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Apresentação 

Desde a sua primeira edição, o Simpósio Internacional Música e Crítica tem como 
foco a crítica musical periodista, fonte que tem ganhado cada vez mais espaço na 
pesquisa musicológica, mas que frequentemente era utilizada para exemplificação 
anedótica, muito devido às polêmicas que suscita. Diante desse cenário, o 
Simpósiosurge da necessidade de motivar discussões mais profundas a respeito da 
crítica musical, dos jogos de poder e representações que esta carrega. 

No I Simpósio, ocorrido em 2017, um dos mais importantes críticos musicais do 
Brasil, Oscar Guanabarino, foi homenageado, e foi anunciada  a antologia Oscar 
Guanabarino e a Crítica Musical no Brasil, que reúne em quatro volumes os 33 anos 
de suas contribuições ao jornal O Paiz (RJ). A edição seguinte, realizada em 2018, 
trouxe um panorama da crítica musical periodista no Brasil e na Argentina, enquanto o 
III Simpósio abordou a crítica musical periodista no espaço luso-brasileiro. 

A atual edição, primeira em caráter totalmente virtual devido às medidas sanitárias 
adotadas em razão da COVID-19, possibilitou a participação de pesquisadores 
brasileiros e portugueses, vinculados à várias instituições de pesquisa, cujas 
investigações utilizam periódicos como fonte de análise (jornais, revistas, 
hebdomadários, entre outros), tendo por foco a crítica musical. 

A seguir, após a Programação, encontram-se os resumos das palestras e comunicações 
deste IV Simpósio Internacional Música e Crítica. 
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11h00-12h00
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PALESTRAS 
 

 

Crítica genética, agendas, críticas 

Celso Giannetti Loureiro Chaves 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – celsoglchaves@gmail.com 

 
Resumo: Há dez anos, apresentei o trabalho “Processo criativo e composição musical: proposta para 
uma crítica genética em música” no Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em 
Crítica Genética, na presença de Almuth Grésillon, proponente da disciplina de crítica genética. 
Naquela proposta, fiz um recenseamento da aplicação dos princípios da crítica genética, vindos dos 
estudos literários franceses, para a música e, particularmente, para a área da composição musical 
brasileira. Na sua conformação original, a crítica genética propõe a investigação do processo criativo 
através do ordenamento dos manuscritos de determinado autor e de determinada obra, mirando a 
recriação das ações que estiveram em operação na construção do objeto (Grésillon, 1994). O primeiro 
avanço da crítica genética para a música ocorreu provavelmente em 1993 (Genesis, 4), investigando a 
composição da vanguarda dos anos 1950, Boulez, Stockhausen, Nono. Este avanço ganhou reforço em 
2010 (Genesis, 31) e 2015 (Grésillon, Donin & Lebrave), aprofundando os enfoques genético-analíticos 
em composição musical, área onde os estudos se mostram mais frutíferos. Em 2010, a crítica genética 
em música já avançava no Brasil, principalmente na USP (Toni, 2005; 2007) e na UFRGS, no vácuo 
deixado por estudos seminais sobre processo criativo e crítica genética (Salles, 2004) que, mesmo 
alargando as áreas de enfoque, estancavam à beira da matéria sonora. Nos últimos anos, o cruzamento 
das duas disciplinas veio passando por mutações ocasionadas pela natureza do seu objeto, a música, a 
qual implica demandas que os estudos literários, por óbvio, não previram. Agora, dez anos depois da 
minha primeira proposta, é possível empreender um novo recenseamento das agendas da interseção 
crítica genética/música, tão notáveis têm sido as questões suscitadas por sucessivos e diferentes olhares. 
Hoje se pode observar que a crítica genética, em música, deslocou-se do estudo de manuscritos 
ordenados cronologicamente, para a observação simultânea do processo composicional pelo geneticista 
(“in vivo”) (Donin, 2010), chegando aos estudos de autoanálise (Donin, 2019). No Brasil, este 
deslocamento pode ser observado em dissertações (Pecktor, 2014; Corrêa, 2017) e teses (Oliveira, 
2018) e nos meus estudos sobre Tom Jobim (2007; 2017), Armando Albuquerque (2008) e Vitor Ramil 
(2013). O acúmulo dos ajustes de foco fez da crítica genética musical, no Brasil, um mecanismo efetivo 
para a avaliação do processo de tomada de decisões em composição, colocando em relevo aquilo que o 
compositor fez, o que ele quase fez e o que ele desistiu de fazer. Não são tanto as obras musicais que 
são iluminadas neste enfoque, mas sim é o processo criativo composicional que se mostra nas suas 
certezas, nos seus retrocessos e nas suas dúvidas. Ainda falta à crítica genética musical brasileira a 
sistematização desses desdobramentos e da própria relevância desta interseção de áreas para a 
compreensão dos processos de composição musical. O presente trabalho é um passo nesta direção, ao 
mesmo tempo em que configura um esforço de integração da crítica genética ao âmbito da crítica 
musical stricto sensu. 
Palavras-chave: Crítica genética. Composição musical. Processo criativo. Crítica musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Perspetivas sobre Saint-Saëns no Brasil – suas cartas e a imprensa 

