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PROJETO CONCERTINHOS DE EVA

Anjo músico com cítara  
na mão. Sem autoria. Itália. 
Renascimento. Mármore e gesso. 
Acervo Casa Museu Eva Klabin.

A série “Concertinhos de Eva” é um proje-
to que, desde o seu início, em 2015, visa 
promover eventos musicais destinados ao 
público infanto-juvenil e seus familiares. 
A partir de 2017, além das apresentações 
para o público em geral, a Casa Museu Eva 
Klabin passou a realizar concertos específi-
cos para estudantes e professores da rede 
pública de ensino. 

Com o envolvimento das escolas 
pú blicas, o projeto ampliou o seu cará-
ter pedagógico, agregando à proposta 
outras ações, que foram divididas em 
três etapas: realização de atividades 
desenvolvidas e executadas pela equipe 
do Programa de Educação da 
Casa Museu Eva Klabin com os 
estudantes nas suas unidades 
escolares; a participação dos 
estudantes e professores em 
visitas mediadas no espaço 
cultural; e o acesso deles às 
apresentações dos eventos mu-
sicais realizados na instituição. 

Para viabilizar a participa-
ção dos estudantes e professo-
res no “Projeto Concertinhos de 
Eva”, a Casa Museu Eva Klabin 
disponibilizou transporte até 
o início de 2020, quando foi 

realizada a primeira apresentação da série 
daquele ano. Com a pandemia e a neces-
sidade do isolamento social, a instituição 
precisou repensar a proposta para dar 
continuidade às ações. Criou um formato 
adequado às redes sociais, oferecendo 
uma live com o “Duo Santoro” através 
do Canal Eva Klabin no YouTube, que 
aconteceu no mês de outubro de 2020, 
em comemoração à semana do Dia das 
Crianças.

Em 2021, tendo em vista o agrava-
mento da pandemia e a manutenção do 
isolamento social, a Casa Museu Eva Kla-
bin, no intuito de seguir oferecendo suas 

proposições, reestruturou o 
“Projeto Concertinhos de Eva” 
para produzir conteúdo au-
diovisual que será distribuído 
gratuitamente, por meio de 
plataformas digitais, a estu-
dantes, professoras e profes-
sores de instituições públicas 
de ensino através de parcerias, 
como a realizada entre a Casa 
Museu Eva Klabin e a Coorde-
nadoria de Educação Integral e 
Extensão Curricular da Secreta-
ria Municipal de Educação do  
Rio de Janeiro. 
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A Casa Museu Eva Klabin, instituição 
cultural localizada na Av. Epitácio Pessoa, 
2480, Lagoa, Rio de Janeiro, foi idealizada 
e fundada pela colecionadora Eva Klabin,  
que, ao longo da vida, constituiu um 
acervo com mais de duas mil peças, entre 
pinturas, esculturas, mobiliário e arte de-
corativa, oriundas de diferentes épocas e 
grupos culturais, que cobrem um arco de 
tempo de quase 50 séculos, abrangendo 
desde o Egito Antigo até o Impressionis-
mo europeu.

Antes de ser transformada em um 
espaço cultural, a casa foi a residência  
de Eva Klabin por mais de trinta anos.  
Diferente do que podemos observar hoje, 
a propriedade, adquirida em 1952, apre-
sentava um estilo normando com dimen-
sões modestas. 

No início dos anos de 1960, Eva Klabin 
empreendeu uma grande reforma para 
ampliação da residência, adaptando os 
ambientes existentes e construindo novos 
com o intuito de que a casa abrigasse a sua 
crescente coleção. 

O desejo de tornar sua residência em 
uma Casa Museu foi concretizado em 1990, 
e o espaço cultural foi, oficialmente, aberto 
ao público em 1995. Além da coleção em 
exposição permanente, que pode ser vista 
nas visitas mediadas, a instituição promove 
outros projetos e ações1, como o Projeto 
Respiração (intervenção de arte contem-

1 Para obter mais informações sobre os projetos e as 
ações da Casa Museu Eva Klabin, acesse: http://evaklabin.
org.br/

CASA MUSEU EVA KLABIN

porânea nas salas expositivas), cursos e 
seminários, concertos e shows musicais 
e proposições artístico-pedagógicas com 
atividades para o público em geral e, tam-
bém, grupos específicos a partir das par-
cerias realizadas entre a Casa Museu Eva 
Klabin e outras instituições. 
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Eva Klabin2 
nasceu em São 
Paulo, em 08 
de fevereiro de 
1903. Primeira 
filha dos imi-
grantes litua-
nos de origem 
israelita, Fanny 
Gordon e Hessel 
Klabin, ela faz 
parte da pri-

meira geração da família a nascer em solo 
brasileiro. 

Seu pai, juntamente com os irmãos, 
chegou ao Brasil no final do século XIX. 
Aqui, eles investiram no comércio de 
papel, que prosperou e frutificou, contri-
buindo como pioneiros para o processo de 
industrialização do país. 

O hábito de colecionar Eva herdou 
do pai, que era um grande apreciador de 
objetos de prata. As primeiras peças da 
coleção ela adquiriu ainda na adolescên-
cia - duas pequenas pinturas de paisagem 
do pintor holandês, do século XVII, Jan 
Gottlieb Glauber. Nascia, assim, a vocação 
para o colecionismo, que Eva Klabin con-
servaria ao longo de sua vida.

Em 1933, ela casou-se com o advoga-
do e jornalista austríaco naturalizado bra-
sileiro, Paulo Rapaport, trocando São Paulo 
pelo Rio de Janeiro. Em 1957, ficou viúva, 
recolhendo-se por algum tempo. Passado 

2 Para obter mais informações sobre Eva Klabin, acesse:  
http://evaklabin.org.br/a-colecionadora/ 

EVA KLABIN

o luto, reintegrou-se à vida social, recupe-
rando a alegria de viver e o entusiasmo 
para ampliar a sua coleção.

