
ivette.janet@gmail.com 

Fonseca, Anna Cristina Cardozo da 
Professora da carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, 
desde 1992, nele tendo exercido diversas funções docentes e administrativas, dentre as quais destacam-
se as de Chefe do Departamento de Educação Musical, Subsecretária de Ensino Fundamental, 
Secretária de Ensino, Diretora de Ensino e Pró-reitora de Ensino. Exerceu também a Coordenação de 
Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica 
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Doutora em História 
das Ciências, das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestrado em 
Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialização em Performance ao piano pelo 
Conservatório Estatal de Odessa (Ucrânia). Graduação (piano) e Licenciatura em Música pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
annacrisfonseca2015@gmail.com 

Fonseca, Modesto Flávio Chagas 
Professor Adjunto do Departamento de Música da Universidade Federal de São João del-Rei desde 

2010. Doutor e Mestre em musicologia histórica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

– UNIRIO, Graduado em Composição e Regência pela UFMG. Em 2011 realizou uma série concertos 

frente ao Capela Del Rey, orquestra e coro de São João Del-Rei, pelas regiões centro e norte do Brasil 

levando obras representativas da produção musical mineira dos séculos XVIII e XIX. Coordenou a 

publicação de dois volumes com edições de obras sacras e para banda de música. É coordenador do 

Projeto Memória Viva, do DMUSI/PROEX/UFSJ, que realiza oficinas de Catalogação Musical e Edição 

Musical ofertadas à comunidade de São João del-Rei e região. Organizou e coordenou o I Encontro de 

Musicologia Histórica do Campo das Vertentes, em 2017. 

Fonterrada, Marisa Trench de Oliveira 
Graduada em Música (Bacharelado) pela Universidade São Judas Tadeu (1977), mestrado em Educação 

(Psicologia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1991), doutorado em 

Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1996) e é Professor Livre-Docente em 

Técnicas de Musicalização pelo Instituto de Artes da UNESP. Atualmente é aposentado do Instituto de 

Artes da UNESP, trabalhando como vluntária no Programa de Pós-graduação em Música - Mestrad e 

Doutorado. Coordenadora da ETEC de Artes do Centro de Educação Tecnologica "Paula Souza", da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento de São Paulo. Tem experiência na área de Artes, com ênfase 

em Música, atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, música, canto coral, 

ecologia acústica e A disciplina Artes no ensino fundamental, médio e superior. 

Fraga, Alex Sousa 
Aluno do mestrado em performance musical na Northern Illinois University. Bacharel em Percussão pela 
UFMG, tem como principais áreas de interesse a performance e composição musical. Participou do 
PERFORMA em 2013 na cidade de Porto Alegre, evento organizado pela Associação Brasileira de 
Performance Musical, com o trabalho “Composição e performance na área do piano complementar”. Em 

mailto:ivette.janet@gmail.com
mailto:annacrisfonseca2015@gmail.com
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2015 recebeu premiação de relevância acadêmica com o projeto “Análise de espectros harmônicos de 
instrumentos de metal ressonantes e sua aplicação como ferramenta composicional”, apresentado na 
XXIV Semana de Iniciação Científica da UFMG. Em 2016 participou de performance na 1a Bow Music 
Conference, na África do Sul, junto do grupo de berimbaus Arcomusical. Em 2017 fez parte do projeto 
“Kora: Análise de uma obra camerística para sexteto de berimbaus afinados”, apresentado no I 
Congresso Brasileiro de Percussão na UNICAMP.  
alex_s_fraga@hotmail.com 

Garcia, Gilberto Vieira 
Doutor em Educação pela UFRJ (2018), sob orientação da Professora Dra. Libânia Nacif Xavier. Estágio 

doutoral na École des Hautes Études en Sciences Sociales, no Centre des Recherches sur les Arts et le 

language, sob orientação do professor Dr. Esteban Buch (2017). Mestre em Educação pela PUC-Rio 

(2014), sob a orientação da Professora Dra. Patrícia Coelho da Costa. Professor de Didática da Música 

e Estágio Supervisionado em Música (UFRJ, 20162017). Pesquisador do Programa de Estudos e 

Documentação Educação e Sociedade (PROEDES/UFRJ), coordenado por Sonia Maria de Castro 

Nogueira Lopes, e dos grupos de pesquisa Processos Educacionais e História da Profissão Docente 

(UFRJ), coordenado por Libânia Nacif Xavier. Membro do Grupo de Pesquisas Práticas de Ensino e 

Aprendizagem e Música (GEPEAMUS), sob coordenação de Inês de Almeida Rocha. Membro do grupo 

de pesquisa, arte e educação, História através da Música. Coordenador do projeto de sensibilização 

musical para bebes RimPimPlin. Músico Profissional. 

gilbertovieiramusica@gmail.com 

Lana, Jonas Soares 
Docente e pesquisador nas áreas de música popular e etnomusicologia. É professor do Instituto Federal 
do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio. É autor da tese “Rogério Duprat, arranjos 
de canção e a sonoplastia tropicalista”, bem como de trabalhos publicados em periódicos como El Oído 
Pensante, Latin American Music Review e Revista Brasileira de Música. 
jonaslana@gmail.com 

Lima, Edilson Vicente de 
Professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto desde 2012; anteriormente vinculado à 

Universidade Cruzeiro do Sul (2002-2008), onde foi coordenador do Núcleo de Música e atualmente é 

professor das disciplinas História da Música e História da Música Brasileira. Foi professor convidado pela 

Universidade do Estado do Amazonas, onde ministrou as disciplinas de Prosódia Musical, Contraponto 

e Harmonia, e participou do projeto “Pesquisa e Restauração do Patrimônio Musical do Brasil Colonial: 

lírica na Amazônia e seu âmbito de diálogo cultural durante o século XVIII. Doutor em Musicologia pela 

Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 

Bacharel em Composição e Regência pela mesma instituição. Publicou o livro As Modinhas do Brasil 

(EDUSP, 2001), Música no Brasil colonial, Vol. III (2015) e A revolução dos Cravos e os trânsitos coloniais 

(Kafka Editora, 2016). Dirigiu e produziu o cds Modinhas de amor (2004) e Lundu de Marruá (2008). 