David Cranmer 
Universidade NOVA de Lisboa – cranmer@netcabo.pt 

 
Resumo: Numa tentativa como historiador ou musicólogo de construir uma narrativa sintética e “única” 
que compatibilize as várias fontes de que se dispõe, é fácil esquecer-se de que as narrativas possíveis 
são, de facto, infinitas. Cada testemunha, quer interveniente ativo quer observador passivo, possui a sua 
própria perspetiva sobre qualquer momento e, mesmo quando as fontes existentes respeitantes a um 
determinado acontecimento histórico sejam, de facto, únicas (o que acontece frequentemente na 
imprensa periódica, como em qualquer outra tipologia de fonte), a avaliação crítica exige que 
procuremos perspetivas alternativas “imaginadas”, para “interrogar” a fiabilidade da fonte em questão. 
Às vezes, contudo, existem, felizmente, uma multiplicidade de fontes, de tipologias congéneres ou 
distintas, que nos permitam comparar narrativas diversas, de modo a poder verificar até que ponto são 
complementares ou antagónicas.  
Numa conjuntura que antecipa o centenário da morte de Camille Saint-Saëns, pianista, organista, 
compositor, musicólogo, poeta, dramaturgo, jornalista, astrónomo e pesquisador francês, ocorrida a 16 
de dezembro de 1921, aos 86 anos de idade, esta palestra propõe iniciar uma investigação sobre as 
múltiplas narrativas relacionadas com as suas estadias no Brasil, em 1899, 1904 e projetada, embora 
não realizada, em 1916. Tomando como pano de fundo um relato composto, baseado na receção global 
da sua obra nesse país, foca estas visitas através de narrativas paralelas: pelo prisma do próprio 
compositor, refletido nas cartas enviadas para os seus editores, sucessivamente, Auguste e Jacques 
Durand, e, por outro, pelas múltiplas perspetivas reveladas pela imprensa periódica da época, no Rio de 
Janeiro e São Paulo, as duas capitais que visitou. 
Palavras-chave: Saint-Saëns. Imprensa periódica brasileira. Durand. Narrativas paralelas. 

 
 
 
 
 

 



COMUNICAÇÕES 
 
 
“[N]ão me parecem compositores para uma sociedade como a nossa, 

meia surda, meia distraída”: Luís da Costa e o jornalismo musical em 
Évora (1887-1902) 

João Pedro Costa 
CESEM – NOVA FCSH – joaopfcosta15@gmail.com 

  
Resumo 
Com o caminhar para o final do século XIX, no interior na cidade de Évora surgiram cada vez mais 
associações culturais que incentivavam e potenciavam atividades musicais e musico-teatrais tanto de 
âmbito semiprivado como público, sendo a últimas acessíveis através da aquisição de bilhete. 
Relativamente aos espetáculos públicos, destacaram-se o Teatro Garcia de Resende – inaugurado em 
1892 –, os teatros de feira e o jardim público. Se os edifícios teatrais funcionaram como palco para 
concertos e representações teatrais ou musico-teatrais, os concertos no jardim público funcionaram, 
principalmente,  como um “fundo sonoro” (Bourdieu 2010) para a sociabilidade ao ar livre. 
Acompanhando a proliferação cultural, os textos sobre música tornaram-se cada vez mais constantes, 
tendo-se destacado Luís José da Costa no campo opinativo. Este barbeiro, enfermeiro e amador de 
teatro, para além de críticas a eventos culturais, elaborava igualmente crónicas de temáticas diversas, 
mas centrando-se principalmente nos costumes e comportamentos da população eborense. Tendo como 
base os periódicos locais publicados entre 1887 e 1902 – data do seu falecimento –, esta comunicação 
pretende discutir não só os tipos de discursos de Costa, mas principalmente, a forma como o autor 
utilizou os seus textos com uma dupla finalidade: criticar negativamente o gosto musical eborense e, em 
simultâneo, demarcar-se desse gosto, salientando/impondo as suas preferências. 
Palavras-chave: Jornalismo musical. Évora. Jornalismo cultural. Luís José da Costa. Gosto musical. 
 