Em suas frequentes viagens, ela 
passou a dedicar-se à procura de obras de 
arte que viriam aumentar o seu acervo. 
Adquiriu peças em antiquários paulistas 
e cariocas, em reputadas casas de Roma, 
Paris, Londres, Zurique, Viena, Madri, Bar-
celona, Buenos Aires, Londres e Nova York. 
O fascínio pelo Oriente resultou, também, 
em viagens ao Japão, à China, à Birmânia, à 
Tailândia, à Índia, à Indonésia e a Singapu-
ra, durante as quais raros e belos objetos 
foram comprados.

O grande feito de Eva Klabin foi traçar 
um longo percurso pela história da arte, 
valendo-se do bom gosto e da oportunida-
de de reunir peças de diferentes culturas e 
antigas civilizações que, distribuídos pelos 
ambientes da Casa Museu, formam um 
conjunto que é a expressão da personali-
dade única da colecionadora.

Eva Klabin faleceu em 08 de novem-
bro de 1991, deixando de herança à cidade 
em que viveu a grande obra de sua vida: a 
sua Casa Museu e a sua coleção. 



6

A Casa de Artes Paquetá é uma instituição 
de direito privado, sem fins lucrativos, 
funcionando desde 1999, e seus princi-
pais objetivos sociais são a preservação e 
a revitalização da Ilha de Paquetá, de seu 
acervo cultural e natural, respeitando sua 
identidade: história, lendas, arquitetura, 
paisagismo e o modo único de vida da 
Ilha. Trabalhamos pelo desenvolvimento 
sustentável de Paquetá tendo a própria 
comunidade como principal promotora 
e beneficiária desse processo. Na busca 
de seus objetivos, a instituição pratica o 
diálogo com o tecido social e cultural da 
ilha e com o poder público, construin-
do políticas participativas e de inclusão 
social. A instituição desenvolve projetos 
de formação para a comunidade, séries ar-
tísticas e musicais, exposições temáticas e 

mantém acervo permanente de artistas da 
Ilha, e um Centro de Memória de Paquetá, 
com importante literatura disponível para 
pesquisa.  

O Projeto Bem Me Quer Paquetá é o 
principal projeto de formação cultural e 
artística da Ilha de Paquetá, desenvolvido 
na Casa de Artes Paquetá e capacitando 

CASA DE ARTES PAQUETÁ | 
ORQUESTRA JOVEM PAQUETÁ

crianças e jovens da ilha por música de 
concerto, artes integradas e cidadania. 
Centenas de pequenos moradores do 
bairro já passaram por seus núcleos de 
formação. O Bem Me Quer Paquetá demo-
cratiza o acesso à cultura, capacita e gera 
oportunidades, promove o resgate e a 
preservação da memória e da identidade 
da ilha, elevando também a autoestima de 
toda a comunidade de Paquetá. O projeto 
trabalha temas relacionados à história da 
ilha, com a articulação de diversos núcleos 
técnicos na montagem de espetáculos.

A Orquestra Jovem Paquetá é o resul-
tado do trabalho contínuo de formação do 
Projeto Bem Me Quer Paquetá. Com um 
vasto repertório que inclui obras tradicio-
nais da música de concerto, a OJP ocupa 
seu espaço na cena cultural carioca, com 
sonoridade própria, reconhecida pelos 
amantes da boa música. Com uma turnê 
pela Alemanha e apresentações regulares 
nas principais salas e teatros do Rio, vem 
encantando o público e se consolidando 
como um importante corpo musical de 
nossa cidade.

Regularmente a OJP participa tam-
bém de espetáculos temáticos do Bem Me 
Quer, nos quais compositores e libretistas 
convidados criam uma obra relacionada à 
história e à identidade da ilha. Tim Resca-
la, João Guilherme Ripper, Edino Krieger 
e Edmundo Villani-Côrtes já encararam o 
desafio de escrever para um grupo jovem 
ávido por novas conquistas.
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Fundado em 14 de outubro de 1999, pelo 
cantor e compositor Zeca Pagodinho, como 
sociedade civil sem fins lucrativos, o Insti-
tuto Zeca Pagodinho atua na região ofere-
cendo oportunidades de aprendizado.

Pautado na consciência da respon-
sabilidade social das instituições produ-
toras de cultura, o IZP, através da difusão 
do conhecimento e da formação artística 
promove a equidade, inclusão social e 
cultural em Xerém, no Município de Du-
que de Caxias, Rio de Janeiro, formando 
profissionais e técnicos, capacitando-os 
para atender as exigências crescente do 
mercado de trabalho, tornando-se um 
centro permanente de formação dinâmica 
e interativa, contribuindo dessa forma para 
o desenvolvimento do nosso país.

O ponto de partida foi a criação da 
Escola de Música Mata 
Virgem, que hoje abra-
ça o “Viva Xerém!”, um 
projeto socioeducativo 
de formação através 
da educação artística, 
em especial a música 
de concerto. O projeto 
conta com a participa-
ção de 150 crianças e 
adolescentes da região 
de Xerém - Duque de Caxias, Estado do 
Rio de Janeiro, que recebem de maneira 
gratuita, uma formação artística integral 
no Instituto.

