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RESUMO 

Trata-se de um estudo acerca das manifesta96es e concep96es musicais que 
circulavam no meio artistico e intelectual da capital catarinense durante as 
d6cadas de 1930 e 40. Foram identificados e analisados os sentidos presentes e 
almejados para a msica, caracterizando as prticas e projetos correntes entre o 
grupo estudado, formado, em geral, por msicos, intelectuais e membros da elite 
local. O trabalho esta organizado em tr6s capitulos. O primeiro capitulo 
apresenta uma analise dos projetos estadonovistas voltados para a msica e sua 
apropria叫o na capital catarinense, al6m de alguns apontamentos sobre o hinrio 
composto em Florian6polis durante o perodo. O segundo capitulo apresenta 
algumas possibilidades de andlise de repert6rios e do universo de prefer6ncias 
artistico-musicais. A recep9ao de repert6rios e o trabalho com critica e cr6nica 
musical sao os temas do u ltimo capitulo, que cont6m, ainda, alguns 
apontamentos sobre compositores locais 

ABSTRACT 

The thesis is about the manifestations and musical conceptions of the artistic and 
intellectual environment of the capital city of Florian6polis, Santa Catarina, in 
the 30s and 40s. The objective is to identify and analyze the musical meanings 
present and desired by a group of musicians, intellectuals and the elite members 
of the community. The study is organized in three chapters. The first one 
analyzes the political (government) projects related to music, the appropriation 
of such projects and some hymns composed in the city of Florian6polis. The 
second chapter presents some possibilities of analysis of the repertoires and the 
universe of community musical preferences. The reception of the repertoires, the 
criticisms and the musical chronicles are the subject of the last chapter, which 
also includes some appointments and considerations about local compositions. 
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INTRODUCAO 

1.Musたa: o sentido do som, o som sentido 

Sao varias as formas de reconhecimento sonoro. H自, por detrds de cada uma 

delas, uma experiencia de significa9ao que provoca e movimenta, interna ou 

externamente, aquele que ouve. Na hist6ria da msica, h自  muito tenta-se resolver tal 

equa9ao: msica = som sentido + sentido do som?! A musicologia vem resolvendo - 

parcialmente, 6 verdade - os problemas relativos ao sentido do som, ou seja, as formas 

hist6ricas e culturais de estrutura9ao das melodias, ritmos, harmonias e sons em geral 

Busca-se, por outro lado, em diversas reas das ciencias humanas, compreender o papel 

da msica em determinados contextos. Estuda-se, portanto, as formas de sentir o som, 

diga-se o som sentido. A msica contm, ento, um universo de rela96es entre 

compositores, int6rpretes e ouvintes; lembrando Caldeira Filho, uma triplice expressdo: 

compor, executar e ouvir.1 

Estudar determinado cenario musical implica, portanto, uma s6rie de dire96es 

necessrias e, consecutivamente, diversas possibilidades. Iniciando o trabalho de 

delimita戸o de possiveis na presente pesquisa, pode-se apontar, de pronto, para dois 

suportes b自sicos: o recorte temporal, situado entre as d6cadas de 1930 e 1940 - Segunda 

Guerra Mundial, Estado Novo, Modernismos... ー  periodo em que a msica recebeu 

aten9ao especial, enquanto instrumento 丘  til na forma9ao das identidades nacionais; e o 

territ6rio, espa9o no qual se desenvolvem as a96es estudadas, situado ao sul do Brasil, 

ao leste do estado de Santa Catarina, na capital,, Florian6polis, mais especificamente os 

espa9os centrais da cidade onde a msica para concerto se fazia presente. A inten9ao6 

construir uma imagem com certo grau de defini9ao acerca da vida musical naquele 

espa9o-tempo. A op9ao pelo termo msica de concerto ou para concerto se deu com o 

intuito de privilegiar as formas de escuta, tendo em vista que nem a id6ia de elite ou de 

erudi9ao eram apropriadas para definir tais eventos sonoros.2 

1 Educador musical, Joao da Cunha Caldeira Filho escreveu em 1971 Apreciado Musical: subsdios 
tcnico-estticos. Escreveu v自rias outras obras, uma delas prefaciada por Mrio de Andrade (MIsica 
criadora e baladas de Chovinー  Sao Paulo: Ricordi Brasileira. 
2 A id6ia de uma classifica9谷o que respeitasse as formas de escuta - percebidas como interiores ao 
fen6meno musical ー  foi inspirada, em grande parte, no trabalho de Mdrcia Ramos de Oliveira sobre o 
compositor Lupicinio Rodrigues, no qual procura destacar os crit6rios de escuta da can9ao em busca de 
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A elabora9谷o destes focos de analise se deu com o intuito de estudar as rela96es 

entre um dos cenrios musicais locais e os modos de ser de uma determinada se9ao da 

popula戸o florianopolitana. A msica, entendida naquele espa9o como forma de 

refgio, como vestigio final de um passado ideal, foi sendo moldada de acordo com as 

imagens que se dispunha e almejava. Procurei, entao, dar mostras da constitui9ao do 

gosto musical entre um publico especifico, ligado a m丘sica para concerto em 

Florianpolis durante o perodo acima apontado.3 O que se ouvia, onde buscava-se 

referencias, de que forma era percebida a educa叫o artstica, quais o acessos possiveis, 

qual o sentido da constitui9ao de um territ6rio essencialmente musical e que tipo de 

rela9乞o se mantinha com a novidade: estes sao alguns dos pontos que tento responder no 

decorrer dos trs capitulos que seguem. 

O primeiro capitulo sera apresentado na seguinte forma: situando o leitor de 

maneira que possa perceber as rela96es entre o contexto do Estado Novo e os projetos 

relacionados a educa9ao musical, procurei tra9ar um hist6rico crtico dos projetos e leis 

referentes a msica e educa9ao musical durante as d6cadas de 30 e 40, trabalhando com 

diversos autores, tanto na rea da msica, como Jos6 M. Wisnik, Enio Squeff, Arnaldo 

D. Contier, quanto na rea da educa9ao, como Baia Horta, Helena M. B. Bomeny, entre 

outros.4 Na seqencia, a id6ia 6 analisar as propostas governistas relacionadas ao ensino 

musical escolarizado no contexto brasileiro e catarinense, relacionando-as, em alguns 

momentos, a s polticas fascistas europ6ias. 

A a9ao estatal, contudo, se analisada enquanto efeito de prticas e nao somente 

como projeto, adquire novas propor96es. A identifica9ao dos projetos destinados ao 

todo nacional foi feita, entao, com o intuito de, em seguida, verificar em que medida 

poderiam ser percebidas - as leis, projetos e a96es estatais - como prticas de fato no 

espa9o estudado. Como foi experienciado o processo de nacionaliza9ao do ensino e seus 

ruidos musicais em Santa Catarina e de que maneira aqueles projetos estudados na 

compreender o seu universo receptivo. OLIVEIRA, Mrcia Ramos de. Uma leitura histrica da produぐdo 
musical de LuDicnio Rodriues. Porto Alegre: UFRGS (tese de doutorado em Hist6ria 1 2 vols.'. 2002. 
3Tt一  ！ A 	一  一 	」、  ‘ , 一、 	ー  ーャー  」一」,一一一一一, 」一  一一上一  一一！」！ 	一一，  ,1 	」  、L一 r ・  JUma interessante referencia sobre a questno da torma9ao do gosto musical e o trabalho de Mauriclo 
Monteiro, intitulado A constru戸o do gosto: um estudo sobre as prticas musicαお na corte de D. Jodo VI, 
publicado nos Anais do I Simp6sio Latino-Americano de Musicologia. Funda9ao Cultural de Curitiba, 
1998, pp. 365-72. Segundo Monteiro, a pratica musical 6 um dos aspectos da vida cultural que mais 
instiga a curiosidade e estimula a pesquisa. A arte e a tcnica do compositor e do intrpre珂 α 
reprodutibilidade e aルncionalidade da obra musical; a recepぐdo da coletividade de ouvintes ~ com α 
sua preparado prvia ou ndo~e, finalmente, os espa9o e as ocasies das audiencias, demonstram 
transformacうes sic2-n班cativas 印． 369〕. 
4 ,,~ 	一  1、I、、I▲ 、T,,TTT I一、』  , 	」  ハ，r ・  Tr．  」 , . 	1 	1 	~ 	，、 	．了  ，・、． 	, Y 	. 	,,，・』  」  ai como KUMANtLLI, utai.za ae oliveira. 1-listoria aa eaucaぐao no Jirasil. Kbo cie Janeiro: Ja1tora 
Vozes, 1978. 
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primeira parte foram aplicados e vividos nas principais escolas da capital foram as 

quest6es que me moveram num segundo momento, correspondente 良  segunda, terceira e 

quarta partes do capitulo. No segundo item procurei dar maior e nfase a cena 

florianopolitana relacionada ao processo de nacionaliza9乞o e ao ensino da msica a 

partir dos tra9os nacionais e sua realidade peculiar, contrastando-os e equiparando-os.5 

Fiz uso, neste momento, de fontes que dizem respeito a cena artstico-cultural escolar 

em Florian6polis, alm de autores que discutem o processo de nacionaliza9乞o do estado 

e a educa戸o, como os historiadores Luiz Felipe Falcao, Cynthia M. Campos, entre 

outros. Em seguida, na terceira parte, tentei ilustrar diversos aspectos t6cnicos do ensino 

musical em Florian6polis, tais como a freqencia de ensaios e/ou aulas, a capacitaao e 

o envolvimento dos professores com o orfeao, partindo dos textos sobre o ensino da 

msica, al6m de algumas cr6nicas de jornal referentes qualidade das apresenta96es de 

algumas das escolas da cidade e a importancia do ensino musical na constitui9ao do 

espirito nacional dos alunos. As institui96es analisadas foram o Ginasio Catarinense, de 

carter privado e freqentada pelos filhos das elites do estado; e o Grupo Escolar Lauro 

Mller, uma das principais escolas publicas de ensino fundamental durante o periodo 

Esta escolha nao foi feita de maneira aleat6ria, mas levando em conta o papel de cada 

uma na forma9ao educacional e artistica da cidade naquele momento.6 

A quarta parte, baseada principalmente em depoimentos orais, tem por 

finalidade construir, a partir da mem6ria de ex-alunos de msica nas escolas do perodo, 

uma versao que evidencie, pelo menos em parte, os efeitos provocados pelas a96es 

governamentais no que diz respeito ao ensino musical nas escolas, usando tais 

lembran9as para perceber at6 que ponto, ou melhor, em que ponto os entrevistados 

sentiram-se tocados por estas aulas. As informa96es obtidas atrav6s das entrevistas 

foram contrapostas a quelas encontradas na documenta9ao oficial, procurando identificar 

as diferen9as que separam os discursos estatais das prticas escolares, ou seja, os 

5 Apesar de algumas generaliza96es possveis, a pesquisa est direcionada para o cen自rio musical da 
capital e nao do Estado de Santa Catarina como um todo. 
6 A 一一ど一一 	 」、  ．  T . ，、  

戸  ssim se reienu J oao戸  arDOSa, musico e jornalista local - personagem que tornar-se-a familiar no 
1iecorrer ao texto -叩s aois eツ叫ecimeやs de ensino: O Gindsio Santa Catarina olhou sempre com 
in竺esse e simpatia as al了es. A musica ento era entre todas a preferida o seu ensino ministrado por 
mestres ae , vastaタ叩etencia, permitiu aqueles cuja vocacdo se revelara adquirirem conhecimentos 
se月uros,, pe讐ぎoes些aoutos professores como Eduardo Garcia, Leonardo Santa F, Bdchler, e tantos 
outros. ivianunna aquela casa ae instruco urna magnfica orquestra, um coro vocal e at uma banda de 
m讐ica・ Iや5 rapazes entusiasmayam-se e fazE町ーse titnicos pam alcangar um lugar destacado entre os 

讐il-os 讐egas・ routr巳ダタbelecimenヤ  educacion可  tambdm merece ullla honrosa referncia: o 
ごruく'oタ聖tar L au円Muller ao tempoや ilustre e abnegado educacionista o pr（界ssor Assumpぐdo 

ue unaasjesras escolares promoveu aquele pedagogo! BARBOSA, Joao. Caderno de Cr6nicas, De Arte 
ーo AO (1 1I1'/1(V A\ 
Il フo いIll‘ノIブコ什J・  

3 



desencontros entre a realidade proposta nos documentos e aquela vivida pelos 

estudantes. Na medida em que foram sendo apontadas semelhan9as e peculiaridades da 

educa95o musical e artistica na capital com rela9ao ao Brasil, procurei introduzir os 

primeiros vestigios relacionados a forma9ao do gosto sonoro local e suas rela96es ou 

interven96es no processo de instala頭o das medidas propostas pelo governo Vargas. No 

quinto e h ltimo momento deste capitulo, por fim, procurei fazer breves apontamentos 

acerca de parte do hinrio escolar produzido na capital catarinense. A id6ia foi 

estabelecer rela96es entre o cen自rio musical propriamente dito e os ideais de educa9o 

artistica vigentes, al6m de experimentar algumas das formas possiveis de contato com 

partituras, tratando-as enquanto documento hist6rico passivel de outras leituras que no 

aquela unicamente musical, referente a interpreta9ao. 

O capitulo seguinte - de onde emerge, sutilmente, a tese deste trabalh& - tem 

como escopo o delineamento do territ6rio em que ecoava a msica para concerto na 

cidade. Nao s6 o espa9o 6 enfatizado, mas as ocasi6es das audiencias, suas rela96es com 

o publico, os repert6rios e estilos mais frequentes, os int6rpretes e forma96es 

instrumentais comuns e a funcionalidade das obras musicais. Em meio a s tentativas de 

delineamento do cotidiano artstico e das preferencias da assistencia, dediquei parte do 

capitulo a investiga9ao da forma9ao do intelectual local, dando mostras da educa9o 

artistico-musical recebida pelas elites do estado. 

Dentre os vestigios diversos usados no capitulo - entrevistas, revistas e livros de 

poca, programas de concerto, bibliografia, etc... - pode-se eleger comoisinal principal 

uma coletanea de textos escritos por dois cronistas e msicos locais - Joao Barbosa e 

Sebastiao Vieira - que representam a crtica musical da cidade durante a d6cada de 

1930. Os textos foram publicados n'A Gazeta, um jornal local, entre 1934 e 1939, e 

levam o ttulo De Arte. S乞o no total 192 textos, todos transcritos, organizados e 

prefaciados por este autor no segundo volume da disserta9ao.7 Este, por sua vez, foi 

organizado com o intuito de viabilizar o acesso aos textos De Arte, at6 entao in6ditos, 

junto a s bibliotecas em que este trabalho estiver disponivel. As referencias necessriasa 

leitura do trabalho, por6m, encontram-se integralmente neste volume 

No primeiro momento de andlise dos textos De Arte, nao foram discutidas 

quest6es referentes a qualidade dos textos, ou sua recep9谷o, bem como as rela96es 

possiveis com o pensamento musical nacional, todos estes objetos do terceiro capitulo 

7 A Vitrola nostlgica: Caderno de Crnicas De Arte e Anexos (volume 勿． Todas as referencias feitas 
neste primeiro volume ao Caderno de Crnicas ou aos Anexos remetem, portanto, ao volume II. 
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Foram priorizadas as informa96es sobre o ambiente local, seus eventos, seu publico, sua 

est6tica. Este trabalho de delineamento do territ6rio musical estudado e da sua 

ocupa9乞o, embora baseado em grande parte na coluna De Arte, contou com o apoio de 

diversos outros textos publicados neste jornal ou em outros como O Estado, ou revistas 

e obras publicadas durante o periodo, O pequeno livro A MIsica em Santa Catarina no 

sdculo XIX de Oswaldo R. Cabral - lan9ado em 1951 - cont6m importantes vestgios 

sobre os prim6rdios da msica para concerto na capital, ainda no s6culo XIX. Tal obra 

constitui uma das丘  nicas publica96es voltadas para a hist6ria da msica local. Possui um 

perfil historiogr自fico descritivo, quase que uma cr6nica musical tratando de perodos 

anteriores. Nao foram abordadas quest6es referentes ao nacionalismo musical, e muito 

pouco se falou acerca das manifesta96es musicais populares, a nao ser aquelas que 

tinham por intuito se aproximar da msica dita sdria, como 6 o caso de um grupo de 

negros que tentaram, sem sucesso, formar uma sociedade musical e uma banda de 

msica. No perodo em que este livro foi lan9ado, Cabral liderava a Subcomisso 

Catarinense de Folclore, cuja produ9ao era agrupada em boletins trimestrais contendo 

textos diversos sobre o folclore local e, por vezes, nacional. Este era o espa9o reservado 

acultura musical popular,a exce9ao dos ritmos vinculados ao universo radiofnico, 

ainda muito recentes e percebidos de forma receosa pela intelectualidade local 

Tanto neste escrito de Cabral quanto na maioria dos textos de crtica musical 

publicados no perodo, predominou um senso passadista caracteristicamente oitocentista 

- romntico, mais precisamente - onde um sentido evolucionista e dinamico 6 

concedido a sociedade ocidental. Nenhuma gera9ao manifestou-se tao consciente de ser 

descendente de culturas passadas quanto a romantica. Tal no9ao gerou um desejo de 

buscar culturas perdidas, de resgatar tradi96es antes vigentes.8 No caso das personagens 

florianopolitanas, os olhos voltados ao passado resguardavam muito mais um 

sentimento nostlgico do que verdadeiramente hist6rico. Quando falo em nostalgia, 

penso em constru96es, por vezes fantsticas, da mem6ria, tendo em vista que a 

sensibilidade tamb6m est submetida a mudan9a hist6rica. Segundo Reinhart Koselleck, 

a percep9ao acerca dos monumentos, dos eventos passados, dos filmes, das pr6prias 

8 Diversos compositores antes esquecidos, passaram a ser n乞o s6 lembrados, mas tocados com freqencia 
e estudados. Talvez devido a tal esquecimento de autores antigos, a histria da msica apresente tantas 
descontinuidades e se difira da hist6ria da arte, onde a pintura da renascen9a, por exemplo, jamais deixou 
de ser cultivada ou, pelo menos referenciada. Para maiores informa96es sobre a execu9言o de 
compositores antigos (s6culo XVIII para trs), ver AUGUST1N, Kristina e JANK, Helena. MIsica antiga 
recriando o passado. In: Cadernos de P6s-gradua9ao do Instituto de Artes da UNICAMP, ano 5, volume 
5, no 2, 2001, pp. 139-48. 
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hist6rias de vida 6 transformada, alterada com o tempo.9 Maurice Halbwachs, para 

examinar o modo pelo qual se formam as imagens do passado, toma como exemplo a 

situa9谷o da releitura que um adulto faz de um livro de narrativas lido na juventude 

Existem, entao, algumas poucas lembran9as gen6ricas do livro que sao anterioresa 

releitura. Ap6s a experiencia de reler propriamente dita, nos deparamos com um novo 

livro. Novo em dois sentidos: apresenta significados antes nao revelados, detalhes cujo 

espirito jovem nao fora capaz de perceber;6 novo tamb6m porque as passagens que 

antes nos comoveram, perdem, por vezes, seu poder sugestivo, sua capacidade de fazer 

sonhar ou despertar fantasias.'o Tais desencontros na experiencia de um novo contato 

com o livro sao narrados por Marcel Proust, em O tempo redescoberto: 

"(...)uma coisa vista em determinada 6 poca, um livro lido n乞o se prendem 
apenas ao que nos rodeava; associa-se este tamb6m fielmente ao que 6 ramos, 
nao pode ser de novo percorrido senao pela sensibilidade, pela pessoa de 
ento; (...) Se ainda possuisse o Frang ois le champi por mamae tirado uma 
noite do embrulho de livros que minha av6 acabara de me dar como presente 
de anivers豆rio, nunca o olharia; temeria inserir nele, pouco a pouco, minhas 
impress6es de hoje, recobrindo inteiramente as antigas; temeria v6-lo tornar- 
se de tal maneira atual que, quando lhe pedisse para invocar de novo a 
crian9a que lhe soletrara o ttulo no quarto Combray, esta, nきo lhe 
reconhecendo a voz, nao respondesse mais ao apelo e permanecesse para 
sempre sepultada no esquecimento"." 

A consciencia do trabalho do autor do livro infantil (um adulto) tamb6m faz com 

que o releitor procure julgar de novas maneiras o trabalho de cria9乞o literaria, acabando 

por esgotar as possibilidades de fantasia presentes na inrancia. Procurar自  na sua 

releitura, reconhecer o talento daquele outro adulto (o escritor) para adequar-sea 

linguagem infantil, identificando cren9as e concep96es do autor travestidas no texto 

Neste sentido, h自  nos escritos trabalhados mais do que leituras de eventos musicais do 

presente ou do passado, pois sao acrescidos desejos, preconceitos, simpatias, e as 

imagens descritas acabam por revelar nao uma simples imagem pitoresca de dias 

levados pelo tempo, mas projetos incutidos por entre cada linha. Procurei exercer, 

durante a an自lise destes textos, um olhar consciente para, em seguida, no terceiro 

capitulo, me atLjpais4emoradamente ao seu contexto narrativoP 

9 KOSELLECK, Reinhart. Les monuments aux morts comme fondateurs de l'identit des survivants. 
Revue de m6taphysuque et de morale, n。  1, 1998, pp. 59-61. 
'O Ver HALBWACHS, Maurice. A memづria coletiva. Sao Paulo: V6rtice, 1990; ver tamb6m, sobre este 
autor, BOSI, Ecl6a. Mem6ria e sociedade: lembrancas de velhos. S乞o Paulo: Companhia das Letras, 
1994, pp. 56-9. 
' PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido: o tempo redescoberto. Sao Paulo: Globo, 2001, pp. 
164-6. 
12 Referindo-me ao termo contexto narrativo, evoco o texto de Cristina Pompa Religio como traducdo. 
missiondrios, Tupi e Tapuia no Brasil colonial (Baum, Sao Paulo: EDUSC, 2003), que aponta uma certa 
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Devido a parca movimenta9ao artistica da cidade, Florian6polis nao comportava 

profissionais da crtica artistica ou musical, trabalho este executado por amadores. Os 

textos De Arte n谷o fogem a regra. A ausencia de profissionais e eruditos dedicados ao 

exercicio da crtica~ apesar de inviabilizar um estudo sistematico das referncias 

te6ricas usadas ou o mapeamento de discuss6es realizadas entre a intelectualidade 

brasileira ou mesmo internacional - apresenta sentidos diversos, por6m igualmente 

ricos. A carencia de discuss6es te6ricas sobre o fen6meno musical acaba dando lugar a 

ricas descri96es do ambiente local ou a formula96es individuais impregnadas de um 

saber caracterstico, provinciano, que diz muito ao pesquisador interessado na 

experiencia singular de cada momento hist6rico em espa9os diversos. 