 
 
 
 

 

“Filhos de um país pequeno”: a percepção de si e do outro na crítica 
musical portuguesa do século XX 

 
Isabel Pina 

CESEM – NOVA FCSH (Lisboa) – isabel.as.pina@gmail.com 
 

Resumo: Fernando Lopes-Graça (1906-1994), uma das vozes mais presentes e interventivas no 
panorama musical português do século XX, verificava na população portuguesa uma inegável falta de 
educação musical, não apenas no sentido formal e oficial – embora nesse campo a educação se 
encontrasse, a seu ver, profundamente desactualizada – mas, de modo relacionado embora mais 
abrangente, por verificar uma completa desvalorização, por parte do Estado, das suas instituições 
oficiais e, consequentemente, dos públicos, da verdadeira relevância da música enquanto bem cultural. 
Um dos elementos que deveria espelhar e, simultaneamente, fomentar o crescimento intelectual e 
civilizacional do país era, no ver de Fernando Lopes-Graça e de outros compositores e críticos 
portugueses do século XX, frequentemente relegado para segundo ou terceiro plano, realidade visível 
no repertório tocado e no repertório esquecido, na deficiência das salas de espectáculos para 
determinados géneros – como o mencionou várias vezes Joly Braga Santos (1924-1988) –, num 
esquecimento da formação cultural do músico – preocupação central para Luís de Freitas Branco (1890-
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1955) –, interligando-se estas circunstâncias com uma mentalidade provinciana face à música, presente 
inclusivamente nalguns dos agentes mais activos na imprensa periódica portuguesa e contra os quais 
Lopes-Graça muitas vezes se insurgiu. Se, por um lado, Lopes-Graça atribuía ao público e ao crítico 
português uma posição de forçada enfatização de tudo o que fosse nacional, caindo na argumentação 
falaciosa dos grandes feitos, grandes obras, grandes escolas e grandes figuras perante qualquer exemplo 
relativamente medíocre, não era menos comum o posicionamento contrário que se manifestava numa 
recepção invariavelmente entusiasta de tudo o que vinha de fora, do estrangeiro, do estranho e do 
longínquo que, precisamente por esses motivos, eram percebidos como intrinsecamente superiores. 
O principal objectivo desta comunicação será partir de alguma das críticas e crónicas de compositores-
críticos como Fernando Lopes-Graça, Luís de Freitas Branco e Joly Braga Santos, três figuras de 
gerações diferentes, descontentes de modos por vezes semelhantes, por vezes distintos, com o contexto 
musical português, analisando as suas percepções acerca da recepção do público e da própria crítica 
face a elementos nacionais e estrangeiros em Portugal. Ao mesmo tempo, reflectir-se-á acerca das 
ideias sobre as discrepâncias entre os panoramas português e internacional destes que foram apenas 
alguns dos principais críticos portugueses do século XX, tanto em termos de dimensão da sua obra 
jornalística como da abrangência e impacto dos milhares de escritos publicados nos principais 
periódicos generalistas e especializados do seu tempo. 
Palavras-chave: Luís de Freitas Branco. Fernando Lopes-Graça. Joly Braga Santos. Provincianismo. 
Internacionalismo. 
 
 
 
 

 

Algumas considerações sobre o conceito de melodia italiana nos 
periódicos do Secondo Ottocento 

