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PROJETO CONCERTINHOS DE EVA

GÜNTER TIEDEKEN (1932-2019). Ensaio de orquestra. c. 1968-
1969. Óleo sobre tela. Leipzig: Fundo de Artes do Estado da 
Saxônia - Coleções Estatais de Arte da Saxônia (DE).

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 Mu-
seu 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 profes-
sores no “Projeto Concertinhos 
de Eva”, a Casa Museu Eva Kla-
bin disponibilizou transporte 
até o início de 2020, quando 
foi realizada a primeira apre-
sentação da série daquele ano. 
Com a pandemia e a necessi-
dade 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 aconte-
ceu no mês de outubro de 2020, em come-
moração 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 Con-
certinhos de Eva” para produzir conteúdo 
audiovisual que será distribuído gratuita-
mente, por meio de plataformas digitais, 
a estudantes, professoras e professores de 
instituições públicas de ensino através 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
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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. 

6 Ibidem. p.369.

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 
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-

ARCHIBALD WILLARD (1836-1918). O espírito de 1776 (Os patrio-
tas). 1875. Óleo sobre tela. Marblehead, MA: Salão Abbot (US).

LASAR SEGALL (1889-1957). Orquestra, c. 1933.
Guache. São Paulo: Museu Lasar Segall (BR)



A possibilidade de 
experiências profundas 
por intermédio da músi-
ca - assim como de ou-
tras linguagens artísticas 
- revela a potência das 
artes em nos conduzir a 
um processo de forma-
ção e transformação, de 
desenvolvimento de nossas 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 permane-
cer apenas aquilo que nos faz evoluir. 
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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 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

7 Johan Huizinga. Homo ludens: o jogo como elemento 
da cultura. p.178. 
8 Ibidem. p.182

VASO COM FIGURA DE PERCUSSIONISTA. Peru, Cultura Moche  
(1-800 d.C.). Cerâmica policromada. Lima: Museu Larco (PE).

Pandeiro sinfônico.  
Wikimedia Commons.
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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, dois temas serão abordados: Orques-
tra - conjunto musical constituído por dife-
rentes “famílias de instrumentos”; e Per-
cussão - cujo nome remete a um conjunto 
de instrumentos musicais que formam a 
“família da percussão”. Além dos temas, 
dados biográficos dos compositores ho-
menageados no quarto concerto da série 
Concertinhos de Eva serão apresentados e, 
ao final, há uma proposta de atividade para 
incentivar experiências artísticas. 

A elaboração dos conteúdos acom-
panhou as perspectivas de pesquisadores, 
músicos, professores de música e fabrican-
tes de instrumentos com o intuito de des-
tacar aspectos históricos e técnicos acerca 
da formação da orquestra, da invenção dos 
instrumentos de percussão e sua utilização 
em diferentes configurações musicais. 

O propósito da Revista Concertinhos 
de Eva é compartilhar informações que 
estimulem, nas leitoras e nos leitores, o in-
teresse em conhecer ou saber um pouco 
mais sobre o universo da música e fo-
mentar a pesquisa sobre os assuntos que 
circulam nesta edição. 

Boa leitura! 

ORQUESTRA
É consenso entre os estudiosos que o 
formato da orquestra como é conhe-
cida hoje passou por um processo de 
desenvolvimento que ocorreu entre os 
séculos XVII e XIX. Alguns dos aspectos 
que colaboraram para as novas confi-
gurações estão relacionados a questões 
econômicas, políticas e culturais, assuntos 
que perpassam por quem financiava e 
mantinha profissionais e grupos musicais, 
como eram definidas as regras relativas às 
atividades exercidas no que concerne ao 
trabalho individual e coletivo, as distin-
ções das formações dos grupos em cada 
região, entre outros fatos.   

Antes de ter seu significado ligado a 
uma formação eclética de músicos e ins-
trumentos musicais, a origem da palavra 
orquestra está associada à Grécia e às 

HANS MEMLING (1433-1494). Cristo cercado por coro e orquestra de anjos (tríptico), 
c. 1489. Óleo sobre painel. Antuérpia: Museu Real de Belas Artes (BE).
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artes cênicas. Havia nos teatros gregos um 
espaço destinado ao coro e aos dançari-
nos, denominado orquestra (orkhéstra)9. A 
pesquisadora Ligia Feitosa destaque que: 

O registro histórico e funcional do que se en-
tende e se concebe o termo ‘orquestra’ antece-
de a perspectiva atual de ser um conjunto mu-
sical que inclui instrumentos das mais diversas 
tipologias. Recorrendo ao sentido etimológico 
da palavra de origem grega, a orquestra signi-
fica um ‘espaço para a dança’ (...). [Foi] utilizada 
para o desempenho das atividades teatrais, de 
dança e de canto.10

Na Europa, até fins da Idade Média 
e início da Idade Moderna, orquestra era 
sinônimo de espaço determinado aos mú-
sicos nos ambientes nos quais eram rea-
lizados os concertos11. Apenas a partir do 
final século XVII12, o termo começou a ser 
utilizado para designar o agrupamento de 

9 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/bus-
ca/portugues-brasileiro/orquestra
10 Lígia R. C. Feitosa. E se a orquestra desafinar? Contexto 
de produção e qualidade de vida no trabalho dos músi-
cos da Orquestra Sinfônica de Teresina?PI .p.32.
11 Neylson J. B. F. Crepalde. O maestro, a orquestra e a 
racionalização das práticas musicais. p.11.
12 Ibidem.

músicos, cuja característica era a variedade 
de instrumentos de diferentes “famílias”, 
a exemplo dos “sopros”, das “cordas’’, dos 
“teclados” e, posteriormente, da “percus-
são’’. Organização e distinção que começou 
a ser consolidada, dentro do entendimento 
que se tem de orquestra na atualidade, a 
partir do século XIX. 

Segundo Silva, o compositor e músico 
italiano Claudio Monteverdi foi um dos 
responsáveis, em sua época, pela dife-
renciação entre os tipos de instrumentos 

a partir da função dos con-
juntos sonoros, reforçando, 
deste modo, o que o autor 
ressalta como “a polifonia 
(combinação simultânea de 
vários sons) e a produção de 
gêneros musicais específicos 
para o conjunto orquestral”13. 
O conceito de polifonia no 
universo da música instru-
mental está diretamente 
ligado à ideia das “vozes” que 
cada instrumento pode alcan-

çar individualmente, em sua “família” e na 
conjugação com outros naipes. 

