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PROJETO CONCERTINHOS DE EVA

Guercino (1591-1666). Santa Cecília. 1649. Óleo sobre tela. 
Londres: Galeria de Arte de Dulwich (UK).

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 envolvi-
mento das escolas 
pú blicas, o projeto 
ampliou o seu caráter 
pedagógico, agregan-
do à proposta outras 
ações, que foram divi-
didas em três etapas: 
realização de ativi-
dades desenvolvidas 
e executadas pela 
equipe do Programa 
de Educação da Casa 
Museu Eva Klabin 
com os estudantes 
nas suas unidades 
escolares; a partici-
pação dos estudantes e professores em 
visitas mediadas no espaço cultural; e o 
acesso deles às apresentações dos even-
tos mu sicais realizados na instituição. 

Para viabilizar a participação dos estu-
dantes e professores no “Projeto Concerti-
nhos de Eva”, a Casa Museu Eva Klabin dis-
ponibilizou transporte até o início de 2020, 

quando foi realizada a primeira apresenta-
ção da série daquele ano. Com a pandemia 
e a necessidade do isolamento social, a 
instituição precisou repensar a proposta 
para dar continuidade às ações. Criou um 
formato adequado às redes sociais, ofe-
recendo 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 agravamen-
to da pandemia e a 
manutenção do isola-
mento social, a Casa 
Museu Eva Klabin, no 
intuito de seguir ofe-
recendo suas propo-
sições, reestruturou o 
“Projeto Concertinhos 
de Eva” para produzir 
conteúdo audiovisual 
que será distribuído 

gratuitamente, por meio de plataformas di-
gitais, a estudantes, professoras e professo-
res de instituições públicas de ensino atra-
vés de parcerias, como a realizada entre a 
Casa Museu Eva Klabin e a Coordenadoria 
de Educação Integral e Extensão Curricular 
da Secretaria 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. 



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. 
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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 ocor-
rência necessita de um tempo, de um espa-
ço e de uma disponibilidade opostos aos 
que o cotidiano nos condiciona. Segundo o 
autor, “a experiência, a possibilidade 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 
e com o outro. Para ele, é a qualidade da 

3 Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber da 
experiência. p.24.
4 Ibidem. p.27.
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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, inversamente, 
devem fazer parte do cotidiano das pes-
soas 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, origi-
naram-se a partir de rituais da vida comu-
nal, cujas práticas contribuíam 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 “fenôme-
nos” que atravessam os indivíduos em suas 
vivências no mundo e na sua interação 

5 John Dewey. Arte Como Experiência. p.65. 
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com o outro - exercício que favorece múl-
tiplas 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, 
favorecendo, 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 qualitativos e 
os reduz a relações que entram em equa-
ções, a arte os faz abundarem em seu 
próprio sentido, como valores importantes 
da própria substância de tudo”.6 As artes 
possuem o poder de estabelecer dimen-
sões através das quais somos retirados de 
nossas existências definidas pelo relógio e 
somos transportados a um jogo de intera-
ções, 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 

6 Ibidem. p.369.

Clavicêmbalo e figuras. 1670, Itália. Michele Todini (1616–
1689). Madeira, vários materiais; caixa de clavicêmbalo. Museu 
Metropolitan de Arte de Nova Iorque (US). 

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 
de nossa existência, integrando e influen-
ciando a nossa constituição e a nossa 
formação, individual e coletiva. 

Presente em todas as culturas, a mú-
sica é parte essencial de qualquer ritual 
- dos momentos cotidianos às celebrações 
festivas e às cerimônias religiosas. Johan 
Huizinga reconhece a música como as-
pecto 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.

7 Johan Huizinga. Homo ludens: o jogo como elemento 
da cultura. p.178. 
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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 perspec-
tivas 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 sempre 
caminhou em direção à esfera do puro jogo. 
Este fato fundamental, de que toda atividade 
musical possui caráter essencialmente lúdico, 
é sempre implicitamente aceito, embora nem 
sempre seja explicitamente formulado. Nas 
épocas culturalmente mais primitivas, as diver-
sas propriedades da música eram distinguidas 
e definidas com uma certa ingenuidade rude. 
Os homens exprimiam o arrebatamento pro-
vocado pela música sagrada em termos de co-
ros e esferas celestes etc. Nessas épocas, além 
de sua função religiosa, a música era louvada 
sobretudo como um passatempo edificante, 
como um artifício sublime, ou simplesmen-
te como um divertimento agradável. Só bem 
tardiamente a música passou a ser apreciada 
e abertamente reconhecida como algo extre-
mamente pessoal, fonte de algumas das expe-
riências emocionais humanas mais profundas 
e uma das coisas mais belas da vida.8

A possibilidade de experiências pro-
fundas por intermédio da música - assim 
como de outras linguagens artísticas 
- revela a potência das artes em nos con-
duzir a um processo de formação e trans-
formação, de desenvolvimento de nossas 
sensibilidades e de nossas percepções. 

8 Ibidem. p.182

Evidencia também a oportunidade de esta-
belecermos 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. 

AURÉLIO DE FIGUEIREDO (1854-1916). Menina ao piano, 1892. 
Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: Coleção Sergio Sahione Fadel (BR).