 
Isaac William Kerr 

kerrconductor@gmail.com 
Lenita Waldige Mendes Nogueira 

lwmn@unicamp.br 
Marcos da Cunha Lopes Virmond 

virmondmarcos@gmail.com 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 
Resumo: O trabalho tem como recorte a segunda metade do século XIX e sua proposta justifica-se pela 
necessidade de se contextualizar um tema subjetivo e amplamente aplicado como a melodia italiana. 
Nasce ainda da necessidade de preparação de uma tese ainda em andamento que se concentra na 
atuação de Carlos Gomes em sua fase italiana. 
Nosso percurso metodológico tem como ponto de partida a afirmação do musicólogo Giorgio 
Sanguinetti que sustenta que a teoria musical na Itália da segunda metade do século XIX se concentrava 
na crítica periodista (SANGUINETTI, 1997). De fato, perceberemos que esta se manterá atualizada 
tanto na demonstração de análise musical de óperas e concertos em voga, como na publicação de aulas 
musicais em forma de extensos artigos. Não se pretende buscar um consenso entre articulistas, mas 
apresentar textos elucidativos da maneira que se veiculava o patrimônio melódico dito italiano. 
A comunicação inicia-se com a crítica de dois emblemáticos influenciadores teóricos musicais e 
articulistas da primeira para a segunda metade do século, Alberto Mazzucato (1813-1877) e Abramo 
Basevi (1818-1885). De um lado defendia-se uma organização simétrica, dita muitas vezes 
arquitetônica, enquanto de outro, Basevi buscava desconstruir tal conceito, mostrando que os clássicos 
setecentistas não foram tão simétricos. Diante dos procedimentos composicionais se modificando no 
final do século teremos articulistas mais conservadores, como Michele Ruta, que registra nos jornais de 
arte a transformação do conceito melódico até a última década do ottocento, aconselhando um retorno 
àquela tradição. 
Percebendo que melodia para o período abrangia um amplo significado (frases e período), fez-se então 
necessária uma reflexão terminológica de ritmo, bastante adverso do uso moderno. Reflexão respaldada 
em alguns manuais de composição musical como Reicha (1830), Asioli (1834), Vitali (1847) e um 
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debate publicado pela Gazzetta Musicale di Milano em forma de artigo entre os anos de 1844 e 1845, 
envolvendo os críticos Nicolò Eustachio Cattaneo, Melchiorre Balbi e Luigi Rossi e Ferdinando 
Casamorata. 
Palavras-chave: Melodia. Teoria musical. Crítica musical. Periódicos italianos. Ottocento. 
 
 
 
 
 
 

Uma análise da crítica especializada em torno das temporadas de 
concertos da Société Musicale Indépendente – SMI (1910-1935) 

 
Danieli Verônica Longo Benedetti 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) – danielilongobenedetti@gmail.com 
 

Resumo: A Société Musicale Indépendante – SMI (1910-1935) foi uma associação musical idealizada 
pelo compositor francês Maurice Ravel (1875-1937) com o intuito de divulgar a música contemporânea 
sem distinção de escola e nacionalidade. A SMI foi criada a partir do desentendimento de um grupo de 
compositores – dentre os quais Maurice Ravel, Florent Schmitt e Charles Koechlin - junto a Société 
Nationale de Musique – SNM (1871-1993), esta de cunho nacionalista cujo principal objetivo foi a 
divulgação da música contemporânea porém restrita aos compositores franceses. 
O comitê administrativo fundador foi inicialmente formado por compositores franceses e contou com os 
nomes de Gabriel Fauré, Louis Aubert, André Caplet, Roger Ducasse, Jean Huré, Charles Koechlin, 
Maurice Ravel, Florent Schmitt e Émile Vuillermoz (KOECHLIN, 1910, p. 139). O objetivo principal 
desse comitê administrativo foi organizar e selecionar composições – a maioria inéditas - para as 
temporadas de concertos e previam de 8 a 12 eventos anuais. Assim, no decorrer dos 25 anos de 
existência a Société Musicale Indépendante – SMI organizou 169 concertos (PROGRAMMES de la 
SMI), revelando nomes referenciais da música do século XX e apresentando em primeira audição um 
número impressionante de obras. 
Contudo, a documentação produzida por esta importante sociedade musical é praticamente inexistente. 
Em estágio de pesquisa ao acervo privado da Bibliothèque nationale de France, BnF foi possível 
examinar o arquivo da SMI que possui apenas alguns de seus programas de concertos, classificados 
como “Programmes de la SMI, BnF-Musique” e constituíram fonte primordial de investigação no 
sentido de compreender os critérios de seleção para as obras apresentadas, conhecer os membros do 
comitê e tirar algumas conclusões sobre o seu funcionamento e a sua breve existência que se estendeu 
de seu primeiro concerto, em 20 de abril de 1910 ao último datado de 3 de maio de 1935.  
Nesse sentido, a produção da crítica especializada da época vem preencher essa lacuna e nos oferece um 
precioso registro sobre a história e a trajetória da Société Musicale Indépendante – SMI. Assim, a 
presente comunicação – segmento de pesquisa de Pós-Doutorado em andamento no Instituto de Artes 
da Universidade Estadual Paulista UNESP, com apoio da CAPES - pretende uma reflexão sobre a 
extensa produção da crítica, publicada em importantes jornais e revistas especializadas da época, sobre 
as temporadas de concertos organizadas pela SMI. A busca por informações relacionadas ao 
funcionamento, à estética musical defendida em suas temporadas de concertos e ao conflito entre a 
SNM e SMI, que se tornaram rivais, foram publicadas sobremaneira pelas revistas Le Mercure de 
France, Le Guide Musicale, La Revue Musicale, pelos jornais Comoedia, Le Temps e representaram 
fonte primária de estudos para esta comunicação. 
Palavras-chave: Société Musicale Indépendante – SMI; Periódicos; Le Guide Musicale; La Revue 
Musicale; Comoedia. 
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“O Z da questão”: O memorialismo e a crítica musical em Zuza 
Homem de Mello (1933-  ) 