No terceiro capitulo, entao, foram problematizadas quest6es referentes aos 

escritos De Arte enquanto texto. Procurei delinear quais os recursos,estrat6gias e vicios 

daqueles escritores cuja fun9ao era nao sQmente~comentar os eventos ocorridos na 

cidade, mas informar os leitores, bem como convence-los de determinados pontos de 

vista por eles defendidos. O desenvolvimento do contexto narrativo das cr6nicas De 

Arte introduz, de certa forma, o conceito de universalismo regional, atribuido a crtica 

local e contraposto ao nacionalismo de carter universalizante defendido por Mrio de 

Andrade. A referencia andradiana 6 colocada nao pela presen9a de dialogo ou oposi9o 

declarada entre as duas proposi96es, mas como contraponto para o delineamento das 

posi96es (singulares em certo sentido) defendidas a ca por estas terras. Na segunda parte 

do capitulo, trabalhei coin trs polemicas entre autores diversos. A primeira delas entre 

os dois cronistas De Arte - Vieira e Barbosa - foi elaborada como forma de arrancar- 

lhes algumas de suas posi96es acerca do fen6meno musical, da educa9ao artistica e do 

material sonoro popular. A segunda, ocorrida entre J. Roberto Moreira e Altino Flores, 

conhecidos intelectuais locais, sendo o segundo um dos fundadores da Academia 

Catarinense de Letras e propriet自rio do jornal O Estado, nao diz respeito a assuntos 

especificamente musicais, mas sobre a condi9ao da critica local e a recep9乞o do novo 

em mat6ria de arte. Ainda que nao tenham sido expostos argumentos abertamente, a 

intriga publica entre Moreira e Flores diz muito acerca do ambiente intelectual da 

cidade, nao s6 no a mbito das id6ias, mas tamb6m das rela96es. A terceira polemica, 

simultaneamente c6mica e misteriosa, trata de um concerto de repert6rio essencialmente 

modernista, seguindo os moldes do MIsica Viva, movimento musical e cultural liderado 

complementaridade entre trs contextos - hist6rico, cultural e narrativo. Associo, no presente trabalho, 
cada capitulo a um destes contextos, conforme discuss乞o apresentada no terceiro capitulo. 
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por Hans-Joachim Koelireutter no Brasil, para o qual a divulga9ao de repert6rios da 

msica contemporanea era uma meta a ser trabalhada. Do concerto nasceu uma intriga 

entre dois personagens - inicialmente an6nimos - acerca dos rumos possiveis da 

renova9ao do fen6meno musical. Se a tese deste trabalho emerge no segundo capitulo, 

neste item eia adquire uma aparncia mais compacta. No terceiro e 丘  ltimo item, entrei 

no campo da cria9ao musical, embora sem pretens6es de realizar uma analise 

estritamente musicol6gica. A op9谷o por classificar o trabalho de contato critico com 

compositores, pe9as e partituras - tanto no primeiro capitulo, quanto nesta etapa do 

terceiro - como apontamentos, comentrios, etc. e nao como andlise foi feita em fun9o 

de nao haver pressupostos te6ricos da analise musical como suporte deste trabalho.13 

Atrav6s de uma breve pesquisa de tres gera96es de msicos de uma mesma familia, 

enfatizando a personagem de Alvaro Sousa, filho de Jos6 Brasilicio de Sousa e pai de 

Abelardo Sousa, procurei dar mostras de algumas transforma96es e permanencias no 

cenario musical florianopolitano durante um intervalo de tempo um pouco maior do que 

aquele em que esta centrada esta pesquisa. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o presente trabalho, tratando sobre uma das 

hist6rias possiveis da msica em Florian6polis na primeira metade do s6culo XX, diz 

muito sobre a hist6ria da cultura local: suas peculiaridades, suas sintonias, divergencias 

e apropria96es das discuss6es correntes em nivel nacional, seu cotidiano. Seguindo a 

id6ia de Ruth Finnegan, acredito que compreender as formas de manifesta9ao musical e 

seus processos constitutivos dentro de uma determinada sociedade pode, al6m de 

desbravar parte do seu cenario artistico, levantar significados 丘  nicos (bem como outros 

mais gen6ricos), tomando o papel do pesquisador da msica providencial para a 

compreens乞o s6cio-cultural.'4 Conforme Napolitano, a mllsica, popular ou erudita, 

constitui um grande co勿un勿 de documentos hむ肋ricosPara se conhecer ndo apenas α 
his万ルlda mlIsica brasikira, mas a prpria hisめrな do Brasil, em seus diversos 

13 A anlise como uma atividade em si, segundo Ian Bent, veio a ser estabelecida somente no final do 
記cub 刀x・ sua emergncia como abordagem e mdtodo pode ser rasteada aだos anos l 750・ Entretanto, 
ela existiu como ferramenta esco玩embora auxiliar, desde a Idade Mdia・ Os precursores dos analistas 
modernos podem ser considerados dentro de pelo menos dois ramos da teoria musical: o estudo dos 
sistemas modais, eateoria da retrica musical. Onde, em qua匂uer destes ramos, um teづrico citasse uma 
pe9a de m唾sica para lんstrar um ponto da tcnica ou da estrutura, pouca discussdo era necessdria a厄  
ento de que e厄estivesse usando o que seria hoje chamado de abordagem analtica・ Entre os principais 
nomes da anlise moderna esto Arnold Shoenberg, Heirich Schenker, entre outros. BENT, Ian D. 
Analysis. The New Grove Dictionaiy of Music Online. L. Macy ed. (Acessado em 22 de Agosto de 2005), 
http://www.grovemusic.com. Chapter II: History to 1900 (texto formatado e traduzido para uso nas 
disciulinas de Anlise Musical, Udesc, 1" semestre de 2(J(b, pelo protessor sergio rreitas). 
14 FiNNEGAN, Ruth. ビ  Por qu' estudiar Ia m"sica? Reflexiones de uma antrop6loga desde ei campo・  
Antropologia n 15-16, marzo-octubre, 1998. 
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aspectos.'5 Estas significa96es nao sao expressas somente pela mudan9a sonora em si, 

tendo em vista que este nao 6 o u nico sentido social da msica. As mudan9as de gosto 

em fun叫o de transforma96es relacionais internas ao c6digo ou entre diferentes grupos 

sao aqui consideradas de extrema importancia. E. H. Gombrich 6 inspirador neste 

sentido, pois instaura uma l6gica voltada para a forma9ao do gosto artistico, negando 

um olhar neutro em prol de uma anlise da realidade (por parte do artista) calcada 

somente sobre os esquemas perceptivos que herdou da tradi9ao artistica que o precede, 

funcionando como horizonte de possibilidades oferecido ao pintor, arquiteto ou escultor, 

e aqui estendido tamb6m ao msico. O gosto, para este autor,6 conseqencia da 

mudan9a das exigencias hist6ricas que, por sua vez, nao s乞o resultado de motivos 

meramente est6ticos.16 Conforme Michel Demeuldre, quando um novo estilo musical 

coletivo emerge,isto implica desdeル um ノen6meno relacional entre os individuos 

interessados17. Seguindo as id6ias do autor, as est6ticas musicais tidas como coletivas 

podem se colocar em perspectiva com as vivencias coi7フorals, asPuムαぐ6es pr-verbais, 

percepぐ6es, representag6es sociais, discursos socioあgicos e atitudes reflexivas de sua 

parte em termos de gosto, de identidades e emルnぐdo de situaぐ6es relacionais 

intergrupais e contextos macro-sociais.18 

A educa9ao artistica, em especial a musical, al6m de constituir parte dos modos 

de ser de determinados setores da populaao, apresentou-se como instrumento de 

afirma9o. Mais do que uma leitura parcial do perodo ao qual determinada obra 

pertence, a execu9ao de pe9as de msica para concerto em determinados momentos e 

lugares hist6ricos diz respeito a realiza9ao de um rito restrito a um p丘blico e espa9o - 

como me parece ser Florian6polis durante as d6cadas de 1930 e 1940 - gerando um 

pro6esso de identifica9ao entre ouvintes. Apesar das armadilhas abertas ao historiador 

durante o trabalho com a recep9ao de repert6rios musicais, procurei apontar durante o 

trabalho algumas opini6es e avalia96es peculiares acerca das pe9as e das maneiras pelas 

15 NAPOLITANO, Marcos. Histria e msica: histria cultural da msica popular. Belo Horizonte: 
Autentica. 2002. i,. 110. 
16 GOMBRICH, E. H. Arte e ilusdo: um estudo da psicologia da representa9do pictrica. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 1986. 
17 guand um nouveau style musical collecげemerge, cela imp仰ue de/d um ph'nomene relationnel entre 
les individus concernes. DEMEULDRE, Michel. Approche g6n6tiques des processus musico-sociaux: 
l'6tude dela cr6ation d'um style colletif. In: GREEN, Ane-Marie. Musique ef sociologie・  Paris: 
Harmattan, 2000, p. 125 (tradu9ao do autor). 
18 Les esthtiques musicalles collectives peuvent donc e tre mises em perspectives avec les vcus 
coi77orels, les PUム勿ns prverbales, Percqフtions, representations sociales,discours Soc勿んg勺ue et 
attitudes reflexives de leur pdrt en termes de goりts, d'identits et en pnction de situations relationelles 
intergroupes et contextes macrosociaux. Id. Ibidem (tradu o do autor). 
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quais deveriam ser executadas - ocasiao, espa9o, interpreta9ao, aprecia9ao, forma9ao de 

programas, etc. Apontar dire96es sobre este tema, por6m, nao passa de um exercicio 

exciusivamente empirico, muito mais hist6rico do que musical. A recep9乞o de 

repert6rios dos s6culos XVII, XVIII e XIX, por exemplo, no s6culo XX s6 pode ser 

verificada integralmente atrav6s de uma pesquisa de campo, in loco.19 

2. 0 individual, o regional e o ruido 

Apesar de nao lidar com teorias de ponta do pensamento brasileiro, -e--trahalho 

com personagens perifricos - diga-se fora do circulo Rio-S乞o Paulo de estudos sobre a 

arte brasileira na primeira metade do s6culo XX - tem a importante fun9ao de por 良  
prova as dire96es politico-culturais apontadas para o todo nacional, por6m nem sempre 

vivenciadas integral ou mesmo parcialmente nos recantos mais distantes do pas. Apesar 

de Santa Catarina nao ter produzido nomes de grande relev合ncia no cenrio musical 

brasileiro - talvez a exce9o de Edino Krieger no campo da msica de concerto, mas 

que ainda assim viveu grande parte de sua atividade musical no Rio de Janeiro ー  
demonstrou portar caractersticas prprias e bastante especificas relacionadasa 

forma戸o artistica e ao gosto musical. Em Florianpolis p6de-se identificar posi96es 

marcadas acerca do material modernista, tanto aquele de vi6s nacionalista quanto o 

outro, do MIsica Viva, defensor da msica contempor合nea. 

Ruth Finnegan, ao estudar as diversas manifesta96es musicais - em especial as 

amadoras - em uma pequena cidade da Inglaterra, percebeu que para entender como se 

pratica a msica em um determinado contexto, faz-se necess自rio atender nao somente 

aos grandes homens (profissionais ou expoentes da arte mais elevada), mas sobretudo 

aos msicos escondidos, os ordin自rios, da vida cotidiana e, desta forma, buscar respostas 

para al6m das quest6es impostas unicamente pelo repert6rio ou origens estilisticas no 

cenrio musical como um todo?O Embora eu n乞o tenha abordado com e nfase as 

manifesta96es musicais populares - a produ9言o de marchas carnavalescas, sambas, 

19 Segundo Carl Dahlhaus, talvez o maior music6logo do s6culo passado, tudo o que podemos concluir 
'empiricamente'6 que opini6es, avalia96es e repertrio tem se modificado (Strictly speaking, all we can 
conclude 'empiricalゲ  is that opinions, assessments, and repertoires have changed). DAHLHAUS, Carl. 
Nineteenth-Century Music. Berkeley: University of Califrnia Press, 1989, p. 03 (tradu9ao do autor). 
20 FINNEGAN, R. The hidden musicians: music-making in a English town. Cambridge University Press, 
1989. 
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conjuntos de choro, as manifesta96es musicais de carter religioso 6 u ritual como o 

terno de reis, o boi-de-mam谷o, a ratoeira, etc. ー  devido a s limita96es materiais impostas 

ao trabalho, procurei me ater durante a maior parte do tempo e do espa9o ao exercicio 

de amadores, fossem eles da msica ou da crtica, da performance ou da composi9ao.21 
N乞o busquei, conforme o leitor jd deve ter percebido durante a leitura do esbo9o dos 

capitulos, uma hist6ria de personagens principais (o que seria perfeitamente legitimo) 

A inten9ao foi encontrar e definir os sotaques de um dialogo musical entre membros de 

uma sociedade especifica e, na medida do possivel, investir em intera96es com o acento 

nacional, percebido como padrao. O di自logo com referencias de nivel nacional foi 

estabelecido mais como contraponto do que em momentos de constancia, de 

continuidade entre o plano geral e a a9ao local. A eventual falta de referencias 

universais e nacionais se deu em fun9ao de uma certa centraliza9o nos aspectos 

singulares, no desvio, no ruido estabelecido entre as transmiss6es gerais e a recep9きo 

local. Portanto, se Joao Barbosa e Sebastiao Vieira - os cronistas locais - mostraram-se 

to insatisfeitos quanto o M自rio de Andrade de O Banquete com o cenrio musical 

nacional, o fizeram por motivos diversos, nos quais procurei me centrar, dando forma a 

uma hist6ria de carter regional. 

Para estas quest6es referentes a singularidade do regional, adaptei o conceito ー  
emprestado da ac丘stica - de ruido. Em princpio, o ruido em msica se op6e a riqueza 

de informa9ao, ou seja, nao informa nada. Pode, contudo, ser tratado como sinal - como 

fazem na msica concreta e em certos exemplos da msica eletrnica - conferindo-lhe 

ordem e, consequentemente, identidade.22 E este o intuito: conferir valor pr6prio a quilo 

que pode ser percebido enquanto mero desvio. Fiz uso da no9ao de campo, discutida por 

Eco: uma contraposi9ao - ou renova9ao - das rela96es classicas de causa e efeito e 

21 Tive contato durante a pesquisa, por6m, com materiais referentes aos diversos cenrios musicais 
existentes na capital. Entrevistei Gentil do Orocongo, puxador de terno de reis; Waldir Brasil, membro do 
conjunto一  regional Dem?nios ao Ritmo, um dos mais conhecidos durante as dcadas de 1930 e 40 no 
nstaao; さ  eu i lao・  musico hoje conhecido como proprietrio do Bar do Tio em Florianpolis, cuja 
vivenda em conjuntos. e programas radiofnicos perpassou as d6cadas de 1940 em diante; al6m de uma 
sene ae textos e publicaoes tratando de concursos musicais de carnaval, programas de radio, etc 
J.presente1 oreves apontamentos acerca destes materiais, em especial as trs entrevistas acima citadas, no 
A VU nncontro xegionai ae 1-listona (U lugar da Histria). Sao Paulo: UNICAMP, 2004, sob o ttulo As 
formas ac lemorana e.a constituiぐdo da narrativa de si associadas a compreenso do evento musical, 
puoiicaaos nos anais . ao encontro; e no1 11 Simp6sio Nacional de Hist6ria Cultural. Rio de Janeiro: 
runuaao casa de Kui JiarbosaJuFl<JLI'Uv, 2004, intitulado Vozes como ruidos: a narrativa de si como 
Parte ao evento musical. 
22 TT ， 	』 	，., 

umerto isco trabaifla a ideia de rudo em Abertura e informa 了do. Quest6es sobre as relac6es entre 
oraem e inrorma9ao encontram-se no ensaio A informa戸o, a ordem e a desordem. Ambos os textos 
iazem parte de A obra aberta: forma e indeterminaCdo nas po'ticas contemporneas. Sきo Paulo: Editora 
rerspecuva, 2003. 
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unidirecionalmente entendidas em prol de um complexo interagir de foras, uma 

constelado de eventos, um dinamismo de estrutura.23 A uniao entre os dois termos deu 

origem ao que se poderia chamar, pretenciosamente, de conceito. Por6m, diz mais sobre 

uma postura metodol6gica do que contribui para os escritos de teoria da hist6ria da arte 

ou da msica. No contexto desta pesquisa, a id6ia de campo de ruidos serviu como 

forma de salientar os valores da exce9ao, estudando o universo florianopolitano no 

enquanto reflexo plido de politicas e a96es no a mbito intelectual nacional, mas a partir 

de uma l6gica pr6pria, a qual precisou ser progressivamente desvendada. Foi til 

tamb6m como forma de atenuar - e fazer interagirem - as rgidas no96es de contexto, 

que ora apontavam para a condi9ao perifrica da cidade em rela9ao aos centros 

nacionais, ora me chamavam a aten9乞o para o processo de forma9ao por que passava 

grande parte da intelectualidade local, ou ainda, para o cultivo de valores tidos como 

europeus atrav6s do transito de determinadas sonoridades eleitas puras e ideais. O 

conceito 6 til tamb6m na explica9ao de a6es e resultados identificados em espa9os 

sociais menores, como 6 o caso das institui96es estudadas - escolas, sociedades 

artsticas de carter privado, e a prpria imprensa. A apropria9ao de saberes musicais 

recebidos na escola para fins diversos daquele esperado pelo col6gio; a recep9ao e 

conseqente sele9ao de repert6rios ideais por parte do p丘blico local; a cria9ao musical 

associada a imagem rom合ntica e idealizada de civiliza9乞o artistica europ6ia: todas estas 

caractersticas podem ser explicadas a partir desta jun9ao (onde funciona 

simultaneamente a contraposi9谷o) entre o modelo e as prticas, sejas elas individuais ou 

coletivas. O ruido se instala, desta forma, como forma de limitar as generalidades 

atribuidas a determinadas categorias (elite, popular, erudicdo, intelectualidade, entre 

outras). Tais limita96es apontam, neste trabalho, em dire9ao a uma hist6ria voltada para 

a escuta musical e os processos envolvidos na constitui9ao - cultural - do ouvido. No 

foram feitas op96es, mas intera96es. 

23 ECO, Umberto. A po6tica da obra aberta. In: A obra aberta. Obra citada, pp. 37-66 
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3. 0 popular, o nacional e a vitrola... 

As grandes quest6es acerca da msica brasileira tem girado em torno da can9o 

e, de forma mais geral, das manifesta96es musicais populares e seu papel na hist6ria da 

cultura nacional, perpassando caminhos diversos que extrapolam o universo musical. 

Conforme Santuza Naves, a cancdo tornou-se, de fato, o produto artstico de maior 

penetraぐdo em um pas de maioria analfabeta, princ加almente a partir das dcadas de 

1920 e 30.24 Com a instaura9ao de novas possibilidades de escuta atrav6s da 

radiodifusao, as composi96es de Noel Rosa, Ary Barroso, Cartola, Lamartine Babo, 

Braguinha, Pixinguinha, Dorival Caymmi e Ismael Silva, entre outros, experimentaram 

novas formas no terreno do popular, conquistando, simultaneamente, um publico fiel. 

Durante a d6cada de 1930, a difusao do rdio s6 fez crescer o espa9o ocupado pela 

can9ao popular no campo cultural brasileiro. A Rdio Nacional, a partir dos anos 40, 

propiciou a populariza9えo de cantores, instrumentistas e compositores. 

A msica popular no Brasil excedeu sua hist6ria particular. Mesmo a trajet6ria 

das artes pl自sticas 6 atravessada pela can9ao popular. Exemplo disso,6 a recente 

exposi9ao do artista plastico Nuno Ramos, Quero ter olhos para ver (2003), intitulada 

Nelson Cavaquinho e as artes plsticas, onde discorreu sobre o papel e a presen9a do 

msico na produ9ao plastica brasileira. Este 6 apenas um dos indicios que permitem 

perceber a presen9a da msica na produ9ao pict6rica nacional. Poderia voltar a primeira 

metade do s6culo passado, mais especificamente a obra de Candido Portinari e Emiliano 

Di Cavalcanti. Em pesquisa paralela a esta, constatei a presen9a de dezenas de obras ー  
entre quadros e esbo9os - dos pintores, todas voltadas para a temtica da msica 

popular e a representa9乞o do musicista como figura do morro, habitante da favela, entre 

as d6cadas de 20 e 60. A imagem do malandro; a favela como espa9o musical; os estilos 

nacionais, como o choro, o samba e o frevo; a transi9ao do artesanato musical para a 

profissionaliza9ao do msico; a educa9ao musical, os ritmos brasileiros e a feminilidade 

do samba: todos temas tratados pelos artistas, direta ou indiretamente, atrav6s de suas 

realiza96es plasticas.25 

24 NAVES, Santuza Cambraia. O estatuto da can9do. In: Levantamento e comentrio crtico de estudos 
acadmicos sobre msica popular no Brasil. Publicado em ANPOCS bib ー  Revista Brasileira de 
Informa9ao Bibliogrfica em Ciencias Sociais 51, Sao Paulo. l' semestre de 2001. 
25.1 ,”子，Iへ  、I 

ver i bO, Marcelo. U tocador pelo pincel: imagens da lll需たa popular na obra de Cndido Portinari. 
anais ao i tncontro de HistOria da Arte realizado na UNICAMP em dezembro de 2004. 
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Estudar msica durante a febre do nacionalismo sem pensar em manifesta96es 

populares e nas formas diversas com que eram percebidas pelos pensadores do pais 

parece, no minimo, incoerente se levarmos em conta os intensos dilogos travados, 

trocas ou empr6stimos (que nao pressup6e intera9ao) realizados entre estes diferentes 

setores da popula9谷o. No caso catarinense tais rela96es se manifestam de forma distinta, 

conforme procurarei demonstrar, ainda que centrado na visao de intelectuais e adeptos 

da chamada arte culta. Nきo 6 o objetivo, portanto, um estudo especifico das 

manifesta96es musicais caractersticas da popula9ao florianopolitana, o que exigiria, 

sem dvida, mais tempo e pesquisa. 