As camadas históricas que ajudam a 
constituir os percursos até a formação da 
orquestra mostram que durante um pe-
ríodo no Renascimento havia uma divisão 
da “polifonia vocal da música” em duas 
categorias: religiosa e profana. Enquan-
to na primeira categoria era valorizada a 
performance das vozes, sem a utilização de 
qualquer instrumento para o acompanha-

13 Alexandre Maciel da Silva. A estrutura e o funciona-
mento das orquestras sinfônicas estaduais, sediadas em 
Belo Horizonte, Minas Gerais. p.07.

Antigo Teatro na Acrópole. Atenas, Grécia.
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mento; a segunda, iniciava o uso deles para 
a execução musical. Feitosa explica que: 

Ainda nesse período, a música instrumental 
sobressai em relação à vocal, por ter a sua dis-
posição inúmeros recursos que esta não pos-
suía. Logo, a música recebe o status de rica e 
diversificada, acrescentando à execução meló-
dica os ritmos diversos. No entanto, por estar 
em desenvolvimento, a música instrumental 
não usufruía de uma boa organização quanto 
à vocal, sendo executada, na maioria das vezes, 
por instrumentos não especificados14.

A partir do Barroco, com o aprimora-
mento dos instrumentos, o surgimento de 
novos exemplares, a mudança de perspec-
tiva sobre a importância dos musicistas e 
da música para além dos círculos fechados 

14 Lígia R. C. Feitosa. op. cit. p.29.

ao clero e à nobreza, a música instrumen-
tal começou a receber o mesmo reconhe-
cimento concedido ao canto, e conseguiu 
alcançar autonomia entre a segunda 
metade do século XVIII e início do XIX15. 

Esta emancipação evidencia a es-
trutura na qual músicos, compositores e 
fabricantes de instrumentos estiveram 
submetidos, enquanto suas existências 
profissionais dependeram dos recursos 
empregados pela Igreja Católica e pelos 
nobres, que demandavam o que seria pro-
duzido e como, muitas vezes sem conferir 
a devida autoria às criações. Foi com as 
crises políticas e o enfraquecimento desses 
poderes, destacam pesquisadores, que os 
profissionais ligados à música conseguiram 
independência, com financiamentos obti-
dos por outras vias. Segundo Crepalde: 

Os músicos que, a princípio eram empregados 
da corte, tornaram-se contratados dos teatros, 
eram mantidos pelas assinaturas promovidas 
pelas sociedades de concertos e, mais tarde, 
se tornaram músicos autônomos, sendo Bee-
thoven o exemplo paradigmático. Isso gerou 
maior liberdade de criação já que os padrões 
estéticos não precisavam mais estar vincula-
dos a uma aristocracia mantenedora, mas de-
pendiam do artista16. 

A valorização da música instrumental, 
o investimento de recursos públicos para 
o pagamento de músicos, compositores 
e grupos musicais, entre outros fatores, 
foram fundamentais para a estruturação 
e manutenção das orquestras entre os 
séculos XIX e XX.  De acordo com Feitosa, 
as possibilidades financeiras, a percepção 

15 Ibidem. p.29-30.
16 Neylson J. B. F. Crepalde. op. cit. p.18-19.

GRANDVILLE (1803-1847). Caricatura do compositor Hector Berlioz 
regendo. c. 1846. Gravura sobre papel. Paris: Biblioteca Nacional 
da França (FR).
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sobre a relevância da produção musical 
e a ampliação de seu alcance e difusão 
colaboraram para o surgimento, no século 
XX, de conjuntos com diferentes tama-
nhos e configurações, a 
exemplos das pequenas 
cameratas e das grandes 
orquestras filarmônicas 
e sinfônicas. Segundo 
a pesquisadora, a or-
questra passou “a ser 
constituída de acordo 
com a indicação de cada 
compositor, incorporan-
do os instrumentos de 
cordas, madeiras, metais, 
percussão e teclas”17. Na 
atualidade, as orquestras 
podem ser constituídas 
por até oitenta ou cem integrantes. Essa 
variação vai depender do projeto a ser 
executado, com obras que podem solicitar 
mais ou menos músicos, valendo tanto 
para orquestras sinfônicas, quanto para 
orquestras filarmônicas. 

A diferença de nomenclatura das 
duas modalidades de conjuntos musicais 
baseia-se, em tese, na estrutura finan-
ceiro-administrativa de  cada uma delas: 
no passado, as filarmônicas eram com-
preendidas como sociedades compostas 
por músicos interessados em promover a 
cultura, gerindo, eles próprios, os recursos 
oriundos de setores privados; enquanto 
as sinfônicas apresentavam um modelo-
corporativo de gestão, com uma divisão 
hierárquica de gestores responsáveis por 
administrar o financiamento proveniente 

17 Lígia R. C. Feitosa. op. cit. p.31.

do poder público. No entanto, hoje, essas 
distinções deixam de ter sentido, já que 
ambas podem receber tanto recursos pú-
blicos quanto privados 18.

Em relação à organização da orquestra 
no espaço onde é realizado o concerto, 
considerando os músicos e as “famílias” 
de  instrumentos, ocorre uma divisão que 
obedece uma razão, explica Kronember-
ger: “Por causa das características comuns 
a cada família, os instrumentos de cada 
naipe são dispostos lado a lado ou uns 
atrás dos outros, formando-se grupos”. 19 O 
propósito dos músicos serem posicionados 
em diferentes planos é promover equilíbrio 
e combinação da diversidade de sons pro-
duzidos por cada naipe, além de favorecer 

18 Fontes: https://canalparaviolinistas.com/orquestra-de- 
camara-sinfonica-ou-filarmonica-qual-a-diferenca-entre- 
elas/ - https://www.sabra.org.br/site/orquestra-2/
19 Gabriela Almeida Kronemberger. OPES, uma sociologia 
dos músicos de orquestra. p.33. 