Cravo convertido para piano. 1754. Jean Goermans (Dutch,  
active France, Gelden, The Netherlands 1703–1777 Paris). 
Museu Metropolitan de Arte de Nova Iorque (US). 
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INSTRUMENTOS DA ORQUESTRA:  
FAMÍLIAS, HISTÓRIAS E  
CURIOSIDADES 

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

INTRODUÇÃO
Nesta edição da Revista Concertinhos de 
Eva, abordaremos a história de um instru-
mento que faz parte da “família dos te-
clados”, sendo algumas vezes confundido 
como pertencente à “família das cordas”. 
Os pesquisadores enfatizam a sua criação 
como um grande acontecimento e uma 
espécie de “revolução” para o universo 
da música. Ele recebeu diferentes nomes, 
desde o primeiro modelo, inventado entre 
os séculos XVII e XVIII, até diferentes exem-
plares que foram sendo produzidos pos-
teriormente, chegando, finalmente, a ser 
reconhecido como piano. 

Piano de cauda. Marca Bluthner. Leipzig, Alemanha,1963. Acer-
vo Casa Museu Eva Klabin

Apresentaremos, brevemente, 
alguns aspectos históricos sobre a in-
venção do piano, mostrando que, em 
seu percurso, a partir do seu nascimento 
em Florença, o instrumento viajou por 
diferentes regiões, recebendo, em cada 
lugar, inovações que possibilitaram a sua 
variação em modelos diversos, mas com 
a mesma finalidade: a qualidade sonora 
e a versatilidade almejada por músicos, 
compositores e fabricantes. 

O nosso propósito neste compar-
tilhamento de informações é fomentar 
nas leitoras e nos leitores deste con-
teúdo o interesse em saber mais sobre 
os assuntos tratados aqui, através de 
um processo pessoal de pesquisa que 
amplie o olhar e o conhecimento por 
intermédio das perspectivas de diversos 
especialistas em instrumentos musicais, 
e, no caso específico desta edição, do 
piano e dos demais membros da “família 
dos teclados”. 

Boa leitura!  

PIANO
Membro da “família dos teclados”, o 
piano, ao lado violino, é um dos instru-
mentos mais famosos, e um dos que 
possui um número substancial de com-
posições dedicadas a ele. Sua criação é 
relativamente recente ao ser comparado 
a outros muito mais antigos, como é o 
caso da flauta. O primeiro exemplar foi 
criado pelo italiano Bartolomeo Cristo-
fori, em fins do século XVII e início do 
XVIII, apontam os especialistas, os quais 
fazem referência a registros de uma das 
invenções de Cristofori em um inventá-
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rio de instrumentos 
pertencentes aos 
Medici, datado de 
17009, denominado 
“arpicembalo”. 

Cristofori nasceu 
em Pádua, por volta 
de 1655. Tornou-se 
músico e fabricante 
de instrumentos, 
cuja competência 
o fez ser convidado 
pelo Príncipe Ferdi-

nando de Medici a mudar-se para Florença 
para atuar em seu ateliê, no palácio Uffizi, 
além de integrar, como instrumentista, o 
conjunto de música de câmara, chamado 
“Virtuosi”10 . Na sua mudança para Flo-
rença, Cristofori levou consigo as ideias 
para um novo instrumento de cordas com 
qualidades distintas dos mais conhecidos 
até então - o órgão, o cravo e o clavicórdio 
-, cuja produção foi viabilizada por Ferdi-
nando, reconhecido como grande incen-
tivador e patrocinador das artes. O novo 
instrumento recebeu diferentes nomes a 
partir de sua produção e aprimoramento, 
tornando-se mais célebre como piano.

9 Ticiano Biancolino. O Piano Cantor: A evocação da vo-
calidade na origem do instrumento e no repertório para 
teclas do século XVIII. p.142.
10  Ibidem. p.140.

A criação do piano estava relaciona-
da à necessidade de um instrumento de 
teclado que conseguisse mimetizar a voz 
humana, objetivo que já era alcançado por 
exemplares das famílias das cordas e dos 
sopros, o que levou à produção de mui-
tas composições direcionadas a eles em 
função de suas potencialidades. A tradição 
lírica associada à música fez surgir pesqui-
sas no sentido da elaboração de instru-
mentos que atingissem o mesmo patamar 
da poesia cantada. Biancolino explica que 

A música vocal é, por origem e definição, uma 
arte lírica, e a instrumental, durante séculos, 
com maior ou menor intensidade, almejou 
atingir a expressão da música cantada. A busca 
pelo lirismo é, antes de tudo, uma empreitada 
da música instrumental pura, desprovida de 
texto, mas ansiosa por expressar-se tal qual o 
canto. Em toda a História da música no Ociden-
te, o momento no qual tal demanda da música 
instrumental é mais claramente sentida é jus-
tamente ao longo dos séculos XVII e XVIII, com 
desdobramentos estilizados dentro de uma 
outra estética no século XIX.11 

O órgão, o cravo e o clavicórdio eram 
amplamente valorizados e utilizados 
dentro dos espaços específicos, entretanto, 
levando-se em conta suas limitações, não

11 Ibid.p.63.

Retrato de Bartolomeo 
Cristofori. Commons. 
Wikimedia.