 
Assíria Toledo do Amara 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) – assiria_amaral@outlook.com 
 

Resumo: Esta comunicação tem o intuito de relacionar o memorialismo e a música brasileira. Ao 
entender a canção popular como um produto cultural, é admissível afirmar que ela forma um acervo 
importante para se conhecer melhor ou revelar zonas obscuras das histórias do cotidiano (MORAES, 
2000, p. 204). No Brasil, o interesse por tal objeto de estudos no meio acadêmico se deu por volta de 
1970, mas antes já havia uma gama de trabalhos realizados pelos memorialistas. O memorialismo, além 
de fazer parte de um espaço autobiográfico que contém diários íntimos, biografias autorizadas ou não, 
testemunhos, entrevistas, anedotas, videopolíticas, dentre outros (ARFUCH, 2010, p. 60), pode ser 
entendido aqui como uma “escrita de si” autorreflexiva sobre as experiências vividas, onde enquadra-se 
o dever de memória e mais especificamente sua via de mão dupla para o esquecimento, tal referência 
permite pensar sobre temáticas como dever e dívida; lembrança e esquecimento; culpabilidade e perdão, 
na leitura de um texto memorialístico. Nesse sentido, pretende-se discutir a escrita de José Eduardo 
Homem de Mello (1933-  ), mais conhecido como Zuza Homem de Mello. O autor escreveu nove livros 
sobre a canção popular e há previsão de lançamento do décimo, sobre João Gilberto, para o fim de 
2020. Nas décadas finais do século XX, com o objetivo de ser músico, frequentou a School of Jazz nos 
Estados Unidos, mesmo morando no exterior, Mello passou a atuar como crítico musical na imprensa 
brasileira, suas contribuições iniciais foram para a coluna Folha do Jazz. Ao retornar ao país deixou a 
carreira de contrabaixista para focar na profissão de jornalista. Ainda nesse período, desdobrou-se o 
processo de modernização econômica do governo JK (1956-1961), ao mesmo passo em que sucedeu a 
ditadura e posteriormente a abertura democrática. Já no meio artístico-musical, a canção passou a ser 
veículo para debates sócio-culturais, o intento era afirmar uma tradição que se consolidou como 
memória, produto de mercado e objeto de reflexão. O jornalista atravessou essas diversas gerações, 
esteve atento a todas as (des)construções de cenários, e elaborou uma extensa produção de artigos, 
entrevistas, relatos, anedotas e ensaios para diferentes periódicos, textos que, geralmente, apresentam 
personalidades e experiências que marcaram sua vida, como em E se Elis fosse viva? anedota publicada 
na Revista Folha de São Paulo em 2003, nesse texto a cantora estaria em uma conversa no telefone, 
percebe-se uma luta contra o esquecimento almejada pelo autor. Além da morte, há diversos outros 
fatores que podem ser debatidos através de seus escritos, logo, o privilégio dessa análise é concedido as 
referências internas dos textos, ou seja, a construção dos cenários, personagens e costumes 
estabelecidos no contexto tratado por Mello e a notoriedade ou o esquecimento na história da 
musicalidade nacional. Tal corpo documental encontra-se reunido na obra de cunho memorialístico 
Música com Z: artigos, reportagens e entrevistas (1957-2014) (2014). O presente trabalho visa, 
portanto, expor uma abordagem dessa obra enquanto parte de uma memória da canção popular e busca 
refletir, além de questões como resistência cultural, linha evolutiva e invenção de tradição, sobre os 
aspectos voltados à vida e obra, trajetória de vida, fato e ficção. 
Palavras-chave: Critica musical. Memorialismo. Música popular brasileira.  Zuza Homem de Mello. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os dados parciais de uma pesquisa biográfica sobre a compositora e 
pianista brasileira Dinorá de Carvalho (1895-1980). A proposta do estudo objetiva-se na ampliação das 
informações sobre vida e obra de Dinorá de Carvalho, utilizando como fontes principais artigos de 
periódicos nacionais e estrangeiros contemporâneos a ela.   
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Propor uma biografia de uma compositora brasileira foge ao estereótipo das histórias dos grandes 