Procurei, al6m de constatar e historicizar as op96es est6ticas das personagens 

envolvidas no cendrio musical em questo, identificar e expor suas no96es de msica 

ideal e acerca dos materiais sonoros integrantes do cotidiano da popula9ao local. Para 

que fossem estabelecidas algumas correspondencias entre msica e extratos sociais, 

possibilitando uma certa distin9ao entre classes no interior da l6gica do fen6meno 

musical, fez-se necessaria uma reconstitui9ao, ainda que parcial, dos processos de 

forma9谷o das sensibilidades para que no contato com exce96es, fosse possivel dar conta 

de respostas atrav6s do relacionamento dos individuos com a tradi9ao instituida. Se por 

um lado foram diagnosticadas determinadas caracteristicas gen6ricas sobre a forma9o 

artistico-musical entre membros de uma elite local, por outro se fez necess自rio 
question自-las na medida em que a estrutura artistica local apontava outras dire96es. Por 

isso uma l6gica voltada para os modos de escuta: porque se constitui como parte da 

coerencia interna do objeto musical e d自  conta de um evento que congrega msicos, 

pblico, crticos e repert6rio. Nao nego, com isso, que o acesso a audibilidade, bem 

como os fluxos das m"sicas e das representa6es identitrias, dependem 

essencialmen犯da tem de rela戸es entre os atores e os gmPos sociaお 26 Pode一se pensar, 

desta forma, em dois tipos de representa96es: do si coletivo (na9ao, etnia, grupo social) 

e o da alteridade (metafisico, sexual, parental,6 tnico, social). Conforme Michel 
Demeuldre・  α auto-dgfIn叩db Para o gr翌フo ou de Preferncia a endodefiniぐdo Para os 

membros passa para as exodefini96es.27 Uma etnicidade se constr6i, portanto, sobre 

suas 'fronteiras' identitarias atrav6s de um jogo de intera6es com 'os outros' e, 

26 L 'accsd ルudibilit etd la visibilit, ls flux des muciques et ds representations identitaires 
dゆendb"I essentiellement dU tissus dぞ5 rロPlルrts entres lds acたurs et ls grくmIフes sociaux・  
DEMEULDRE, Michel. Obra citada, pp. 156-7 (tradu9ao do autor). 
27 L 'autodejmnition par le group ouplutt l'endod4finition par les membres passe par les exodfinition. Id. 
Ibidem, p. 157. 
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portanto, a cria9ao de um estilo por nega9o ou distin9ao se da sempre em fun9ao de um 

outro estilo, seja ele do mesmo ou, sobretudo, de outros grupos. 

No caso do cen言rio estudado, uma s6rie de oposi96es se colocam como fatores 

delineadores da imagem almejada naquele meio. Na sala de concerto, entendida como 

inv6lucro de prote9ao, criada para resguardar determinadas sonoridades dos ruidos a ela 

no pertecentes, eram estabelecidos os limites entre a msica dita de sele戸o, executada 

sob o mais absoluto silencio28, e a mIsica ligeira, concebida como forma de 

divertimento.29 O material popular, mesmo aquele que mais tarde seria percebido como 

folcl6rico, sem pretens乞o artistica (ao qual Dahlhaus chamaria lowbrow, em oposi9ao ao 

highbrow, referente a msica voltada para o circuito artstico30), nao era recebido entre 

os crticos locais de forma positiva, devido a ausencia de educa9乞o artistica - entendida 

enquanto conhecimento e dominio dos pressupostos da arte europ6ia - por parte da 

popula9谷o em geral. A msica urbana, o mais extremo oposto, simbolizava justo o ruido 

a ser abolido, a contamina車o do silncio almejado na sala de concerto. 

Se houve algum tipo de sintonia com as politicas musicais nacionalistas, foi 

relativa a importncia da msica enquanto instrumento educador. Usos diversos dessa 

ferramenta foram feitos na capital catarinense, os quais procurarei expor em seguida. Ao 

longo dos tres capitulos que seguem, o intuito 6 dar mostras e causas para as 

preferencias artistico-musicais daquele setor da popula9乞o ao qual cabia elaborar as 

politicas, projetos e a96es voltados para a msica em Florian6polis. Percebo o fen6meno 

sonoro, entao, tanto como algo que emerge do espa9o estudado enquanto produto 

portador de certas especificidades; quanto como rea9ao, no sentido de ser alvo - e agir a 

partir - de a96es estatais ou intelectuais, de nivel nacional. 

28 Essa id6ia de silencio absoluto por parte do publico nos concertos 6 , em grande parte, cria9乞o do s6culo 
XX. Roland Cand6 anonta a r,articinacao do p丘blico nas audic6es do s6culo anterior. aulaudindo durante 
as panes, ou apos trecnos D ein executaaos, ou provocaaores de emo9oes comuns, ver UANVt, Koland. 
Histria universal da msica. Sao Paulo: Martins Fontes, 1994, vol. II. 
29 Sobre o papel das salas de concerto na hist6ria da msica, ver SCHAFER, Murray. A afina9ao do 
mundo: uma explora9ao pioneira pela hist6ria passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto 
do nosso ambiente: a paisagem sonora, S乞o Paulo: Editora UNESP, 2001, pp. 152-4; e VALENTE, 
Heloisa de Arajo Duarte. Os cantos da voz: entre o ruido e o silencio. Sao Paulo: Annablume, 1999, pp. 
82-4. 
30 DAHLHAUS, Carl. Obra citada (ver chapter one). 
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CAPITULO I 

O MUSICAR DAS ORDENS: 

M丘sica e educa恒o musical no Estado Novo em Florian6polis 

Neste capitulo, procurarei compreender os efeitos provocados pela a9乞o do 

Estado no que diz respeito a s politicas referentes a msica, mais precisamente no seu 

ensino escolarizado durante o perodo do Estado Novo (1937-1945). Partindo dos 

projetos nacionais relacionados a educa9ao musical, a inten9ao 6 perceber como eles 

foram apropriados em institui96es de ensino catarinenses, mais especificamente em 

Florian6polis, neste perodo. Perceber, portanto, as rela96es entre o autoritarismo na 

politica estadonovista, os projetos de homogeneiza9ao cultural e o ensino da msica nas 

escolas, todos contidos na inten9ao de modificar comportamentos,3' atuando nas 

politicas culturais de forma compromissada com os interesses da na9ao, tendo em vista 

que a mzIsica nacionalista a mais 'encarnada'de quantas surgiram,32 sao alvos desta 

pesquisa. 

Na pauta do Estado Novo, a msica foi encarada com seriedade e relevncia, 

participando, de certa forma, como instrumento construtor da na9ao. Foi percebida, 

por6m, ainda como um problema, tamanha a diversidade e a presen9a de elementos 

adversos a s ofertas nacionalistas. Segundo Wisnik, a oposido d clara entre a arte que 

temhおめria, ekmdd e discァ！m11adb, 切n切cada Peん bom uso dopたんre mral価tod α 
mlsica nacionalis回,e as manlfestaぐ6es indisc加linadas, inclassflciveis, insubmissas 

ordem e d histria, que se revelam ser as canぐ6es urbanas.33 A inser9ao de 

determinados ritmos urbanos, em especial aqueles ligados a figura do malandro,34 

31 Ver IUSKOW, Cristina. Brasilidade e embelezamento: Canto olブと6nico e a assepsia dos gestos 
corvorais. Flonan6nolis: UFSC (Dissertacao de mestrado、. 2001. 
ー WISNIK, Jose Miguel. SQUEFF', inio. U Nacional e o Popular na し’ultura lirasileira. Sao i'aulo: 
Editora Brasiliense, 1982, p. 16. 
33 WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio. Obra citada, p. 133. 
34 Pintores como Emiliano Di Cavalcanti, Lasar Segall e, em especial, Candido Portinari dedicaram-se a 
pintar o morro, a favela, na tentativa de representa6es crticas da msica e da sociedade brasileira. A 
figura do malandro, neste momento, teve presen9a marcante no sentido de representar as formas de 
cria9ao e interaao da multiplicidade cultural brasileira. Ver quadros como O Flautista' de 1934, onde 
Portinari retrata a figura do malandro, de sapatos brancos, que encanta mo9oilas a luz do dia com 
melodias de samba, in: CALLADO, Antonio. Cndido Portinari. Cole9ao Museu Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro: Edi96es Finambras, 1986, p. 10; ou, ainda, 'Favela com MIsicos' (1961), onde, 
no interior do morro, alguns msicos tocam em conjunto, in: FABRIS, Annateresa. Cndido Portinari 
(Artistas Brasileiros 4). Sao Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo, 1996, p. 157. Outros dois 
quadros abordam esta temtica do morro e da favela com a inser9乞o de uma certa musicalidade no 
cendrio: 'Morro' de 1933 (FABRIS, p. 40) e 'Favela' de 1959 (CALLADO, p. 217). 0 primeiro traz 
somente a figura do malandro; o segundo traz uma s6rie de msicos em lugares separados, sem a idia de 
conjunto, mas de simultaneidade heterogenea. 
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representava uma esp6cie de arritmia dentro de um compasso cuja melodia ja estava 

pronta, baseada em uma visdo centralizada, homognea e paternalista da cultura 

nacional, onde a msica entrava como meio de sublimaぐdo da alma popular brasileira, 

uma necessidade na forma戸o e na psicologia nacional.35 Vale lembrar que neste 

perodo setenta por cento das escolas estavam situadas no meio rural.36 Em Santa 

Catarina, as escolas do interior foram motivo de preocupa9ao e a rea de intensa a9谷o do 

governo neste perodo. Imigrantes - principalmente alemaes, italianos e poloneses - 

representavam a possibilidade de enquistamento 6 tnico. O descaso do governo at6 ento 

para com estas comunidades rurais, acentuou o distanciamento entre o imigrante e a 

id6ia de nacionalidade brasileira, pois a necessidade de instru9ao dos filhos fortaleceu 

ainda mais tra9os considerados a partir de entao como amea9as a nacionaliza9ao do 

pais. A forte presen9a da figura do imigrante ainda europeizado no estado foi um fator 

de distin9ao entre Santa Catarina e os demais estados. 

Eis, entao, uma das questes centrais deste capitulo: como se relacionam os 

projetos estatais relativos え  educa9ao musical durante o Estado Novo e a realidade do 

meio escolar catarinense no que diz respeito a msica? Ou seja, de que forma se 

constituem - quando se constituem - as prticas regionais com rela9ao aos projetos 

nacionais? Neste sentido, ao analisar os materiais e discursos provenientes da maquina 

governamental, procurei trata-los como fontes passiveis de questionamento no que diz 

respeito s suas aplica96es. Usando o exemplo de Alcir Lenharo, ao falar dos entraves 

classistas neste perodo, onde, por um lado, o governo visava despolitizar o conjunto da 

sociedade, passando necessariamente pelo anestesiamento despolitizador da声brica, 

seu pontoルlcral, por outro, sabe-se que o movimento grevista era majoritariamente de 

organizacdo espontnea e independente da orientacdo de sindicatos, aparecendo as 

comiss6es de fbrica como espaos de mobilizaぐdo, organizacdo e debate.37 Um 

trabalho que analisa o operrio, por exemplo, nao deve faz -lo somente atrav6s das 

lentes do Estado, pois 6 justamente em meio a domina9ao de perodos ditatoriais que 

surgem, a partir de pequenas resistencias e iniciativas, possibilidades de organiza9ao e 

luta, de resposta no jogo de a9o e rea9ao do poder. 

Faz-se necess自rio, contudo, para criticar as propostas homogeneizadoras de 

nacionaliza9乞o por via da educa9ao musical, onde a msica 6 tratada como fator 

"WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio. Obra citada, p. 133 
36 Ver BAA HORTA, Jos6 Silv6rio. O Hino, o Sermdo e a Ordem do Dia一A Educado no Brasilタ930ー  
1945). Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994, p. 63. 
37 LENHARO, Alcir. Sacraliza9do da Poltica. Sao Paulo: Papirus Editora, 1986, p. 32. 

17 



essencial da constru9o do sentimento cvico-patri6tico, conhec6-las; sem com isso 

esquecer que, na prtica, suas aplica96es foram diversas e enfrentaram adversidades 

que, por vezes, impediram sua realiza9ao.' a partir deste horizonte de possibilidades, 

preenchido por sinais obtidos atrav6s da pesquisa empirica, que se constituird, nesta 

etapa da pesquisa, a realidade musical escolar catarinense. 

Tendo em vista que o cerne do capitulo 6 o contraponto entre as propostas do 

governo e os efeitos provocados pela sua a9ao na arte musical, procurei, na escolha das 

fontes, dar voz e espa9o a ambos os lados - o institucional e o dos estudantes, dos 

supostamente musicados - balanceando o volume das vozes e distanciando-me, desta 

forma, de um mero porta-voz, seja das propostas governamentais ou do canto dos 

populares. Discutirei, portanto, a rela9ao entre a id6ia de educa9ao como um molde 

rgido expressa pelo aparato governamental e as prticas e resultados efetivos das aulas 

de msica atrav6s da mem6ria de ex-estudantes de institui96es de ensino catarinense. 

1・ Vozes para o Brasil: Disc加una e consondncia na mlIsica 

A febre nacionalista no Brasil nao 6 um sintoma que surge no Estado Novo, 

muito menos a prtica de incentivar a msica com objetivos e/ou sensa6es a serem 

atingidas. Poderia voltar, se necessrio fosse,a Idade M6dia, ao canto gregoriano usado 

como mecanismo de inlevacdo espiritual dos monges nos mosteiros; ou mesmo a Gr6cia 

Antiga, onde para os gregos, a msica era encarada como algo que fazia parte de cada 

personalidade, portadora de ineg自vel valor educativo. Platao, por exemplo, em A 

Repblica levantou quest6es sobre o controle e a regulamenta9ao bastante rgidos a 

respeito da msica・ Desta 釦rma cada modo grego 曜フresentava ulll valor' tico 

especjflco' o drico, virilidade; o●なio, sobriedade; as vdrias modalidades do ldio, 

jovialidade. Em acordo com seu respectivo valor moral, os modos poderiam exercer 

influEncias comptoras sobre os costumes, 曜フresentando, inclusive, riscosPara a wda 

poltica e social.38 Antes disso, S6crates censurava a execu9ao de pe9as baseadas em 

alguns modos, pois percebia possiveis crticas ao sistema politico grego. A msica 

deveria ser composta dentro de regras rgidas referentes a harmonia e ao ritmo, para que 

38 CONTIER, Arnaldo Daraya. Arte e Estado: msica e poder na Alemanha dos anos 30. In: Revista 
Brasileira de Hist6ria. Sao Paulo: ANPUH/Marco Zero, volume 8, n。  15, setembro de 1987/fevereiro de 
1988, p. 112. 
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nao abalassem o equilibrio social. A msica percebida como ferramenta construtora de 

identidades nao 6 , portanto, novidade na hist6ria da humanidade. A proposta desta 

pesquisa, por6m, tem alcance mais restrito, visando percebe-la dentro de um contexto 

politico autorit自rio da sociedade brasileira contemporanea que a entendia, conforme 

Mrio de Andrade, como: 

"(..) coletivizadora-mor entre as artes. S6 o teatro se the aproxima como 
fun9ao pragm自tica. E uma questo especialmente de ritmo, mas este por si s6 
no tem tamanho poder como quando auxiliado pelo som das melodias. A 
maior prova deste poder coletivizador e cvico da msica est em que, dentre 
todas as artes, ela 6 a 丘  nica que se imiscui no trabalho. Em todas as partes do 
mundo canta-se durante o trabalho, can96es de remar, de colheita, de fiar 
etc... etc. E tamb6m a msica que entra nos trabalhos militares da guerra. 
Pelo menos at6 este se tornar mecanico. Os hin自rios de religiao, politica, de 
一i、パ。”,ハ”39 

Interessa saber, inicialmente, como se instituiram no Brasil os discursos e 

prticas referentes a educa9乞o musical de forma mais gen6rica, no contexto nacional. 

Passo, ento, aos projetos de regencia para o coro social brasileiro. 

1.lProjetos de regncia para o coro social brasikiro 

Ha, entre msica e Estado Novo, um relacionamento muito interessante que se 

desenvolveu principalmente por meio do canto nas escolas - prtica conhecida como 

canto orfe6nico. O nome tem origem francesa - orphdon - devido a uma tradi9o 

presente ja no s6culo XIX em quase toda a Europa, referente a prtica do canto corald 

capella, ou seja, sem acompanhamento instrumental. A prtica do canto orfe6nico no 

Brasil vem do inicio do s6culo XX, por volta de 1910. Os trabalhos mais significativos 

no campo do ensino do canto orfe6nico surgiram, inicialmente, em Sao Paulo, como 

conseqencia dos projetos de Jo谷o Gomes Jnior e Fabiano Lozano. Conforme Arnaldo 

C・ Contier, em So Paulo, desde 1910, empregava-se o m'todo analtico na Escola 

Normal do estado de S如Paulo 一 mdtodo organizado por Carlos A. Gomes Cardim e 

Jodo Gomes Jlnior.4O Desde o inicio do s6culo XX, o ensino do canto coral encontrava- 

39 Apud. SCIIWARTZMAN, Simon. Tempos de Capanema. S甘o Paulo: Paz e Terra: Funda9ao Gethlio 
Vargas, 2000, p. 109. 
40 CONTIER, Arnaldo D. Passarinhada do Brasil: Canto Orfe6nico, Educa9do e Getulismo. Baum, So 
Paulo: EDUSC, 1998, p. 11. 
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se fortemente ligado aos sentidos cvicos e patri6ticos. Estes, por sua vez, visavam 

cultuar a patria, despertando nas crian9as o amor ao seu pais. 

"... nao vos esque9ais de que deveis cantar com os vossos alunos as can96es 
dolentes e melanc6licas da nossa terra, que viro despertar neles o amor pelo 
Brasil. Sim! Cantai com eles a nossa terra, a opulencia das nossas florestas, 
os arreboes (sic) sangrentos e cheios de saudades dos nossos crep立sculos, as 
gl6rias imorredouras da nossa raa, a pompa sempre risonha e florida da 
nossa eterna primavera e os cantos to cheios de do9ura de um povo, que 
tendo nascido na mais formosa das terras, tem tamb6m no cora9ao a mais 
ardente e a mais bela das paix6es - a msica. Tudo na nossa terra6 
一一一一  ！  1,,41 musicar '. - 

Na d6cada de 20, a inexistncia de apresenta96es corais era criticada por 

compositores, professores e intelectuais como Villa-Lobos e Fabiano Lozano, que 

clamavam pela necessidade de contato entre o grande p丘blico e o que, para eles, 

representava a sa cultura musical. Tido como um dos pioneiros no empenho com 

rela9ao ao canto coral, Fabiano Lozano formou um conjunto coral de quatro vozes 

mistas com alunos da Escola Normal de Piracicaba. Fundou tamb6m o primeiro orfeo 

brasileiro, constituido de 48 figuras. O Orfeao Piracicabano, tamb6m fundado por 

Lozano durante a d6cada de 20, se apresentou no Teatro Municipal de Sao Paulo, em 

julho de 1928, e em 1929 na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Contier, esse Orfedo foi 

muito bem recebido pela crtica e pelo publico, devido d esco訪a de ulll reiフertrio que 

visava, fundamentalmente, ao enaltecimento da na9do.42 

Porm, foi somente com o trabalho de Villa-Lobos, unido a realidade brasileira 

da Era Vargas, que a prtica do canto coral ganhou visibilidade e import合ncia em 

termos nacionais. Para o compositor, o ensino e a prtica do canto orfe6nico nas escolas 

imp6s-se como uma soluぐdo lgica, ndo s6 dprma9do de uma conscincia musical, 

mas tambdm como um fator de civismo e disciplina coletiva.43 Foi em 1930 que Villa- 

Lobos, ap6s voltar de Paris e realizar uma s6rie de concertos em Sao Paulo, decidiu 

estabelecer contato com o candidato paulista a presidencia da Rephblica Jlio Prestes, 

apresentando um programa educacional, fruto de longas pesquisas e estudos acerca dos 

m6todos de ensino musical. Villa-Lobos reconhece no 'movimento renovador' de 1930 

α cんince Para a realizaぐdo db Programa de educaぐdo Popular cuja base llla瑠  

41 JNIOR, Joao Gomes. Orpheon escolar. S6rie Terceira. Sao Paulo: Ed. Melhoramentos, 1921, pp. 05. 
Apud. CONTIER, Arnaldo D. Obra citada, 1998, pp. 11-2. 
''Id. Thidem, p. 13. 
43 VILLA-LOBOS, Heitor. A Mlsica Nacionalista no Governo Getlio Vargas. Rio de Janeiro: 
Departamento de imprensa e propaganda, 1941, p. 30. Apud. BAiA HORTA, Josd Silv6rio. Obra citada, 
p. 186. 
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importante estaria no canto coktivo como meio para uma educacdo esだtica, social e 

artstica 4, pois p6de, a partir deste novo regime, aproximar-se de outras classes sociais, 

abrindo brechas nas extensas paredes que cercavam a classe burguesa e a msica 

erudita. 