BARTOLOMEO CRISTOFORI (1655–1731). Piano. 1720. Cipreste, 
bucho, tinta, couro e abeto. Museu Metropolitan de Arte de 
Nova Iorque (US). 
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propiciavam aos músicos e aos compo-
sitores irem além, a fim de aproximá-los 
daquilo que era desejado, principalmente 
a partir do período Barroco. O cravo e o cla-
vicórdio resistiram, mesmo após a criação 
do piano, pois este, em um primeiro mo-
mento, ainda não apresentava uma estru-
tura técnica capaz de oferecer o que era 
necessário. Foi apenas com as inovações 
do instrumento, que se seguiram até o 
século XIX, que ele conseguiu o status que 
ofuscou os demais, fazendo com que eles 
caíssem em desuso. Quanto à capacidade 
de cada um dos instrumentos menciona-
dos em relação aos seus contextos, Bianco-
lino esclarece que

Os anseios estéticos da escrita instrumental 
barroca [...] não encontravam plena realização 
nas teclas, uma vez que nem o cravo nem o ór-
gão eram capazes de delineamentos melódicos 
baseados em microdinâmicas, sendo, assim, 
inaptos para a imitação do canto. O clavicórdio, 
com suas sonoridades demasiadamente sua-
ves, era dificilmente audível em qualquer salão 
destinado à apresentação pública, e plena-
mente inaudível em teatros, apesar de oferecer 
controle dinâmico. O fortepiano, por sua vez, 
só se tornaria um instrumento suficientemente 
compreendido e acei-
to algumas décadas à 
frente, quando a sen-
sibilidade Barroca já 
se eclipsava, a partir 
daí ganhando vasto 
repertório original.12 

Bartolomeo 
Cristofori foi o pre-
cursor na construção 
de um instrumento 
que, ao ser tocado, 

12 Ibid.p.179.

ROLF THUM. Órgão da Abadia de Roggenburg - Baviera, 1761. 
Wikipedia. 

GÉRARD JANOT. O clavicórdio “Lépante”. Musée de la Musique - Paris.

ABEL VARGAS (2016). Cravo. Cópia de Christian Zell, Alemanha, 
1737. (atrupebarroca.com/2018/08/17/sobre-a-decoracao-do-
-cravo/)
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pudesse apresentar uma dualidade em 
sua produção sonora, com melodias tanto 
fortes quanto suaves, o qual, entre outras 
denominações, ficou conhecido na época 
como “gravicembalo col piano e forte - 
“cravo com piano e forte” 13. Porém, outras 
figuras, após Cristofori, foram fundamen-
tais no processo de aperfeiçoamento dessa 
invenção, entre eles Gottfried Silbermann, 
fabricante de instrumentos na Alemanha, 
especializado em teclados e considerados 
um dos maiores fabricantes de órgãos de 
sua região14. 

Parece ter sido através de um artigo 
traduzido para o alemão sobre a criação de 
Cristofori que Silbermann tomou ciência 
sobre o assunto. A partir das descrições 
acerca do invento do italiano, ele iniciou 
o trabalho de elaboração do seu “forte-
piano”, que, posteriormente, apresentou a 
Bach para que este experimentasse a sua 
criação e fizesse uma avaliação acerca do 
desempenho do instrumento. O compo-
sitor achou interessante, mas não ficou 
satisfeito e destacou as deficiências do 
protótipo15, o que levou Silbermann a fazer 
as modificações necessárias para atender 
as questões apontadas por Bach. O fato do 
construtor alemão buscar a apreciação de 
Bach à sua criação, demonstra a importân-
cia dos compositores e músicos no proces-
so de produção e inovação dos instrumen-
tos musicais. 

A fabricação do piano também co-
meçou a ser realizada em outros lugares 

13 Barrie Carson Turner. O Mundo do Piano: Um livro 
ilustrado para conhecer a arte, a história e a técnica do 
instrumento. p.12.
14 Ticiano Biancolino. op. cit. p.184.
15 Barrie Carson Turner. op. cit. p.13.

da Europa, a exemplo da Inglaterra, onde 
o instrumento ganhou popularidade. Um 
dos discípulos de Silbermann, Johannes 
Zumpe16, passou a fabricar exemplares 
em Londres, além de exportar a sua  
produção para a França e os Estados 
Unidos. 

Entre as diversas mudanças e apri-
moramentos pelos quais o piano passou, 
destacam-se a colocação do “pedal forte”, 
que com o tempo, foi incorporado em 
todos os instrumentos, e, posteriormente, 
a inserção do “pedal de surdina”, tendo 
alguns, ainda, o acréscimo de um terceiro 
pedal17; na América do norte, a estrutura 
na qual as cordas do piano eram presas 
deixou de ser feita em madeira e passou 
a ser elaborada em metal, porque, em 
função do clima de algumas regiões, a 
madeira poderia expandir-se ou contrair-
-se, afetando as cordas e a afinação do 
instrumento18. 

Com o aumento do número de fabri-
cantes e as novas tecnologias advindas 
da Revolução Industrial, a produção de 
pianos ampliou-se de forma significativa. 
Segun do o pesquisador Paulo Esteireiro19, 
a fabricação massiva do instrumento e a 
sua disseminação pela Europa, no século 
XIX, transformou-o em símbolo de pres-
tígio e refinamento, tornando sua aqui-
sição obrigatória na maioria das casas 
da aristocracia e da burguesia: “A posse 
e a aprendizagem do piano tornaram-se 

16 Ibidem. p.13.
17 Ibid. p.14.
18 Ibid.
19 Paulo Esteireiro. Uma História Social do Piano: Emer-
gência e declínio do piano na vida quotidiana madeiren-
se (1821-1930). p.63-64.
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meios de afirmação social da burguesia, 
constituindo a execução talentosa deste 
instrumento um sinal de uma educação 
refinada”20. 