compositores do passado, em sua quase totalidade, homens. Neste caso, mostramos uma mulher em um 
universo dos compositores em que o gênero feminino é raramente posto à luz. No que diz respeito 
àquelas que se apresentam como compositoras e que exercem algum poder de influência no âmbito 
musical, como é o caso de nossa biografada, a memória de sua existência tende a desaparecer com 
rapidez.  
Direcionamos nossa pesquisa para as fontes primárias, formando o corpus documental a partir de 
recortes de jornais e revistas, programas de concerto, fotografias, cartas, documentos oficiais e outros 
presentes na Coleção Dinorah Gontijo de Carvalho Murici, que está sob a guarda do Museu da Imagem 
e do Som (MIS), em São Paulo – SP; também nos periódicos disponibilizados on-line pela Hemeroteca 
Digital da Biblioteca Nacional; no acervo on-line do jornal O Estado de S. Paulo; acervo digital da 
Biblioteque National Francese – Galica; além do acervo digital  do Retronews: site de presse de la 
BNF. Como método de busca das informações, nos acervos on-line citados, foram utilizadas as 
palavras-chave “Dinorah de Carvalho” e “Dinorá de Carvalho”. Aqui, ater-nos-emos aos artigos de 
periódicos e alguns programas de concerto presentes no acervo do MIS, já referido anteriormente. 
Em uma primeira análise dos dados, percebemos que, pela sua quantidade – 418 artigos escritos sobre a 
compositora –, estamos diante de uma personagem invulgar de nossa história musical, que ocupou 
espaço na mídia escrita por um período que se estende de 1917 a 1980, quando de sua morte.  
Conscientes dos limites deste artigo, ater-nos-emos a apresentar informações dentro dos primeiros 30 
anos de atuação profissional de Dinorá de Carvalho – 1917 a 1947 –, revelando o início da carreira 
como compositora, muito antes do que se acreditava até então; a participação ativa na Guerra 
Constitucionalista em favor dos paulistas; a atuação profissional como produtora e apresentadora de 
programas de rádio; a criação, direção e regência da Orquestra Feminina São Paulo. 
Palavras-chave: Dinorá de Carvalho. Mulheres compositoras. Musicologia. Periódicos. 
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Resumo: O ano de 1847 ficou marcado na sociedade musical oitocentista do Rio de Janeiro pelos 
embates envolvendo músicos e administração no Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara. Pleiteando 
melhores condições de trabalho, os artistas tinham perante eles o desafio de agir como profissionais de 
uma classe organizada, frente ao poderio político e econômico de José Bernardino de Sá, presidente do 
teatro desde 1845. 
Sá foi Comendador da Ordem de Cristo, Barão e Visconde de Villa Nova do Minho, dono do jornal O 
Mercantil, maior traficante negreiro no segundo quartel do século XIX - tendo traficando, entre 1825 e 
1853, cerca de 40.000 africanos - e possuidor de uma fortuna avaliada  em 5.000:000$000 (cinco mil 
contos de réis) quando de sua morte, em 1855. Seu patrimônio correspondia a quase 17% da despesa 
geral de todo o Império para o exercício de 1854 a 1855. 
A disputa entre as partes levou meses, e foi narrada por Martins Penna - desafeto de Bernardino de Sá - 
no Jornal do Commercio, em seu folhetim sobre os espetáculos líricos da Corte. De um lado, os coristas, 
tendo seus supostos representantes demitidos sumariamente, conseguiram manter o trabalho cedendo à 
pressão dos administradores. Do outro lado, os instrumentistas, sofrendo pela demissão de seu diretor, 
escolheram não ceder, pedindo demissão em massa. 
A poucas semanas dos espetáculos de gala - eventos obrigatórios por contrato -, o presidente José 
Bernardino de Sá, em meio a um teatro sem orquestra, não teve alternativa senão pedir ajuda ao 
Ministro da Justiça, o então senador Vergueiro, que como Sá, possuía negócios com o tráfico negreiro. 
O ministro, por sua vez, convidou o músico Francisco Manoel da Silva – colega dos membros da 
comissão de músicos - para o auxiliar. 