MAX OPPENHEIMER (1885-1954). Gustav Mahler regendo a 
Orquestra Filarmônica de Viena. 1935. Óleo e têmpera sobre 
tela, em armação de madeira. Viena: Museu Belvedere (AT).
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a comunicação e a atuação entre o regente 
(ou maestro) e os músicos 20. A pesquisado-
ra cita Roy Bennett para ressaltar que há

uma distinção clara entre os sons produzi-
dos pelos naipes das cordas e das madeiras. 
Enquanto os sons produzidos pelo naipe das 
cordas fundem-se em um todo, os sons do nai-
pe das madeiras são mais distintos, mais indi-
viduais, tendendo mais ao contraste do que à 
fusão. No naipe das cordas, vários instrumen-
tos do mesmo tipo tocam a mesma parte, ao 
passo que cada executante dos instrumentos 
de madeira tem sua parte individual para tocar. 
Muitas vezes cabem solos às madeiras. É por 
esse motivo que se dispõem no centro da or-
questra, em um plano mais elevado que o das 
cordas e diretamente em frente ao regente. (...) 
Ao passo que a execução dos instrumentos 
de sopro e de percussão é marcada pela indi-
vidualidade das partes musicais, o naipe das 
cordas tomado em seu conjunto é considera-
do tuttista, grupo de instrumentos tocando em 
uníssono, ou seja, simultaneamente a mesma 
melodia. Mas, no interior de uma mesma fa-
mília de instrumentos também encontramos 
classificações e hierarquizações funcionais. 
Cada família dispõe de seus primeiros solis-
tas, também chamados de líderes de naipe, 
que são responsáveis pela execução de solos, 
pela ligação entre maestro e músicos do nai-
pe, e por indicações técnicas a serem realiza-
das. No caso específico do naipe dos primeiros 
violinos, encontramos também as funções de 
spalla e concertino. Além da classificação tra-
dicional dos instrumentos por famílias, outra 
taxonomia pode ser elaborada ao classificar 
os instrumentos de acordo com as funções 
que ocupam dentro da orquestra e nas obras 
dos compositores. Um instrumento pode ser 
utilizado como solista; como cantor (quando 
um ou mais instrumentos tocam toda ou par-
te da melodia); ou ainda, como instrumento 
harmônico, de coloração ou rítmico; todas as 
funções variando segundo a intenção do com-
positor e o período histórico 21. 

20 Ibidem.
21 Ibid. p.33-34.

22

23

À frente da orquestra encontra-se o 
regente, também chamado de maestro 
(termo italiano), cuja importante função é 
estabelecer harmonia e ritmo na conjuga-
ção do conjunto orquestral. A história desse 
profissional é recente: “A regência moderna, 
realizada com a utilização de uma batuta, 
teve início no começo do século XIX”24. 
Porém, segundo Kronemberger, é possível 
que na Grécia Antiga e na Idade Média já 
houvesse alguém incumbido de marcar o 
tempo para dar ritmo nas ações musicais. 

Nos séculos XVI e XVII, “o diretor de 
uma execução indicava o ritmo com a mão 
ou empunhando a partitura em forma de 

22 https://souzalima.com.br/blog/o-que-e-uma-orquestra- 
sinfonica/ 
23 https://www.ufrgs.br/napead/projetos/orquestra- 
virtual/instrumentos.php 
24 Ibid. p.137.
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rolo” 25. No século XVIII, o direcionamento 
do andamento da execução musical ficou a 
cargo de instrumentos, como os teclados e 
o violino. No caso do violino, para imprimir 
o ritmo, o violinista usava seu arco para de-
terminar o tempo. A partir daí, evidencia-
-se a relevância da figura do diretor, cujas 
tarefas começaram a ser desempenhadas 
pelo primeiro violinista, “que [tocava] as 
passagens solo e [dirigia] os diversos agru-
pamentos instrumentais” 26. No século XIX, 
esclarece Kronemberger:

a complexidade crescente das partituras dos 
primeiros compositores românticos alemães, 
além das exigências estipuladas pelas novas 
formas orquestrais, começa a demandar do di-
retor um maior envolvimento nas funções de 
estudo, interpretação e coordenação dos mú-
sicos. As funções do regente passam a ser mais 
importantes no momento em que as partitu-
ras e as orquestras tornam-se mais complexas, 
determinando a ampliação do número de exe-
cutantes nas funções orquestrais e exigindo a 
coordenação, o controle e a direção a cargo de 
um músico, não instrumentista, que passa a 
ser o responsável pelo andamento, pela distri-
buição dos planos sonoros dos vários grupos 
de instrumentos, pelas indicações de entrada 
dos solistas ou grupos instrumentais, pela di-
nâmica, acentos e fraseados do conjunto. O 
maestro torna-se, assim, o diretor que coman-
da um grupo de músicos instrumentistas ou 
executantes, neles também compreendidos os 
cantores, coros e solistas.27

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid. p.138.

Outro membro da orquestra a ser 
destacado é o primeiro violino, chamado 
de “Spalla”. Ele exerce importante papel 
no conjunto. Sentado sempre na primeira 
cadeira à esquerda do maestro, o “Spalla” 
(que em italiano significa ombro), além de 
representar o seu grupo instrumental, é 
o apoio do maestro, estabelecendo com 
este o diálogo para a comunicação com 
os demais músicos. “É o primeiro músico 
a emitir uma ação e decodificar os movi-
mentos do maestro, fazendo com que a 
orquestra o siga, principalmente o naipe 
das cordas”28. Em algumas situações, o 
“Spalla” pode substituir o maestro. Ele 
também realiza os solos de violino, tendo, 
por isso, que estar muito bem preparado 
para esta atribuição29.

A história dos grupos orquestrais no 
Brasil, informam pesquisadores, começa a 
ser melhor definida a partir da chegada da 
corte portuguesa, em 1808. Antes desse 
momento, as atividades musicais acon-
teciam de forma dispersa por regiões do 
país, como no Nordeste, no Centro-sul e no 
Sudeste, principalmente em Minas Gerais, 
com uma produção mais voltada para a 
música sacra, cuja prática ganhou bene-
fícios através de novos recursos trazidos 
pela família real, como uma orquestra e 

cantores virtuosos. “Além 
disso, como o próprio mo-
narca português tinha um 
interesse acentuado pela 

28 https://theatrosaopedro.org.br/
voce-sabe-o-que-e-o-spalla-de- 
uma-orquestra-%E2%A0%80/
29 http://cultura.rj.gov.br/spalla-da- 
orquestra-do-municipal-fala-dos- 
desafios-da-funcao/

VILLA-LOBOS  
REGENDO.  

Acervo do Museu  
Villa-Lobos.
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música sacra, esta continuaria a ser o fio 
condutor da atividade musical no país”30.