A expansão da produção de 
pianos também provocou a ela-
boração de novos modelos com 
dimensões diferenciadas, já que os 
“pianos de cauda”, além do tempo 
para a fabricação e do alto custo, 
ocupavam muito espaço. Uma 
das soluções foi apresentada pelo 
inglês Robert Wornum, em 1811, 
com um modelo compacto, que 
serviu de parâmetro para a cons-
trução dos tipos conhecidos na 
atualidade como “pianos de armá-
rio” 21. Deste modo, o  

20 Ibidem. p.64.
21 Barrie Carson Turner. op. cit. p.15.

AUGUSTO BRACET (1881–1960). Primeiros sons do Hino da 
Independência, 1922. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: Museu 
Histórico Nacional (BR).

crescimento da produção e a criação de 
novas configurações ajudaram a tornar o 
instrumento mais acessível, promovendo 
a sua aquisição e o seu uso em outros 
ambientes para além dos aristocráticos e 
burgueses.

Outro aspecto ressaltado por Esteirei-
ro a respeito da popularização do piano 
foi a possibilidade do seu emprego em 
diferentes gêneros musicais. “Mais do 
que qualquer outro instrumento musical, 
o piano conquistou para o seu domínio 
todas as principais composições da litera-
tura musical ocidental” 22. Na atualidade, 
a versatilidade do instrumento enfatiza a 
sua posição e aparição em diversos even-
tos musicais, desde os concertos de músi-
ca clássica aos shows de música popular 
em suas múltiplas variações.

22 Paulo Esteireiro. op. cit.. p.65.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919). Duas jovens ao 
piano. 1892. Óleo sobre tela. Museu Metropolitan de 
Arte de Nova Iorque (US). 
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COMPOSITORES HOMENAGEADOS 
NO TERCEIRO CONCERTO DA 
SÉRIE CONCERTINHOS DE EVA - 
2021

JOHANN SEBASTIAN BACH
Nascido em 1685, na Alemanha, Johann 
Sebastian Bach é considerado um dos prin-
cipais compositores da música ocidental. 
Proveniente de uma família com longo his-
tórico de compositores, era filho de Johann 
Ambrosius Bach e Maria Elisabetha Läm-
merhirt. Seu pai e seu irmão mais velho 
iniciaram sua formação como musicista. 
Também foi aprendiz do organista Dietrich 
Buxtehude, em Lübeck, quando aprendeu 
as melhores técnicas para órgão. Compôs 
oratórios, cantatas e grandes peças para 
concerto, que até hoje fazem parte do 
repertório de musicistas e orquestras ao 
redor do mundo. Bach faleceu em 1750 23.

23 Karl Geiringer. Johann Sebastian Bach: The Culmina-
tion of an Era. p.01-53; 349-353.

Além de prolífico compositor, Johann 
Sebastian Bach foi um musicista especia-
lizado em órgão, instrumento crucial para 
a liturgia protestante, e para a luterana 
em específico. O treinamento de Bach era 
tão diferenciado, que ele era chamado por 
igrejas para testar e avaliar a qualidade 
técnica dos instrumentos24. 

Bach não se limitava a compor peças 
litúrgicas para órgão. Ele estava sempre em 
busca de uma linguagem musical própria 
que o destacasse como instrumentista 
também. Para isso, recorria ao melhor da 
prática musical germânica do seu tempo, 
examinando igualmente o que era feito 
na Itália e na França. Especula-se que Bach 
tenha composto a música apresentada no 
terceiro concerto do Projeto Concertinhos 
de Eva 2021, “Toccata em Mi menor’’, entre 
1707 e 1713 – anos decisivos para o esta-
belecimento de sua reputação25.

JOHANNES BRAHMS
Filho do casal Johann Jakob Brahms e 
Johanna Henrika Christiane Nissen, nas-
ceu na Alemanha, em 1833. Foi iniciado 
no mundo da música por seu pai, dando 
prosseguimento ao seu aprendizado com 
Otto Cossel, que mais tarde o apresentou 
a Eduard Marxsen, compositor importante 
da época. É apontado como um dos proe-
minentes compositores do romantismo 
europeu, tendo Robert Schumann como 
grande inspiração. Compôs quatro sin-
fonias e diversos concertos. Faleceu em 
Viena, no ano de 189726.

24 Ibidem. p.17.
25 John Butt. The Cambridge Companion to Bach. p.140.
26 Michael Musgrave. The Cambridge Companion to 
Brahms. p.xxi-xviii.

JOHANNES VERMEER (1632-1675). A aula de música 
(Moça ao clavicórdio acompanhada de um homem), 
1662–1665. Óleo sobre tela. Londres: Palácio de  
Buckingham - Coleção Real (UK).
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Em 1862, Brahms visitou Viena pela 
primeira vez. Logo decidiu mudar-se de 
sua terra natal, Hamburgo, localizada no 
norte da Alemanha, para o grande centro 
cultural e cosmopolita que era a capital 
austríaca. Preterido em comissões impor-
tantes, Brahms entendia que Hamburgo 
não oferecia as condições que ele julgava 
necessárias para executar seu trabalho. Em 
Viena, mesmo com o julgamento constan-
te da crítica, o compositor teve a oportu-
nidade de estudar as partituras originais 
de Beethoven e Schubert, aperfeiçoar sua 
técnica composicional e expandir seu ciclo 
de amizades. Mas, acima de tudo, pôde 
vivenciar o multiculturalismo da capital 
do Império Austro-húngaro, ouvindo as 
canções tradicionais dos povos que ali 
viviam27.