No Projeto ingressam bebês a partir 
dos oito meses para uma aula específica 

INSTITUTO ZECA PAGODINHO

para essa faixa etária, 
entretanto, o curso 
regular é destinado a crianças entre 4 e 17 
anos nos turnos da manhã e da tarde. Há 
aulas individuais e coletivas de instrumen-
tos de cordas, sopros, percussão, canto 
coral, música de câmara e orquestra, além 
da iniciação às artes plásticas e cênicas. A 
metodologia aplicada é similar à do inter-
nacionalmente conhecido El Sistema, de 
Venezuela, que atualmente é utilizada em 
35 países ao redor do mundo. Nas aulas in-
dividuais de instrumentos e nos ensaios da 
orquestra se trabalha com um repertório 
sequencial estruturado gradualmente para 
cada nível técnico. A prática de conjunto 
contínua estimula a aprendizagem da 
responsabilidade, disciplina, trabalho em 
equipe, respeito e convivência formando 

cidadãos multiplicadores 
desses valores no seu en-
torno familiar e comunida-
de. Ao fim de cada período 
são realizados recitais, 
concertos e um grande 
espetáculo cênico-musical 
com temática brasileira que 
é criado e produzido para e 
com os alunos participan-
tes do Projeto “Viva Xerém!”.

Hoje, nossa casa conta com 5 salas 
para aulas de música, 3 salas para cursos 
profissionalizantes, uma sala para atendi-
mentos de assistência social, um consultó-
rio dentário e amplos espaços para novos 
projetos.



O que é experiência em arte e qual 
a sua importância no processo de 
desenvolvimento do ser humano? 

Para Jorge Larrosa, a experiência, quando 
é realmente significativa, nos atravessa, 
deixando marcas e criando afetos. Sua 
ocorrência necessita de um tempo, de um 
espaço e de uma disponibilidade opos-
tos aos que o cotidiano nos condiciona. 
Segundo o autor, “a experiência, a possi-
bilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um 
gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm”3. 

O “gesto de interrupção” defendido 
por Larrosa remete à suspensão do auto-
matismo de nossas ações, com o objetivo 
de ativar nossos sentidos, nossas percep-
ções, para aquilo que nos acontece, nos 
atravessa, nos transformando em sujeitos 
da experiência, atuantes e protagonistas 
em um processo subjetivo que nos leva à 
autonomia reflexiva e atitudinal, rompen-
do, deste modo, com a uniformização do 
pensar e do agir. “A experiência e o saber 
que dela deriva são o que nos permite 
apropriar-nos de nossa própria vida”4.

John Dewey, que também trata do 
tema da experiência, fala de sua importân-
cia no campo das artes, ressaltando a sua 
relevância no desenvolvimento do indi-
víduo e nas suas relações com o mundo 

3 Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber da 
experiência. p.24.
4 Ibidem. p.27.

ARTE E EXPERIÊNCIA
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e com o outro. Para ele, é a qualidade da 
experiência que vai definir a forma como 
o ser humano conseguirá estabelecer 
interlocuções e conexões com os aconte-
cimentos em seu percurso de formação e 
transformação.  

As artes precisam ser entendidas 
como expressões inerentes à existência 
humana, argumenta Dewey, mas, para 
isso, não podem estar isoladas, inversa-
mente, devem fazer parte do cotidiano 
das pessoas para que esta compreensão 
efetive-se, fazendo lembrar que, assim 
como nos primórdios, as manifestações 
que, com o tempo, foram formatadas e 
categorizadas nas chamadas linguagens 
artísticas, originaram-se a partir de rituais 
da vida comunal, cujas práticas contri-
buíam para dar sentido à existência: 

A dança e a pantomima, origens da arte teatral, 
floresceram como parte de ritos e celebrações 
religiosas. A arte musical era repleta do dedi-
lhar de cordas tensionadas, do bater de peles 
esticadas, do soprar de juncos. Até nas caver-
nas, as habitações humanas eram adornadas 
com imagens coloridas, que mantinham vivas 
nos sentidos as experiências com os animais 
muito intimamente ligados à vida dos seres 
humanos.5

Alcançar o sentido sobre algo soli-
cita um exercício que precisa ocorrer em 
um processo semântico aberto, para que 
haja a contínua produção de significações 
acerca dos acontecimentos e dos “fenô-
menos” que atravessam os indivíduos em 

5 John Dewey. Arte Como Experiência. p.65. 
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suas vivências no mundo e na 
sua interação com o outro - 
exercício que favorece múltiplas 
perspectivas sobre a vida e a 
ruptura com paradigmas que 
tentam encerrar o ser humano 
em significados fechados. 

E as artes parecem conter 
a “ruptura” como uma de suas 
camadas elementares, favore-
cendo, inclusive, novas relações 
com o tempo e o espaço, em 
uma oposição ao que a rotina 
impõe. “Assim como a ciência 
toma o espaço e o tempo quali-
tativos e os reduz a relações que 
entram em equações, a arte os 
faz abundarem em seu próprio 
sentido, como valores impor-
tantes da própria substância de tudo”.6 As 
artes possuem o poder de estabelecer di-
mensões através das quais somos retirados 
de nossas existências definidas pelo reló-
gio e somos transportados a um jogo de 
interações, que para acontecer precisa de 
nossa disponibilidade, necessita daquele 
“gesto de interrupção” mencionado acima. 

Quando focamos na música - tema 
central desta publicação - verificamos que 
sua manifestação, com toda a diversidade 
que essa linguagem artística pode expres-
sar, apresenta uma força invisível que nos 
desloca para um espaço/tempo interno 
ao mexer com nossos sentidos e nossas 
emoções, ao ativar nossas memórias e ao 
promover diferentes experiências. A mú-
sica atravessa nossas vidas desde a nossa 
mais tenra idade até os últimos momentos 

6 Ibidem. p.369.

Iluminura de um rabequista 
(detalhe). Do livro Cantares de 
Santa Maria, canto 170. Espa-
nha, séc. XIII. Cf. http://www.
pbm.com/~lindahl/cantigas/

de nossa existência, integrando 
e influenciando a nossa cons-
tituição e a nossa formação, 
individual e coletiva. 