Kronemberger informa que não há 
registros de formação de conjuntos sinfô-
nicos permanentes no período imperial. 
“Muitas apresentações se davam a partir 
de companhias de ópera estrangeiras que 
vinham com seus próprios instrumentis-
tas”31. Ela destaca que, a partir de 1840, 
no Rio de Janeiro, surgiram as sociedades 
de concertos (grupos res-
ponsáveis pelos concertos 
públicos), com atuação 
diversificada. E que uma 
geração de compositores e 
a valorização da chamada 
“música de concerto” foram 
essenciais para os movimen-
tos para a criação de grupos 
orquestrais no país. Em fins 
do século XIX e início do XX, 
relata a pesquisadora: 

ocorreram tentativas de criação de orques-
tras no país. Como primeira tentativa válida 
de criação de uma orquestra estável podemos 
citar a Sociedade dos Concertos Populares 
(1887-1889) criada pelo regente e compositor 
Carlos de Mesquita, e responsável pela primei-
ra série de concertos sinfônicos regulares no 
Rio de Janeiro (...). Além desta, seguiram-se 
outras tentativas de criação de formações or-
questrais no país, mais especificamente no Rio 
de Janeiro, então Capital da República como, 
por exemplo, a Associação de Concertos Po-
pulares (1896-1898), iniciativa dos músicos 
Leopoldo Miguez e Alberto Nepomuceno, e a 
Sociedade de Concertos Sinfônicos do Rio de 
Janeiro (1912 a 1933), criada, entre outros, por 
Francisco Braga e Francisco Nunes. Tentativas  

30 Maestro Lutero Rodrigues. Música sinfônica brasileira. 
p.08-09.
31 Gabriela Almeida Kronemberger. op. cit. p.35.

sempre marcadas por problemas relacionados 
à falta de verbas e recursos para a manutenção 
das orquestras. Em 1924, foi criada a ‘Orques-
tra do Instituto Nacional de Música’, Instituto 
derivado do Conservatório de Música (década 
de 1840 a 1889), única instituição federal de 
ensino de música do país durante o Império. 
Considerada a mais antiga orquestra sinfônica 
do Rio de Janeiro em atividade, hoje é denomi-
nada de Orquestra Sinfônica da UFRJ (...). Pos-
sui funções acadêmicas que visam à formação 
de novos profissionais de orquestra, solistas e 
regentes32. 

Além das grandes orquestras sinfôni-
cas e filarmônicas, também existem outras 
configurações que abarcam um número 
menor de instrumentistas, a exemplo da 
orquestra de câmara. Este tipo de conjun-
to musical é mais antigo que os maiores 
agrupamentos mencionados acima, pro-
vavelmente tendo sido a partir dele que os 
grupos orquestrais foram sendo ampliados, 
chegando ao que é conhecido na atualida-
de. O número de músicos pode variar entre 
quarenta e cinquenta, com apresentações 
realizadas em espaços menores, como 
acontecia no passado, quando os concertos 
eram realizados nos palácios e em outros 
32 Ibidem. p.35-36.

EL GRECO (1541-1614). O concerto dos anjos, 1605. Óleo sobre 
tela. Atenas: Galeria Nacional da Grécia (GR).
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espaços voltados à nobreza e à burguesia. 
Há, entretanto, em outras formações meno-
res aspectos a serem mencionados:

Quando formado por agrupamentos pequenos, 
o arranjo ganha o nome de ‘grupo de música de 
câmara’ e não conta com a presença do maes-
tro. Na formação clássica, os duos são compos-
tos por um piano e outro instrumento, os trios 
pelo piano, violino e violoncelo, os quartetos 
por 2 violinos, viola e violoncelo, os quintetos 
pelos mesmos do quarteto com um piano, os 
sextetos por 2 violinos, 2 violas e 2 cellos, etc.33 

PERCUSSÃO
Percutir significa produzir sonoridade atra-
vés de batidas, toques ou vibrações em tipos 
de instrumentos que fazem parte da “família 
da percussão”. Não há uma definição quanto 
às origens dos primeiros exemplares desse 
grupo, o que se considera é que o surgimen-
to deles ocorreu a partir do momento que 
o ser humano percebeu que podia produzir 
sons por intermédio de elementos presentes 
na natureza, que, mais tarde, foram incor-
porados em seus rituais e demais manifes-
tações culturais. Esses instrumentos fazem 
parte da gênese de todos os outros que 
foram inventados ao longo da história. 

Na atualidade é possível encontrar uma 
variedade de instrumentos voltados para a 
percussão, que podem diferir em função do 
material utilizado na fabricação de cada dis-
positivo, no formato e nas dimensões, nos 
princípios acústicos e nos procedimentos 
adotados para a emissão da sonoridade34. 

33 https://www.sabra.org.br/site/o-que-e-uma-orquestra- 
de-camara/
34 Fernando Augusto de Almeida Hashimoto. Análise mu-
sical de “Estudo para Instrumentos de Percussão”, 1953, 
M. Camargo Guarnieri; primeira peça escrita somente 
para instrumentos de percussão no Brasil. p.10.

Existem sistemas de classificação que 
partem de uma série de características 
para organização de instrumentos musi-
cais em conjuntos determinados. Um dos 
esquemas mais adotado refere-se ao pro-
posto por Eric Hornbostel e Curt Sachs35, 
no qual os instrumentos são ordenados da 
seguinte forma: idiofones, membranofo-
nes, cordofones e aerofones. Alguns dispo-
sitivos podem transitar em diferentes clas-
sificações de acordo com suas estruturas 
e seus componentes, caso da percussão, 
com diversos exemplos que evidenciam 
esta inter-relação. 

A partir da classificação de Hornbostel 
e Sachs, e considerando que a percussão 
pode estar presente em diferentes cate-
gorias, é possível verificar que no grupo 

35 Valéria Zeidan Rodrigues. Pandeiros: entre a Península 
Ibérica e o Novo Mundo, a trajetória dos pandeiros ao 
Brasil. p.19-21.

ORQUESTRA DE MULHERES DA CORTE, c. 1600. Cf. YI Cunguo.  
The Art of China’s Guqin. Beijing: People’s Music Publishing 
House, 2003.
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dos idiofones são encontrados o triângulo 
e o prato, cujos sons são produzidos pela 
vibração de suas estruturas, mas há tam-
bém aqueles em que os efeitos sonoros 
ocorrem com a ação do “chacoalhar”, como 
no caxixi e no ganzá36, ou pela “raspagem”, 
como no reco-reco. Os membranofones, 
cujos sons acontecem através da vibração 
de membranas, de origem animal ou sinté-
tica, acomodadas em diferentes suportes/
molduras, têm como exemplos o tímpano, 
o pandeiro, o atabaque, algumas caixas37, o 
bombo (ou bumbo) e a cuíca. No caso dos 
cordofones, o berimbau38 é o destaque. 
E entre os aerofones, podemos citar uma 
variedade de apitos.  

36 http://www.ccta.ufpb.br/labeet/contents/acervos/
categorias/idiofones
37 http://www.ccta.ufpb.br/labeet/contents/paginas/
acervo-brazinst/copy_of_membranofones
38 Fernando Augusto de Almeida Hashimoto.op. cit. p.11.