27 Ibidem. p.31; 36-40.

Foi no parque Prater, nos arredores de 
Viena, que Brahms ouviu pela primeira vez 
as “Csárdás”, canções folclóricas húngaras 
derivadas de uma dança de mesmo nome. 
O contato com essa manifestação musical 
popular inspirou-o a compor uma série 
de peças para concerto conhecidas como 
“Danças Húngaras”: 21 temas musicais do 
folclore húngaro, arranjados para piano 
a quatro mãos 28. A mais conhecida das 
peças, a de número 5, faz parte do reper-
tório apresentado no terceiro concerto 
do Projeto Concertinhos de Eva 2021. Ela 
alterna momentos agitados e lentos, mas 
sempre impulsionados pelo dinamismo do 
tema principal, que tem origem na “csádás 
Bártfai emlék”, do compositor húngaro Béla 
Kéler29. Posteriormente, o próprio composi-
tor fez um arranjo das primeiras dez dan-
ças para piano solo.

GEORGES BIZET
Filho de Adolphe Bizet e Aimeé Delsarte, 
nasceu em Paris, em 1838. Foi aluno dos 
compositores Charles Gounod e Fromental 
Halévy, ambos grandes nomes da música 
romântica francesa. Brilhante estudante do 
Conservatório de Paris, recebeu o Prêmio 
de Roma, em 1857. Casou-se, em 1869, 
com a filha de Halévy, Geneviève, com 
quem teve um filho. Além de compositor 
de óperas, Bizet destacou-se também na 
música de concerto 30.

A ópera “Carmen” é, inegavelmente, 
uma de suas obras mais famosas na história 
da música. Era a favorita da rainha Victoria 

28 Ibid. p.41.
29 Alan Walker. Franz Liszt: The Virtuoso Years, 1811–1847. 
p.341.
30 Hugh Macdonald. Bizet. p.6-14; 251-254.

SIR THOMAS LAWRENCE (1769-1830). Retrato de Mrs. Williams 
como Santa Cecília, c. 1804. Óleo sobre tela. Rio de Janeiro: 
Acervo Casa Museu Eva Klabin.
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da Inglaterra, do chanceler alemão Otto 
von Bismarck e do escritor Thomas Mann. 
Três anos antes de criar “Carmen”, Bizet ex-
perimentou compor com um outro gênero 
de música dramática: a música incidental31. 
Nesse caso, a música serve como trilha 
sonora de uma peça teatral e acompanha a 
ação em momentos específicos da trama. A 
peça teatral em questão era “L’Arlésienne”, 
de Alphonse Daudet, que estreou no dia 1º 
de outubro de 1872, acompanhada da par-
titura de Bizet. A trama é baseada em um 
caso real de suicídio, transformada em uma 
trágica história de amor não correspondi-
do. A música se insere vinte e cinco vezes 
ao longo dos cinco atos da peça e conta 
ainda com um coro nos bastidores32.

Apesar da crítica negativa sobre a 
trilha para o drama, Bizet rearranjou a 
partitura, retirou a parte do coro e trans-
formou a obra em uma suite (peça de 
concerto para orquestra). A nova proposta 
para “L’Arlésienne No. 1” estreou no dia 10 
de novembro de 1872, obtendo melhor 
acolhida. Sua parte mais conhecida é a “Fa-
randole”, também chamada de “Marcha do 
Rei”, cujo tema inicial é atribuído ao com-
positor barroco francês Jean-Baptiste Lully. 

Em 1879, quatro anos após a morte de 
Bizet, o maestro Ernest Guiraud arranjou 
uma nova “Suite L’Arlésienne”, a “No. 2”, a 
partir dos temas originais de Bizet. Porém, 

31 Obras musicais consagradas nesse gênero são Peer 
Gynt, do norueguês Edvard Grieg, para a peça homônima 
de Henrik Ibsen; Sonho de uma noite de verão, do ale-
mão Felix Mendelssohn-Bartholdy, para a peça homôni-
ma de Shakespeare; e Egmont, de Beethoven, para a peça 
homônima de Goethe. A partitura de Mendelssohn-Bar-
tholdy é especialmente conhecida pelo público por conta 
de sua Marcha Nupcial.
32 Hugh Macdonald. op. cit. p.191.

ele fez alguns acréscimos utilizando outras 
obras do compositor. Hoje, considera-se 
que a “L’Arlesienne No. 1” é a mais próxima 
da ideia original de Bizet33.   

O maestro Guiraud, que era um amigo 
íntimo de Bizet e grande promotor de sua 
música, também fez arranjos para trechos 
da ópera “Carmen”, transformando-a em 
uma suite orquestral. Desta vez, Guiraud 
não acrescentou emendas à música de 
Bizet, fazendo com que os temas sejam 
facilmente reconhecidos34. Abre a peça a 
segunda parte do prelúdio ao ato 01 da 
ópera, conhecido como “tema do destino”. 