"Intensificaram-se as audi96es nos estddios de futebol, nas pra9as p丘blicas, 
nos teatros e em alguns cinemas do Rio de Janeiro, como o Rex. Al6m disso, 
foram realizados diversos concertos em escolas primrias. E, por outro lado, 
com a amplia9言o do movimento em prol do canto orfe6nico, foram editadas 
muitas pe9as de autores brasileiros, como por exemplo, a Cole9ao Escolar, de 
autoria de Lorenzo Fernandez".45 

Mas, segundo consta, em 1925 o maestro j havia apresentado algumas de suas 

propostas pedag6gico-musicais ao governo ー  que s6 foram atendidas ap6s Capanema 

assumir a pasta da Educa9ao, no governo Vargas. O candidato Prestes prometeu-lhe, se 

eleito, a realiza9ao do projeto. Como se sabe, mesmo vencendo, Prestes nao assumiu o 

poder. Por6m, o cunho nacionalista do projeto vinha ao encontro das inten96es do 

governo Vargas, resultando, enfim, no Decreto lei n。  19.890 de 18 de abril de 1931, art. 

3, assinado pelo Presidente Getlio, que tomava obrigat6rias as aulas de msica em 

todos os niveis. Mais do que influenciar a padroniza95o de programas e orienta96es 

metodol6gicas, que passam a ser ditadas pelo antigo Ministrio de Educaぐdo e Sa"de e 

inspecionadas pelo governo 向”．1の,a reforma levou a mlIsica nas escolas para muito 

alm de suasルnぐ6es estticas e pedaggicas, permitindo a'intervencdo dos poderes 

がciais em prol da organizacdo da cultura nacional'.46 

Talvez esta intensa chama que acendeu Villa-Lobos e levou-o a dedicar-se 

profundamente ao caso da educa9乞o br,asileira tenha-se erigido por completo durante a 

Semana de 22,47 momento em que a arte nacional tornou-se, pelo menos nos grandes 

centros do pais, o grande tema em debate. Datam justamente deste perodo as primeiras 

composi96es de Villa-Lobos que tratam como tema central o civismo, dentre as quais 

estao os hinos Brasil Novo e Pra Frente, づ  Brasil. Ambos, mais tarde, tornaram-se parte 

44 SOUZA, Jusamara. Entoando can戸es e hinos patriticos: prticas de educado musical no Brasil 
(1930-1945). Mimeografada. Comunica9ao apresentada no 4。  Congresso Luso-Brasileiro de Histria da 
Educacao - Porto Alegre. 2002.0. 04. 
45 CONTIER, ArnaldoD. Obra citada. 1998.0.35 
46 門ハTTプA t 	 へ， 	.. . 	~. 	'' さ  OULA. .Jusamara. UDra citada. o. 03. 
47 名  

L necessano salientar, porem, que desde 1905 - precoce em rela9ao aos modernistas - Villa-Lobos 
empreendia viagens pelo interior do Brasil, buscando conhecer o povo, os ritmos e melodias de uma vasta 
terra ainda desintegrada. Era o seu "sonho de conhecer o Brasil". Ver NAVES, Santuza. Bachianas 
Brasileiras n。  7: de Heitor Villa-Lobos para Gustavo Capanema. In: BOMENY, Helena (organizadora) 
Constela 乞o Capanema: intelectuais e poltidos. Rio de Janeiro: Editora Funda9谷o Getlio Vargas, Co- 
edi9ao: Universidade Sao Francisco. 2001. o. 193. 
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de apresenta96es orfe6nicas realizadas por todo o pais, sendo o u ltimo, o mais tocado na 

categoria das marchas encontradas no primeiro volume do Canto Orfenico datado de 

1940 e de autoria do maestro. Segue abaixo trecho da letra deste canto: 

"P'ra Frente,6 Brasil!! Marchemos pelos montes,! Pela terra ao sol de 
rachar,! Pela estrada de barro ou concreto,! Cheia de espinhos, trilhos e 
ninhos,! N6s marcharemos sempre a cantar! Pelas cidades, selvas e vales,! 
tamb6m pelos mares, ou pelos ares,! riachos ou rios, ruelas ou rios! sempre a 
marchar contentes sem tr6guas!! S6 vendo ... frente o Brasil!! P'ra Frente,6 
Brasil! 

Marche, passo certo em terra,! Firme com vontade de marchar! P'ra frente 
livre e corajoso,! P'ra defender com altivez! A nossa rica P自tria. 

O demos de tudo pela P自tria,! Filhos, ouro, bra9os,! Alma (!), honra e gl6ria,! 
Damos o nosso amor! Damos for9a, sangue e vida,! Damos tudo ao Brasil!! 
Tudo damos com ardor! E n6s marchamos alegres,! Sempre alegres! N6s 
marchamos sem temorL ”一48 

Em meio aos aspectos de exalta9ao das belezas e proezas p自trias, hh um forte 

carter militar que se refere repetidamente aos atos de lutar, marchar ou mesmo, morrer 

pela na戸o. O individuo, neste contexto, deveria estar ajustado como uma ferramenta 

disponvel a s ordens do Estado, que os alerta das freqentes possibilidades de perigo 

que podem vir a amea9ar a integridade nacional. O prprio Get丘lio Vargas, em discurso 

proferido em Santa Catarina, mais especificamente em Blumenau, no ano de 1940, 

salienta a necessidade do cidadao dispor sua vida para a causa do engrandecimento da 

p atria: Aqui todos sdo brasileiros, porque nasceram do Brasil にJ Mas ser brasileiro 

ndo d somente respeitar as kお do Brasil e acatar suas autoridades. Ser brasileirod 

amar o Brasil. l ter o sentimento que lhes permita dizer 'O Brasil nos deu o pdo, mas 

n6s lhe daremos o sangue' .49 Este desejo de dissolu9乞o dos elementos peculiares que 

dao existencia a individualidade e a subjuga9ao destes individuos a ordem coletiva6 

visto por Villa-Lobos como objetivo palp自vel atrav6s da fora socializadora da msica: 

o canto coたtivo, com o seu Poder de sociaルado,Predisp6e o in或viduo aPerder no 

momento necessdrio a noぐdo egoおta de 加dividualidade excessiva, integrando na 

comunidade, valorizando no seu espfrito a idia de ren"ncia e da discァlina ante o 
imperativo da comunidaたsocial.50 

"8 VILLA-LOBOS. Heitor. Canto Orfe6nico Volume 1. Sao Paulo, 1937 (ver anexo 1 ー  A vitrola 
nostlgica: Caderno de Crnicas De Arte e Anexos一 vol. II). 
49 VARGAS, Getlio. O sentimento de brasilidade em Blumenau, in: VARGAS, Getlio. A nova politica 
do Brasil (volume VII). Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, 1940, p. 198. Apud. FALCAO, L. F. Entre ontem e 
amanhd: djferen9a cultural, tensうes sociais e separatismo em SC no sdc. XX. It可ai: Ed. da UNIVALI, 
2000, p. 171. 
5o VILLA-LOBOS, Heitor. A MIsica Nacionalista no Governo Getlio Vargas. Rio de Janeiro: DIP, 
1940. Apud. SOUZA, Jusamara. Obra citada, p. 04. 
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A constru9ao deste sentimento de brasilidade, da celebra9谷o de her6is e feitos 

her6icos atrav6s do entoar de can96es e hinos patri6ticos visava tatuar no espirito dos 

alunos de canto um forte sentimento de identifica95o com a Patria, al6m de uma 

consciEncia musical autenticamente brasileira,5' de modo que suas a96es futuras 

estivessem impregnadas destas paix6es civicas. Ae nfase na fun9ao disciplinadora e na 

constitui車o do sentimento de amor a patria suprimiu, em certa medida, a pesquisa 

est6tica na pr自tica do canto orfe6nico. Ainda que, como pode-se perceber na partitura de 

P 'ra Frente, づ  Brasil, o ritmo marcado em cadencia de marcha e a predominancia de 

consonancias sejam uma esp6cie de constancia nos cantos compostos por Villa-Lobos, o 

mais importante aspecto, aquele que deveria estar por detrs de tudo isso, seria o 

potencial civico-educador oferecido pelo canto coletivo. Persistia, por6m, como 

procurarei mostrar mais adiante, um ideal de alfabetiza9ao musical. Esta associa9o 

feita entre a educa9谷o e o militarismo foi caracterstica, no Brasil, de momentos em que 

imperou o autoritarismo na politica, fazendo com que as institui96es educacionais sejam 

percebidas como eficientes instrumentos de controle e manuten9谷o da ordem. Helena 

M. B. Bomeny adverte que: 

"No seria incorreto dizer que o discurso de que a educa9ao , bem planejada e 
disseminada, garante a ordem e a disciplina est na verdade invertido. Ao 
contrrio, a necessidade imperativa da ordem e da disciplina define o que ser 
e a que servir a educa9ao. Nao 6 por outra razao, me parece, que o Ex6rcito, 
a quem pertence o monop6lio da seguran9a nacional, interveio incisivamente 
nas quest6es relativas a educa9ao sempre e quando esteve em questao a 
manuten9ao dos regimes autorit自rios no Brasil".52 

O interesse de intelectuais e compositores como Villa-Lobos, Fabiano Lozano e 

Mrio de Andrade em buscar uma consciencia musical que concedesse ao Brasil um 

status de na9ao fortemente consolidada, foi uma constante durante o perodo. Lozano 

defendeu, em seu livro didatico Alegrias das Escolas, que a mzIsica, como linguagem 

ルlada e escrita, deve ser ensinada, pensamos, de igualprma que as demais matrias, 

isto d analiticamen旭  ou antes, naturalmente como costumamos dizer, empregando-se 

os processos mais simples e racionais.53 O idealismo destes intelectuais contrastava, em 

parte, com as pretens6es do governo estadonovista, limitando-se a realiza9乞o de projetos 

cujas exigencias de verbas eram baixas e de fcil execu9o. 

51T」  Tt, 」  -- ia. ioiaem. p. ii. 
52T 」  T，・， 	- I、』  ia. ioiaem. n. u'. 
531・、ハ、 n・,、TてアTT ， 	、 I ，、  ”,J、  ， 	 、，. . ,. 	. . 	． 	一 	 ―  ーー  13UM1」N Y, Helena M. ti. Ires decretos e um Ministerio: a prop6sito da educa9豆o no Estado Novo. In: 
PANDOLFI, Dulce (organizadora). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Funda9ao Getulio 
Vargas, l999,p. 141. 
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A participa9o de Mario de Andrade6 , dentro do mbito das artes brasileiras, 

essencial. Seu espirito inquieto e criador contribuiu largamente para os caminhos 

tomados pela arte e artistas da primeira metade do s6culo XX. A msica preencheu, ao 

lado da literatura e da crtica de arte, grande parte do espa9o vital deste autor. Contornar 

a face musical brasileira foi uma meta que procurou, quase que obsessivamente, 

alcan9ar. Seu espirito amante do passado mostrou-se extremamente disposto a combater 

a contaminaぐdo do 'autntico 二  advinda da recente - e crescente - for9a dos meios de 

comunica9ao de massa. Esta necessidade de pureza e disciplina musical, al6m de um 

distanciamento dos programas musicais das esta96es de rddio populares sao 

compartilhadas tamb6m por Villa-Lobos. H自, porm, uma diferen9a de carter essencial 

que distingue, at6 certo ponto, as inten96es de Heitor Villa-Lobos e Mrio de Andrade, 

apontada por Enio Squeff Segundo o autor: 

"verifica-se, em princpio, que enquanto Villa-Lobos tentar o mapeamento 
musical do Brasil a partir da sua prpria obra, M自rio de Andrade intentar o 
mesmo, mas a partir de uma perspectiva, digamos, filos6fica, ou mais 
precisamente 'conceitual'. A msica seria o reflexo do Brasil por incorporar 
procedimentos, gestos, processos mentais, fatores de toda a ordem que 
deveriam ser investigados ou, no minimo, decodificados pelo estudioso".54 

Ao fim, embora de formas diferentes, ambos (Villa e M自rio) estariam em busca 

de uma origem musical para explicar o Brasil, sendo que ambos viam na 

conceitualizaぐdo da mlIsica, uma das chaves para a compreensdo do seu mundo.55 Esta 

visao da msica como ferramenta de compreensao do mundo nao 6 estranha, hoje, ao 

pesquisador da msica. Ao buscar a incorpora9ao de gestos e procedimentos mentais 

atrav6s da msica, Mrio de Andrade mostra-se ciente de que a compreensao das formas 

de manifesta9ao musical e seus processos constitutivos dentro de uma determinada 

sociedade pode nをo somente desbravar parte do seu cen自rio artstico, mas, por outro 

lado, levantar significa96es u nicas. Neste sentido, Jorge Coli, em Msica Final, aborda 

o personagem de Mario de Andrade nao como apenas um intelectual moderno e 

nacional em busca da arte nacional, mas como te6rico e pesquisador, music6logo e 

crtico, identificando conceitos, vis6es e teorias que perpassaram ou amadureceram no 

interior de sua obra.56 

54 SQUEFF, Enio. Mem6ria. Revista do Patrim6nio Hist6rico da Eletropaulo, Ano V, n。  17, 1993, p. 67. 
55 Ti TL,i_ --- -- 

ーーし(iLl, Jorge. Musica r mal: Mario ae Anaraae e sua coluna jornalistica Munao Musical ・しampinas, 
SP: Editora da UNICAMP, 1998. 
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Diversos intelectuais encaminharam propostas relativas ao ensino musical e え  

nacionaliza9ao cultural. No entanto, a parte concretizada pelo governo federal destas 

propostas revela uma realidade no ensino da msica nas escolas extremamente presa ao 

carter civico, sobrando muito pouco espa9o para aspectos relativos ao estudo da 

msica propriamente dita. Segundo Contier, tais projetos esbarravam nas prticas 

clientelistas de burocratas do Minist6rio da Educa9ao e da Sade: a relado pessoal 

entre o Chefe da Naぐdo e seus subordinados acabava deglutindo propostas mais 

profissionais ou mais presas a um saber col響フetente.57 豆 dentro destas perspectivas que 

Villa-Lobos resolve, em fevereiro de 1932, enviar uma carta-protesto denunciando o 

quadro horrvel em que se encontrava o meio artstico brasileiro,58 onde pede 

encarecidamente ao entao presidente Getlio Vargas que mostre, Vossa excelncia 

Senhor Presiden旭  aos derrotistas mentirosos ou aos derrotistas que vivem ndo 

acreditando num milagre da Proteぐdo do governo d s nossas artes, que Ibssa 

取celncia'de fato o lutador consciente e realizador, tornando, incontinenti, uma 

realidade o Departamento Nacional de Protecdo a s Artes.59 Atendendo aos apelos de 

Villa-Lobos e aos interesses do Estado com rela9ao ao desenvolvimento das no96es 

civicas e de brasilidade nas crian9as, Vargas aprovou a cria叫o da SEMA 

(Superintendencia da Educa95o Musical e Artistica), cujo objetivo inicial era a 

implanta9ao do orfeo nas escolas municipais do Rio de Janeiro, e que tornou-se 

realidade a partir do decreto n。  18.890, de 18 de abril de 1932, quando o canto passou a 

integrar o quadro de disciplinas obrigat6rias em todas as escolas do estado. 

Tal medida, tanto no a mbito municipal quanto nacional, exigia minimamente a 

qualificaao de professores. Foi criado, entao, no mesmo ano, o Curso de Pedagogia de 

Mhsica e Canto Orfe6nico e o Orfeo dos Professores do Distrito Federal, constituido 

pelos alunos dos cursos de Pedagogia, professores ligados a SEMA e a s orquestras da 

entao capital, Rio de Janeiro. Arnaldo Contier destaca como principais objetivos do 

orfeo desenvolver uma atividade nitidamente educativa, para que se divuZgassem 

msicas deprtes colorac6es cvico-artstico-culturais. '.J Visava, ainda, inculcar,nos 

seus ouvintes, o senso da disciplina, do civismo e do 'amor d arte' 60 0 autor lembra, 

予CONTIER, Arnaldo D. Obra citada, 1998, P. 28 
581d. Ibidem. 
59 VILLA-LOBOS, Heitor. Apelo ao chefe do governo provis6rio da Rep丘blica provis6ria; memorial 
entregue ao presidente Getlio Vargas, em 12 de fey, de 1932. In: Presenca de Villa-Lobos. 7v. 1 ed. Rio 
de janeiro: MECIDACIMuseu Villa-Lobos 1972, pp. 85-7. 
OU CONTIER, Arnaldo D. Obra citada, 1998, p. 32. 
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neste trecho, que os objetivos com a organiza叫o do orfeo nao estavam restritos ao 

carter disciplinador dos ensaios e do ato de cantar como forma de exaltar o sentimento 

de coletividade, abafando o individuo diante da na9ao. Sua organiza9乞o incluia tamb6m 

apresenta96es constantes que, al6m de exaltar os a nimos dos cantores, deveria divulgar 

entre os ouvintes uma consciencia civica, assim como o amor a arte, sendo que no 

exatamente qualquer arte, mas aquela eleita pelos criadores do orfeo como a arte s. 

Convidado pelo entao Secretdrio de Educa9ao - o Professor Anisio Teixeira - 

Villa-Lobos assumiu a dire9ao da Superintendncia de Educa9ao Musical e Artstica. 

Em tese, este 6 rgao deveria ser organizado em cada estado do pais. O maestro 

permaneceu neste cargo durante praticamente dez anos (1932-194 1). Neste momento, 

passou a dedicar grande parte do seu tempo, como compositor, a obras destinadas ao 

orfeo escolar. Criou um sistema de sinais chamado Manossolfa para facilitar o ensino 

do ritmo, da nota9ao musical e a regencia de corais.61 Logo no seu segundo ano no 

cargo, fundou a Orquestra Villa-Lobos, que tinha como fins primeiros a educa9o 

musical e o civismo. Segundo o pr6prio compositor, referindo-se a s apresenta96es 

pblicas do repert6rio coral em que estava trabalhando, este seria o meio pelo qual a 

mzlsica pode penetrar em todas as camadas sociais, e dada a sua qualidade 

estritamente brasileira ‘ ノ  o canto orfe6nico tornou-se desde ento, um fator 

importantssimo de difusdo do sentimento de patriotismo e do desenvolvimento da 

consc尼ncね  nacional, entre a massa popular e as novas geraぐ6es.62 

Em 1931, com a reforma Francisco Campos, o canto j constituia mat6ria 

obrigat6ria do curriculo do ensino secund自rio.63 Cabe salientar que em Santa Catarina, 

por exemplo, o Canto e a Musica ja faziam parte, na d6cada de 1910, das disciplinas 

oferecidas pelo Curso Normal, responsavel pela forma9o de professores.64 Ao que tudo 

indica, a Msica e o Canto mantiveram-se constantes no quadro de disciplinas at6 o 

Estado Novo. Com  a a9ao de Villa-Lobos, o trabalho 6 intensificado no sentido de se 

desenvolverem trabalhos na implanta9ao de orfe6es, na forma9ao de professores, 

61 Sistema desenvolvido com o intuito de orientar o solfejo atrav6s de diversas posi96es dos dedos e das 
mos. 
62 VILLA-LOBOS, Heitor. Presenca de Villa-Lobos. 7v. 1 ed. Rio de janeiro: MECIDACIMuseu Villa- 
Lobos. 1972. no. 43-4. 
63 ，・、ハ、 IA、T,,TTT ハ‘一！一  」  ハ1,一L一  γ rr 」 , . vJROMANELLI, Utaiza de Oliveira. 1-listrta da educaぐdo no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 
1978, pp. 131-42. 
"Ver SCHAFFRATH, Marlete dos Anjos Silva. A Proposta Curricular da Escola Normal Catharinense 
de 1892. In: SCHEIBE, Leda. DAROS, Maria das Dores. Forma do de Professores em Santa Catarina. 
Florian6polis: NUP/CED, 2002, pp. 93-112. 
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resultando nas primeiras grandes apresenta96es. Na primeira, regida pelo pr6prio 

maestro, concentraram-se em tomo de doze mil vozes cantando o Hino Nacional. 

O ano de 1932 foi providencial para o desenvolvimento do ensino musical nas 

escolas, pois, como vimos acima, al6m da cria9ao da SEMA, consolidou-se tamb6m o 

primeiro Curso de Pedagogia da Msica e do Canto Orfe6nico. Em 1933, os estados 

brasileiros, encarnados nas figuras de seus Interventores e Diretores de Instru9ao, foram 

alertados pelo Governo Federal para as vantagens que poderiam advir para a unidade 

nacional, da prtica coletiva do canto o昨6nico calcada numa orientaぐdo didtica 
ー 	.-.------- 65 	-T 
uniforme. INO ano seguinte, o ensino uo canto orieonico gannou status ae 

obrigatoriedade em todos os estabelecimentos de ensino primdrio e secundario do pais. 

Conforme Baia Horta, a justificativa desta medida nao se deu apenas pela utilidade do 

canto e da m必ica como fatores educativos, mas tambdm para oルto do ensino do canto 

o雄6nico constituir uma das mais eficazes maneiras de desenvoんer os sentimentos 

patriづticos do povo.66 Ainda neste mesmo ano, Mrio de Andrade proferiu uma palestra 

sobre A mllsica popular e a mIsica erudita. A palestra foi sediada pela Sociedade de 

Cultura Artistica, onde o autor prefacia a categoria msica popularesca, onde define 

como sendo submIsica, carne para alimento de rdios e discos, elemento de namoro e 

interesse comercial com que声bricas, empresas e cantores se sustentam, atucanando α 
sensualidade fcil de um p"blico em vias de transe.67 Nao 6 a toa que, no final dos anos 

30, Villa-Lobos envia para Gustavo Capanema um esbo9o de projeto que visava a 

cria9乞o do ensino de canto orfe6nico em todos os niveis. Entre outras propostas - como 

o zelo pela correta execu9ao dos hinos oficiais; a intensifica9ao do gosto e da msica 

elevada; maior unifica9ao do carter da ra9a brasileira; estabelecimento de coesまo no 

sentido nacionalista - o maestro pretendia a ajuda do governo para implantar a censura 

artistica nas esta96es de rdio. Tal a9ao comprova a mudan9a de atitude do compositor, 

apontada por alguns autores, entre os anos 20 e 30, onde a concep9乞o de Villa-Lobos 

acerca da msica popular brasileira estreita-se consideravelmente, reduzindo-se a s 

manifesta96es folcl6rico-musicais entendidas como saud自veis na constitui9乞o do 

sentimento de nacionalidade. Se nos anos 1920, Villa-Lobos apresentou uma atitude 

mais experimental em termos formais, buscando novos elementos e combina96es de 

instrumentos, tal como aponta a s6rie de Choros, criada nesse perodo, que reune 

"WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio. 1982. Obra citada, p. 182. 
66 BAA HORTA, Jos6 Silv6no. Obra citada, p. 183. 
67 BOMENY, Helena. Constelado Capanerna: intelectuais e polticos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
200l,p. 191. 
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elementos provenientes da m立sica erudita e da m丘sica popular, a partir dos anos 1930, 

sua op9ao passa a ser por um modernismo de vies nacionalista, em acordo, em alguns 

aspectos, com o projeto musical de M自rio de Andrade, especialmente aquele tra9ado no 

Ensaio sobre a Msica Brasileira, de 1928.68 

Figura 1.1 - O livro de 
m血sica ' direita ' uma 
colet含nea 	de 	cantos 
patri'ticos de Villa-Lobos 
(SOLFEJO - Originais e 
s6bre temas de cantigas 
populares, para ensino de 
Canto Orfe6nico - 1940). 
Ao lado, um disco de Jazz, 
estilo popular americano 
criticado pela intelectuali-
dade nacional daquele 
momento. (Foto montada e 
tirada pelo autor). 