Participou das publicações: A arte aplicada de contraponto de André da Silva Gomes (1998), Música 

Sacra Paulista (1999) e Música no Brasil colonial Vol. III (2004). Colaborou com partituras para a 

gravação dos cds André da Silva Gomes - Brasilessentia Grupo Vocal (1994), Ofertórios de André da 

Silva Gomes -- Madrigal UMESP (1999), Compositores brasileiros, portugueses e italianos do século 

XVIII -- Americantiga Coro e Orquestra de Câmara (2003) e Responsorios para officio da Sexta-Feira 

Santa -- Ensemble Turicum (2004). Efetuou diversas trilhas para espetáculos teatrais destacando Fausto 
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- Goethe (1998); O Banquete (1997), Matéria Correções (1995), composição ambiental efetuada para 

Estalação Artística; A inconveniência de ter coragem - Ariano Suassuna (Expo98, Lisboa). 

limedvi@gmail.com 

Modesto, Márcio  
Flautista, pianista e arranjador, é mestrando em Música pela ECA-USP, bacharel em composição pela 

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Integra conjuntos de choro como o Choro Paulista e de 

música instrumental autoral, como o Ôctôctô; com este grupo já se apresentou em Londres, Munique, 

Porto e Boston e acaba de gravar o álbum “Oito” – que inclui duas composições suas e será lançado em 

agosto. Apresentou artigo no X Coloquio Internacional de Musicologia de Havana-Cuba e ministrou 

oficina de choro no XXIII Fladem, em Puebla-México. Atua também como professor de teoria e pianista 

correpetidor no Guri Santa Marcelina. Dedica-se à pesquisa do choro e da música brasileira. 

marciomodesto@usp.br 

Moreira, Daniel Salgado da Luz 
Mestre em Música e Bacharel em filosofia ambos pela UFRJ, vem atuando nos âmbitos acadêmicos e 
artísticos desde 2011, atualmente é professor de filosofia no Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT). 
Com interesses voltados para a pesquisa em ópera, estética musical, musicologia histórica, filosofia da 
música e a presença de tradições e o diálogo entre culturas de matriz europeia e africana na música 
brasileira, matem-se vinculado com os grupos de pesquisa Novas Musicologias, Africanias e Caravelas 
da UFRJ; colaborou como escritor de notas de programa para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 
(2017). Sua produção artística tem sido atrelada à direção cênica de ópera, tendo participado em três 
produções no projeto Ópera na UFRJ (em 2012, 2016 e 2017), bem como foi assistente de produção da 
Jenufa do TMRJ (2017). 
salgadodaluz@gmail.com 

Nogueira, Lenita Waldige Mendes  
Professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da UNICAMP e Professora plena do 
Programa de Pós-graduação em Música da mesma Universidade. Concluiu o doutorado em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de Campinas em 1998. Entre os livros publicados salientam-se 
“Música em Campinas nos últimos anos do império”, “Maneco Música, pais e mestre de Carlos Gomes” 
e “Museu Carlos Gomes: catálogo de manuscritos musicais”.  
lwmn@iar.unicamp.br 

Passamae, Maria Aparecida dos Reis Valiatti 
Violista da OSES e ex da Orquestra UFES e da FAMES. Professora viola - FAFI. Mestre 

Musicologia/UFRJ. Lato sensu Educação Musical/CESAP. Bacharel piano/viola e Licenciatura 

Música/FAMES. Coordenadora Pedagógica Pós Lato Sensu Música Câmara/Alpha Cursos. Artigos: 

Radamés Gnattali, a era Vargas, e a construção da identidade nacional (ANPPOM, 2011). As 

possibilidades pedagógicas artísticas na visão de Oscar Guanabarino (V SIM UFRJ, 2014). A pedagogia 

do piano: o método de Oscar Guanabarino (XIV SEMPEM, 2014). Oscar Guanabarino e o português 

brasileiro no canto erudito (SIMPOM, 2014). Temporada lírica de 1922: os cenários do Rio de Janeiro, 

Europa e América do Sul (VI SIM, 2015). A crítica na mudança dos paradigmas da apreciação musical 

do século XX (XXV AMPOM, 2015). Análise da Sonata para Viola e Piano de Radames Gnattali: primeiro 

movimento (XXV AMPOM, 2015). A Dança Frenética: ecos da crítica no Rio de Janeiro e São Paulo nos 

anos 1922 (III Simpósio Nacional Villa-Lobos, 2017). CD Melodiário (1997). 

aparecidavaliatti@gmail.com 
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Pinto, André 
Aluno da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Penna, Maura  
Graduada em Música (Bacharelado e Licenciatura) e Educação Artística pela Universidade de Brasília. 

Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. Doutora em Lingüística pela 

Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é Professora Associado 1 do Departamento de 

Educação Musical da Universidade Federal da Paraíba/UFPB, atuando na Licenciatura em Música e no 

Programa de Pós-Graduação em Música (mestrado e doutorado) e coordenando o Grupo de Pesquisa 

Música, Cultura e Educação. Autora dos livros Construindo o primeiro projeto de pesquisa em educação 

e música (2017, 2ª ed. revista e ampliada) e Música(s) e seu ensino (2015, 2ª ed. revista e atualizada, 3ª 

reimpr.), ambos pela Editora Sulina, além de diversos artigos sobre educação musical, ensino das artes, 

música e cultura, publicados em periódicos científicos, coletâneas e atas de congressos. 

maurapenna@gmail.com 

Pires, Antonilde Rosa 
Mestranda em Musicologia no Projeto de Pesquisa Africanias, sob orientação da profa. Dra. Andrea 
Albuquerque Adour da Câmara, no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ. Graduada em Canto Bacharelado pela Universidade Federal de Goiás UFG. 
Principais publicações "CANTORAS AFRO - BRASILEIRAS DE ÓPERA: uma reflexão sobre a ausência 
de cantoras líricas negras nos livros de história da música brasileira do século XIX, Revista da Associação 
Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) - ABPN". "MULHERES EM CENA: dos papéis sociais às 
performances musicais. In: VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA, 2016, Goiânia". 
"Oralidade, Música e Religiosidade: um breve estudo sobre os processos de formação das identidades 
de crianças nas congadas em Goiânia. In: Encontro Comemorativo dos 30 anos do NEAB/UFMA / IV 
Encontro Nacional do CONNEABS / II Jornada Internacional de Ciências Sociais. 
nildeantoniufrjmestrado@gmail.com 

Pontes, Samuel Campo de 
Aluno de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Música do Instituto de Artes da UNESP - 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, onde tem como orientadora a Profª Drª Marisa 
Fonterrada. Mestre em Música pela mesma instituição (2017), com a Dissertação “Diversas Lentes de 
Leitura do Método Suzuki: diálogos e outras experiências literárias” e graduado em Educação Musical 
pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (2011 - 2014). É, também, formado em violino pelo 
Conservatório de Tatuí “Dr. Carlos de Campos”. Além das atividades acadêmicas, atua como professor 
de música no ensino fundamental 1 do Colégio Etapa, na cidade de São Paulo. 
samu.violino@gmail.com 

Purcino, Géssica  
Pianista, arranjadora e professora autônoma de Química e Música. Mestranda no programa de pós-
graduação no Departamento de Música - Instituto de Artes - da Unicamp, pela linha de pesquisa em 
música, cultura e sociedade. Possui graduação em Licenciatura em Música pelo Centro Universitário 
Adventista de São Paulo - Campus Engenheiro Coelho – e Licenciatura em Química pela Universidade 
Camilo Castelo Branco – São Paulo. Atualmente trabalha na produção musical/artística e cultural do 
Grupo Versos na instituição Unasp-EC, participando dos registros fonográficos e concertos. 
gfpurcino@hotmail.com 
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Riom, Charlotte  
Professora adjunta na Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro. É responsável do programa cultural 
internacional Cultura europeia: herança e modernidade. Dá sequência a sua pesquisa universitária por 
um pós-doutorado em musicologia pela UFRJ. 
charlotteriom@gmail.com                                      charlotte.riom@fgv.br 

Rosa, Luciana Fernandes  
Violoncelista, compositora e professora, é doutoranda em Educação Musical pela ECA-USP, mestre em 
Violoncelo pela Louisiana State University (EUA), Bacharel em Violoncelo e Licenciada em Música pela 
ECA-USP. Como performer já colaborou com várias orquestras no Brasil e nos EUA e com diversos 
artistas de música popular, assim como no teatro musical. Atuou como professora no Instituto Baccarelli, 
Sesc e Guri Santa Marcelina, entre outros. Apresentou trabalhos e ministrou oficinas de Choro em Cuba, 
México e no Brasil. Tem publicações nos anais do XXIII Seminário do FLADEM, V SIMPOM e VIII 
Simpósio de Musicologia da UFG, todos em 2018. Tem artigo aceito para publicação na Revista da 
TULHA da USP (2018). Atualmente dedica-se à pesquisa e performance no choro e MPB. É 
pesquisadora do projeto FAPESP O Musicar Local - Novas trilhas da Etnomusicologia. 
lfrosa1@gmail.com 

Ruas, José Jarbas 
É professor assistente na Universidade Federal do Tocantins, onde coordena o Laboratório de Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Educação do Campo, Artes e Música (LEPECAM). É coordenador do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo - Tocantinópolis. Ruas é doutorando em Musica pelo programa de 
pós-graduação em música da Escola de Música da UFRJ, mestre em música na Linha de pesquisa 
História e documentação da música brasileira e ibero-americana e bacharel em música: habilitação em 
violão pela mesma instituição.  
jjruas@uft.edu.br 