Presente em todas as 
culturas, a música é parte essen-
cial de qualquer ritual - dos 
momentos cotidianos às cele-
brações festivas e às cerimônias 
religiosas. Johan Huizinga re-
conhece a música como aspec-
to manifesto nessas práticas 
culturais e identifica na essência 
dessa linguagem artística o 
elemento lúdico e a sua impor-
tância como elo que recupera o 
sentido do jogo ritual e sagrado 
quando ocorre da civilização, 
por alguma razão, deixá-los de 

lado. Para esse autor, “nada contribui mais 
para nos fazer recuperar esse sentido como 
a sensibilidade musical. Sentindo a música, 
somos capazes também de sentir o ritual”7.

Huizinga estabelece analogia entre a 
música e o jogo a partir de sua análise das 
formações culturais e cria uma narrativa 
para mostrar que essa correspondência 
é destacada em diferentes instâncias ao 
longo da história, inclusive através de 
perspectivas filosóficas, como as de Platão 
e de Aristóteles, os quais buscavam refletir 
sobre a natureza, a presença e a função da 
música para as pessoas e para a sociedade. 
O autor explica que:

em seu esforço para definir a natureza e a fun-
ção da música, o pensamento humano sem-
pre caminhou em direção à esfera do puro 

7 Johan Huizinga. Homo ludens: o jogo como elemento 
da cultura. p.178. 
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jogo. Este fato fundamental, de que toda 
atividade musical possui caráter essencial-
mente lúdico, é sempre implicitamente 
aceito, embora nem sempre seja explici-
tamente formulado. Nas épocas cultural-
mente mais primitivas, as diversas pro-
priedades da música eram distinguidas 
e definidas com uma certa ingenuidade 
rude. Os homens exprimiam o arrebata-
mento provocado pela música sagrada 
em termos de coros e esferas celestes 
etc. Nessas épocas, além de sua função 
religiosa, a música era louvada sobretu-
do como um passatempo edificante, como um 
artifício sublime, ou simplesmente como um 
divertimento agradável. Só bem tardiamen-
te a música passou a ser apreciada e aberta-
mente reconhecida como algo extremamente 
pessoal, fonte de algumas das experiências 
emocionais humanas mais profundas e uma 
das coisas mais belas da vida.8

8 Ibidem. p.182

A possibilidade de expe-
riências profundas por inter-
médio da música - assim como 
de outras linguagens artísticas 
- revela a potência das artes em 
nos conduzir a um processo 
de formação e transformação, 
de desenvolvimento de nos-
sas sensibilidades e de nossas 
percepções. Evidencia também 

a oportunidade de estabelecermos novas 
relações com o mundo - interior/subjetivo 
e exterior/coletivo - e de nos mantermos 
em movimento contínuo para estarmos 
sempre preparados para rompermos com o 
que não serve mais, deixando permanecer 
apenas aquilo que nos faz evoluir. 

Pablo Picasso (1881-1973). Composição com violino,  
c. 1912. Colagem com jornal, grafite, carvão e tinta sobre 
papel. Nova Iorque: Museu Metropolitan de Arte (US).

PABLO PICASSO (1881-1973). Composição com violino, c. 1912. 
Colagem com jornal, grafite, carvão e tinta sobre papel. Nova 
Iorque: Museu Metropolitan de Arte (US).
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INSTRUMENTOS DA ORQUESTRA:  
FAMÍLIAS, HISTÓRIAS E  
CURIOSIDADES - AS CORDAS

Sabia que os instrumentos musicais 
são agrupados em “famílias” a partir 
de suas características e funções?

O tema desta edição da Revista Concer-
tinhos de Eva remete a instrumentos 
musicais cujo som é produzido a partir da 
vibração de cordas9 tensionadas e friccio-
nadas, ação que pode variar a depender 
do tipo de procedimento necessário a este 
fim. Para compreendermos alguns desses 
procedimentos, abordaremos quatro ins-

9 “A palavra tem origem no grego khorde que entrou 
para o Latim como chorda, com o significado de tripa ani-
mal, ou, neste caso, intestino de ovelha (quase sempre), 
lavado, seco, esticado, torcido e trançado.” [Fonte: http://
www.osusp.prceu.usp.br/saiba-mais-sobre-a-historia-do-
-violino/]

ORAZIO GENTILESCHI (1563-1639). Jovem dama com violino 
(Santa Cecília), 1612. Óleo sobre tela. Detroit (MI): Instituto  
de Artes de Detroit (US).

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867). Retrato 
do violinista italiano Niccolò Paganini, c. 1819. Lápis 
sobre papel. Paris: Museu do Louvre (FR).

trumentos da “família das cordas’’: violino, 
viola, violoncelo e contrabaixo. 

Tecnicamente denominados de 
“cordofones”, eles estão presentes na 
apresentação do concerto “Quarteto de 
Cordas” promovido pela Casa Museu Eva 
Klabin com a participação de músicos da 
Orquestra Jovem Paquetá e do Instituto 
Zeca Pagodinho. “O quarteto de cordas 
talvez seja a mais popular combinação de 
música de câmara (música feita para um 
número reduzido de executantes, apro-
priada para ambientes menores)”10.

Uma curiosidade sobre as cordas dos 
instrumentos: elas eram produzidas com 
tripas de animais, como as do carneiro. 
Posteriormente, com as inovações dos 
instrumentos e a necessidade de maior 
qualidade na produção sonora, técnicas 
foram implementadas para melhoria das 
cordas, como recobrir a tripa com metal, 
por exemplo, o que empregava força ao 

10 Barrie Carson Turner. O mundo do violino: Um livro 
ilustrado para conhecer a arte, a história e a técnica do 
instrumento. p.11.
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material e novas possibilidades na emissão 
dos timbres. A partir do século XX, os avan-
ços tecnológicos permitiram o surgimento 
de novos fios, como os feitos de perlon 
- fibra sintética criada com base no nylon 
- revestidos por aço, alumínio ou prata e, 
mais tarde, novas ligas foram elaboradas 
com o uso de diferentes metais. 