Por fim, em 1936, o canto do Hino Nacional tomou-se obrigat6rio nos 

estabelecimentos p丘blicos e privados de ensino prim自rio, secundhrio e t6cnico 

profissional, e em todas as associa96es com finalidade educativa.69 Neste mesmo ano, 

Villa-Lobos representou o governo brasileiro em um Congresso de Educa9ao Musical 

na cidade de Praga. Em sua conferencia, o maestro deu mostras de suas pretens6es com 

rela9ao ao projeto que vinha desenvolvendo, voltado para o desenvolvimento da 

educa9ao musical e artistica atravds do canto coral. Segundo o pr6prio compositor, 

nenhuma arte exerce sobre as massas uma infludncia to grande quantoa mzIsica. Ela' 

capaz de tocar os espritos menos desenvoんidos, atd mesmo os animais. にJ Nenhuma 

68 E v自lido ressaltar que a participa9o de Villa-Lobos no Governo Vargas resultou em obras 
exageradamente patri6ticas, de carter ufanista, o que acabou por distanci自-lo, at6 certo ponto, dos 
compositores ligados a Mdrio de Andrade, cujas obras baseavam-se em teorias e concep96es est6ticas 
desenvolvidas e defendidas por ele, O trabalho de Villa-Lobos acabou recebendo, ento, muito mais 
aten9ao do governo do que os prop6sitos esttico-musicais de Mrio. Embora inicialmente a corrente 
ligada a este u ltimo defendesse Villa-Lobos dos tradicionalistas, mesmo reconhecendo suas deficiencias, 
durante a d'cada de 30 jd eram declaradamente - M自rio e seguidores - seus opositores, atacando a id6ia 
de que a boa obra de arte 加sse a que tivesse maior universalidade e, sobretudo, ligac6es com o 
romantismo rJ,Ver CASTAGNA, Paulo. Impressionismo, modernismo e nacionalismo no Brasil. 
Apostila n? 14. Curso de Histria da M立sica Brasileira - Instituto de Artes da UNESP, 2003, p. 10. 
69 Ver BAiA HORTA. Josd Silv6rio. Obra citada. o. 183. 
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arte leva お massas mais su加tncia. Tantas belas composiぐ6es cora臨 profanas ou 

litrgicas, tm somente esta origem 一o Povo.70 

Nasce, neste contexto, uma discussao instaurada pelo ent谷o Diretor do Instituto 

de Pesquisas Educacionais da Prefeitura do Distrito Federal, Everaldo Backheuser, que 

diz respeito え  controv6rsia entre 'aqueles que acham que o Hino Nacional deve ser 

ensinado princ加almente sob o ponto de vista cvico'e aqueles que‘がrmam ser o 

canto uma realiza戸o α”おtica devendo o l五no Nacional ter tambdm este cariter ’. 

Apesar de nao se saber o resultado deste inqu6rito, a postura de Everaldo Beckhauser 

estava de acordo com o primeiro perfil. Para Villa-Lobos, a mlIsica contribuiria para 

reverterarica e perigosa desordem do ●aIs novo'em ordem produtiva calando α 

multipla expressdo das diferenぐas culturais numa cruzada monoc6rdica戸 Durante o 

perodo em que trabalhou sob a dire9谷o de Anisio Teixeira, o maestro procurou, na 

medida do possivel, dar e nfasea dimensao est6tica, encarando os hinos patri6ticos, para 

al6m de suas fun96es civico-patri6ticas, como obras musicais. Por incrvel que pare9a, 

tal postura foi alvo de vrias criticas. Por6m, aos seus resultados foi reservada uma s6rie 

de elogios. Com  a demissao de Anisio Teixeira no final de ano de 1935, Villa-Lobos 

viveu um momento de dvida a respeito de sua continuidade a frente da 

Superintendencia de Educa9ao Musical e Artistica da Secretaria de Educa9ao da 

prefeitura do Distrito Federal que, a partir de ent乞o, seria dirigida por Francisco 

Campos. Apesar da hesita9ao, decidiu ficar. E6 nesta fase que as dimens6es polticas no 

trabalho do maestro tomam-se sobressalentes, da mesma forma que se intensifica o 

compromisso com os projetos de cunho autoritrio do governo.72 

O repert6rio destas apresenta96es era quase que exciusivamente civico, ou seja, 

o Hino Nacional, hinos patri6ticos diversos e cantos inspirados no folclore brasileiro. As 

apresenta96es do Orfeo de Professores do Distrito Federal, no entanto, eram um pouco 

mais ecl6ticas, tendo em vista que ao longo dos anos, a esse orfeao foi incorporando um 

repert6rio vasto, tendo sido executados, em primeira audi9ao, as missas do Papa 

Marcelo, de Palestrina, a Missa Solene de Beethoven, a Missa em Si Menor de Bach e o 

Orat6rio Vida Pura de Villa-Lobos.73 Ve-se claramente, atrav6s do repert6rio escolhido, 

70 Apud. SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada, p. 108. 
' WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio. Obra citada, p. 174. 

72 Segundo Alberto Venancio Filho, as primeiras demonstraぐ6es de massa de canto o予6nico pram 
iniciadas por Villa-Lobos quando Ansio Teixeira ainda era Secretrio de Educa9do e （汝ltura do 
Distrito Federal, sem os aspectos de culto d personalidade nas quais posteriormentepram envolvidas. 
Apud. SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada, p. 108. 
73 CONTIER, Arnaldo D. Obra citada, 1998, p. 32. 
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que a proje9ao das novas formas de escuta defendidas pelos modernistas, criticos do 

apego ao tonalismo ou, no caso brasileiro,a tradi9ao europ6ia, nao constituia uma 

preocupa戸o radical. A id6ia da constru9o de um Brasil musicalmente original estava 

inserida em um universo de desejos voltados para o Velho Mundo. 

O orfeo escolar era, para Villa-Lobos, o espa9o em que o canto coletivo 

alcan9ava toda a sua importancia, atuando nas bases de um Brasil futuro que viria a 

crescer respirando sua prpria msica, embalado por um intenso sentimento de amora 

patria e operando - por meio desta mesma base - na organiza9ao de um conjunto que 

representasse uma sociedade inteiramente satisfeita e envolvida pelo civismo e pela 

disciplina que naquele momento se almejava para a na頭o. A a nsia pela organiza9 ao, 

pela homogeneidade, pela unidade espiritual e cultural atrav6s de uma rgida disciplina 

tudo parecia integrar uma concep9ao artistica, um modo de encarar a produ頭o e o 

objeto artisticos. Um envolvimento profundo com a arte implicava, naquele contexto, 

submeter-se com prazer e disposi9ao a disciplina ditada pelo Estado.74 Tal uniao - a 

abstra9ao artstica e a rigidez - se deu tambdm no a mbito das rela96es entre o chefe e o 

maestro, o politico e o msico, Vargas e Villa-Lobos. As trocas de gentilezas entre 

ambos foram frutiferas. Vargas aproveitava, conforme o pr6prio maestro, o sortilgio da 

msica como um fator de cultura e de civismo.75 Villa-Lobos atribuia ao presidente a 

sensibilidade de estar pondo em pr自tica tal dhdiva, O Estado Autoritario constituia a 

caixa de ressondncia ideal para esta alian9a.76 Conforme Jos6 Miguel Wisnik,6 no 

interior do Estado que o msico e o poltico se correspondem: para destrinchar α 
partitura poルたa da naぐdo o cheノe teria que ser,a seu modo, um verdaたiro maestro, e 

o maestro, para conduzira harmonia social regendo o conpito, teria de constituir-se 

num verdadeiro chefe.77 

Apesar da maestria e destreza de Getlio Vargas para reger o conjunto de a96es 

e inten96es politicas, da habilidade politica de Villa-Lobos para a condu9ao da polifonia 

social e da potente amplifica9ao das vozes estatais por meio de leis, decretos, 

apresenta96es corais gigantescas e censuras, o coro social permaneceu heterogeneo, 

como ainda hoje 6 percebido. A utiliza9谷o do canto orfe6nico como ferramenta til na 

manuten9ao regular das engrenagens cvicas nas escolas e da disciplina coletiva foi 

'4 Nas palavras de Roquete Pinto: Prometo de cora戸o servird Arte, para que o Brasil possa, na 
discivlina. trabalhar cantando. Ver JUSKOW. Cristina. Obra citada. o. 43. 
'5 Aoud. BAA HORTA. Jos6 Silv6rio. Obra citada. o. 188. 

ia. irnuem. 
77 WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio. Obra citada, p. 190. 
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constante at6 o final do Estado Novo, sendo que a extens乞o do maquinrio msico- 

nacionalista se deu progressivamente, mesmo que nem sempre com a lubrifica o 

necessdria ao desenvolvimento musical dos alunos. 

1.2 Rela6 es poltico-musicais entre Estado Novo e naziプascismo 

O Estado Novo, contempor合neo dos regimes fascistas europeus e, no que diz 

respeito a s suas a96es, caractersticas de regimes autoritrios, estando at6 certo ponto, 

pr6ximas de paises como a Alemanha, Itえlia, Espanha ou Portugal - todas na96es que 

tamb6m passaram, simultaneamente, por experiencias senao totalitrias, pelo menos, 

autorit自rias - 6 estudado e pensado paralelamente aos regimes avessos ao liberalismo, 

caractersticos da primeira metade do s6culo XX.78 Muito da politica estadonovista tem 

inspira9乞o em projetos nazistas e ou fascistas. Discutirei brevemente, ent谷o, suas 

rela96es na arte a servi9o do Estado e no ensino, enfatizando a msica. 

Segundo Arnaldo D. Contier, logo ap6s a Revolu9ao Russa de 1917 iniciam-se 

algumas das possiveis liga96es entre msica e poltica, quando muitos artistas, 

intelectuais, escritores, compositores postulam a idia da arte como um戸tor de 

transformaぐdo poltica e social.79 Foi recuperando a musicalidade do projeto 

nacionalista, iniciado ainda durante o s6culo XIX, que vieram a tona a96es relativas ao 

estabelecimento de diretrizes da arte. O intuito era a constitui9o da arte como reflexo 

dos anseios do povo e como forma de preserva9ao da cultura popular, sendo percebida 

nao mais como linguagem in6cua, mas como um perigo a ordem de um estado. Ainda 

assim, para muitos historiadores rom含nticos, a tradu叫o de c6digos provenientes das 

manifesta96es musicais era inaceitavel, pois, segundo sua concep9ao esttica arraigada 

ao s6culo XIX, entendiam a linguagem musical como completamente autnoma, 

refutando tradu96es de signos musicais para c6digos de linguagem.80 A ambigidade da 

linguagem musical provavelmente assustava historiadores romanticos cuja concep9o 

de fato hist6rico nao suportava tamanha flexibilidade. 

78 Cabe salientar a referencia feita pelo prof. Luiz Felipe Falcao a Eric J. Hobsbawn sobre a retirada do 
liberalismo durante a Era da. Catstrofe, O n de governos constitucionais e eleitos diminui de 35 para 12 
num totai ae OD paises entre 192U e 1944. tALUAU, L. 1. Obra cltada, ii. 132-3. 
79 CONTIER, Arnaldo Daraya. Arte e Estado: msica e poder na Alemanha dos anos 30. In: Revista 
Brasileira de Hist6ria. S乞o Paulo: ANPUH/Marco Zero, volume 8, n。  15, setembro de 1987/fevereiro de 
1988, p. 107. 
80 Ver CONTIER, Arnaldo Daraya. 1988. Obra citada 
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Em fins do s6culo XIX e inicio do s6culo XX, com o crescimento e 

desenvolvimento urbano e dos conflitos sociais, compositores se sentiram atraIdos pelo 

maquinrio estatal e suas novas possibilidades de atua9ao. Para Contier, a necessidade 

de apoio sobre a estrutura do Estado funcionava como estrat6gia para a divulga9ao de 

pe9as de carter rom含ntico e nacionalista. Compositores como o alemao Richard 

Strauss, Otorino Respighi (It自lia) e Villa-Lobos (Brasil), procuraram inspira9ao e 

fundamenta9ao musical na cultura popular. Uma nova preocupa9ao por parte destes 

compositores perpassava a Hist6ria da M丘sica no sentido de conciliar o est6tico com o 

ideol6gico, procurando atingir a na9ao como um todo. 

E neste embalo que, durante as d6cadas de 1920 e 1930, os movimentos 

nacionalistas, impulsionados durante a Primeira Guerra e conscientes deste sentido 

coletivizador da msica, acabam tentando restringir os processos de cria9ao musical aos 

interesses da maquina estatal. Da mesma forma que estes regimes totalitrios percebiam 

a arte como um perigo, creditavam a ela grande capacidade de condu9ao das massas, 

uma esp6cie de arma propagandistica. Formaram-se6 rgaos criados especificamente 

para controlar e censurar a cria9ao e movimenta9乞o artistica. Sob o rigor de Goebbels, 

na Alemanha constituiu-se uma fina peneira sob a produ9ao artistico-cultural do pais, 

com e nfase na msica. Com  o discurso da preserva9ao cultural, da busca pelas origens 

verdadeiras do povo alemao, a propaganda nacional-socialista estabeleceu como 

incontestavel a id6ia de que a msica deveria referir-se ao povo e aos acontecimentos da 

vida publica, escolhidos, por6m, pelo 6 rgao respons自vel pela censura artistica. At6 

mesmo o trabalho de crticos musicais foi censurado, devendo limitar-se a uma 

discussdb meramenた Prnalstica desaconse訪andb-s巳 Por exel樫フル,a emissdo db 

opini6es pessoaisarespeito de qua互uer obra.81 Segundo Contier, 

"por defini9ao, o totalitarismo entende-se 'in totum' a cada aspecto da vida 
humana, incluindo o musical. Ouve-se trai9o numa dissonncia, sedi9o 
numa modula9ao harm6nica. Quanto mais tirnico o regime mais parece 
recear a msica. A Uniao Sovi6tica proibia a execu9ao de obras dos 
'formalistas burgueses' como Arnold. Schoenberg, e a Alemanha nazista 
condenava a msica judaica".82 

Esta interferencia no mundo artstico alemao visava fortalecer la9os nacionais 

atrav6s de temas e textos provenientes da Idade M6dia e ou can96es romanticas do 

s6culo XIX. Neste sentido, o nacional-socialismo procurou restaurar algumas daquelas 

id6ias caracteristicas do romantismo do s6culo XIX, onde a msica era conceituada sob 

81 Id. Ibidem, p. 116. 
82 Id. Ibidem, p. 113・  
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o signo da razao, como uma das formas de representa9ao cientifica do mundo, sempre 

atrav6s da ordena9乞o matemtica dos sons. A ordem harm6nica ndo deveria ser definida 

α partir da vontade divina, mas eんborada pelas たis da cincia, da vontade dos 

homens. A harmonia passou a simbolizar o poder'.J.A mzlsica romdntica, harm 6nica, 

passou a simbolizar o mundo ideal, a imagem de um universo mental, ndo conflitivo, 

tranqilo.83 Tais concep96es resultaram em uma s6rie de proibi96es muito especificas, 

dizendo respeito a t6cnica e, consequentemente, s estilisticas musicais. Como se a nao- 

solu9ao de acordes tensos de dominante passasse a representar o fracasso da ordem 

social; o uso livre de dissonancias, a desordem e o conflito social; o ritmo impreciso, a 

marcha dos fracassados. Sob a 6 gide nazista, o respeito a ordem harm6nica tradicional, 

os acordes e cadencias resolvidos de forma concisa, o ritmo marcado para orientar 

passos firmes, decididos: todos eram elementos necessrios a ordena9谷o e limpeza do 

ambiente social.84 

Na Alemanha, compositores como Richard Strauss, instigados pela postura 

intelectual nazista, onde o Estado assumia o papel de sujeito da Hist6ria, procuraram 

inserir-se na m自quina estatal, buscando cargos com o intuito de divulgar suas obras no 

ambito popular. Os projetos musicais no nazismo valorizaram sua obra e seu trabalho. 

Tais projetos estavam voltados para as camadas populares e, no que diz respeito a s 

tendencias est6ticas, desprezavam a msica moderna. Strauss, at6 sua entrada nos 

portais nazistas, vinha seguindo uma trilha de trabalhos renovadores. Suas composi96es, 

sob a influencia de Wagner85, vinham trazendo aspectos extremamente inovadores, 

como sua livre rela9ao com as dissonancias. Por6m, seu ingresso intelectual ao nazismo 

SitT」  Tt .」一一 	1,, 』  -- ia. lornem. tim. I ii-'. 
84_j ,- -, uonrorme Conner, interessava ao sistema preservar as marchas dia切nicas, com muitos instrumentos 
de percussdo, mediante o emprego de uma linha meldica simples e harmonias ndo muito ousadas, 
dentro de um ritmo firme, seguro. A ambig2idade da msica pi severamente criticada pelo regime 
alemdo que propunha uma" nica versdo, um" nico modelo a ser seguido por todos os compositores. Id. 
Ibidem.o. 114. 
85 ノ、  t 	一！ 	1一 しaoe aqui ressaitar o papei ambiguo cientro cio regime nazista do personagem Wagner. Santuza Naves, 
ao comentar a ambigidade presente tanto nos discursos sobre msica quanto nas realiza6es musicais 
nestes regimes autoritrio-nacionalistas, lembra como seria fcil, por exemplo, cair na armadilha de 
simplflcar o papel da mllsica nos pr可etos de construcdo da nacdo, atribuindo a ela um componente 
加mogeneizador, caracterizado basicamente pek pobreza esttica,ル que a sofisticagdo, nesse tipo de 
argumento, ndo serve aos prop6sitos de 翌pelod s massas. A mdsica de Wagner '.J e sua atitude 
fundadora にJ,paradigmdticas para a discussdo da monumentalidade e da modernidade nacionalista, 
bastariam para discuルeste racioc加io.同alm de notabiルar-se pelo seu projeto po競ico-culturaんle 
prte teor nacionalista, projetou-se no cendrio artstico ao romper com uma sdrie de conven戸es musicais 
(..). NAVES, Santuza Cambraia. Bachianas Brasileiras n。  7: de Heitor Villa-Lobos para Gustavo 
Capanema. In: BOMENY, Helena (organizadora). Constelado Capanema: intelectuais e polticos. Rio 
de Janeiro. Editora FGV - Co-edi9ao: Universidade Sをo Francisco, 2001, p. 185. 
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obscureceu esta rota, iluminando uma nova concep9ao de msica, onde as sonoridades 

modernas passaram a ser vistas como decadentes. 

Muito desta hist6ria liga-se a Villa-Lobos e, por outro lado, desliga-se. Sabe-se 

que ha, entre Brasil e Alemanha, um oceano de diferen9as. Enquanto Hitler tentava dar 

forma a um projeto artistico-cultural que visava, entre outras coisas, transformar a 

Alemanha no centro cultural da Europa, os planos artsticos do governo Vargas 

ambicionavam a presen9a do Brasil no quadro das grandes na96es ocidentais onde o 

desenvolvimento artistico alcan9ou respeito e prestigio. Enquanto na Alemanha, 

acolhedora de longa tradi9ao na msica ocidental, as restri96es referentes aos elementos 

musicais eram extremamente especificas, como vimos acima, o Brasil ainda tentava 

montar uma estrutura que viabilizasse o contato da popula9ao com a msica considerada 

pelo Estado como ideal. A Alemanha possuia, em 1940, cerda de 300.000 conjuntos 

corais, centenas de excelentes orquestras sinfnicas, um teatro de中era subsidiado 

Peル governo, numerosos conservatrios mS Princァαお cidades alemds e festivaお  
anuais de mlIsicα一 em e寧 ecial, os de Salzburg, Munich, Potsdam e Bayreuth.86 

A estrutura musical brasileira esteve muito distante disso.87 A obra de Villa- 

Lobos, por exemplo, ja foi renegada por duas das melhores orquestras europ6ias - 

Filarm6nica de Berlim e a Concertgebouw - porque msicos se recusaram a tocar uma 

obra que, segundo eles, continha erros em demasia. Isso nao tira, porm, o status 

monumental das composi96es deste genial compositor. Para Enio Squeff, isto esta 

diretamente relacionado ao desenvolvimento brasileiro nos h ltimos anos: na medida em 

que o crescimento cultural do pas seノez manco, atrelado d s necessidades das naぐ6es 

hegem 6nicas, e ndo de suas necessidades bdsicas, criou-se um mercado tambdm 

aleado.88 Por outro lado, Arthur Nestrovski ressalta a falta de compreensao das obras 
de Villa-Lobos como fator a ser confrontado com tais criticas. Salienta, ainda, que o 

desenvolvimento da sensibilidade interpretativa contempor合nea, fruto de estudos 
refinados nesta rea, n5o s6 confirma esta posi9乞o como tamb6m exp6e vers6es in6ditas 

86 CONTIER, Arnaldo Daraya. 1988. Obra citada, p. 115 
87 ハ  ーー  ーさ一  一： 一一＝一一  一一一  一一  』一一一一一  一」一に一一一  ー一： 一  」一」,一一」 一一  一一  一一  一 	」一一  一  t,工  、ノ  qUじ  nau sigmiiva quじ  ciii l errnos じnauvos seja inienor ou menos uesenvoiviva, DOiS O 
desconhecimento acerca da fonna, das conven96es harmnicas, ritmicas e cadenciais, deu a msica 

跨識umFF.綴ero nico, que no nos cReflexes sobre um rn；罵器鷺ra.WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio l982 
Obra citada, p. 61. 
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da obra deste compositor, baseadas em analises interpretativas extremamente 

complexas.89 

A colossal estrutura musical alema inegavelmente causou admira9ao por parte 

de msicos e intelectuais brasileiros, que perceberam naquele pas um modelo ideal. 