33 Ibidem. p.193-195
34 Ibid. p.234.

Grand Pianoforte. ca. 1840. London. Museu Metropolitan de 
Arte de Nova Iorque (US).
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Pode-se reconhecer também temas do ato 
04, “Aragonaise”, e da “Habanera”, uma das 
árias 35 que a protagonista canta no ato 01. 
Estes dois temas, mais “Farandole”, da “L’Ar-
lésienne No. 1”, fazem parte do repertório 
do terceiro concerto do Projeto Concerti-
nhos de Eva 2021.

MAURICE RAVEL 
Nasceu na França, em março de 1875. Filho 
de Joseph Ravel e Marie Delcourt-Ravel, 
demonstrou seu talento desde muito 
jovem, sendo sempre estimulado por seus 
pais, frequentadores assíduos da eferves-
cente cena artística parisiense. Alguns anos 
mais tarde, ele ingressou no Conservatório 
de Paris, onde teve aulas com Charles de 
Bériot, Gabriel Fauré e André Gedalge. 
Sempre demonstrou interesse pela música 
modernista, sendo influenciado primeira-
mente pelo impressionismo de Claude  
Debussy. Posteriormente, alinhou-se com 

35 W. Apel. Harvard Dictionary of Music: “Composição 
para voz com acompanhamento instrumental’’. Tem pre-
sença proeminente nas cantatas e oratórios dos séculos 
XVII e XVIII, e nas óperas até o final do século XIX”.

as vanguardas do início do século XX e 
flertou também com o Jazz36. 

Compôs óperas e balés, entre os quais 
o famoso “Bolero”, que estreou como balé 
na Ópera de Paris, no dia 22 de novembro 
de 1928. A criação foi uma encomenda da 
bailarina Ida Rubinstein para a sua trupe, 
que contou com a coreografia de Bro-
nislava Nijinska (irmã do bailarino Vaslav 
Nijinsky) e cenário de Alexandre Benois. 
Hoje, o “Bolero” é consagrado como peça 
de concerto, apesar de sua origem como 
música de cena37.

A obra chama a atenção por sua estru-
tura, baseada em único tema que é repeti-
do por diversos instrumentos da orquestra, 
em diferentes intensidades – da mais suave, 
marcada na partitura com pianíssimo (pp), 
até a mais intensa, marcada na partitura 
como fortíssimo (ff). Tudo isso é sustentado 
pelo ritmo constante da caixa, um instru-
mento de percussão, que é o único instru-
mento tocado continuamente durante toda 
a música. O percussionista repete os mes-
mos dois compassos 169 vezes, alternando 
apenas a intensidade da batida38.

Esteticamente, o “Bolero” está asso-
ciado com a experiência do movimento 
futurista italiano, principalmente a sua 
corrente maquinista39, que viveu um breve 

36 Deborah Mawer. The Cambridge Companion to Ravel. 
p.xi-xiv; 07-26.
37 Ibidem. p.155.
38 Ibid. p.156.
39 Ibid. p.57-59. “O maquinismo propunha a adesão das 
diversas expressões artísticas ao uso de dispositivos mecâni-
cos, como os recém-inventados motores a combustão. Essa 
tendência ficou registrada no manifesto A arte dos ruídos, 
do compositor futurista Luigi Russolo, cuja obra Intonaru-
mori incorpora sirenes de diversos tamanhos e timbres. A 
ambiência sonora produzida pelo Intonarumori foi vital para 
o desenvolvimento da música contemporânea na segunda 
metade do século XX, a partir de Edgar Varèse e John Cage”.

S & P ERARD. Piano de concerto, 1856. Mogno dourado, pintado 
e envernizado, acácia e pinho com moldura de latão e bronze 
dourado. Londres: Palácio de Buckingham - Coleção Real (UK).
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período de efervescência na Paris dos anos 
de 1920. Nesse sentido, o ritmo da caixa 
seria o moto-perpétuo da peça, o motor 
que dá a partida na música e lhe confere 
dinamismo e intensidade40.

ARAM KHACHATURIAN
Nasceu em 1903, em Tbilisi, capital da 
Geórgia (então parte do Império Russo). 
Iniciou seus estudos sobre música tardia-
mente. Foi aluno de figuras importantes de 
seu contexto, como Nikolai Miaskowski e 
Mikhail Gnesin. Inspirou-se em Sergei Pro-
kofiev e na música folclórica armênia. Foi 
um grande compositor de balés e peças 
para concerto e um dos mais importantes 
musicistas da União Soviética. Faleceu em 
maio de 197841.

Khachaturian compôs diversas peças 
de concerto para pequenas formações 
instrumentais. Algumas alcançaram certa 
crítica positiva, apesar de algumas defi-
ciências técnicas. “Dança e Poema-canção”, 
para violino e piano, foram incorporadas 
pelo violinista David Oistrakh no seu reper-
tório42. O “Trio para violino, clarineta e pia-
no” pertence a essa fase inicial da carreira 
do compositor. A estreia oficial ocorreu na 
Pequena Sala do Conservatório de Moscou, 
em 1933. Uma audição foi realizada tam-
bém para o eminente compositor Sergei 
Prokofiev, que visitou o Conservatório no 
ano anterior e fez uma palestra para os alu-
nos. O próprio Khachaturian relembraria 
daquele momento como um momento im-
portante em sua carreira: “Nem me lembro 

40 Ibid. p.57-59. 
41 Levon Hakobian. Music of the Soviet Era: 1917-1991. 
p.110-111.
42 Ibidem. p.112.

direito do que ele disse, apenas que apro-
vava o meu Trio e que pedira uma cópia do 
manuscrito para levar consigo para Paris. 
Desnecessário dizer quão inspirador foi 
esse encontro”43.