O arco é outro elemento que não 
pode ser esquecido quando o assunto é 
“instrumentos de cordas”, como os que 
serão tratados neste texto. Sua presença é 
fundamental no processo de emissão do 
som do violino, da viola, do violoncelo e do 
contrabaixo. 

É a sua fricção sobre as cordas o 
que faz com que elas vibrem. A história 
dessa peça é muito antiga, mas o seu 
aprimoramento aconteceu juntamente 
com o dos instru mentos mencionados 
acima. O nome de François Xavier Tourte11 é 
citado como o “archetier” (artesão fabrican-
te de arcos) que alcançou a excelência ao 
projetar os melhores arcos, que são reco-
nhecidos até hoje. Um detalhe a ser ressal-
tado é que, na produção do arco, utiliza-se 
crina de cavalo para formar a estrutura que 
toca as cordas dos instrumentos musicais.

VIOLINO
Considerado um dos instrumentos mais 
importantes e versáteis da “família das  
cordas”, tanto em uma execução solo, 
quanto em uma composição coletiva, 
o violino parece ter surgido na Itália no 
século XVI. A cidade italiana de Cremona é 
apontada como o local onde foi estabele-

11 http://www.osusp.prceu.usp.br/saiba-mais-sobre-a-
-historia-do-arco-do-violino/ Violino moderno. Wikimedia Commons.

cida a primeira oficina especializada na fa-
bricação desse instrumento, tendo Andrea 
Amati à frente da empresa. Segundo as 
fontes de pesquisa, a família Amati, ao lon-
go de três gerações, trabalhou no design e 
desenvolvimento do violino, imprimindo 
o formato que, aparentemente, sofreu 
poucas modificações posteriormente. A 
popularidade do instrumento promoveu 
a ampliação de sua fabricação em outras 
regiões da Europa. 

Inicialmente, a sua elaboração foi 
inspirada em outros dois instrumentos: a 
rabeca (Pag 9) (de origem árabe, surgiu na 
Ásia Central e foi difundida pela Europa 
durante a Idade Média) e a “Lira da Braccio”. 
Os primeiros exemplares, que possuíam 
três cordas, foram também chamados de 
rabeca, até o momento em que receberam 
um novo nome: “vyollon”. Em seguida, 
outros modelos com formatos diferencia-
dos foram criados, a exemplo do “violino 
piccolo”, do “kit” e do “violino Stroh”.

A importância atribuída ao violino 
era tão elevada que, mais do que pensar 
no caráter estético do instrumento, os 
especialistas tinham grande preocupação 
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em produzir uma peça cuja emissão de 
timbres fosse perfeita. Por esta razão, ele-
mentos de sua estrutura foram alterados a 
partir de pesquisas e experimentações até 
que os fabricantes conseguissem alcançar 
seus objetivos. 

Entre os diversos fabricantes e espe-
cialistas, um discípulo dos Amati destacou-
-se por suas criações, fazendo com que seu 
nome se tornasse sinônimo de perfeição: o 
italiano Antonio Stradivari. Mundialmente 
conhecido pelo nome Stradivarius, ele “fez 
o violino mais comprido, reforçou o corpo 
e alargou os ff (aberturas de som), enrique-
cendo assim o timbre. Deu a cada pequeno 
detalhe um toque de refinamento.”12 

VIOLA
O segundo destaque da “família das 
cordas” é a Viola. Seu formato assemelha-
-se ao violino, entretanto, a sua estrutura 
apresenta aspectos que destacam as 
diferenças e potencialidades: ela é mais 
extensa em comprimento e largura e, por 

12 Barrie Carson Turner. op. cit. p.13 

possuir um corpo acústico um pouco  
mais alto que o violino, emite um som  
nasal e grave. Em uma comparação com 
as vozes, o violino seria o soprano e a 
viola o contralto. 

Os pesquisadores informam que a 
provável origem dos instrumentos do tipo 
“cordofones” localiza-se na Ásia Central. E a 
chegada deles na Europa ocorreu na Idade 
Média, através dos bizantinos e dos árabes, 
em um percurso que atravessou a Índia e o 
Oriente Médio. 

Já na Europa, sugere-se que o desen-
volvimento da viola (termo que chegou a 
ser genericamente utilizado, no início do 
século XVI, para instrumentos de arco) foi  
inspirado, assim como o violino, na “Lira da 
Braccio”, tendo como importantes fabri-
cantes (os luthiers13, nome atribuído aos 
artesãos que produziam instrumentos de 
corda) Andrea Amati, Antonio Stradivari, 
Jacobus Stainer, entre outros. 

13 Francisco D. L. do Nascimento. Obras Didáticas Origi-
nais Para Viola e Sua Utilização no Ensino de Graduação 
no Brasil: Investigação e Panorama Histórico de Seu 
Desenvolvimento. p.28.   

Viola moderna. Wikimedia Commons.

EDOUARD JEAN HAMMAN (1819-1888). Antonio Stradivarius em  
seu ateliê, c. 1888. Carvão sobre papel. Estrasburgo: Gabinete  
de Estampas e Desenhos (FR).
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Diferentes tipos de violas foram 
elaborados, com elementos e formas de 
execução distintos, a exemplo da “Viola 
da Gamba” que, ao contrário da viola mais 
tradicional e conhecida na atualidade, era 
tocada presa entre as pernas; e a “viola do 
amor”, com uma estrutura mais decorada, 
possuía cordas extras, localizadas embai-
xo das cordas principais, que “vibravam 
simpatia, enriquecendo o timbre do instru-
mento”14.