A pesquisadora Valéria Zeidan Rodri-
gues, ao tratar do sistema criado por Horn-
bostel e Sachs, pondera que, na atualidade, 
existem outros critérios que não foram 
considerados pelos autores quando ela-
boraram a proposta, e que, hoje, já fazem 
parte do processo de classificação instru-
mental, tais como aspectos relacionados às 
“características morfológicas, antropológi-
cas, sociológicas, históricas, performáticas, 
além de elementos que determinem a 
qualidade do som dos instrumentos (como 
afinação, extensão, timbre, duração, entre 
outros)”39.

Nas apresentações dos Concertinhos 
de Eva 2021, alguns instrumentos de per-
cussão foram utilizados. Entre eles, des-
tacamos o pandeiro, tão popular no país, 
que parece ter sido inventado em terras 
brasileiras. Considerando os materiais 
empregados na sua fabricação, ele é asso-
ciado aos idiofones e membranofones. Sua 
história é muito antiga, havendo uma série 
de variações do instrumento em diferentes 
culturas. Segundo Rodrigues, os primeiros 
exemplares que chegaram à Europa foram 
levados para a Península Ibérica pelos 
árabes, assim como outros tipos de instru-
mentos. A pesquisadora explica que:

Entre tantos conteúdos culturais deixados 
como legado árabe na Península Ibérica, en-
contramos no campo musical alguns elemen-
tos relevantes que denotam esta influência e 
que podem ser reconhecidos por meio de es-
truturas musicais, gêneros e instrumentos que 
posteriormente chegaram ao Novo Mundo tra-
zidos pelos colonizadores. A Europa medieval 
contava com poucos instrumentos musicais 
originais. A herança greco-romana deixou na 

39 Valéria Zeidan Rodrigues. op. cit. p.24.

JEAN ÉTIENNE LIOTARD. Mulher com pandeiro vestida à turca. 
c. 1738-1743. Óleo sobre tela. Genebra: Museu de Arte e 
História (CH).
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lira o melhor exemplo de instrumento de ori-
gem europeia para esse período. Praticamente 
todos os instrumentos musicais encontrados 
na Europa medieval vieram da Ásia ou do im-
pério islâmico que avançava sobre a Península 
Ibérica.40

No Brasil, os 
pandeiros chegaram 
pelas mãos dos colo-
nizadores portugue-
ses e foram inseridos 
em diversas manifes-
tações culturais. Em 
algumas festas, como 
o carnaval, os pandei-
ros foram transforma-
dos em uma espécie 
de “símbolo”. Aliás, 
vale ressaltar que as 
Escolas de Samba 
utilizam uma série 
de instrumentos de 
percussão em suas 
baterias durante os desfiles. 

Dois modelos de pandeiro foram usa-
dos nos Concertinhos de Eva: o brasileiro 
e o sinfônico. As diferenças entre os dois 
exemplares apresentam-se na constituição 
física dos instrumentos: o sinfônico costu-
ma ser maior que o brasileiro e o procedi-
mento para a afinação também difere, os 
elementos de metal colocados nas laterais 
podem ser introduzidos de maneira dife-
rente nos dois. Além disso, a técnica usada 
para emissão sonora pode variar41.  

40 Ibidem. p.32.
41 Pedro Moita - Projeto Espiral: Percussão - Introdução 
ao pandeiro sinfônico. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=X1J-I6ikLjU

Talvez a notoriedade de alguns ins-
trumentos de percussão tenha acontecido 
a partir das manifestações artísticas da 
cultura popular brasileira, mas a presença 

deles nas orquestras 
sinfônicas é antiga. 
Hashimoto explica 
que a inserção da per-
cussão nas orquestras 
começou a ocorrer a 
partir do século XVII, 
com a utilização de 
tímpanos em grupos 
ingleses e franceses, e 
destaca que o traba-
lho que causou mais 
impacto foi realizado 
pelo compositor Jean 
Baptiste Lully, com 
sua ópera “Thesee”42. 
O pesquisador desta-
ca que:

Sob forte influência da música realizada pelas 
bandas militares turcas, que foram introdu-
zidas na Europa através da Polônia e Áustria 
entre os anos de 1765 e 1780, os instrumentos 
de percussão utilizados neste tipo de música 
foram incorporados na orquestra. Os instru-
mentos de percussão que compunham essas 
bandas turcas consistiam em bombos, pratos, 
triângulos, pandeiros, crescentes (espécie de 
sistrum em forma de meia lua preso na ponta 
de um bastão), kettledrums e caixas. O triân-
gulo aparece pela primeira vez em ‘Iphigénie 
en Tauride’ (1779) de Gluck. Os pandeiros eram 
usados na Ópera de Paris desde 1750. Handel 
usa a caixa-clara na sua ‘Music for the Royal Fi-
reworks’ (1749).43

42 Fernando Augusto de Almeida Hashimoto.op. cit. 
p.11-12
43 Ibidem. p.15.

HENRI MATISSE (1869-1954). Espanhola com pandeiro. 1909. 
Óleo sobre tela. Museu Estatal Pushkin de Belas Artes. 
Moscou (RU).
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No Brasil, a percussão ganha destaque 
nos séculos XIX e XX. Hashimoto ressalta 
duas importantes figuras da música nacio-
nal que ganharam projeção internacional: 
os compositores Carlos Gomes e Heitor 
Villa-Lobos. Segundo o pesquisador, Carlos 
Gomes44 foi influenciado pela ópera italia-
na, tendo, por esta razão utilizado ele-
mentos comuns às orquestras europeias, a 
exemplo do tímpano. Entretanto, em três 
de suas óperas, o compositor empregou 
outros instrumentos, como o bombo, em 
“O Guarani” e “Maria Tudor”; e um chocalho 
indígena em “Colombo”. Já no trabalho 
de Villa-Lobos45 , o uso de instrumentos 
de percussão apresentou-se mais diversa, 
como em “Bachianas Brasileiras nº2”, que, 
além do tímpano, também trouxe o bom-
bo sinfônico, a matraca, a caixa-clara, o 
triângulo, o prato suspenso, o reco-reco, o 
pandeiro, o ganzá e chocalhos. 