A peça - que faz parte do repertório 
do terceiro concerto do Projeto Concerti-
nhos de Eva 2021 - estabelece uma união 
entre a música clássica europeia com ele-
mentos da música tradicional da região do 
Cáucaso, onde nasceu o compositor. Por 
sua adesão aos temas musicais do folclo-
re armênio e georgiano, Khachaturian é 
frequentemente associado a compositores 
modernistas de fatura nativista, como o 
brasileiro Heitor Villa-Lobos e o espanhol 
Manuel de Falla44.

ASTOR PIAZZOLLA
Nasceu em 1921, Mar del Plata, Argentina. 
Quando ele estava com quatro anos de 
idade, sua família mudou-se para Nova 
York. Lá, o menino recebeu do pai seu 
primeiro bandoneón – instrumento seme-
lhante ao acordeão, típico da região do Rio 
da Prata. Além dos clássicos, Piazzolla teve 
contato, desde cedo, com a música de Car-
los Gardel. Foi aluno de Alberto Ginastera, 
Nadia Boulanger, Aníbal Troilo, entre ou-
tros. O compositor é reconhecido mundial-
mente como um grande nome do tango 
argentino, autor dos clássicos “Libertango” 
e “Adiós Nonino”. Faleceu em Buenos Aires, 
em 199245.

43 Marco Aurélio Scarpinella Bueno. Círculos de influên-
cia: a música na União Soviética, da Revolução Bolchevi-
que às gerações pós-Shostakovich. p.284.
44 Levon Hakobian. op. cit. p.113-114; 116. 
45 María Susana Azzi; Simon Collier. Le grand tango: The 
Life and Music of Astor Piazzolla. p.03-36; 133-148.
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Sua formação clássica permitiu que 
expandisse seus horizontes para a música 
de concerto e além. Em 1984, viajou para 
Roma, onde gravou sua trilha musical 
para o filme “Enrico IV“ – uma adaptação 
da peça homônima de Luigi Pirandello, 
dirigida por Marco Bellocchio e estrela-
da por Marcello Mastroianni e Claudia 
Cardinale46. Bellocchio entusiasmou-se 
de imediato pela partitura, que criou um 
forte ponto de contato com o delirante 
personagem interpretado por Mastroianni 
(um nobre italiano que, após um acidente, 
passa a agir como o imperador germâni-
co Henrique IV). A peça mais famosa da 
trilha, “Oblivion” - apresentada no terceiro 
concerto do Projeto Concertinhos de Eva 
2021 -, carrega uma expressão nostálgica e 
melancólica, muito característica do estilo 
composicional de Piazzolla47.

ENNIO MORRICONE
Nasceu em 1928, na Itália. Filho de Libera 
Ridolfi e Mario Morricone, Ennio aprendeu 
com o pai (que era músico amador) a ler 
partituras e tocar vários instrumentos. Em 
1940, entrou para Academia de Santa Cecí-
lia, em Roma, na qual estudou composição 
com Goffredo Petrassi – uma das grandes 
influências de sua obra. Autor de diversas 
trilhas musicais consagradas pela história 
do cinema, recebeu, em 2007, um Oscar 
honorário por sua contribuição. Faleceu na 
capital italiana, no dia 6 de julho de 202048.

Ennio Morricone tem em seu currículo 
trabalhos com diversos diretores de cine-

46 Ibidem. p.235    
47 Ibid.
48 Ennio Morricone; Alessandro De Rosa. Ennio Morrico-
ne: in his own words. p.01-19.  

ma consagrados, para alguns dos quais 
produziu trilhas memoráveis. O italiano é 
responsável pela trilha de todos os filmes 
de Sergio Leone, com destaque para “Três 
Homens em Conflito” e “Era Uma Vez no 
Oeste”. Também colaborou com Brian de 
Palma em “Os Intocáveis”, Pedro Almodóvar 
em “Ata-me!” e, antes de falecer, com Quen-
tin Tarantino em “Os Oito Odiados”.

Além dos cineastas citados, Morrico-
ne colaborou constantemente com Giu-
seppe Tornatore. O primeiro trabalho em 
conjunto foi “Cinema Paradiso”. Segundo 
o próprio, ele foi cativado pela cena final 
escrita por Tornatore. O tema principal do 
filme é tocado por um clarinete, tendo sido 
o primeiro trecho composto. A escolha do 
instrumento foi idealizada com o diretor, 
que ficou impressionado com o talento do 
instrumentista da orquestra49. 

Outra parceria de Morricone foi com o 
cineasta Roland Joffé, para quem compôs 
a trilha do filme “A Missão”. Como o filme se 
passa no século XVIII, em uma missão jesuí-
ta na América do Sul, o desafio do composi-
tor foi conciliar a tradição musical europeia 

49 Ibidem. p.84-88. 

CHRISTIAN GOTTHELF HOFFMANN (?). Clavicórdio, c.1784. Madeira, 
metal, ébano e marfim. Surrey: Coleção Cobbe (UK).
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daquele período com elementos das dan-
ças tradicionais dos povos originários do 
continente americano. O tema principal da 
trilha, conhecido como “O oboé de Gabriel”, 
remete à música litúrgica do renascentis-
ta Giovanni Palestrina, e é utilizada pelo 
personagem de Jeremy Irons (Frei Gabriel) 
para travar contato com os indígenas50. As 
músicas “Cinema Paradiso” e “O oboé de Ga-
briel” estão presentes no terceiro concerto 
da série Concertinhos de Eva 2021. 