Silva, Levi Leonido Fernandes da 
Diretor da European Review of Artistic Studies. Doutoramento em Educação (Didática das Expressões 
Artísticas) pela Universidade de Salamanca em 2006. Desenvolveu estudos de Pós-doutoramento em 
Estudos Musicais (Universidade de Santiago de Compostela -2006-07) e em Estudos Teatrais 
(Universidade de Coimbra - 2009-11). Professor da Escola de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Investigador do Centro de Investigação em Ciências e 
Tecnologias da Artes da Universidade Católica Portuguesa. Publicou 19 artigos em revistas 
especializadas e 16 trabalhos em atas de eventos, possui 3 capítulos de livros e 10 livros publicados. 
Orientou 10 teses de doutoramento e 30 dissertações de mestrado, além de trabalhos de iniciação 
científica nas áreas de Ciências da Educação e Artes. Participou em júris académicos: Doutoramento 
(13); Mestrado (87); Qualificação de Doutoramento (69); Atua nas áreas de Humanidades e Ciências da 
Educação com ênfase em Artes. 
levileon@utad.pt 

Silva, Luiz Sergio Ribeiro da 
Aluno do Mestrado em Música na Universidade Federal do Paraná-UFPR. Produtor cultural desde 2008 
com projetos realizados em música clássica e popular, por meio de editais públicos de incentivo fiscal. 
Possui Pós-graduação em Música Popular Brasileira pela Faculdade de Artes do Paraná (Unespar) com 
monografia sobre “Johnny Alf - As inovações harmônicas que influenciaram a música popular brasileira 
a partir da década de 1950”; MBA em Marketing pelo Instituto Superior de Pós-graduação-PR, e 
graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Campos-RJ. 
luizsergioribeiro@ufpr.br 
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Silva, Marco Aurélio Aparecido da 
Professor do Departamento de Música da Universidade Federal do Maranhão, pesquisador, 
instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical. Doutor em Ciências da 
Educação/Especialização em Estudos Musicais e Pós-Doutorando em Artes pela Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro/UTAD (PortugaL), com pesquisa que faz interface entre música, 
educação e ambiente. Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, Especialista em 
Docência do Ensino Superior, Bacharel em Música com habilitação em contrabaixo, Licenciado em 
Música. Teve como mestres nomes ilustres como: Maria Luisa de Mattos Priolli, Orlando Silveira, 
Nelson Faria, Yuri Popoff, Tato Taborda, João Guilherme Ripper, dentre outros. É e. Gravou, produziu 
Cds, realizou shows e concertos ao lado de diversos artistas renomados da música instrumental e 
popular. Como professor há mais de 20 anos, construiu competências que estão em seus 4 livros 
publicados. 
marcoaureliomusica@icloud.com 

Sobrinho Filho, Antonio Tenório 
Graduado em Música. Ex-Bolsista do Programa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Integrante do projeto de extensão Memória Viva. 

Integrante do Centro de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros. Desenvolve pesquisas em arquivos 

musicais no estado do Rio Grande do Norte. Publicou o artigo Análise Diplomática: aplicação de uma 

ferramenta musicológica, na revista Debates do Programa de Pós-graduação em Música da UNIRIO. 

Organizou o I Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes, em 2017. 

atsf.tenorio@yahoo.com.br 

Virmond, Marcos da Cunha Lopes  
Professor da Universidade Sagrado Coração em Bauru, São Paulo e professor colaborador do Instituo 

de Artes da UNICAMP. Obteve seu doutorado em Música pela UNICAMP em 2007 e sua linha de 

pesquisa inclui a música brasileira do século XIX a XX, com interesse particular nas óperas de Antônio 

Carlos Gomes, sobre o qual publicou pela EDUSC o livro “Condor de Antônio Carlos Gomes, uma análise 

de sua história e música. Foi regente titular da Orquestra de Câmara da Universidade do Sagrado 

Coração, Bauru e da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, São Paulo. 

mvirmond@ilsl.br 
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Abadala, Victor Emmanuel Teixeira Mendes  
PhD in History from UERJ; Master's Degree, and a Bachelor's Degree in History from UNIRIO. He has 
worked in several areas and is currently a Fellow in the Institutional Capacity Building Program (PCI) at 
the Museum of Astronomy and Related Sciences (MAST) science and technology. His main focus, 
however, lies in the intersections between music, especially opera and singing, and history, maintaining 
permanent contact with the research groups Novas Musicologias, Africanias, and Caravelas at UFRJ. 
vicmanu43@gmail.com 

Almada, Carlos de Lemos  
Doctor and Master in Music. Professor at Federal University of Rio de Janeiro. Scholar with several 
published papers on developing variation, algorithm composition, theory and analysis, structural studies 
in popular music. Composer and arranger. Author of the books: Nas Fronteiras da Tonalidade (Prisma, 
2016); Contraponto em música popular (Editora da UFRJ, 2013); Harmonia funcional (EDUNICAMP, 
2009), A estrutura do choro (Da Fonseca, 2006), Arranjo (EDUNICAMP, 2001). Leader of MUSMAT 
Research Group. Member of the Brazilian Association of Theory and Analysis. Member of the editorial 
board of the journals Musica Theorica and MusMat: Brazilian Journal of Music and Mathematics. 
carlosalmada@musica.ufrj.br 

Almeida, Thadeu de Moraes 
Pianist and organist, born in Bom Jesus do Itabapoana, state of Rio de Janeiro. For the School of Music 

of UFRJ, it has the titles of Bacharel in Piano and Master in Music. According to his interests in the field 

of musicology research, especially on Brazilian music, he worked with teachers Dr. Antonio José Augusto 

and Dr. Maria Alice Volpe in the historical-musical rescue of the composers Henrique Alves de Mesquita 