44 Ibid. p.56-59.
45 Ibid. p.60-62.

Ao longo do século XX, a percussão 
ganhou evidência não apenas nas or-
questras sinfônicas e nas manifestações 
culturais populares, os instrumentos dessa 
“família” passaram a estar presentes em 
diferentes vertentes musicais. Outro as-
pecto da percussão é sua proximidade 
com a ludicidade. A ação de percutir está 
muito próxima da criança, faz parte das 
brincadeiras infantis o ato de experimentar 
produzir sons através de variados objetos 
e superfícies. A relação do universo infantil 
com a musicalidade antecede qualquer 
aprendizado formal - salienta a nossa natu-
reza criativa e inventiva. 

RODOLFO AMOEDO (1857-1941). Estudo de figura de menino tocando tambor. s/d. Pastel 
sobre tela. Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes (BR)

TRIÂNGULO. Alemanha, 
início do século XIX. Ferro. 
Museu Metropolitan de 
Arte NY (US).
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COMPOSITORES HOMENAGEADOS 
NO TERCEIRO CONCERTO DA 
SÉRIE CONCERTINHOS DE EVA - 
2021

CHIQUINHA GONZAGA 
Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais 
conhecida como Chiquinha Gonzaga, 
nasceu em 17 de outubro de 1847, no 
Rio de Janeiro. Ela teve contato com a 
música desde muito cedo. Foi aluna do 
maestro Elias Álvares Lobo e frequentou 
rodas de lundu, umbigada e outros ritmos 
africanos. O pai, que era militar, a obri-
gou a casar-se com um oficial da Marinha 
Mercante quando ela tinha 16 anos. As 

atitudes do marido 
em proibi-la de 
envolver-se com a 
música e as dificul-
dades na relação 
matrimonial, leva-
ram-na a separar-
-se dele para seguir 
a sua própria vida 
e aquilo que era 
mais importante 
para ela - trabalhar 
com a música -, 
tornando-a com-
positora, maestrina 
e pianista.   

Até a primeira 
metade do século 
XIX, o “entrudo” era 
a principal diversão 
do carnaval de rua 
carioca. Era pratica-
do entre as ca-

madas populares e por uma classe média 
que não podia acessar os grandes salões e 
bailes da alta sociedade46. A sua proibição, 
em 1859, transformou o carnaval de rua 
com o surgimento das sociedades carnava-
lescas que começaram a realizar desfiles no 
centro e no subúrbio. Clubes como Tenen-
tes do Diabo, Os Fenianos e Democráticos, 
além dos desfiles, promoviam bailes acessí-
veis à população.

Em 1899, Chiquinha Gonzaga morava 
no bairro do Andaraí, onde o cordão car-
navalesco Rosas de Ouro tinha a sua sede. 
Foi para esse grupo que ela compôs seu 
maior sucesso: “Ó Abre Alas”47. Sua compo-
sição colaborou para a popularização das 
marchas carnavalescas. Chiquinha Gonza-
ga faleceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de 
fevereiro de 1935, dias antes do início do 
Carnaval. Pela Lei 12.624, de 2012, come-
mora-se o Dia Nacional da Música Popular 
Brasileira no dia de seu nascimento48.

ANACLETO DE MEDEIROS
Nasceu na Ilha de Paquetá, no dia 13 de 
julho de 1866. Ingressou na Companhia 
de Menores do Arsenal de Guerra, onde 
iniciou seus estudos musicais tocando 
flautim. Em 1884, foi admitido no Conser-
vatório de Música, especializando-se em 
diversos instrumentos de sopro. Acabou 
preferindo o saxofone soprano. Ajudou 
a fundar diversos conjuntos musicais no 
Rio de Janeiro, como a Banda do Corpo de 
Bombeiros, com a qual gravou os primeiros 
discos de música impressos no Brasil.  

46 Edinha Diniz. Chiquinha Gonzaga: uma história de 
vida. p.173.
47 Ibidem. p.174-176.
48 Ibid. p.19-21.

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841–
1919). Dançarina com pandeiro. 
1909. Óleo sobre tela. Londres: 
Galeria Nacional (UK).
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Anacleto de Medeiros é considerado um 
dos pilares para a estruturação da MPB. 
Faleceu no dia 14 de agosto de 190749.

O “schottisch”, originado na região da 
Boêmia, atual República Checa, chegou 
ao Brasil no final do século XIX, onde foi 
incorporado rapidamente como dança de 
salão. Ao encontrar aqui os ritmos africa-
nos, o “schottisch” ganhou características 
regionais e misturou-se com o samba e 
o maxixe. Nasceu assim o xote brasileiro. 
“Santinha”, de Anacleto de Medeiros, é um 
exemplo de como o xote caiu no gosto 
popular. Com sua cadência equilibrada e 
ritmo contínuo, era presença constante 
nos bailes cariocas do início do século XX50.

CÉSAR GUERRA-PEIXE
Nasceu em Petrópolis, no dia 17 de março 
de 1914. Filho de imigrantes portugueses, 
teve as primeiras lições de música com 
o pai. Mudou-se para a cidade do Rio de 
Janeiro, onde iniciou seus estudos formais. 
Foi um dos primeiros alunos de Hans-Joa-
chim Koellreutter e um dos fundadores 
do Grupo Música Viva, junto com Cláudio 

49 “Anacleto de Medeiros”. In: Dicionário Cravo Albin da 
Música Popular Brasileira. 2002a. Disponível em https://
dicionariompb.com.br/anacleto-de-medeiros.
50 Osmário Estevam Júnior; Marcelo Verzoni. O Schottisch 
no Brasil no fim do século XIX. p.118-119.

Santoro, Edino Krieger e Eunice Catunda. 
Procurou associar o dodecafonismo, intro-
duzido por Koellreutter, com os ritmos tra-
dicionais brasileiros. Foi regente e instru-
mentista da Orquestra Sinfônica Nacional e 
professor da Escola de Música Villa-Lobos. 
Faleceu no dia 23 de novembro de 199351. 

Depois de experimentar o dodecafo-
nismo com Koellreutter, Guerra-Peixe abra-
çou firmemente um nacionalismo nativista. 
A partir da década de 1940, o compositor 
começou a apropriar-se de temas musi-
cais típicos do folclore brasileiro, trazendo 
suas composições para mais próximo dos 
modelos de música popular. Na década 
de 1950, ele estudou profundamente a 
música nordestina, incorporando o frevo 
e o maracatu em sua produção. A música 
“Mourão” pertence a essa fase nativista do 
compositor, considerada um hino do Movi-
mento Armorial52. 