JOHN WILLIAMS
Nascido em 1932, na cidade de Nova York, 
foi compositor de grandes temas para o 
cinema, como “Um Violinista no Telhado”, 
“Tubarão”, “Guerra nas Estrelas”, “E.T – O Ex-
traterrestre” e “A Lista de Schindler”, todas 
essas premiadas com o Oscar de melhor 
trilha musical em seus respectivos anos. 
Frequentou a Universidade da Califórnia, 
onde estudou com o italiano Mario Castel-
nuovo-Tedesco. Depois, estudou piano na 
Juilliard School, com Rosina Lhevinne, ao 
mesmo tempo em que trabalhava como 
arranjador para Henry Mancini. Possui 
títulos honorários de diversas instituições e 
é um dos o artista com o maior número de 
indicações ao Oscar51.

A música sinfônica sempre foi uma 
tendência do cinema estadunidense, mas 
é certo afirmar que a sua inclinação pendia 
para os experimentos da música modernis-
ta. John Williams pode ser considerado um 
compositor que retoma a tradição clássica 
de Hollywood, com inspiração na música 

50 Ennio Morricone; Sergio Miceli. Composing for the Ci-
nema: The Theory and Praxis of Music in Film. p.175-176.    
51 Emilio Audissino. Film/Music Analysis: A Film Studies 
Approach. p.86-103.

tonal e romântica do século XIX – na qual 
encontram-se nomes como Richard Wag-
ner, Richard Strauss e Gustav Mahler52.

Uma das trilhas mais marcantes de 
Williams é a do filme “A Lista de Schindler”, 
de Steven Spielberg. Para este filme, edi-
tado em preto e branco, e tendo o Holo-
causto como pano de fundo, o compositor 
resgatou temas musicais da liturgia judaica, 
principalmente para as cenas no campo de 
concentração. Ciente da tarefa para compor 
esta trilha, Williams teria dito a Spielberg 
que ele precisava de um compositor mais 
capacitado que ele, no que o diretor teria 
respondido: “Eu sei, John. Só que eles estão 
todos mortos”53. A música “A Lista de Schin-
dler” compõe o repertório do terceiro con-
certo da série Concertinhos de Eva 2021. 

52 Ibidem. p.26.  
53 Ibid. p.215. 

RICHARD JAMES LANE (1800-1872), a partir de SIR THOMAS  
LAWRENCE (1769-1830) e WILLIAM HILTON (1786-1839).  
Retrato de Mrs. Williams como Santa Cecília, c. 1831.  
Litogravura. Londres: National Portrait Gallery (UK).
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Como foi possível verificar a partir das 
informações sobre a história do piano, seu 
surgimento ocorreu através da necessi-
dade de um instrumento de teclado que 
conseguisse mimetizar a voz humana den-
tro do universo lírico da música. Conside-
rando este aspecto, propomos uma expe-
riência para a percepção das variações que 
a voz humana pode alcançar. 

O piano possui diversas teclas, cujos 
sons podem ir do mais grave ao mais agu-
do. Tendo isto em mente, reúna amigos 
e familiares para participar da ativida-
de. Cada pessoa ficará responsável pela 
emissão de um timbre de voz: soprano, 
contralto, tenor, barítono e baixo. As notas 
musicais - dó - ré - mi - fá - sol - lá - si - 
também serão usadas para este exercício. 

PROPOSTA DE ATIVIDADE

O que ajudará na definição dos sons que 
serão emitidos. 

Além de dividir os participantes em 
soprano, contralto, tenor, barítono e baixo, 
faça um sorteio das notas musicais entre 
eles. Arrume o grupo no espaço onde a ex-
periência será realizada. Você pode distri-
buí-los considerando os timbres do teclado 
do piano, do mais agudo para o mais gra-
ve, ou, se preferir, pode dividi-los de forma 
aleatória pelo ambiente. Uma pessoa ficará 
responsável por reger o grupo. 

Em um primeiro momento, exercite 
todas as vozes de forma descontraída. Em 
seguida, defina a ordem de entrada e saí-
da de cada voz para a execução da expe-
riência sonora. Uma sugestão é usar uma 
música ou ritmo musical que seja familiar 

para o grupo: samba, rock, o tema de 
um filme ou desenho animado, músi-
ca clássica, etc., pois isto pode ajudar 
na realização da atividade. 

Se a proposta for realizada em 
sala de aula, os procedimentos serão 
os mesmos, sendo os estudantes 
divididos entre os timbres e notas 
musicais e o professor ou a professora 
assumindo o papel de regente. Após 
finalizar a atividade, realize uma con-
versa com os estudantes para que eles 
possam compartilhar as experiências. 

AUGUSTE RENOIR. Filhas de Catulle Mendès, Huguette 
(1871–1964), Claudine (1876–1937) e Helyonne (1879–
1955). 1888. Óleo sobre tela. Museu Metropolitan de  
Arte de Nova Iorque (US). 
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