Com  os devidos ajustes, o prestgio brasileiro no ranking das grandes na96es musicais 

poderia ser redimensionado positivamente. 

"Em discurso proferido por Joao Gomes Jnior, na qualidade de paraninfo da 
turma de 1921 da Escola Normal de S乞o Paulo, enfatizou-se a importncia da 
msica na forma9ao civica do educando. O autor tamb6m chamava a aten9o 
dos compositores no sentido de que empregassem somente a lingua 
portuguesa em suas pe9as. Al6m disso, o Paraninfo exaltava os conjuntos 
corais alemaes como modelos a serem importados pelos regentes brasileiros, 
dada a perfei9do t6cnica e a disciplina destes. Alis, todos os compositores e 
professores preocupados com o canto coral no Brasil nos anos 20 e 30, como 
Villa-Lobos, Mdrio de Andrade e Fabiano Lozano, sempre enalteciam os 
corais alemaes como exemplos a serem seguidos pelos brasileiros 
preocupados com a nacionaliza9ao da msica brasileira".90 

Mario de Andrade, em 1931, em elogio tecido a sociedade coral Schubertchor de 

So Paulo exp6e sua admira9ao quanto a presen9a de elementos alemaes no coro: 

"... s6 mesmo de elementos alemes, podemos esperar aquele exemplo de 
disciplina e harmonia coletiva que nos leve a normalizar dentro da nossa vida 
urbana e civilizada o uso do coral. A diafonia popular 6 correntissima no 
povo nacional inculto, especialmente no nordeste e nas zonas do interior mais 
africanizadas ou amerindizadas. Mas assim que o brasileiro se civiliza um 
bocado, desperta nele aquele individualismo insolente e isolante aue imnede 
nos granaes centros nossos o desenvolvimento das sociedades corais. E um 
mal feio que s6 mesmo um formidvel progresso econ6mico viria sanar. Ora, 
no h自  quem espere com senso-comum esse formid自vel progresso econ6mico 
pra estes decenios".91 

Nesta rela9ao de admira9ao com o modelo coral alemao estabelecida por alguns 

dos intelectuais brasileiros, percebe-se na semelhan9a, uma diferen9a. Enquanto os 

ideais musicais nazistas reverenciavam a msica alema a partir de suas origens, Mario 

de Andrade, apesar de defender uma msica caracteristicamente brasileira, ressaltou a 

necessidade de desenvolvimento musical a partir de elementos presentes na tradicional 

msica europ6ia, especificando o caso alem谷o. Intentou a emoldura9ao da musicalidade 

89 T 」，  一一 	， 	，」． 1 inrorma9oes oDticIas na conterencia proterida por Arthur Nestrovski, juntamente com Jos6 Mizuel 
Wisnik, no dia 27 de janeiro de 2004, na Sala II do salao de atos da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, em decorrencia da seqencia de palestras e concertos promovidos por esta Universidade durante o 
evento UniCultura MIsica 2004一Piano e Voz. 
90 CONTIER, Arnaldo. Obra citada. 1998.0. 12. 
91 Schubertchor. Di自rio Nacional. Sao Paulo, 11 de outubro. 1931. Apud. CONTIER, Arnaldo D. Obra 
citada, 1998, p. 23. 
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popular sob as margens da crtica intelectual e a prolifera9ao de conjuntos musicais 

homogeneos que lan9assem bases para uma unifica9ao do senso musical brasileiro. 

Villa-Lobos, por sua vez, direcionou seu espirito criativo e sua capacidade de 

expressao pela via musical para o rumo do Estado Novo, adaptando aquelas convic96es 

est6ticas presentes, por exemplo, na Semana de 22, ao novo endere9o assumido pela 

msica dentro do regime estadonovista・ 92 J自  em 1937, Villa-Lobos advertia que a 

msica s6 poderia ser devidamente valorizada, ocupando o lugar que o seu valor lhe 

co?vとre,9uandb pr dbvldとiinenた翌フrecmdd a sua inestmdvel co卑7erado Para α 
educa9do SocmムcMcoーα”おIルa e considbrada mdisPensdvel d mdb eProgresso db um 
povo.93 Partindo do princpio de que a msica d ideolgica no momento em que os 

processos internos d col樫)05なdo, tcnica composicional e reprodudo musical se 

submetem inteiramented mentalidade musical e ao gosto dos auditores,d s prmas 

estratfIcadas de recep9do musicaP4, pode-se encarar como pr6ximos os projetos 

musicais no Estado Novo e na Alemanha nazista. Ambos estavam destinados a incutir 

nas massas um sentimento de ordena9ao social, ausencia de conflitos e disciplina 

instaurada a partir das ordens do Estado soberano. Porm, a assimila9ao destes projetos 

a partir do momento em que sairam dos pap6is foi, nao s6 em nivel internacional - 

BrasillAlemanha - mas tamb6m regional, dispar. No caso internacional, conforme 

discutimos acima, as diferen9as sao, de certo modo,6 bvias, pois as diferen9as hist6ricas 

entre cada na9ao sao suficientes para distingui-las, tanto no que se referea formula9o 

dos projetos musicais, quanto no efeito provocado por eles. Ao falarmos do Brasil, 

pode-se perceber, a partir das marcantes distin96es culturais entre as diversas regi6es do 

pais, diferentes aplica96es e apropria96es dos projetos relacionados a msica, criados no 

Governo Vargas e influenciados, ao que parece, pelo modelo da Alemanha nazista 

92 E importante lembrarmos que, conforme Wisnik, ao tratarmos do modernismo brasileiro ndo 
estaremos lidando にJ com as situac6es extremas, polares, mas com a diversidade do intermedidrio: 
soんc6es de passagem, vana戸es, tateios, desvdos, altos e baixos. Sentimos presentes, no entanto, tensas 
ou reconciliadas,a necessidade de加ovaぐdo do cddigo musical e da加corporado de materiais derivados 
do repertrio popularにJ.WISNIK, Jos6 Miguel. O Coro dos Contrrios:amdsica em torno da Semana 
de 22. Sao Paulo: Livraria Duas Cidades, 1983, p. 140. Ao referir-se 自  s situa戸es extremas, o autor refere- 
se え  casos como o de Arnold Schoenberg, que al6m de ser judeu, foi perseguido tamb6m por suas 
experiencias composicionais que escapavam a s concep96es romnticas presas a tonalidade. Wisnik 
tamb6m comenta o desejo de inova9ao do c6digo musical presente tamb6m no modernismo brasileiro. 
Cabe-nos ressaltar que tal necessidade desaparece da produao artstica de Villa-Lobos ap6s o seu 

黙讐や門governoy警as・ principalmente no Estadoやvo VよLLハーLAJDJさ, ti. 《ノ ensino poputar aa musica noガrasル o ensino da mls記a e do canto orfe6”たo 
nas escolas. Rio de Janeiro: Oficina Grfica da Secretaria de Educaao e Cultura, 1937, p. 11. Apud. 
IUSKOW, Cristina. Obra citada, pp. 77-8. 
94 WISNIK, Jos6 Miguel. 1983. Obra citada. u. 29. 
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Diferentemente de estados como o Rio de Janeiro e S乞o Paulo, onde a msica 

popular criou profundas raizes e obteve repercussao nacional, Santa Catarina, estado 

com grande concentra9ao imigrante, sobretudo alem乞es e italianos, desenvolveu de 

forma peculiar - nao t5o intensa - sua liga9ao com as raizes da msica popular 

brasileira, O carter de estado ainda perifrico minou, de certo modo, apari96es de 

c6lebres personalidades no a mbito popular, como Nora Ney e Jorge Goulart.95 O forte 

acento europeu que marcava Santa Catarina naquele momento despertou a aten9ao do 

governo federal, que manteve uma intensa vigilia sobre as popula96es imigrantes.96 Ao 

mesmo tempo em que eram recriminados habitos cotidianos das popula96es imigrantes, 

considerados amea9as ao nacionalismo, o Estado apropriava-se de m6todos de coer o 

provenientes destes mesmos paises. Consta, em um dos exemplares da Revista de 

Educa9ao datado de 1936 (janeiro/fevereiro), um texto ilustrativo chamado O Canto nas 

Escolas.97 A hist6ria se passa durante o perodo em que a Alemanha estava sob o 

comando de Bismark. O texto conta a hist6ria de um grupo de rapazes que, escoltados 

por soldados da guarda nacional, dirigiam-se para a cadeia da capital alema. O motivo: 

ma conduta. Destacava-se, entre eles, um menino chamado Fritz. Um garoto com um 

sem nmero de maldades na bagagem: 

"Quando crian9a, maltratava os animais, batia nos menores, desrespeitava os 
velhos. Crescendo, com ele cresceram as m自s qualidades que o 
caracterizavam desde os primeiros anos. Armava desordens, praticava roubos 
e at6 se dizia que tomara parte num assalto. As autoridades do lugar nao 
tiveram outro rem6dio senao envih-lo para a capital do estado nara aue o juiz 
de menores lhe desse o destino que, devido a sua m自  conduta, merecia".98 

95- -er - -- HAR -, Ucir. Os cantores de rdio: Nora Ney e Jorge Goulart e o meio artstico de seu 
勿響フ0.Campinas ~ Slo Paulo: Editora da UNTCAMP, 1995. 
96 Vale lembrar que oBrasil sustentou, durante determinado periodo, intensas rela96es com a Alemanha. 
Mostrou一se, duran妃 irande parte da d6cada de 1930, grande parceiro econ6mico daquele pas. Segundo 
Lmz Fel加e Falcao,8omente em fins de 1941, com o ataque japones a Pearl Harbor e a consecutiva 
entrada dos EstadosUnidos da Amdrica no conflito,6 que, sob pressao americana, o Brasil se viu 
obhgado a es丘iar sLas rela6es com a Alemanha. Isso fez com que cessassem os elogios ao regime 
nazista na illmrensa catarinense auase aue instantaneamente. 
97 Os exemplares daRevista de Educac豆o a aue tive acesso encontram-se no Arauivo da Biblioteca 
mbhca do Esねdo deSanta Catarina, na se9ao de imprensa pedag6gica. E valido lembrar que este tipo de 
publica9ao 釦i inceitivath pelo governo durante o Estado Novo, tanto financeiramente quanto 
~ 	 que era feito pelo Ministrio da Educa o e Sade. Segundo Angela Carstro Gomes, 

Ver LENHARO,)tempo. Campinas - S96 Vale lembrar que eMostrou-se, duranteLuiz Felipe Falco,entrada dos Estadosobrigado a esfriar sunazista na imprensa cLOs exemplares daPblica do Estado depublicao foi incei
institucionalmente, o舞 I 
esta 6 uma das raz6es do boom editorial que perpassou o Brasil: uma s'rie de cole戸es de livros sobre 
estudos brasileiros, muitas‘たlas de ediルrasPaガculares que mant加ham v加cubs com o governo, 
veiculando publica96es quase oficiais. GOMES, Angela Castro. O Estado Novo e os intelectuais da 
educa9ao brasileira. In: FREITAS, Marcos Cezar de (organizador). Mem6ria intelectual da educado 
brasileira. Bragana Paulista: EDUSF, 2002, p. 11. Outras publica6es desta ordem sero mencionadas 
no decorrer do trabalho, entre elas, a Revista Estudos Educaionais e a Revista Ptalas, do Col6gio 
Coraco de Jesus. 
OQ ，、  一！ 一」  」  ，,エ 	． 	，ハ,Jー 	ノr Ir 、 	,、n 』ハ  n 	 ， 	一  A 	． 	』 	‘ 	r . ーRevista.de  Educa 豆o - 1936 - (janI1v), pp. 38-40. Segundo referencia no texto, foi extrado da revista 
A Miscara de Novembro de 1935. 0 texto 6 assinado por SCHLENDER, Griselda Ldzaro. Nao fica claro 
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Para Fritz s6 restava o crcere, a segrega9ao, pois jamais havia sequer tentado 

integrar-se a ordem social em sua comunidade. Por6m, a caminho da cadeia, um 

encontro inusitado com estudantes que marchavam ao som da can9ao por eles mesmo 

entoada interrompe sua cadencia para a morte civil, O entoar dos cantos, o ritmo da 

marcha, as letras de enaltecimento e amor a na9ao, todos os elementos que emanavam 

da msica hipnotizaram o garoto rebelde que, como em um passe de mgica, renova 

seus desejos e passa a envergonhar-se de seu passado de crimes e maldades. A msica 

buscou na alma do garoto o que estava escondido: o amor ao trabalho,a Patria ea 

familia. Desviado de seu rumo, Fritz chega em uma escola para iniciar uma vida nova. 

Quando o acontecido chegou aos ouvidos de Bismark, o canto foi declarado obrigat6rio 

nas escolas・ Pensara ek se amlIsica saんou aquek alma Pervertida, quantas almas em 

embrio ndo mandar Para o caminho do bem Paraaobedidnciad s belasPaんvras 
如suave mestre. Amai-vos uns aos ouか0&99 

Al6m de evidenciar as preocupa96es nacionalistas presentes no ensino do canto 

nas escolas, entre outras coisas, este conto apresenta-se como indicio de que a 

Alemanha foi, na d6cada de 1930, um modelo muito presente nas quest6es relacionadas 

amsica e ao ensino musical. Ha, por detras das palavras, um intenso desejo de fazer-se 

aceitar tais verdades como comuns aos brasileiros que, atrav6s da disciplina, da ordem, 

do amor aos valores patri6ticos e familiares, poderiam transformar sua patria adorada 

em uma das grandes na96es na ordem internacional, ainda instavel. Por outro lado, as 

popula96es imigrantes reagiam - ou simplesmente manifestavam-se de forma particular 

- usando tamb6m a msica como forma de refor9ar os la9os patri6ticos, s6 que desta 

vez relacionados aos seus paises de origem, destacando-se a Alemanha. Conforme 

Monteiro: 

"can96es de cunho nazi-integralista eram divulgadas fartamente nas festas 
regionais. onde eram comemoradas datas memorveis. nrincioalmente da 
na9ao alema. E evidente que a totalidade destas can96es eram entoadas em 
lingua alem. Eram msicas que enalteciam a fora do povo germanico; a 
grandiosidade do Estado, como um senhor todo poderoso a ditar os rumos え  
seus filhos; a importncia do trabalho, como fator de desenvolvimento s6cio- 
econ6mico".100 

難鮮器器器鷲畏競窓

o do te:Arte eA農票農留 se anexo este trabalho (anexo 2 - A 

100 MONTEIRO,lt Jaecyr. NFlorianpolis: Editora da UPS留nalizao do ensino: uma contribuiao983, p. 47. 	 a histria da educacao 
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A msica representou, neste momento, uma importante ferramenta para a 

constru9ao de sentimentos civicos de amor a patria em diferentes contextos, al6m da 

interioriza9ao de valores disciplinares e de convivencia social, ambos essenciais na 

manuten9ao de regimes autoritarios, como 6 o caso da Alemanha e do Brasil durante o 

perodo em questo. Interliga96es simultaneas a nega9ao, apologias contrapondo-sea 

repress乞o: parte da vida artistico-cultural do estado de Santa Catarina esteve, 

principalmente durante a d6cada de 30, dividida entre a Alemanha como modelo e a 

repulsa, quando nao persegui9乞o, aos valores e manifesta96es culturais imigrantes. 

2. Partitura Invisvel:anacionalizacdo e seus ruidos musicais em Santa Catarina 

Muitos trabalhos foram feitos no sentido de situar Santa Catarina no processo de 

nacionaliza9o durante as d6cadas de 1930 e 1940, alguns dos quais referem-sea s 

conseqencias de tais processos nos programas de ensino.101 Por6m, no que diz respeito 

ao desenvolvimento ou a implanta9ao do ensino musical nas escolas, muito pouco foi 

dito, quase nada foi pesquisado. Inicio entao, tra9ando um esbo9o da trajet6ria do estado 

no processo de nacionaliza9ao do ensino, com e nfase na parte musical. 

O projeto nacionalizador idealizado pelo governo Vargas teve fortes 

repercuss6es em Santa Catarina, principalmente devido a presen9a de tra9os marcantes 

da cultura europ6ia - resultantes dos altos contigentes de imigrantes presentes no estado 

ー  na constitui9ao cultural catarinense daquele momento. O imigrante representava um 

perigo aos ideais formativos da cultura brasileira. A escola, naquele momento, foi 

percebida como uma arma necess白ria para golpear os fugitivos do Brasil, os resistentes 

ao abrasileiramento cuspido pelo estado autoritario. Segundo Cynthia Machado 

Campos: 

"as quest6es referentes a educa9ao e escolariza9ao em Santa Catarina nos 
anos 30/40 estiveram vinculadas ao projeto assistencialista colocado em 
prtica durante o governo de Nereu Ramos, interventor de Vargas. Esse 
assistencialismo traduziu-se em investimentos sobre a sociedade catarinense, 
passando por ampla campanha sanit自ria com servi9os de sade, higiene e 

101 Destacam-se os trabalhos: FALCAO, L. F. Obra citada (ver cap. II); CAMPOS. Cynthia M. As 
interven96es do Estado nas escolas estrangeiras de Santa Catarina na Era Vargas. In: BRANCHER. Ana 
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reclusao. Teve o carter de educar a popula9ao, seu corpo e sua mente, 
disciplinando hbitos e comportamentos. Atingiu tamb6m a escola".'02 

A personagem de Nereu Ramos, neste contexto,6 chave para entender a 

aplica9乞o dos projetos em Santa Catarina. Governador a partir de 1935 e interventor de 

1937 a 1945, percebeu a escola como ponto providencial ao desenvolvimento moral da 

na9ao. Ao mesmo tempo em que o estado passava por altera96es fabris, transforma9 6es 

estas que resultaram em uma nova configura9ao do espa9o urbano e em transforma96es 

dos habitos e comportamentos da popula9ao, manifestou-se tamb6m um ideal de 

aperfei9oamento e amplia9ao da institui9ao escolar, tida como nico meio eficiente no 

processo educacional. O governo, preocupado com a questao da brasilidade, estendeu 

seu olhar vigilante ao cotidiano popular e ao processo de forma9ao da crian9a. A escola 

deveria representar uma fbrica de brasileiros, onde a cultura e a lingua estrangeira no 

teriam mais espa9o. Atras do escudo do Estado Novo, a interventoria Nereu Ramos 

levou adiante uma persistente campanha de nacionaliza9ao. O aspecto politico mais 

saliente durante sua administra9ao foi justamente a nacionaliza9ao do ensino, que 

provocou profundos conflitos com as popula96es de origem estrangeira, principalmente 

alemaes e italianos.'03 Diversas escolas particulares fundadas por comunidades 

imigrantes foram fechadas durante o Estado Novo - cerca de cento e cinqenta. O 

fechamento destas institui96es se deu pela incompatibilidade entre as exigencias 

advindas do governo e a realidade vivida nestas escolas. Diversos foram os ataques 

sobre os redutos de forma9ao intelectual estrangeira: escolas, sociedades artsticas, 

musicais e esportivas. J自  em 1931, no relat6rio dos servi9os da instru9ao publica, consta 

a forte preocupa9ao com o problema da lingua estrangeira 

"Constitui um s6rio problema para o estado de Santa Catarina, o fato de 
inmeras escolas, particulares e mesmo pblicas, serem regidas por 
professores de cultura, tendencias e lingua estrangeira. O trabalho 
nacionalizador nesta unidade da federa9ao tem de ser ativo, constante e de 
grande vigilancia, a fim de que nao se crie um corpo estranho dentro da 
brasilidade, o que constituiria uma vergonha para os nossos brios de na9o 
nova, que tem de formar-se una e indivisa, e impedir que se desenvolva no 
seu organismo cvico um quisto de estrangeirismo degenerador". 

Conclui exaltando a importancia da escola neste processo: 

"Hh de ser pela escola, mediante o ensino da lingua verncula, da Geografia e 
da hist6ria p自tria que se nacionalizaro milhares de patriciozinhos, filhos 
desta terra, mas filhos de pais estrangeiros, muitos dos quais recalcitram em 

102 CAMPOS. Cynthia M. Obra citada, p. 149. 
103 Ver CORREA, Carlos Humberto (organizador). Nereu Ramos. Florian6polis: FCC Edi96es 
(Associa9ao Portobello de Cultura), 1988, p. 28. 
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aceitar o idioma e a tradi9ao do Brasil como sendo elementos basicos da 
cultura de seus filhos".104 

J自  no Estado Novo, em mar9o de 1938, onde o processo toma-se mais agudo, 

passando do discurso para a prtica, o Decreto-lei n。  88 exigiu que todas as escolas 

particulares buscassem licen9a junto a Secretaria do Interior e Justi9a para o seu 

funcionamento regular. Para conquist-la, deveriam comprometer-se a ministrar aulas 

em portugues, a adotar esta lingua em todas as suas placas e diretrizes internas; colocar 

o pavilhao brasileiro em lugar de destaque, inclusive nas salas de aula, homenageando-o 

todos os s自bados; e, por fim, o ensino do canto de todos os hinos oficiais. O no 

cumprimento destas normas acarretaria a interdi9ao da institui9乞o. Em 1939, o Decreto- 

lei n。  301 passou a cobrar dos professores, sob pena de multa, autoriza9ao para dar aula. 