Apesar das disparidades em relação 
ao violino, no que diz respeito ao número 
de obras compostas, a viola desempenhou 
papel essencial tanto na orquestra quanto 
em um quarteto de cordas, alcançando o in-
teresse de diversos compositores, com des-
taque para Georg Philipp Telemann que, em 
1731, concebeu o primeiro concerto para 
este instrumento com orquestra de cordas, 

14 Barrie Carson Turner. op. cit. p.06.

Violoncelo moderno. Wikimedia Commons.

e as composições do alemão Paul Hinde-
mith, “Sonata para viola solo” e “Sonata para 
viola e piano”, realizadas no século XX. 

VIOLONCELO

O terceiro membro da “família das cordas” 
a ser abordado aqui é aquele que, hoje, 
conhecemos pelo nome de violoncelo - 
também chamado de cello (tchélo). Seu 
surgimento está ligado aos da viola e do 
violino, cuja ocorrência se deu na Itália, no 
século XVI. Conjectura-se que sua elabo-
ração aconteceu mediante antigos instru-
mentos de cordas, com destaque para a 
“Viola da Gamba”15, a partir de uma espé-
cie de evolução desta. Segundo Edoardo 

15 “na técnica da Gamba o instrumento é sustentado 
verticalmente entre os joelhos e os tornozelos sem uso 
do espigão”. Edoardo Sbaffi. O Violoncello piccolo a 4 e 
5 cordas: Uma análise através das fontes iconográficas 
históricas. p.04

PIETRO PAOLINI (1603-1681). Jovem tocando viola, 1629. Óleo 
sobre tela. Madison, WI: Museu de Arte Chazen - Universidade 
de Wisconsin - Madison (US).
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Sbaffi, o primeiro a usar o termo “Violon-
cello” foi Giulio Cesare Arresti, em 1665, 
em uma publicação de partituras.16

O instrumento apresenta dimensões 
maiores que as do violino e da viola, além 
de cordas mais grossas e arco mais forte, 
que lhe conferem um timbre considerado 
quente e melodioso. Ao longo dos anos, 
diferentes foram os modelos elaborados, 
cujas características levaram à variação dos 
nomes atribuídos a eles, como o “violon-
cello piccolo” - de menores dimensões e 
tonalidades mais agudas; e o “arpeggione” 
- invenção que combinava violoncelo e 
violão. 

16 Ibidem. p.03

DJANIRA DA MOTTA E SILVA (1914-1979). O violoncelista, 1944. 
Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: MAM Rio - Coleção Gilberto 
Chateaubriand (RJ).

Entre os luthiers (artesãos/fabricantes) 
de maior relevância, mais uma vez o nome 
do italiano Antonio Stradivari é enfatizado, 
ao ser apontado como aquele que alcan-
çou o padrão que é utilizado como referên-
cia na fabricação de violoncelos ainda na 
atualidade.  

O primeiro a usar o violoncelo de 
maneira solo foi Domenico Gabrielli, no 
século XVII. Mas foi o compositor alemão 
Johann Sebastian Bach aquele que tornou 
o instrumento famoso com suas “Suítes 
para violoncelo”. 

THOMAS GAINSBOROUGH (1727-1788). Retrato do compositor e 
gambista Carl Friedrich Abel, c. 1765. Óleo sobre tela. Londres: 
National Portrait Gallery (UK).
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CONTRABAIXO
O último instrumento da “Família das 
Cordas” a ser citado nesta apresentação é 
conhecido pelo nome de contrabaixo. É o 
maior membro dessa família, chegando a 
quase dois metros de altura, e sua largura 
ultrapassa a do violoncelo. Além disso, suas 
cordas são mais grossas e pesadas. Todas 
essas características possibilitam que ele 
emita o som mais grave do seu conjunto 
familiar. 

O desenvolvimento deste instrumento 
ocorreu, segundo pesquisadores, no século 
XVI17, semelhante aos demais componen-
tes da família. Também teve como inspi-
ração outros instrumentos existentes, a 
exemplo da “arciviola ou violone”. Gasparo 

17 Isaac Pereira de Almeida. Estudos Iniciais do contrabai-
xo acústico: comparativo dos métodos Billè, Simandl e 
Rollez. p.11. 

Contrabaixo moderno. Wikimedia Commons.

TOM MARCELLO (?). O contrabaixista Charles Mingus tocando 
em Nova Iorque, c. 1976. Fotografia sobre papel. Wikimedia 
Commons.

de Salò e os Amati são apontados como os 
primeiros luthiers a trabalharem na cons-
trução de contrabaixos. 

Domenico Dragonetti é ressaltado 
como o primeiro musicista a dominar o ins-
trumento, promovendo a sua inclusão em 
repertórios solo e de orquestra. Giovanni 
Bottesini é outro nome destacado por ter 
dado relevância ao contrabaixo. Além da 
sua presença na história da música clássica 
o contrabaixo também ganhou populari-
dade através de outras gêneros musicais, 
como no jazz18.

18 https://filarmonica.art.br/educacional/sem-misterio/
contrabaixos/
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HEITOR VILLA-LOBOS19

Filho de Noêmia Villa-Lobos e Raul Villa-
-Lobos, Heitor Villa-Lobos20 nasceu no Rio 
de Janeiro, 05 de março de 1887. Seu pai, 
que, além de funcionário da Biblioteca 
Nacional, era musicista amador, foi o res-
ponsável pelo início dos estudos de música 
do filho. Quando a família mudou-se para 
outra cidade, o pequeno Heitor se encan-
tou com a vida interiorana que, mais tarde, 
influenciaram obras de sua maturidade. 
Um apelido lhe foi atribuído pelos familia-
res - “Tuhu” -, uma alusão ao apito do trem 
que tanto prendia sua atenção.