SIVUCA
Severino Dias de Oliveira - Sivuca - com-
positor e multi-instrumentista, nasceu na 
cidade de Itabaiana, na Paraíba, no dia 26 
de maio de 1930. Aprendeu a tocar sanfo-
na aos nove anos, quando ganhou o instru-
mento dos pais. A partir de 1945, apre-
sentou-se regularmente em rádios pelo 
Nordeste brasileiro. Transferiu-se para o Rio 
de Janeiro e teve aulas com o compositor 
César Guerra-Peixe. Gravou seu primeiro 
disco em 1951. Excursionou pela Europa e 
pelos Estados Unidos, apresentando suas 
músicas para o público estrangeiro. Entre 

51 José Maria Neves. Música contemporânea brasileira. 
p.213-215.
52 Ibidem. p.213-214.

CHOCALHO. Wikimedia Commons.
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as décadas de 1960 e 1970, morou em 
Nova Iorque e Paris e colaborou com Harry 
Belafonte, Paul Simon, Miriam Makeba e 
Toots Thielemans. Faleceu na capital parai-
bana, no dia 14 de dezembro de 200653.

GLÓRIA GADELHA 
Maria da Glória Pordeus Gadelha, esposa e 
colaboradora de Sivuca, nasceu na cidade 
de Sousa, na Paraíba, no dia 19 de fevereiro 
de 1947. Estreou como compositora apre-
sentando-se no programa “A Grande Chan-
ce”, da extinta TV Tupi, em 1968. No ano 
seguinte, venceu o III Festival de Música 
Popular Paraibana. Atuou como professora 
no Instituto Superior de Educação Musical 
da Paraíba e especializou-se em Linguagem 
Musical pela Universidade Columbia, em 
Nova Iorque. Além de Sivuca, gravou discos 
com Elba Ramalho e Hermeto Pascoal 54. 

“Feira de Mangaio” é uma das canções 
de maior sucesso da parceria entre Sivuca 
e Glória Gadelha. Gravada primeiro em 
1979, ficou imortalizada na interpretação 

53 “Sivuca”. In: Dicionário Cravo Albin da Música Popular 
Brasileira. 2002b. Disponível em https://dicionariompb.
com.br/sivuca.
54 “Glorinha Gadelha”. In: Dicionário Cravo Albin da 
Música Popular Brasileira. 2002c. Disponível em https://
dicionariompb.com.br/glorinha-gadelha.

da cantora Clara Nunes. Desde então, a 
canção passou a integrar o repertório de 
Sivuca, sendo gravada e executada diver-
sas vezes. Em 2004, já muito debilitado 
pelo câncer, Sivuca gravou uma versão 
orquestrada de “Feira de Mangaio” com a 
Orquestra Sinfônica do Recife, regida pelo 
maestro Osman Giuseppe Gioia55. 

TOM ZÉ 
Antônio José Santana Martin, o famoso 
Tom Zé, nasceu no dia 11 de outubro de 
1936. Graduou-se em Música pela Universi-
dade Federal da Bahia, onde estudou com 
Hans-Joachim Koellreutter, Ernst Widmer 
e Walter Smetak. Transitou para a MPB, em 
1968, quando participou do Festival de 
Música Popular Brasileira da Rede Record. 
No mesmo ano, participou das gravações 
do disco “Tropicália”, com Gilberto Gil, Cae-
tano Veloso, Gal Costa e Mutantes. Gravou 
o seu primeiro disco, “Tom Zé”, em 1970. 
Em 1990, o musicista David Byrne lançou 
uma compilação de suas músicas para o 
mercado internacional, “The Best of Tom 
Zé”. Desde então, excursiona regularmente 
pela Europa e EUA, sendo o primeiro músi-
co brasileiro a apresentar-se no MoMA56. 

55 “Sivuca”. op. cit. 2002b.
56 Tom Zé. Tropicalista lenta luta. p.277-282

RECO-RECO. Wikimedia Commons.

CUÍCA. Wikimedia Commons.
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Na faixa 14 do seu disco “Com defeito 
de fabricação”, lançado em 1998, encon-
tra-se a música “Xique-Xique”, que Tom Zé 
fez em parceria com José Miguel Wisnik. 
Em entrevista para o crítico Luiz Tatit57, 
o cantor pondera que seu caminho pelo 
tropicalismo foi um pouco tortuoso, porém 
de linguagem própria. “Com defeito de fa-
bricação” poderia ser um acerto de contas 
histórico e estético com essa vanguarda 
musical brasileira, em um momento em 
que o artista alcançou projeção interna-
cional com a parceria com o musicista e 
produtor estadunidense David Byrne (líder 
da banda de rock Talking Heads).

JOSÉ MIGUEL WISNIK  
Nasceu em São Vicente, São Paulo, no dia 
27 de outubro de 1948. Estudou no Con-
servatório de São Vicente e apresentou-se 
com a Orquestra Sinfônica Municipal de 
São Paulo, em 1966. Decidiu seguir a vida 
acadêmica, graduando-se em Letras pela 
USP. Possui também os títulos de mestre 
e doutor em Teoria Literária, pela mesma 
instituição. Colaborou com Elza Soares, 
Tom Zé e Caetano Veloso. Também com-
pôs trilhas para espetáculos do Grupo  
Corpo. Seus livros de maior destaque são: 
O Coro dos Contrários – a Música em Tor-
no da Semana de 22 (Duas Cidades, 1977), 
O Nacional e o Popular na Cultura Brasilei-
ra (com Enio Squeff, Brasiliense, 1982) e  
O Som e o Sentido (Companhia das Letras, 
1989)58. 

57 Tom Zé. op. cit. p.223-227.
58 “José Miguel Wisnik”. In: Dicionário Cravo Albin da 
Música Popular Brasileira. 2002c. Disponível em https://
dicionariompb.com.br/jose-miguel-wisnik.

MARCELO CALDI
Marcelo Caldi Magalhães nasceu no Rio 
de Janeiro, em 03 de julho de 1980. Filho 
dos pianistas Homero de Magalhães e 
Estela Caldi, teve as primeiras lições com a 
mãe e tornou-se autodidata no acordeon 
- instrumento com o qual é intimamente 
associado. Graduou-se em composição 
pela UNIRIO.

Em 2001, junto com a mãe e o irmão, 
o instrumentista Alexandre Caldi, atuou no 
grupo LiberTango, dedicado a promover a 
obra do argentino Astor Piazzolla. Estabe-
leceu parcerias com nomes da MPB, como 
Chico Buarque, Leo Gandelman, Yamandú 
Costa, Pedro Luís e Edu Krieger59. Junto ao 
público infanto-juvenil, foi integrante do 
grupo Farra dos Brinquedos. Ele mantém o 
projeto “Sanfona nas Escolas”60.