O Decreto-lei n。  304 propunha um teste de portugues para os professores. Este teste, 

curiosamente, nao se limitava a conhecimentos gramaticais da lingua, mas tamb6ma 

lingua falada, de forma que o professor nao poderia apresentar sotaques agudos em sua 

fala. Isso acabava por dificultar ainda mais o trabalho intermediario entre a realidade 

das escolas estrangeiras, repletas de alunos que s6 falavam alem乞o ou italiano, e as 

imposi96es governamentais, que almejavam o portugues como lingua oficial e absoluta. 

Justo aqueles professores que poderiam comunicar-se de forma fluente com estes alunos 

eram, normalmente, de origem ou descendencia direta imigrante e apresentavam forte 

sotaque, sendo assim desclassificados nos testes exigidos pelo governo. Tais medidas 

acarretaram o fechamento de diversas escolas. 

Este assunto foi amplamente discutido em congressos e no meio intelectual, 

tanto sobre a lingua falada, quanto a lingua cantada. Em 1937, por exemplo, foi 

realizado o Congresso de Lingua Nacional Cantada, realizado pelo Departamento 

Nacional de Cultura de Sao Paulo. Basicamente tres discuss6es integraram a pauta do 

congresso: a integra9ao de algumas caractersticas da expressao cultural popular que 

estivessem de acordo com o ideal de brasilidade; o perigo para a unidade nacional 

representado pelo universo cultural dos alemes e italianos, devido a s fortes liga96es 

com suas origens culturais; e a heran9a portuguesa - al6m da contribui9乞o doi ndio e do 

negro - destacando a nasalidade do idioma. Esta reinterpreta9ao da heran9a portuguesa, 

especialmente a a9oriana, teve forte repercussao, anos mais tarde, em Santa Catarina. 

104 Arquivo Publico do Estado de Santa Catarina. Relatrios dos Servi9os de Instru9o Phblica durante o 
Ano Revolucion自rio (25/10/30-25/10/31), p. 07. 

41 



"Num empreendimento que acabaria tendo alcance insuspeito, intelectuais 
catarinenses de origem portuguesa empenharam-se em reinterpretar a hist6ria 
de Santa Catarina, n乞o apenas esmaecendo o papel dos descendentes de 
outras tradi6es culturais, como tamb6m inaugurando uma nova temtica at 
ent含o inexistente ou pouco efetiva: o a9orianismo".105 

Mrio de Andrade, ao participar do Congresso de Lingua Nacional Cantada, 

evento que・ para ele, era uma insensatez maravi屈osa, prop6s di1rerenciar.se daquilo que 

corria pelo mundo nacionalista・ E advertiu: hd que se perceber que sua proposta 

articula-se, sem armas, sem a guerra declarada, mas com o discurso, com oPoder da 

palavra aos Pressupostos nac加nalistas na medida em que diz‘か em busca do Brasil e 

de sua verdadeira sign夢caぐdo hおtrica no mundo ' 106 Segundo Ello Serpa, referindoー  
se ao Congresso, tal empreendimento visava criar na sociedade brasileira um padro 

comum de lngua cantada,a exempん do que se fazia em outros paかes que vivenciavam 

experincias polticas autoritrias.107 Esta infiltra9ao politica do Estado nas instala96es 

cotidianas da popula9ao mostra como a unidade do regime autoritrio tenta minar as 

constru96es disformes presentes na extens乞o do territ6rio brasileiro, incluindo tamb6m, 

Santa Catarina. 

O governo Nereu Ramos levou a fundo esta id6ia, interferindo, al6m do 含  mbito 

das escolas, em aspectos ainda mais particulares. O Decreto-lei n。  35 de 1938, por 

exemplo, proIbiu nomes estrangeiros nas escolas ou ncleos de povoamento que 

viessem a ser fundados depois daquela data. Nomes estrangeiros eram abrasileirados no 

batismo de crian9as. Comprovar a freqencia dos filhos, devido a matricula obrigat6ria 

das crian9as em escolas autorizadas pelo Estado, tomou-se uma necessidade 

imprescindivel para que os pais pudessem retirar qualquer documento oficial. Tudo isso 

coberto por uma intensa censura a imprensa, prevendo prisao dos respons自veis pelos 

jornais que publicassem qualquer restri9ao a campanha. Novas diretorias foram 

empossadas nas mais diversas sociedades recreativas. A partir de entao, todas deveriam 

prestar contas ao Estado. Em meio s correspondencias com o Governador e o 

Secretario de Interior da Justi9a encontram-se diversos oficios de sociedades culturais e 

artisticas, onde prestavam conta de suas atividades ao governo estadual, comunicando 

105 FALCAO, Luiz Felipe. Obra citada, p. 179. Partindo do alerta deixado por Gilberto Freyre, onde faz 
uma reinterpreta 乞o da coloniza9ao portuguesa, o historiador catarinense Oswaldo R. Cabral escreve A 
Vitria da Coloniza 9do Acoriana em Santa Catarina (1941ン atualizando seus conceitos a respeito deste 
assunto em relaao a sua outra obra - Santa Catarina: Histria e Evolucdo (1937) - onde conclui que a 
colonizacao acoriana redundou em comoleta falncia. 
1nf nT,，、1、 A 	,',1! 	I戸、  -nT,，、1、 A 	,',1! 	I戸、 	 l 	TL 	、  - 	. 	l I, 	』  ， 	, 	, -' -- -ー  StI(I'A, L'llo・し（mgresso aa Lingua ivaczonal Cantada de lYiノ了 a insensatez maravilhosa da 
militariza9do das vogais. Nacionalismo, raa e lingua. In: Dilogos Latino-americanos, n。  3. Dinamarca: 
Centro de Estudos Latino-Americanos, 2000, p. 72. 
107 Id. Ibidem. n. 78. 
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mudan9as de dire9ao ou descrevendo suas atividades do decorrer do ano ou semestre.108 

Dentre elas esto a Sociedade Dramtico-Musical Carlos Gomes, a Sociedade Musical 

Uni乞o dos Artistas, Associa9乞o Cultural Luis Delfino, Sociedade Cultural Olavo Bilac, 

Sociedade Litero-Musical Dez de Maio, Sociedade Musical Conc6rdia, Sociedade 

Cultural Musical de Cruzeiro e Erval, Gremio Cultural Cid Rocha Amaral, Gremio 

Cultural Padre Schrader, ligado ao Col6gio Catarinense, a Sociedade de Cultura Musical 

de Florian6polis - mantenedora da primeira orquestra sinfnica da capital na d6cada de 

40 - e a Sociedade Musical Amor え  Arte. Esta u ltima, em 1947, envia ao governo 

estadual uma esp6cie de presta9ao de contas da banda musical com rela9ao a s atividades 

no decorrer do ano, lamentando a carencia de recursos devido a crise econ6mica: 

"Banda Musical: sob a entusidstica dire9ao do maestro Vespasiano Souza 
com a colabora9ao eficiente de Tito Santos, realizou nossa banda 12 Tocatas, 
sendo 11 sob contrato e uma gratuitamente na Festa do Senhor dos Passos. 
Como se portou a banda nessas exibi96es, dizem muito bem as referencias 
elogiosas que esta presidencia recebeu dos favorecidos. Embora a situa9o 
n乞o seja de ampla satisfa9ao popular, dada a angustiosa crise econ6mica 
manifestada ultimamente, repercutindo com mais intensidade na classe 
prolet自ria, de cujo meio puro safram nossos msicos na sua quase totalidade, 
existe ainda salutar entusiasmo para contrastar as agruras da vida presente. A 
essa pleiade de denodados trabalhadores de maos calosas e com alma de 
justos, vai a gratidao da Sociedade, sempre sincera e fraterna ,,.109 

Pode-se perceber, nesta parte do oficio, pelo menos um contraste entre o inicio, 

onde h自  uma descri9ao que vai do nmero de concertos ao comportamento da banda nas 

suas apari96es publicas; e a parte que segue logo ap6s, onde, em ritmo de lamento, 

insinuando um reclamo, hh uma breve exposi9ao da precria situa9ao em que se 

encontravam os msicos. Ao fim, muito pouco recebiam do Estado al6m da rela9ao de 

obriga6es civicas e patri6ticas. Os concertos no eram patrocinados pelo governo. O 

estado de pobreza dos msicos da Sociedade Musical Amor a Arte em 1947 

permaneceu pelo menos at6 o ano de 1949, conforme indicios da documenta9o 

encontrada. Outro detalhe curioso, diz respeito a interessante atua9ao social desta 

sociedade composta por msicos provenientes das camadas proletrias da popula9o 

florianopolitana. Estes msicos eram, na maioria das vezes, formados pela prpria 

108 Estas correspondencias encontram-se no Arquivo P丘blico do Estado de Santa Catarina (ndice de 
correspondencias com os Governadores e Secretrios de Interior da Justi9a - Acervo 1 - estante 6D). 
Al6m destas, havia tamb6m sociedades de carter esportivo, como sociedades de tiro, de gin自stica, entre 
outras, as quais nao me preocupei em arrolar durante a pesquisa, restringindo-me え  s que eventualmente 
apresentassem algum vinculo com a misica. 
～ノ Relat6rios Avulsos, 1947 - Arquivo P丘blico do Estado de Santa Catarina (c6digo ndice de relat6rios 
avulsos: 18-8 S. M. Amor e Arte r.1947 - cx. 56). Ainda hoje, esta banda toca na Procissao da Festa do 
Senhor de Passos. 
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sociedade, que promovia cursos de aprendizagem que aparentemente nao tinham custos 

para os participantes, conforme o fragmento que segue 

"Curso de Aprendizagem: continuou funcionando normalmente todo o ano o 
curso para msicos aprendizes que a dedicaao sem limites do Mestre 
Vespasiano vem mantendo com muito brilho e real proveito para a fonna9o 
dos msicos novos para a banda. Esse trabalho espontaneo, sem qualquer 
remuneracao nara auem o dirige. dinnifica o carter e eleva Vesnasiano como 
一一一一  」一一  一一一」  t 一一 I，  “一 	」 	一」  」  」  ”lIA 

um dos grandes benfeitores da sociedade".… 

Nao ha, nestas correspondencias, qualquer men9ao sobre aspectos musicais que 

digam respeito ao repert6rio ou a quest6es didticas n1 Mas isso nao deixa de espelhar 

as inten96es do governo catarinense para com estas sociedades: centravam-se muito 

mais na id6ia vigia-las e, na medida do possivel, controla-las, do que propriamente 

torna-las teis ao avan9o das quest6es referentes ao analfabetismo musical. A 

preocupa9ao por parte do governo com estas sociedades artisticas demonstra mais uma 

das estrat6gias usadas no perodo para infiltrar-se na privacidade, no cotidiano da 

popula9 ao. 

A interven9乞o estatal nos processos de cria9ao popular por vias de tentativas que 

visassem corrigir o seu gosto artistico foi, de fato, um tra9o deste perodo. Santa 

Catarina, por sua vez, mostrou-se afinada com tais ideais. A Circular de 1942 do 

Departamento de Educa9ao, no Decreto-lei n。  76, refere-se a educa9豆o civico-cultural 

das associa96es de carter privado, lembrando-as que estavam sujeitas d orientaぐdo e 
声caルagdo do Departamento de Educagdo, no tocanted instruぐdo cvica e educacdo 

fisica e cultural n2 Os programas, os hor自rios de funcionamento e de apresenta96es, os 

professores ou instrutores (que deveriam ser brasileiros): tudo deveria passar pelo crivo 

do Departamento. Os programas comemorativos deveriam ser enviados com dez dias de 

antecedencia para serem avaliados e, se necessario fosse, desaprovados na i ntegra ou em 

parte. A homogeneidade deveria perpassar desde os programas de ensino at6 a 

disposi9ao das coisas escolares n3 O som sincronizado da ordem e disciplina nas 

110 Id. Ibidem. 
nl Sobre o repertrio das apresenta96es da Sociedade Amor a Arte, falarei brevemente no pr6ximo 
capitulo, onde sera problematizada outra documenta戸o. 
112 ESTADO DE SANTA CATARINA - Secretaria da Justi9a, Educa9ao e Sade - Departamento de 
Educa9ao. Circular de 1942. Florianpolis: Imprensa Oficial do Estado,1943, p. 91. 
113 Conforme o Regulamento para Estabelecimentos de Ensino Primrio no Estado de Santa Catarina, 
sendo a cultura do gosto artstico fator poderoso para a conservaぐdo do material esco玩 aldm de 
desenvoんer na crianca o gosto pelo belo, deve-se praticar nos grupos e escolas isoladas o seguinte: αー  
As salas de aula e demais dependncias do edifcio escolar devem apresentar sempre, alm de uma 
ornamentado sづbria,amais rigorosa ordem: 'UMLUGAR PARA CADA COISA E CADA COISA EM 
SEULUGAR'. b~Sobre a mesa da classe ou escola ser conservado somente o seguinte material:l 一  
um vaso com flores; 2 - o programa de ensino; 3一 o tinteiro, duas canetas e um lpis; 4 - o Registro de 
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escolas deveria transformar entao, o chefe da na9ao em um maestro que, com a 

supressao das incont自veis diferen9as por vias da ordem concebida como fazer artstico, 

estabeleceria como un合nime sua competencia na reg6ncia do coro social. A este h ltimo 

estava reservado um repert6rio de ordem e disciplina que nao pretendia ser uma 

grandiosa polifonia. Grandiosa sim, mas a beleza deveria estar, segundo a concep9ao do 

regente, na unidade sonora da na9ao e nao na genialidade das tramas polifnicas 

formadas pela diversidade cultural brasileira. 

O contraste entre o inicial descaso das autoridades com as a reas de coloniza9o 

imigrante - gerando a necessidade da cria9ao de institui96es particulares de educa9o 

para que seus filhos nao ficassem sem instru9ao - e o rgido controle destas institui96es 

no processo de nacionaliza9ao iniciado ap6s o movimento de 30, alcan9ando seu auge 

durante o Estado Novo, apresentou-se como sintoma constituinte das peculiaridades do 

processo de nacionaliza 乞o do ensino catarinense. Desta forma, a nacionaliza9ao do 

ensino nao deve ser entendida, conforme Falcao, como um plano para acelerar um 

processo 戸  em curso, mas sim como uma aぐdo endrgica, para ndo dizer brutal, 

objetivando instrumentalizar a educa9do prmal no sentido de que elaルncionasse 

como uma cunha afim de quebrar abruptamente os elos costumeiros depnnaぐdo de 

uma identidade cultural Pecul iar.'4 Talvez este seja um dos motivos que explicam a 

falta de profundidade - quase um desapego - das quest6es nacionalistas em Santa 

Catarina, tra9o este que procurarei aprofundar no decorrer deste trabalho. 

Expus, at6 agora, aquilo que o governo federal prop6s para o ensino musical de 

jovens e crian9as. Procurei explorar rela96es entre propostas governistas 

correspondentes ao ensino musical escolarizado no contexto brasileiro e catarinense e as 

politicas nazi-fascistas europ6ias, al6m de aspectos mais gerais da realidade escolar e 

artstico-musical de Santa Catarina que, por sua vez, mostrou-se - em termos politicos - 

integrada ao discurso nacionalista e a necessidade do ensino da msica e dos hinos 

patri6ticos nas escolas. Inicia-se, enfim, a trajet6ria mais especifica da realidade escolar 

Li6es ou a Caderneta de tarefas didrias; 5 - o livro de chamada, ap6s ser戸ito o resumo do dia e 
lancados os apontamentos no quadro negro, ser guardado na gaveta; c~Sobre os armdrios ndo ser 
colocado o可elo algum; d - Os m6veis, dispostos com arte e simetria, devem apresentar aspectos de 
ordem epeグeito asseio; e一O gabinete do diretor e as outras salas, como bibliotecas, museu, etc..., sero 
igualmente oh/etos de carinho. Os mづveis devem ser af colocados com a maior sobriedade possvel e 
secretrias ou mesas ndo devem apresentar-se abarrotadas de livros, papis e outros objetosゾ- Os 
armdrios do arquivo e os que servem para dep6sito de material consumvel, devem apresentar sempre α 
ordem mais rigorosa. Arquivo P立blico do Estado de Santa Catarina. Regulamento para Estabelecimentos 
de Ensino Primrio no Estado de Santa Catarina - art. 338. 0 artigo 377 tamb6m atribui ao bom gosto 
artstico dos dirigentes escolares, o cuidado dispensado com a parte externa do estabelecimento escolar. 
114 FALCAO, L. F. Obra citada, p. 169 
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florianopolitana, onde abrirei algumas das discuss6es que serao aprofundadas no 

prximo capitulo, referentes a forma9乞o intelectual das elites em institui96es de ensino 

da capital. 

3・ Clssicos e nacionais: A嬰'ectos db educaぐdo musical em Florian中o活  

Afunilando ainda mais a discussao, come9o, entao, a talhar fragmentos menores, 

por6m decisivos para um melhor reconhecimento da face deste capitulo, delineado por 

sobre as linhas do cen自rio escolar de Florian6polis, com e nfase no perodo do Estado 

Novo - por6m, a elasticidade da pesquisa traz dados desde 1930 at6 fins da d6cada de 

1940. Pude identificar, durante a pesquisa, importantes distin96es no que diz respeito ao 

ensino musical em institui96es publicas e privadas. Duas escolas privadas configuravam 

o espa9o escolar da capital: o Ginasio Catarinense, fundado por padres jesuitas, abrigava 

em sua maioria quase absoluta os filhos da elite catarinense; e o Col6gio Cora9ao de 

Jesus, dirigido pela Congrega9ao das Irm乞s da Divina Providencia e destinadoa 

forma9ao da ala feminina da elite do estado.115 Ambas as institui96es apresentaram, ja 

naquele momento, estruturas basicas para o ensino musical (pianos, professores de 

msica, aulas de instrumentos). Isso devido a s longas tradi96es musicais europ6ias s 

quais estavam vinculados tanto os padres jesutas do Catarinense, quanto as irmas da 

Divina Providencia do Cora9ao de Jesus. A msica jh fazia parte, anteriormentea 

obrigatoriedade do ensino musical na d6cada de 30, dos programas de forma9ao de 

ambas as institui96es, realidade completamente diferente daquela vivida em escolas 

pblicas, conforme comentarei mais adiante. Devido a inviabilidade de pesquisa nos 

arquivos do Col6gio Cora9ao de Jesus, nao me foi possivel tra9ar um caminho tao 

detalhado quanto aquele do Ginasio Catarinense, onde a documenta9ao p6de ser 

acessada sem maiores problemas. 

Como institui9ao formadora de uma parcela seleta da sociedade catarinense, o 

Cora9ao de Jesus apresentava, j自  em meados do s6culo XX, classes dedicadas ao ensino 

musical. Nao s6 msica, mas a pintura e outros trabalhos manuais eram tidos como 

ensinamentos basicos a s meninas de familia. Em 1915, quando o col6gio passou a 

contar com o curso de ensino primario superior, aulas para crian9as de 7 a 11 anos, um 

115 Esta congrega9乞o tem sua Casa Matriz em Mnster, na Alemanha. Localiza-se em Florianpolis sua 
Sede Providencial no Brasil. 
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jardim de infkcia e aulas particulares de trabalhos de agulha, pintura e msica 

instrumental constituiam parte do currculo da institui9ao.'16 O ideal do col6gio era 

釦rnecer uma boa educacdo cvica e religiosa, al6m de uma s6lida instruぐdo nas 

matrias do Curso Preliminar e do Norm,1al."7 Fora das li96es obrigat6rias, as classes de 

msica configuravam um saber adicional, exercendo, ainda, uma ftmn9乞o de distin9o 

cultural. Estas aulas eram oferecidas aos jovens interessados e que pudessem pagar al6m 

do exigido para a freqencia normal. As classes de instrumento propostas em 1919 eram 

de piano, violino, bandolim e cItara.n8 Os ideais musicais estavam em acordo com 

aqueles referentes a educa9乞o em geral, calcados na valoriza9ao da doutrina crista, na 

importancia do aprendizado da lingua e valores civilizat6rios europeus, em especial os 

alemaes.n9 

Al6m destes, eram ensinados o canto e a teoria da msica.'20 A institui9ao 

contou, durante as ddcadas de 1920 e 30, com duas professoras de msica (Irm 

Ver6nica e Irm乞  Bernwarda). O canto e a msica eram, naquele momento, elementos 

constantes nos quatro anos do curso normal, pelos menos at6 onde pude comprovar 

observando as grades curriculares entre os anos de 1925 e 1933. Os valores da msica 

escrita europ6ia eram, tal qual no Gindsio Catarinense (conforme demonstrarei a seguir) 

predominantes. Durante os anos 30, conforme entrevista realizada por Bopr6 em 1988 

116 Eventualmente tais trabalhos eram apresentados a sociedade em exposi96es locais. Conforme Joo 
Barbosa, em cr6nica publicada n'A Gazeta intitulada A exposido do Colgio Cora戸o de Jesus: Um 
verdadeiro acontecimento artstico, constitui a exposicdo de arte decorativa e dom脅tica, que as piedosas 
Irmds da Dん加α Providncia realizaram naqueた acreditado educandrio. Concorreram ao certame 
senhoras e senhoritas da nossa elite que fazem o curso de bordados, pinturas, traba訪os manua叔 obras 
dbla仇aeた・ αnte tanta coisaPeグ乞ila,que a gente ndb sabe como mdos humanas Podbm conlとccionar, 
fica-se na impossibilidadepcalizar, este ou aquele trabalho. にノ Caderno de Crnicas, De Arte n。  163 
(22/11/1937)・  Apresenta96es musicais, por6m, eram mais freqentes e obtinham maior respaldo na 
imprensa local, conforme procurarei expor no canitulo seguinte. 
117 Conforme estatuto da institui 頭o. Apud. BOPR. Maria Regina. O Colgio Coraco de Jesus na 
educacdo catarinense (1898 - 1988). Florianpolis: Editora Lunardelli (Co-edi9ao Col6gio Cora9ao de 
Jesus、. 1989. n. 80. 
118 ハ t 工1・二  

u D anaoiim provavelmente entrou como instrumento capaz de dar conta de repert6rios populares. A 
cItara, usada pelos assirios, gregos e egpcios na Antiguidade e modificada pelos europeus na Idade 
M6dia, pode ter sido usada no Brasil no acompanhamento do c6co, na segunda metade do s6culo XVIII, 
quando esta dan9a peculiar do Norte e do Nordeste chegou aos sal6es, o que nao explica, ainda, sua 
presen9a no quadro de instrumentos ensinados pela institui9ao. Ver VALENCA, Jos6 Rolim. Modinha: 
razes da msica do povo. Sao Paulo: Empresas. 1985. n. 79. 
1191、ー」  

i-'reaomrnavam na eauca9ao brasileira, ate a decada de 30, valores europeizantes de formacao. Tais 
ideais eram estabelecidos atrav6s de iniciativas imigrantes que contrastavam com a quase completa 
ausencia de diretrizes s6lidas referentes ao ensino escolar. Conforme Jos6 Ant6nio Tobias, referindo-se 
aos anos iniciais do s6culo passado, nao havia um s6 de nossos dirigentes que [cogitass可 seriamente 
nesta questo ou que sinceramente dela seクreocupasse]. TOBIAS, Jos6 Ant6nio. Histria da Educacdo 
Brasileira. Sao Paulo: IBRASA, 1986, p. 24. No caso do Cora9ao de Jesus, as fortes tendencias 
germanicas chegaram a manter o curso de alemao na grade curricular como disciplina obrigat6ria durante 

踏覇農畿；繁器詔驚繁器響・認黒漂 o do Estado Novo, o curso釦lC面celado 
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com Irma Marcilia, algumas restri96es referentes a msica popular eram colocadas jh 

em conseqencia da ditadura do governo Vargas. A irma conta que nos tempos da 

ditadura de 30, ndo se recebia favoravelmente que as alunas cantassem determinadas 

marcんnhas como'6Jo teu cabelo ndo nega mulata'.J'e'6ノ all rig加 all right etc. 