Por volta de 1900, começou a com-
por - sua primeira composição, intitulada 
“Panqueca”, foi dedicada à sua mãe. Um dos 
traços percebidos em sua obra são as melo-
dias populares nordestinas, geradas a partir 
das experiências de viagens realizadas en-
tre 1905 e 1912, que possibilitaram relações 
com orquestras em Salvador e Recife.

A pianista e arranjadora Lucília Gui-
marães, com quem Villa-Lobos casou-se 
em 1913, tornou-se uma de suas grandes 
colaboradoras. Dois anos mais tarde, reali-
zou, em Nova Friburgo, o primeiro concer-
to com suas obras. Duas outras figuras o 
ajudaram a projetar o seu trabalho: Darius 
Milhaud e Arthur Rubinstein.

Em 1922, foi o único compositor a 
participar da Semana de Arte Moderna de 
São Paulo. Nos dois anos seguintes, excur-

19 Heitor Villa-Lobos é o homenageado do primeiro con-
certo da série do Projeto Concertinhos de Eva, no qual 
são executadas algumas de suas composições.
20 O livro “Villa-Lobos: Musicien et poète du Brésil”, de 
Marcel Beaufils, foi a fonte utilizada para a elaboração 
deste breve texto sobre a biografia de Heitor Villa-Lobos.

sionou pela Europa. Suas músicas também 
receberam influência de compositores 
europeus, tais como Claude Debussy, Igor 
Stravinski e Johann Sebastian Bach. Este 
último inspirou, inclusive, um conjunto de 
nove composições chamadas “Bachianas 
Brasileiras”, que foram escritas por volta da 
década de 1930.

Em 1944, fez sua primeira turnê esta-
dunidense. Ao retornar ao Brasil, no ano 
seguinte, tornou-se um dos fundadores 
da Academia Brasileira de Música, sendo 
eleito presidente da instituição. Em 1951, 
por encomenda do Teatro Scala, de Milão, 
estreou o balé “Rudá”. Voltou a excursionar 
pelos Estados Unidos, entre 1954 e 1956, 
onde estreou a “Sinfonia No. 8”, o “Concerto 
para harpa e orquestra” e o “Concerto para 
violão e pequena orquestra”.

Gravou diversas obras para a EMI 
francesa, 1954 e 1958, entre elas as nove 
“Bachianas Brasileiras”, o oratório “O Des-
cobrimento do Brasil”, o “Choro No. 10” e o 
“Momoprecoce”. O projeto contou com a 
participação de solistas de renome inter-
nacional, como a soprano Victoria de Los 
Angeles e as pianistas Magda Tagliaferro 
e Felicja Blumental. Em 1957, criou a sua 
última composição - a cantata “A Floresta 
do Amazonas” - a partir de uma encomen-
da feita pela MGM para a trilha sonora do 
filme “Green Mansions”. 

Heitor Villa-Lobos morreu no Rio de 
Janeiro, aos 72 anos, no dia 17 de no-
vembro de 1959. Desde 2009, a partir de 
decreto presidencial, no dia 05 de março, 
data de seu nascimento, é celebrado em 
território nacional o Dia da Música Clássica 
Brasileira.
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VILLA-LOBOS E A 
EDUCAÇÃO MUSICAL21 

Heitor Villa-Lobos foi convidado, em 1931, 
por Anísio Teixeira (então ministro da Edu-
cação no governo de Getúlio Vargas) para 
assumir a Superintendência de Educação 
Musical e Artística (SEMA). Este fato mar-
cou o início do trabalho de educador do 
compositor, que sempre teve o desejo de 
tornar a linguagem da música acessível ao 
grande público.  

Na sua atuação à frente da Superin-
tendência, implantou o canto orfeônico, a 
primeira experiência de musicalização em 
massa do público escolar do país. É possível 
que tal método tenha sido inspirado no tra-
balho do musicólogo e compositor francês 
Louis Bocquillon, que, em meados do sé-
culo XIX, implantou em escolas parisienses 
práticas que davam ênfase ao canto coral, o 
que Bocquillon chamava de orfeão. 

Villa-Lobos trabalhou para criar 
condições para que o método fosse ple-

21 O livro “Heitor Villa-Lobos”, de Marco Antônio Carvalho 
Santos, foi a fonte utilizada para a elaboração do texto 
sobre a relação de Villa-Lobos com a educação musical 
no Brasil. 

SEM AUTORIA. Villa-Lobos regendo concentração orfeônica no 
Estádio do Vasco da Gama, s/d. Fotografia sobre papel. Rio de 
Janeiro: Museu Villa-Lobos (BR).

namente absorvido ao currículo escolar. 
Supervisionou a criação de toda a estrutu-
ra necessária para a implantação do canto 
orfeônico nas escolas municipais cariocas, 
envolveu-se na criação dos cursos, convi-
dou os musicistas e educadores respon-
sáveis pela aplicação do método, ajudou 
as escolas a organizarem os conjuntos 
musicais, reuniu livros e discos para as 
bibliotecas escolares e, quando necessá-
rio, ministrou pessoalmente os cursos de 
capacitação para os professores da rede 
de ensino. 

Estima-se que cerca de três mil profis-
sionais da educação, entre os anos de 1933 
e 1941, receberam a capacitação de canto 
orfeônico oferecida por Villa-Lobos. Nesse 
trabalho de formação, sua esposa Lucília, 
pianista de influência clássica da Escola 
Nacional de Música, também foi crucial. 
O primeiro resultado foi visto já em 1935 
com o icônico concerto de canto orfeônico 
no Estádio de São Januário, que reuniu um 
coro de trinta mil vozes.
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VILLA-LOBOS E O  
GUIA PRÁTICO22

A crescente demanda pela formação de 
professores e alunos obrigou Villa-Lobos a 
idealizar novos cursos e novos conteúdos 
que contemplassem os diferentes níveis 
de conhecimento musical do público. O 
maestro buscava sempre aproximar o can-
to orfeônico de todos os que se interessas-
sem pelo método, mesmo aqueles que não 
tinham nenhuma formação específica.