59 “Marcelo Caldi”. In: Dicionário Cravo Albin da Música 
Popular Brasileira. 2002d. Disponível em https://diciona-
riompb.com.br/marcelo-caldi.
60 “NAS ESCOLAS”. In: Marcelo Caldi. S/d. Disponível em 
http://marcelocaldi.com/wp/ “O sistema educacional 
carece de ações voltadas à aprendizagem da cultura 
brasileira e de seu maior patrimônio, a música. A obriga-
toriedade do ensino dessa arte nas escolas, sancionada a 
partir de 2008, oferece uma chave para entrada do nosso 
cancioneiro em sala de aula. O Projeto Sanfona é Cultura 
Popular nas Escolas contribui de forma decisiva para 
permanência desse legado às novas gerações, através da 
realização de apresentações arte-educativas, com foco na 
sanfona e nas tradições nordestinas.

GANZÁ. Wikimedia Commons.
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Marcelo Caldi ressalta a importância 
da música nordestina na construção da 
identidade cultural brasileira e, também, 
a sua relevância para o desenvolvimento 
da música popular. Entusiasta da sanfo-
na, o artista resgata um tempo em que a 
música de Luiz Gonzaga, Mário Zan, Dilu 
Melo e Adelaide Chiozzo colocaram as 
rancheiras e os xaxados no gosto do povo 
de tal forma, “que parecia transformar o 
Brasil numa permanente festa junina”61. Em 
“Suite Nordestina”, realiza um tributo ao 
eterno clássico de Luiz Gonzaga, “Asa Bran-
ca” que, junto com “Pedras que cantam”, de 
Fagner, retratam a dura realidade no sertão 
nordestino. A “Suite” traz também trechos 
de obras de Lia de Itamaracá, expoente 
cirandeira pernambucana. 

HEITOR VILLA-LOBOS
Mais informações sobre a biografia do 
compositor poderão ser acessadas através 
da Revista Concertinhos de Eva - As Cordas 
- volume 01. 

Desde 1917, Villa-Lobos adotou uma 
linguagem essencialmente nacionalista, 
mas de fatura diferente do nacionalismo 
indianista, altamente idealizado, de mea-
dos do século XIX. A partir de obras como 
os balés “Amazonas” e “Uirapuru” e a série 
de “Choros”, o compositor inaugurou uma 
nova etapa da história da música brasileira, 
“de legítima expressão nacional, total e 
clara”62, como afirmou o musicólogo Luiz 
Heitor.

61 Ruy Castro. Chega de Saudade: a história e as histórias 
da Bossa Nova. p.197.
62 José Maria Neves. Música contemporânea brasileira. 
p.40.

A série “Bachianas Brasileiras” consis-
te de nove suites orquestrais, que foram 
compostas a partir da década de 1930. As 
peças levam esse nome em alusão ao com-
positor barroco alemão Johann Sebastian 
Bach. Com isso, Villa-Lobos buscou mostrar 
uma possível conjunção estilística entre 
a técnica contrapontística de Bach, com a 
música típica brasileira. Ele pareceu consi-
derar Bach uma “fonte folclórica universal, 
rica e profunda, com todos os materiais 
populares de todos os países”63.

“Trenzinho do Caipira” é o movimento 
que encerra a “Bachiana No. 2” para or-
questra. A peça alude ao trem que percorre 
o interior do país, com a orquestra simu-
lando o movimento das engrenagens da 
máquina, dando a partida da estação até 
chegar ao seu destino. Quando criança, a 
vida interiorana cativava bastante o com-
positor. Seu passatempo favorito era ob-
servar os trens que passavam perto de sua 
casa. Por conta disso, a família o apelidou 
de “tuhu” – a onomatopeia de um apito  
de trem64.

63 Ibidem. p.82.
64 Vasco Mariz. Heitor Villa Lobos: l’homme et son oeu-
vre. p.20.

TÍMPANOS. Wikimedia Commons.
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“OS SONS DAS COISAS”
Como foi possível observar a partir da leitu-
ra sobre percussão, supõe-se que os ances-
trais desse grupo de instrumentos tenham 
sido inventados na Pré-História, a partir de 
elementos extraídos da natureza, originan-
do, posteriormente, uma série de outros 
instrumentos. E que eles passaram a fazer 
parte da vida de diferentes grupos, sendo 
inseridos em suas manifestações culturais. 

A nossa proposta é que você realize 
uma pesquisa sonora, usando os objetos 
disponíveis em sua casa para essa atividade. 

1º - Circule pela casa, observe tudo 
que está à sua volta e que possa ser utiliza-
do na sua pesquisa sonora; 

2º - Inicie as experiências de produção 
de sons a partir do que foi escolhido. Repi-
ta a ação com o mesmo elemento mais de 
uma vez para ter a oportunidade de perce-
ber o tipo de som emitido; 

3º - Faça uma seleção dos elementos 
que você considera que obteve sonorida-
des que agradaram; 

4º - Pense em como organizar os dife-
rentes sons para formar uma “composição”: 
Qual será a ordem? Que som será usado 
para iniciar e qual finalizará? Haverá a repe-
tição de algum dos elementos? 

5º - Use o celular para gravar a sua 
composição. Você pode experimentar rea-
lizar a ação várias vezes. Além de produzir 
áudios, também pode gravar a atividade 
em vídeos; 

6º - Apresente suas composições aos 
familiares e amigos através de suas redes 

PROPOSTA DE ATIVIDADE

sociais e convide-os a participar também. 
Não esqueça de marcar a Casa Museu Eva 
Klabin. Queremos muito ver, ouvir e curtir 
as suas experiências artísticas!

OBS.: Se a atividade for realizada na 
escola, sugerimos duas opções:

1ª - Propor que cada estudante pro-
duza sua composição em casa, grave em 
áudio ou vídeo, compartilhe em aula com 
os colegas e fale sobre suas experiências;

2ª - Combinar que cada estudante 
selecione objetos em casa que possam ser 
levados para a escola para serem usados 
na produção sonora coletiva. Na sala de 
aula, peça aos estudantes que investiguem 
os possíveis sons que podem ser emitidos 
a partir dos objetos. Organize com eles a 
ordem dos sons para formar a composi-
ção. Em seguida, peça que eles toquem os 
“objetos-instrumentos”.  Ao final, promova 
uma conversa para que os estudantes fa-
lem sobre as experiências com a atividade. 

MANUEL LOPES RODRIGUES (1860–1917). Orquestra ambulante. 
1898. Óleo sobre tela. Salvador: Museu de Arte da Bahia (BR).
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