Ambos negociaram a volta imediata dos instrumentistas ao palco, porém tal solução não agradou ao 
presidente do teatro, que persuadindo João Bartholomeu Klier - único instrumentista a desistir da 
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revolta -, contratou músicos sem experiência para a reestruturação de toda a orquestra. Klier foi 
promovido a diretor do novo grupo, vindo a ser substituído justamente por Francisco Manoel da Silva, 
poucos anos depois, quando da troca de administração. 
Para avaliar as tensões, representatividades e influências dos agentes musicais, iremos recorrer a autores 
como Norbert Elias (ELIAS, 1995), Cristina Magaldi (MAGALDI, 2004) e Antonio Jose Augusto 
(AUGUSTO, 2010), nos quais encontramos o referencial que permite entender a obra musical como 
fonte historiográfica e conectada com sua realidade social. 
Para refletir sobre esta realidade social - entendida como resultado da ação e relação entre músicos e 
seus lugares de atuação, bem como dependente da relação estabelecida com poderes constituídos - 
recorreremos a Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 1996), cuja ciência das obras culturais pressupõe 
operações básicas necessárias e necessariamente ligadas aos planos de realidade social que apreendem; 
e a Michel de Certeau (CERTEAU, 1994), em que estratégias e táticas de subsistência são criadas para 
captar possibilidades de ganho. 
Palavras-chave: Século XIX. Ópera. Escravagismo. Lutas de Classe. 
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Resumo: Em finais de janeiro de 1898, ocorre no Rio de Janeiro um debate, envolvendo a conceituada 
poetisa portuguesa Adelina Vieira (1850-1923), presidente do Orpheon Carlos Gomes, sociedade coral-
orfeônica que teve curta duração no Rio de Janeiro, entre 1897 e 1900; e três jornalistas de destacados 
periódicos fluminenses. O ponto de partida foi uma crônica do escritor Coelho Neto (1864-1934) (30 
jan.1898, p.1), sob o pseudônimo “N.”, em sua coluna “Fagulhas” da Gazeta de Notícias, amplamente 
estudada por Venturelli (2009). Coelho Neto registra inicialmente o recebimento dos Anais do Orpheon 
Portuense, da cidade do Porto, enviados por Moreira de Sá (1853-1924), seu presidente, passando a 
exaltar as atividades da instituição portuguesa. A partir daí, desenvolve comentários sobre as 
características culturais e psicológicas dos brasileiros que os impedem de cantar em conjunto, como 
fazem outros povos. No dia seguinte, Adelina Vieira escreve uma carta para a Gazeta de Notícias 
(VIEIRA, 31 jan.1898, p.1), destacando a existência do Orpheon Carlos Gomes e se queixando do 
descaso dos jornalistas do Rio de Janeiro para com associações de amadores musicais, como é o caso de 
sua instituição. Na edição do dia seguinte, Coelho Netto escreve sua réplica de forma apaziguadora, 
embora um pouco irônica (1 fev.1898, p.1). O jornalista Lulu Júnior, pseudônimo de Luis de Castro 
(1863-1920), em sua coluna “Artes e Manhas” do mesmo periódico, entra também no caso, com 
palavras de incentivo para com o empreendimento musical dirigido por Adelina ([CASTRO], 1 fev. 
1898, p.1). Além disso, no mesmo dia, o crítico musical José Rodrigues Barbosa (1857-1939), em sua 
coluna “Theatros e Música” do Jornal do Commercio ([BARBOSA], 1 fev. 1898, p.3), se mostra 
magoado com as afirmações da poetisa, colocando-se na defensiva, de maneira prepotente. Uma última 
carta de Adelina para a Gazeta de Notícias, três dias depois (VIEIRA, 4 fev.1898, p.2), parece encerrar 
o debate. A partir desse episódio, esta comunicação pretende discutir várias questões presentes na vida 
musical do Rio de Janeiro na primeira década republicana: a ênfase na criação de orfeões; a criação do 
Instituto Nacional de Música com suas imensas turmas de canto coral; a atuação predominante de 
amadores, principalmente mulheres, nos eventos musicais da capital fluminense; e, finalmente, as 
relações de poder entre músicos, amadores e/ou profissionais, com os críticos musicais, conduzindo, 