(1830-1903) and Homer de Sá Barreto (1884-1924), respectively. His master's dissertation analyzes the 

first two competitions to fill the position of professor at the National Institute of Music (which was the 

official organ of music teaching in Brazil, based in Rio de Janeiro), in the years 1916 and 1917, 

contextualized in This institution's institutional history was a privileged place for musical practices and 

teaching from 1890 to 1917. He has participated in countless recitals and presentations in several 

Brazilian cities and in recent years has been dedicating himself to the study of sacred liturgical music and 

the practice of Gregorian chant in the Personal Parish of Lord Bom Jesus. He dedicates himself to projects 

involving the chamber music, which led him to hold concerts in the most diverse formations. His 

performance in the Duo Omnia Brasil (piano / organ and horn) is emphasized, in partnership with the 

trompista Antonio Augusto. This Duo, in action since 2011, has been performing in several cities of the 

country exploring the existing repertoire for this formation, mainly the Brazilian repertoire, and stimulating 

the creation of new works for the horn and piano / organ. In 2013, the Duo was awarded the FUNARTE 

Award for Didactic Concerts performing eight presentations by cities in the north of the state of Rio de 

Janeiro and south of the state of Espírito Santo. 

thadeu.malmeida@gmail.com 

Aubin, Cristiana Ribeiro 
Pianist at the Music School of the Federal University of Rio de Janeiro. PhD in Music Studies at the 
University of Coimbra, Portugal (2018), Master of Music at the Federal University of Rio de Janeiro (2008), 
and Bachelor in piano by the same Brazilian institution (2005). As a researcher, has work with the music 
section of Thereza Christina Maria collection (CTCM), where developed and manages an online inventory 
database (www.acervomusicalctcm.org). Also participated in scientific presentations and congresses and 
has published papers in Journals as Debates (UNIRIO, 2016), Caminhos da História (UNIMONTES, 
2015), Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM, 2016), 
e Jornada Internacional Mundos e Fundos em Coimbra (2014). 
cristiana.aubin@gmail.com 
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Barros, Frederico 
Barros is assistant professor of Music History at the Universidade Federal do Rio de Janeiro. He earned 
his degrees in History at Universidade Federal Fluminense and Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro and has a PhD in Sociology. Areas of interest include 20th Century popular and art musics, 
relations between tradition and modernity and Intellectual History. 

Batalha, Rodrigo Serapião 
Composer and music educator who teaches at Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), since 2011. 
He pursued his PhD in Composition at Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) with a visiting researcher 
program at Princeton University. Among his prizes are a recognition in Art Education, Culture and 
Citizenship from the Organization of Ibero-American States (OEI) and the Brazilian Government; and the 
Fulbright/CAPES fellowship Doctoral Dissertation Research Award. 
rodrigobatalha@ufrj.br 

Benedetti, Danieli Verônica Longo 
Post Doctorate, Doctor, and Master’s Degree from ECA/USP/FAPESP. Specialized in Piano Teaching 
from École Normale de Musique de Paris and in Piano Performing from Conservatoire National de 
Strasbourg, France. Bachelor’s degree in music – piano, from UNESP. Developed research training at 
the Music Department at the Bibliothèque nationale de France – BnF, where she had access to the entire 
restricted collection regarding the research developed. Author of the book “Obras de Guerra – A produção 
musical francesa durante os anos da Primeira Guerra Mundial” (War Pieces – the French musical 
production in the First World War years), AnnaBlume/FAPESP 2013. She has presented papers and 
published in the Annals of ANPPOM (from 2005 to 2016), 2nd International Musicology Symposium of 
UFRJ (2012), 4th Musicology Meeting of Ribeirão Preto (2012), OPUS Journal (2007, 2009 and 2011), 
Conservatório de Música Journal – UFPel (2011), Música em Perspectiva Journal (2011), Música HODIE 
Journal (2012), OSESP Journal (2014 and 2015) and Vórtex Journal (2015). At present, she is Interim 
Professor at the Art Institute of Universidade Estadual Paulista – IA/UNESP and develops her post 
doctorate research with the support of CAPES. 
danieli-longo@uol.com.br 

Berg, Silvia Maria Pires Cabrera  
Composer and regent from São Paulo, a doctorate from the University of Copenhagen, a postgraduate 
degree from the University of Oslo and a bachelor's degree in composition from ECA-USP. She is 
currently a professor at the Music Department of FFLCRP-USP, coordinator of the Laboratory of Inter and 
Transdisciplinary Research in Music (LAPECIPE) and the archive Edmar Ferretti, coordinator of 
International Academic Exchange with Bornekorakademiet (Denmark) and member of NAP-CIPEM - of 
the Music Department of FFCLRP-USP. 
silviaberg@usp.br 

Bortolin, Pedro Augusto Jubran 
Teacher of low strings instruments at Projeto Guri since 2016. Member of the Pedagogical Department 

of Projeto SOPRAR, and also music teacher at the same institution. Besides pedagogical activities, Pedro 

performs as cellist in both classical and popular groups. Bachelor of Cello from UNICAMP - Universidade 

Estadual de Campinas. 