Nesse contexto surge o “Guia Prático” 
- uma coletânea de 137 canções infantis 
muito populares, arranjadas por Villa-Lo-
bos para piano solo. Era prevista a publi-

22 O livro “Heitor Villa-Lobos”, de Marco Antônio Carvalho 
Santos, foi a fonte utilizada para a elaboração do texto 
sobre Villa-Lobos e o Guia Prático. 

cação de seis volumes ao todo. Infelizmen-
te, o maestro só concretizou o primeiro. 
Entretanto, em 2009, a FUNARTE promoveu 
a publicação completa das partituras, divi-
didas em três volumes.

Com o Guia Prático, Villa-Lobos propu-
nha reunir peças de alto valor artístico para 
execução, mas que também tivessem méri-
to como patrimônio imaterial do país. Para 
o compositor, o folclore musical brasileiro, 
com suas canções, cirandas e redondilhas, 
possuía farto material para a educação 
musical na infância. 

Villa-Lobos e a Orquestra Sinfônica Brasileira no Palácio  
da Cultura. Foto sem autoria. Acervo Museu Villa-Lobos.  
1983-16-041_A
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Proposta 01

“PINTURA, MÚSICA E AÇÃO”
Inspirada em uma maneira de pintar 

que ficou conhecida, nos anos de 1950, 
como “Action Painting”, a nossa atividade 
traz uma proposta que mistura pintura, 
música e ação.

A atuação do artista norte americano 
Jackson Pollock ajudou no surgimento dos 
nomes “Action Painting” e, posteriormente, 
“Expressionismo Abstrato’’. 

As novas experiências feitas por 
Pollock mudaram a sua forma de pintar. 
Ao retirar a tela do cavalete e colocá-la no 
chão, o artista criou uma nova dinâmica 
para o seu processo criativo. A partir daí, 
não apenas a mão, mas todo o corpo e 
seus movimentos passaram a fazer parte 
da realização de uma pintura, em um jogo 
que envolvia o trabalho gestual do pintor, 
o pincel e a tinta. 

Através dessa nova perspectiva artís-
tica (que incluiu outros artistas), Jackson 
Pollock permitiu que o acaso e as emoções 
fossem fundamentais para a criação de 
suas pinturas. Para o historiador Giulio Ar-
gan23, era o ritmo das cores que conduzia o 
artista em um movimento frenético, como 
em uma dança. Por esse motivo, tornou-se 
comum a associação da “Action Painting” 
com o Jazz: gênero musical produzido com 
liberdade e improviso.

23 Giulio C. Argan. Arte Moderna. p.622-624. 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Abaixo propomos o passo ao passo a 
passo da atividade, que poderá ser reali-
zada em sala de aula ou em casa: 

1º -  Pegue papel. Para colorir, use pincel e 
tinta, ou lápis de cor;

2º -  Escolha uma música, de preferência 
aquela que você gosta muito de ouvir; 

3º -  Coloque o papel no chão e, ao lado, o 
material para colorir. Ouça a música (se 
necessário, mais de uma vez) para per-
ceber como ela mexe com você e quais 
gestos corporais podem surgir com a 
melodia - fique à vontade para mover o 
corpo e dançar;

4º -  Pinte no papel as formas, os movimen-
tos e as cores inspiradas pela música. 
Repita o exercício, usando a mesma 
música ou escolhendo outra, para 
observar quantas imagens diferentes 
podem surgir. 

5º -  Se a atividade for realizada em sala de 
aula, ao final, estimule a exposição das 
imagens e fala dos estudantes sobre as 
experiências com esta proposta. Caso a 
ação seja feita em casa, poste os resul-
tados nas redes sociais e marque fami-
liares e amigos para que eles tenham a 
oportunidade de apreciar os trabalhos. 
Marque também a Casa Museu Eva Kla-
bin. Queremos muito ver e curtir essas 
experiências artísticas. 



21

Proposta 02

“DESCOBRINDO OS  
INSTRUMENTOS DE CORDAS  
E SUAS HISTÓRIAS”

Depois de ter lido os textos contidos 
nesta revista sobre o violino, a viola, o 
violoncelo e o contrabaixo, vale a pena 
descobrir outros instrumentos relaciona-
dos a esta família, incluindo aqueles mais 
antigos que serviram de inspiração para 
a produção destes. Uma viagem por dife-
rentes culturas pode levar a descobertas 
surpreendentes.

Já ouviu falar da balalaica, da lira, da 
sitar ou da pípá? Quais as origens e histó-
rias desses instrumentos? Como será o for-
mato deles? Que tipo de sons eles emitem? 

MANUFATURA REAL DE SINCENY (1737-1886). Violino em porcelana, c. séc. XVIII. Faiança pintada.  
La Roche-sur-Yon: Museu de La Roche-sur-Yon (FR).

Quantos outros instrumentos de corda 
podem ser encontrados através de um 
passeio por outras culturas e até mesmo 
dentro do Brasil? 

Estas e outras perguntas podem aju-
dar na sua busca. Quando finalizar a sua 
pesquisa-viagem, crie uma espécie de “diá-
rio-álbum”, inserindo as imagens e histórias 
dos instrumentos encontrados e, também, 
as suas impressões. 

OBS.: Se esta atividade for realizada 
em sala de aula, estimule diálogos sobre a 
diversidade cultural a partir dos instrumen-
tos musicais. Proponha aos estudantes que 
cada um tente elaborar o seu instrumento 
de corda, considerando toda a variedade 
encontrada com a pesquisa. Quando os 
instrumentos estiverem prontos, realize 
uma experiência musical. 
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