neste caso, a contradições evidentes, como o fato de que os três jornalistas em questão criaram, junto 
com outros artistas, escritores e intelectuais, o Centro Artístico, nesse mesmo ano, e do qual fazia parte 
o compositor Alberto Nepomuceno (1864-1920) (PEREIRA, 2015), que foi o primeiro diretor artístico 
do Orpheon Carlos Gomes, em 1897. A primeira carta de Adelina revela também muito da dinâmica de 
sua sociedade naquele momento: seus ensaios, aulas de solfejo, apresentações do coro internas e 
externas, os “concertos íntimos” e questões administrativas. Esta pesquisa foi feita a partir das edições 
dos periódicos citados, disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional, sem perder 
de vista as considerações metodológicas de Cascudo (2019) e Luca (2005) sobre a utilização de 
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periódicos como fontes históricas, e faz parte de um projeto de maior alcance sobre o próprio Orpheon 
Carlos Gomes. 
Palavras-chave: Coluna “Fagulhas”. Orpheon Carlos Gomes. Coelho Netto. José Rodrigues Barbosa. 
Adelina Lopes Vieira. 
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Resumo: A Revista Bastidores foi criada no ano de 1950 com o objetivo de ser o órgão de divulgação 
do Orpheão Rio Grandense, uma sociedade de canto que atuou em Porto Alegre entre os anos 1930 e 
1952, bem como trazer outras informações sobre arte, privilegiando a música do Brasil e outras partes 
do mundo. Com periodicidade semestral e distribuição gratuita aos associados do Orpheão, era mantida 
com recursos da própria Sociedade com uma pequena subvenção por parte da Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado. Somente quatro edições foram lançadas, das quais tive acesso a de número 2, de 
abril a junho de 1950, e a de número 4, de dezembro de 1952. Ambas pertencem ao arquivo do músico 
Roberto Eggers localizado no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, no município de São 
Leopoldo, RS. 
Além de importantes informações sobre os eventos promovidos pelo Orpheão Rio Grandense, como 
detalhes das temporadas líricas por ele organizadas, trazia também pormenores sobre a saúde financeira 
da instituição, divulgando importantes aspectos da economia da cultura vigente na época. Um dos 
números também trouxe a biografia de Carlos Gomes, o que interessou às professoras de música das 
escolas públicas, que pediram exemplares para poderem trabalhar com seus alunos em sala de aula, 
evidenciando assim um caráter pedagógico também contido na Revista. Aspecto que também vale 
destacar são os anúncios de músicos que ofereciam seus trabalhos e lojas de venda de instrumentos 
musicais bem como artigos sobre outras instituições musicais e de cursos acontecidos em diversas 
partes do mundo. Pode-se dizer que se tratava de uma revista de variedades artísticas. 
Preservar a memória visual do Orpheão era também um dos objetivos da Revista Bastidores. No 
segundo exemplar, o editor escreve: “Se, como esperamos, nossa revista agradar e for colecionada, será 
sem dúvida uma grata recordação, no futuro, disporem os nossos prezados sócios de amplo material 
fotográfico referente aos artistas ouvidos e aplaudidos” (Bastidores, 1950, p. 16). E de fato, temos na 
Revista um amplo material iconográfico à nossa disposição, com fotos de grande número de 
personalidades e eventos artísticos da época.  
De acordo com Castagna (2008, p. 23), “a pesquisa arquivística [...] é fundamental quando se pretende 
conhecer o cotidiano da atividade musical, as relações profissionais entre músicos, empregadores e 
empresários, as funções das obras musicais e outros aspectos que cada vez são mais explorados em 
investigações musicológicas.” Sendo assim, a Revista Bastidores se configura como uma fonte 
documental repleta de dados a serem explorados por musicólogos, educadores musicais, performances, 
compositores, entre outros. 
Palavras-chave: Revista Bastidores. Orpheão Rio Grandense. Revista de Artes dos anos 1950. 
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