Camara, Andréa Albuquerque Adour da 
Master in Music - Canto by UFRJ, where she defended the dissertation: “The fold: the rescue of lost 
poetics in the historical percussion of music” and Doctor in Education by UFMG, where she defended the 
thesis: “Vissungo: the singing Banto in the Americas” is a teacher in the Vocal Department of School of 
Music of UFRJ. As an interpreter, he favors the chamber music repertoire of the 20th and 21st centuries, 

mailto:danieli-longo@uol.com.br
mailto:silviaberg@usp.br


MARIA ALICE VOLPE (org.). IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA DA UFRJ  
“MÚSICA, UNIVERSIDADE E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO” - LIVRO DE RESUMOS 

76 
 

especially Brazilian music. His work, 20 years ago, stands out with Duo Adour. As a researcher, she has 
been researching since 2004 the presence of africanias in Brazilian vocal music and coordinates the 
Africanies UFRJ Research Group. 
andreaadour@musica.ufrj.br 

Candemil, Luciano da Silva 
Acts as musician, percussionist, researcher, teacher and composer. He is currently a doctoral student in 
ethnomusicology at the Universidade Federal do Paraná (UFPR) and professor of popular percussion at 
the Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Has a master's degree in music in the area of 
ethnomusicology by the Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). He has the following 
degrees at the Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI): Specialization in Music Education, Graduation 
in Music and Bachelor in Music with Student Merit. At the Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
he graduated in Civil Engineering. They have several papers published in national congresses, ANPPOM 
(2011, 2012, 2013 and 2016), ABEM (2016) and EDUCERE (2013), as well as in international events 
such as the International Congress Music in the Luso-Brazilian space: a historical panorama in Lisbon 
(2013); the XII Congress of IASPM - AL (2016), FLADEM Latin American Forum of Music Education, 
(2016 and 2018) and; SIBE Society of Ethnomusicology, Madrid (2016). He is the author of the book 
Percussão Catarina, a didactic material on the percussion instruments used by folk groups in the State of 
Santa Catarina. 
lucianocandemil@hotmail.com 

Castro, Claudia Nunes de 
Bachelor's degree in Music from the University of Brasilia, Brazil (1995), a Master of Music Performance 

from New York University, USA (2000), and a Master of Arts Administration from Boston University, USA 

(2004). In 2014, she was awarded the Chevening / Clore Leadership Fellowship for training and 

professional development with cultural leaders in England. She is a teacher of the Education Department 

of the Government of Brasilia, assigned to the Brazilian Institute of Museums to direct the Villa-Lobos 

Museum. As a flutist, she has participated in music festivals and concerts in Brazil, Argentina, Germany, 

USA and England. She worked temporarily in the Symphonic Orchestra of Ribeirão Preto and as a flute 

teacher at the Brasília Music School. She has cultural management experience in international technical 

cooperation as well as local and national strategic planning and management of organizational programs 

and projects in the areas of museums, art / education and creative sectors. Artistic and cultural 

organizations where she has worked: The Organization of Ibero-American States (OEI) for Education, 

Culture and Science, the Ministry of Culture in Brasilia, Brazil, The Nora Theater Company, Project STEP, 

The Boston Conservatory and Herbert Barrett Management, USA. She is the founder and board member 

of The Aarya Foundation (http://www.aarya.org.uk), an organization based in London, England, which 

advocates for music learning in schools and choral singing in communities for individual and collective 

well being. 

claudia.castro@museus.gov.br 

Céspedes Gómez, Ivette 
Master in Management of the Historic-Documentary Heritage of Music by the San Gerónimo University 
College of Havana. Degree in Music Musicology profile from the University of the Arts (ISA) of Havana. 
She was a specialist in the National Museum of Music and the Media Library "Edgardo Martín" of the 
Mozartian Lyceum of Havana and participated in various symposiums and national and international 
conferences. 
ivette.janet@gmail.com 
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Fonseca, Anna Cristina Cardozo da 
Teacher of Basic Education Career, Technical and Technological Advice of the Colégio Pedro II, in Rio 
de Janeiro, since 1992, she has held various teaching and administrative duties, among which there are 
the Head of the Department of Music Education, Secretary of Basic Education, Secretary of Education, 
Director of Education and Pro-rector of Education. She also held the Professional Education Policy 
Coordination and Management of Technology of Professional Education and Technology of the 
Department of Professional and Technological Education of the Ministry of Education. PhD in History of 
Science, the Technical and Epistemology at the Federal University of Rio de Janeiro. Master of Music 
from the Federal University of Rio de Janeiro. Specialization in Performance at the piano by the State 
Conservatory of Odessa (Ukraine). Graduation (piano) and Bachelor of Music from the Federal University 
of Rio de Janeiro. 
annacrisfonseca2015@gmail.com 

Fonseca, Modesto Flávio Chagas 
Adjunct Professor of the Music Department of the Federal University of São João del Rei since 2010. 

Doctor and Master in historical musicology from the Federal University of the State of Rio de Janeiro - 

UNIRIO, Graduated in Composition and Regency by UFMG. In 2011 he performed a series of concerts 

in front of the Capela Del Rey, orchestra and choir of São João Del-Rei, in the central and northern regions 

of Brazil, carrying works representative of the Minas Gerais music production of the 18th and 19th 

centuries. He coordinated the publication of two volumes with editions of sacred works and for band of 

music. He is the coordinator of Projeto Memória Viva, of DMUSI / PROEX / UFSJ, which organizes Music 

Cataloging and Music Edition workshops offered to the community of São João del-Rei and region. 

Organized and coordinated the I Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes, in 2017. 

Fonterrada, Marisa Trench de Oliveira 
Bachelor of Music (Bachelor) from São Judas Tadeu University (1977), Master of Education (Psychology 

of Education) from the Pontifical Catholic University of São Paulo (1991), PhD in Anthropology from the 

Pontifical Catholic University of São Paulo (1996) Full Professor in Techniques of Musicalization by the 

Institute of Arts of UNESP. He is currently retired from the Institute of Arts of UNESP, working as a 

volunteer in the Postgraduate Program in Music - Master's and Doctorate. Coordinator of the ETEC of 

Arts of the Center of Technological Education "Paula Souza", of the State Secretariat of Development of 

São Paulo. She has experience in the field of Arts, with emphasis in Music, working mainly in the following 

subjects: musical education, music, choral singing, acoustic ecology and The Arts course in elementary, 

middle and high school. 

Fraga, Alex Sousa 
Music performance graduate student at Northern Illinois University. He received a bachelor of music 
performance degree from Minas Gerais Federal University and has music performance and composition 
as his main research areas. In 2013, he attended the International Conference on Performance Studies 
at the city of Porto Alegre, an event organized by the Brazilian Society of Music Performance, where he 
was part of a presentation entitled “Composition and performance in the practice of complementary 
piano”. In 2015 his research project entitled “Spectral analysis of resonant metal instruments and its use 
as a compositional tool” was awarded for his academic relevance at Minas Gerais Federal University’s 
XXIV Week of Scientific Initiation. In 2016 he performed at the 1st Bow Music Conference in South Africa 
as part of the berimbau ensemble Arcomusical. In 2017 he was part of the project entitle “Kora: analysis 
of a piece for sextet of tuned berimbaus”, presented at the 1st Brazilian Congress of Percussion at the 
University of Campinas. 
alex_s_fraga@hotmail.com 
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Garcia, Gilberto Vieira  
PhD in Education at UFRJ (2018), under the guidance of Professor Libânia Nacif Xavier. Doctoral degree 

at École des Hautes Études en Sciences Sociales, Center des Recherches sur les Arts et le language, 

under the guidance of Professor Dr. Esteban Buch (2017). Master in Education at PUC-Rio (2014), under 

the guidance of Professor Dr. Patrícia Coelho da Costa. Professor of Music Didactics and Supervised 

Internship in Music (UFRJ, 20162017). Researcher of the Program of Studies and Documentation 

Education and Society (PROEDES / UFRJ), coordinated by Sonia Maria de Castro Nogueira Lopes, and 

research groups Educational Processes and History of Teaching Profession (UFRJ), coordinated by 

Libânia Nacif Xavier. Member of the Group of Practical Researches of Teaching and Learning and Music 

(GEPEAMUS), under the coordination of Inês de Almeida Rocha. Member of the research group, art and 

education, History through Music. Coordinator of the musical awareness project for babies RimPimPlin. 

Professional Musician. 

gilbertovieiramusica@gmail.com 

Lana, Jonas Soares 
Teaches and does research on the fields of popular music and ethnomusicology. He is professor at 
Instituto Federal do Rio de Janeiro and got his PhD in Social Sciences at PUC-Rio. Lana is author of the 
dissertation “Rogério Duprat, arranjos de canção e a sonoplastia tropicalista”, as well of works published 
on journals such as El Oído Pensante, Latin American Music Review and Revista Brasileira de Música. 
jonaslana@gmail.com 

Lima, Edilson Vicente de 
Assistant Professor of the Federal University of Ouro Preto since 2012; (2002-2008), where he was the 

coordinator of the Music Center and is currently a professor of the subjects of History of Music and History 

of Brazilian Music. He was a guest lecturer at the State University of Amazonas, where he taught the 

Prosody, Contraponto and Harmonia disciplines and participated in the project "Research and Restoration 

of Colonial Brazil's Musical Heritage: lyrical in the Amazon and its scope of cultural dialogue during the 

18th century. PhD in Musicology from the University of São Paulo (USP), Master of Arts from the 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) and Bachelor in Composition and Regency from the same 

institution. He published the book Modes of Brazil (EDUSP, 2001), Music in Brazil colonial, Vol. III (2015) 

and The Carnation revolution and the colonial transits (Kafka Editora, 2016). Directed and produced the 

cds Modinhas de amor (2004) and Lundu de Marruá (2008). He participated in the publications: The 

applied art of counterpoint by André da Silva Gomes (1998), Sacred Paulist Music (1999) and Music in 

Brazil colonial Vol. III (2004). He collaborated with scores for the recording of cds André da Silva Gomes 

- Brasilessentia Vocal Group (1994), Offerings by André da Silva Gomes - Madrigal UMESP (1999), 

Brazilian, Portuguese and Italian composers of the 18th century - Americantiga Choir and Orchestra de 

Chamber (2003) and Responsibilities for Officio of Good Friday - Ensemble Turicum (2004). He made 

several tracks for theatrical performances highlighting Fausto - Goethe (1998); The Banquet (1997), 

Matéria Correções (1995), environmental composition made for Artistic Estalação; The inconvenience of 

having courage - Ariano Suassuna (Expo98, Lisbon). Assistant Professor of the Federal University of 

Ouro Preto since 2012; (2002-2008), where he was the coordinator of the Music Center and is currently 

a professor of the subjects of History of Music and History of Brazilian Music. He was a guest lecturer at 

the State University of Amazonas, where he taught the Prosody, Contraponto and Harmonia disciplines 

and participated in the project "Research and Restoration of Colonial Brazil's Musical Heritage: lyrical in 

the Amazon and its scope of cultural dialogue during the 18th century . PhD in Musicology from the 

University of São Paulo (USP), Master of Arts from the Universidade Estadual Paulista (UNESP) and 

Bachelor in Composition and Regency from the same institution. He published the book Modes of Brazil 
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(EDUSP, 2001), Music in Brazil colonial, Vol. III (2015) and The Carnation revolution and the colonial 

transits (Kafka Editora, 2016). Directed and produced the cds Modinhas de amor (2004) and Lundu de 

Marruá (2008). He participated in the publications: The applied art of counterpoint by André da Silva 

Gomes (1998), Sacred Paulist Music (1999) and Music in Brazil colonial Vol. III (2004). He collaborated 

with scores for the recording of cds André da Silva Gomes - Brasilessentia Vocal Group (1994), Offerings 

by André da Silva Gomes - Madrigal UMESP (1999), Brazilian, Portuguese and Italian composers of the 

18th century - Americantiga Choir and Orchestra de Chamber (2003) and Responsibilities for Officio of 

Good Friday - Ensemble Turicum (2004). He made several tracks for theatrical performances highlighting 

Fausto - Goethe (1998); The Banquet (1997), Matéria Correções (1995), environmental composition 

made for Artistic Estalação; The inconvenience of having courage - Ariano Suassuna (Expo98, Lisbon). 

Modesto, Márcio  
Flutist, pianist and arranger, holds a master's degree in Music from ECA-USP, a bachelor's degree in 
composition from Unicamp (State University of Campinas). It integrates choro ensembles such as Choro 
Paulista and instrumental music, such as Ôctôctô; with this group already performed in London, Munich, 
Porto and Boston and has just recorded the album "Oito" - which includes two compositions of his and 
will be released in August. He presented an article at the X International Colloquium on Musicology in 
Havana-Cuba and gave a choro workshop at XXIII Fladem in Puebla, Mexico. He also works as a 
professor of theory and a pianist in the Guri Santa Marcelina. He dedicates himself to the research of 
choro and Brazilian music. 
marciomodesto@usp.br 

Moreira, Daniel Salgado da Luz 
Master in Music and Bachelor of Philosophy both from UFRJ, has been working in academic and artistic 
fields since 2011, currently is professor of philosophy at the Anísio Teixeira Educational Center (CEAT). 
With interests focused on research in opera, musical aesthetics, historical musicology, philosophy of 
music and the presence of traditions and dialogue between cultures of European and African matrix in 
Brazilian music, it is linked to the research groups Novas Musicologies, Africanias and Caravelas of UFRJ; 
collaborated as a writer of program notes for the Minas Gerais Philharmonic Orchestra (2017). Her artistic 
production has been linked to the operatic stage direction, having participated in three productions in the 
Opera project at UFRJ (in 2012, 2016 and 2017), as well as production assistant at TMRJ's Jenufa (2017). 
salgadodaluz@gmail.com 

Nogueira, Lenita Waldige Mendes 
Professor of the Department of Music of the Institute of Arts of UNICAMP and Full Professor of the 

Graduate Program in Music of the same University. He completed his doctorate in Social Sciences at the 

State University of Campinas in 1998. Among the published books are "Music in Campinas in the last 

years of the empire", "Maneco Music, parents and master of Carlos Gomes" and "Carlos Gomes Museum: 

catalog of musical manuscripts ". 

lwmn@iar.unicamp.br 

Passamae, Maria Aparecida dos Reis Valiatti 
Violist on OSES and former violist on Orchestra UFES and FAMES. Viola’s teacher - FAFI. Master 

Musicology / UFRJ. Lato sensu Musical Education / CESAP. Bachelor piano and viola and Degree in 

Music/FAMES. Pedagogical Coordinator on Lato Sensu in Camera Music/Alpha Courses. Papers: 

Radamés Gnattali, the Vargas era, and the construction of national identity (ANPPOM, 2011). The artistic 

pedagogical possibilities in the vision of Oscar Guanabarino (V SIM UFRJ, 2014). Piano pedagogy: the 

method of Oscar Guanabarino (XIV SEMPEM, 2014). Oscar Guanabarino and Brazilian Portuguese in 
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scholarly singing (SIMPOM, 2014). Lyric season of 1922: the scenarios of Rio de Janeiro, Europe and 

South America (VI SIM, 2015). Criticism in the paradigm shift of musical appreciation of the twentieth 

century (XXV AiadacMPOM, 2015). Analysis of the Sonata for Viola and Piano by Radames Gnattali: first 

movement (XXV AMPOM, 2015). The Frenetic Dance: echoes of criticism in Rio de Janeiro and São 

Paulo in the years 1922 (III National Symposium Villa-Lobos, 2017). CD Melodiário (1997). 

aparecidavaliatti@gmail.com 

Penna, Maura  
Graduated in Music (Bachelor and Licenciatura) and Artistic Education by the University of Brasília. 

Master in Social Sciences, Federal University of Paraíba. PhD in Linguistics from the Federal University 

of Pernambuco. She is currently Associate Professor 1 of the Department of Music Education at the 

Federal University of Paraíba / UFPB, working in Music Licensing and Postgraduate Program in Music 

(Masters and PhD) and coordinating the Music, Culture and Education Research Group. Author of the 

books Building the first research project on education and music (2017 - 2nd edition revised and 

expanded) and Music (s) and its teaching (2015 - 2nd edition revised and updated, 3rd reprint), both by 

Editora Sulina, various articles on music education, arts education, music and culture, published in 

scientific journals, collections and conference proceedings. 

maurapenna@gmail.com 

Pinto, André 
Student of the School of Music of the Federal University of Rio de Janeiro. 
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