Tais marchas tinham um esprito crtico tanto a politica germ合nica do nacional- 

socialismo, quanto aos frutos do movimento de 30. As mhsicas referidas pela irmを  sao: 

a primeira, um sucesso carnavalesco de 1932, de Pixinguinha, Lamartine Babo, Carmen 

Miranda, entre outros. A can9ao tratava da nomea9ao de interventores para os estados, 

poltica esta criada com o movimento de 30. 

"Tens o sabor! Bem do Brasill Tens a alma cor de anil! Mulata, mulatinha, 
meu amor! fui nomeado teu tenente interventor! O teu cabelo nao nega 
mulata, mulata! Porque 6 s mulata na cor! Mas como a cor nao pega, mulata! 
Mulata eu quero o teu amor". 

A segunda, chama-se Salada mista, de Ary Barroso. Uma s自tira sobre o Pacto de 

Munique, assinado pela Inglaterra, Alemanha, Itlia e Fran9a e que deixou a 

Tchecoslovhquia sobre o dominio de Hitler. 

"Uma pitada de massa de tomate! All right, all right! E tres gotinhas de 
molho ingles! S6 tres, s6 tres! Algumas gramas de petit-pois! Fran9ois, 
Fran9ois! E ficou pronto o piro do chanceler! Que papou de colher! Que 
papou de colher".12' 

O controle do sistema educacional exercido durante o perodo estadonovista, 

como se sabe, foi intenso. O Cora9ao de Jesus n谷o foi exce9乞o, comemorando, 

conforme crnicas do col6gio, os anivershrios do Estado Novo como data hist6rica de 

relevante importancia e intensa emo9ao civica. A homenagem prestada no primeiro 

anivers自rio do Estado Novo, em 1938, prolongou-se por trs horas (..) e no 

encerramento pl inaugurado o retrato de presidente Getlio Vargas.122 Para Bopr, 
talvez devido ao carter celebrativo de sua obra (lan9amento referente aos noventa anos 

da institui9ao), tais homenagens nao representam uma completa adesao da institui9aoa 

politica estadonovista, tendo em vista que desde a sua funda9ao, tais eventos foram 

cultivados independentemente da situa9ao politica do pais. A autora cita como exemplo 

as famosas horas de arte, que eram reaルadas em todas as sdries e, pelos documentos, 

Pode-se constatar que elas ndo sqfreram inte,r響写do, nem mesmo quando em Plena 

efervescdncia da Segunda Guerra にノ,quando da comemoraぐdo do primeiro centendrio 

121 Dados obtidos em BOPR, Maria Regina. Obra citada, p. 137 
122 Id. Ibidem, p. 163. 
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(1942) da congregaぐdo.'23 Nao pode ser negado, por6m, estando alheio ao espirito 

comemorativo de ento, que o carter destas apresenta96es foi alterado conforme as 

exigencias do Estado Novo. Tanto que a data em quest乞o - 31 de maio - foi criada pelo 

regime para comemorar seu pr6prio aniversrio. Estando ciente da pressao sofrida pelas 

irm谷s - por um lado por serem alemas, e por outro, por estarem a frente de uma 

institui9ao de ensino em Santa Catarina, um alvo duplo da poltica Vargas'24 - pode-se 

compreender perfeitamente o quao dificil (ou mesmo impossivel) seria manter o col6gio 

alheio a s exigencias estatais daquele momento, ainda que com certa autonomia 

cotidiana. 

A vida musical do Col6gio Cora9ao de Jesus era, de fato, movimentada. Dentro 

de um circulo especifico da cidade, as Horas de arte promovidas pela institui9ao eram 

conhecidas por levar ao p丘blico apresenta96es de suas alunas de msica, tImidas 

pianistas ou cantoras, coros ensaiados para cantar hinos e can96es, e recitantes que 

dedicavam-se a poesia. Tais eventos obtinham at6 mesmo repercuss乞o na imprensa 

local. A carencia de eventos maiores concedia a estes propor6es consider自veis. Sobre 

as rela96es entre as Horas de arte e a imprensa, falarei mais tarde, no pr6ximo capitulo, 

onde esta parte do cenario artstico florianopolitano sera trabalhada a partir de uma s6rie 

de textos (cr6nicas e crticas) publicados nos jornais locais. 

Junto com o Cora9ao de Jesus, o Ginasio Catarinense tamb6m funcionou como 

institui9ao formadora da elite catarinense, recebendo grande aten9ao pela 

responsabilidade de formar a ala masculina daquele seleto grupo, rea de concentra9ao, 

portanto, das expectativas para os novos politicos, intelectuais, m6dicos, advogados e 

religiosos. No que diz respeito a msica, ja antes da d6cada de 1930 e anteriormente え  

obrigatoriedade do ensino musical instaurada no governo Vargas, o Ginasio apresentava 

tamb6m uma estrutura destinada ao ensino musical, mais especificamente, da msica 

erudita. Fosse a partir do revolucionario gramofone, onde nas tardes livres, nas quais a 

antiga banda musical do Ginsio deu retretas, ouviu-se no galpdoa'.J grande vitro瓦  
executando peぐas clssicas e modernas'25, ou ensaios da orquestra do Ginhsio - a qual 

123T," .」 	. - 』  ー  ia. irnciem. n. iO'. 
124 Em entrevista realizada por Bopr6 em 1988, quase meio s6culo depois, a Irm Marcilia lembra a 
ocasiao da Segunda Guerra Mundial com um tempo dflcil. Lembra que, com freqencia, durante as 
refei96es, dois ou tres homens invadiam o refeit6rio sem bater a porta ou pedir licen9a. Mesmo 
perguntando-lhes o que queriam, nao obtiam resposta alguma: Eu acho que eles vinham inspecionar, nos 
olhavam com muita desconfianca por sermos alemds. Id. Ibidem. n. 175. 
I25 T、 11! . 	, 	- 	二 	.- _ ー . 	"-- 	-- 	』 	‘' 
- Keiatonos cio uymnasio Latarmense, 1930, p. 63. A gratia das palavras nos trechos citados dos 
relat6rios foi atualizada. 
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tomavam parte v自rios senhores da cidade - e dos coros da Schola Cantorum126, dos 

meninos e dos homens. Estes ensaios tinham regularidade semanal. 

Figura 	1.2 	Material 
encontrado nos arquivos do 
Col'gio Catarinense, entre os 
quais est証o um livro de 
Cantos Orfe6nicos, dois 
livros de cantos sacros 
(Laudate Dominum) e uma 
Circular de 1942 do 
Departamento de Educa恒o 
de Santa Catarina (foto 
montada pelo autor). 

Al6m disso, para as li96es de musica foi comprado no come9o daquele ano um 

novo piano com um timbre especial que veio a juntar-se com o outro jd existente.'27 O 

Gindsio oferecia tamb6m classes de instrumentos, tais como piano, violino e flauta.'28 

Apesar dos cursos de instrumentos enfatizarem o universo musical erudito, em 

passagem da crnica anual - uma esp6cie de di自rio do Ginasio - o cronista129, ao narrar 

um pic-nic dos internos como um dia de divertimentos, refere-se a trilha sonora do 

evento como fruto de uma orquestra improvisada de todos os instrumentos ruidosos 

possveis.'30 Entre estes instrumentos esto o violao e o cavaquinho, conforme nos 

mostra a foto logo abaixo, o que acusa um aproveitamento plural por parte dos alunos 

das instru96es musicais fornecidas pelo Ginasio Catarinense. Imagens como esta 

denunciam que a apar6ncia excessivamente europ6ia divulgada no col6gio no era 

126 o nome Schola Cantorurn tem origem medieval e visava o ensino do canto gregoriano. No caso do 
Catarinense, o nome est relacionado ao canto com e nfase em obras religiosas. 
127 Relat6rios do Gvmnasio Catarinense. 1930. o. 64. 
ー”vale lembrar que em abnl ao mesmo ano, o catarinense lan9ou a 'V eai9ao cio livro tiymnos e 
Canc6es, editada pelo Padre Maute, regente de msica. 
129 Nos relatrios do Gin'sio Catarinense, o cronista era, em geral, um padre que assumia o papel de 
descrever o cotidiano escolar na institui9乞o. Incluiam-se em seus escritos relatos de viagens realizadas 
com os alunos, eventos culturais e esportivos, al6m de detalhes aparentemente banais como pequenas 
confus6es entre alunos, rivalidades entre colegas ou o despertar diario da escola. O direcionamento destes 
detalhes varia de acordo com cada cronista. 
130 Id. Ibidem, p. 72. 
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sustent自vel senao atrav6s de concilia96es com manifesta96es musicais de carter 

popular e regional. Tais especificidades sonoro-visuais podem ser consolidadas atrav6s 

de boa parte da pintura nacional do perodo - em especial Portinari e, em menor medida 

no que diz respeito a pluralidade de estilos nacionais, Di Cavalcanti - onde o serto, o 

samba, o carnaval ou o frevo foram pintados e mapeados como caracteres culturais 

constituidores tanto de regionalismos diversos quanto de tra9os passiveis de 

generaliza9ao. 

Figura 1.3 Prquestra 
Sertaneja) Esta fotografia 
consta no Relat6rio do 
Gymnaslo Catarinense de 
1930 e ' composta por 
alunos da institui恒o. 

Figura 1.4 (Pic-nた  em 
Furnas) Esta 旬tografia 
consta no Relat'rio do 
Gymnasio Catarinense de 
1930 e' composta por alunos 
da institui'Ao. 

Em 1931, a disciplina Mjsica passou a integrar o quadro de matrias do Ginhsio 

(ver quadro demonstrativo - figura 1.5 - do n丘mero de aulas dadas nas cadeiras do 
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curso em 193 1)131 onde permanece at6 o ano seguinte. Por6m, no curso m6dio aboliu-se 

o canto. O coro do Ginasio tamb6m restringiu-se a pouquissimos ensaios, embora o 

cronista ressalve a execu9ao de composiぐ6es de vez em vez ndo fceis, merce da hdbil 

direぐdo do R. P. Duffner. A orquestra, por sua vez, sentindo a falta de seu antigo 

regente, R. P. Maute (o motivo da ausencia nao 6 informado pelo cronista), reiniciou seu 

trabalho sob a regencia do maestro Tenente Pompeu, dirigente da Banda da For9a 

Publica. O ensino instrumental decaiu, mantendo o nmero de violinistas do ano 

anterior (onze) e diminuindo o nmero de pianistas para nove e o de flautistas para 

um.132 Em suas apresenta96es, a orquestra continuava a executar pe9as do repert6rio 

classico e romantico. 

curso em 1931)131 onde permanece até o ano seguinte. Porém, no curso médio aboliu-se 

o canto. 0 coro do Gindsio também restringiu-se a pouquissimos ensaios, embora o 

cronista ressalve a execução de composições de vez em vez neio fciceis, mercê da hábil 

direção do R. P. Duffner. A orquestra, por sua vez, sentindo a falta de seu antigo 

regente, R. P. Maute (o motivo da ausência não é informado pelo cronista), reiniciou seu 

trabalho sob a regência do maestro Tenente Pompeu, dirigente da Banda da Forga 

Pública. 0 ensino instrumental decaiu, mantendo o número de violinistas do ano 

anterior (onze) e diminuindo o número de pianistas para nove e o de flautistas para 

um.132 
Em suas apresentações, a orquestra continuava a executar peps do repertório 

clássico e romântico. 
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Figura 1.5 Quadro Demonstrativo das 
disciplinas do Curso do Gymnasio 
Catarinense. Consta no Relat6rio de 1931, 
pp. 05. 

Figura 1.5 Quadro Demonstrativo das 
disciplin as do Curso do Gymnasio 
Catarinense. Consta no Relatório de 1931, 
pp. 05. 

131 1,一一  
rjste uauo tem base somente na documenta9ao consultada (1930-1950). Sabe-se, porm, que a 

presena ao ensino musical extra-curricular ja era marcante na institui9ao anteriormente ao ano de 1930. 

こ讐ど抄L鷲峯VA・かorb9押・三タクri9fido Escolar das Elites: o Gindsio Catarinense na Primeira 
Aepuvsica. r ionanopoiis: tcfltora Uldade Futura. 2001. 
13zT工一一  ，ハ，、ハ 	」 	， 	. 	． 	 一 	了  

, m i了.,u, catorze aiunos ae plano, onze de violino e dois de flauta estavam matriculados nos cursos de 
musica ao colegio. 

131 Este dado tem base somente na documentação consultada (1930-1950). Sabe-se, porém, que a 
presença do ensino musical extra-curricular já era marcante na instituição anteriormente ao ano de 1930. 
Ver DALLABRIDA, Norberto. A Fabricação Escolar das Elites: o Gincisio Catarinense na Primeira 
Republica. Florianópolis: Editora Cidade Futura, 2001. 
132 Em 1930, catorze alunos de piano, onze de violino e dois de flauta estavam matriculados nos cursos de 
müsica do colégio. 
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Ao que parece, no primeiro ano ap6s a tomada de poder de Getlio Vargas, onde 

foi decretado pela primeira vez a obrigatoriedade do ensino da msica, o Gin自sio 

Catarinense n谷o apresentou mudan9as significativas no que diz respeito え  instru9o 

musical. Em 1932, com novo regente (o professor de piano Arthur Gama d'E9a), a 

orquestra do Gin自sio conseguiu ensaiar com regularidade semanal. Os coros 

continuaram na descendente, realizando ainda menos ensaios. Em 1933, a disciplina 

Mlsica some da grade de disciplinas, sem com isso, suspender as atividades musicais 

do Gin自sio. O Sr. Gama d'E9a, ainda na regencia da orquestra, ajudou a manter, 

segundo o cronista, o gosto classico, tido pelo narrador como o ideal da institui9乞o. 

Com  a despedida do professor de violino Raymundo Bridon, depois de sete anos 

exercendo esta fun 9 ao, o nmero de alunos de violino tamb6m caiu. Sobre os ensaios do 

coro nao houve noticias neste ano. Dc forma geral, sao detalhes do universo privado, 

pessoal que acabam por direcionar o rumo da msica nestas escolas. O Catarinense 

tamb6m mantinha uma orquestra, formada geralmente por senhores da cidade - em 

grande parte ex-alunos - e alguns alunos de destaque nas aulas de msica. Em 1934, a 

orquestra 6 elogiada de forma emocionada pelo cronista que, al6m do apre9o s pe9as 

tocadas, lembrou do papel da msica como simples propulsora de prazer e 

descontra9ao: 

"Foi a orquestra que teve a primeira palavra no dia da 'lectio brevis' dando a 
todos as boas vindas com uma marcha simples, mas prazenteira. Era a 
orquestra que animava e predispunha os espiritos, por vezes um tanto 
abatidos, nos dias da promulga9ao solene das notas bimensais, e teria sido a 
orquestra a dar o 丘  ltimo adeus a todos os nossos estudantes se nao fosse o 
projeto da m6dia que dispersou, num piscar d'olhos, a maioria dos nossos 
estudantes".133 

Cerca de vinte alunos do Ginsio Catarinense dedicavam-se ao estudo da msica 

em 1934, principalmente de violino, piano e canto. Por6m, curiosamente, ndo faltou 

quem se dedicasse ao estudo de flauta, violo e gaita deples, proporcionado esta 

紐ima, um sopro de reaぐdo e db vida nova tanto nos festivais dil congregaぐdo, como 

nos recreios dos internos. A inclusao de instrumentos de carter popular como o violo 

e a gaita de foles representa uma certa expansao musical no cotidiano dos alunos. As 

rodas de msica eram tocadas e cantadas na companhia destes instrumentos. O uso de 

repert6rios populares (infelizmente nao se sabe com precisao que can96es eram tocadas) 

representava, para os alunos, uma forma de descontra9ao e de comunhao entre amigos. 

Os padres do col6gio, apesar de nao desaprovarem aqueles momentos e nem tampouco 

133 Relat6rios do Gymnasio Catarinense - 1934, p. 65 
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impedirem a ocorrencia de tais eventos, acreditavam que para al6m destas experiencias 

deveriam estar aquelas, referentes a prtica ensinada na escola, da msica dita culta, de 

carter europeu. Ap6s lembrar do sopro de reagdo e de vida que os momentos de 

descontraぐdo musical vivenciados pelos alunos traziam ao ambiente escolar, o cronista 

ressalva: 

"Nao nos contentamos, por6m, com a msica profana. Al6m das missas 
solenes, cantadas pelos internos nas festas principais do ano eclesiastico, sob 
a dire9ao do R. P. Diretor, formamos um coro de pequenos externos que 
cantavam nos domingos durante a missa, o que, por6m, pouco durou devido a 
certas oposi96es e dificuldades, que com o andar dos tempos foram surgindo 
de todos os lados. Contudo, durante os seis domingos de S. Luiz, nao faltou o 
canto que atraia os ginasianos e o povo a ponto de encherem a capela do 
Gin自sio". 134 

No ano seguinte, o cronista iniciou a parte que se refere a msica e ao teatro 

tocando na questo referente ao embate entre a dita msica classica e a msica popular 

O Gin自sio Catarinense apresentou, neste contexto, uma postura muito bem definida 

diante das mais diversas manifesta96es musicais: 

"A orquestra do Gin自sio sempre foi um elemento principal das solenidades e 
festas. Estando impedido o excelente pianista dos anos passados, o nosso 
abnegado professor de msica, Sr. Gama d'E9a o substituiu condignamente 
no piano, tomando a regencia da orquestra o R. P. Emilio Duffner. Sem 
dvida a orquestra neste ano teve cunho especial, pois deixamos de lado 
valsas, marchas. nolcas. etc... executando exclusivamente ouvertures. 
sinfonias e outras pe9as classicas. E mento de notar o tato que os alunos e os 
assistentes em geral em profundo silencio e com verdadeiro gosto ouviam 
esta msica clえssica. Est, pois, provado que ainda hoje os jovens apreciam 
as obras de arte e aue a msica banal e batida na aual se sacrifica tudo ao 
一与一  一 	！一 	1 一一 	，,135 ritmo enjoa e aoorreceニーー  

A consciencia das diferentes formas de ouvir e viver a msica trazida pelo padre 

- entao cronista ー  traz pelo menos dois sentidos possiveis para a msica nas suas 

diversas manifesta96es: um que associa msica popular a descontra9ao, ao passageiro; 

outro que une a forma de escuta (em silencio absoluto) e compreensao da msica de 

concerto ao processo de refinamento e educa9乞o do espirito. Para al6m das separa96es 

propostas pelo padre entre cultura popular e cultura erudita, pode-se apontar alguns 

cruzamentos que melhor explicam o cotidiano daquela institui9乞o. A utiliza9ao do 

aprendizado te6rico (escrita e leitura da pauta musical, conhecimento de harmonia, ...) e 

t6cnico (forma9ao de instrumentistas, experiencia em conjuntos musicais, ...), para a 

expressao e vivencia das formas musicais populares 6 um deles. A partir dai, novos 

134 Relat6rios do Gymnasio Catarinense, 1934, p. 65. 
135 Relat6rios do Gymnasio Catarinense, 1935, p. 61. 

54 



experimentos culturais sao elaborados, novas formas de tocar, de ouvir e de lembrar a 

msica podem tomar forma. O ensino musical p6de ser apropriado de forma diversa 

daquela esperada pelos padres da institui車o. Um violinista poderia vir a tocar bandolim 

ou a ser um cavaquinista. Um pianista tocando gaita podia ser uma imagem comum, 

bem como um membro do coro participando de serestas como cantor. Nをo se tem, 

infelizmente, sinais que apontem detalhes mais especificos com o intuito de tomar tais 

apontamentos mais s6lidos do que meras suposi96es. 

Adentrando na d6cada de 30, percebe-se que a parte do relat6rio que 

inicialmente destinava-se a arte sonora, intitulada MIsica, e que depois uniu-se ao teatro 

(MIsica e Teatro), vai desaparecendo. Em 1936 passa a chamar-se Teatros e Festas. Se 

antes eram encontrados longos textos narrando eventos musicais, at6 os mais informais 

(como 6 o caso das brincadeiras nos intervalos das aulas), a partir da entrada dos anos 

de 1936 e 1937, os relat6rios passam a mencionar a msica sem freqencia alguma, 

referindo-sea s atividades sonoras de maneira breve e pobre, se comparados com os 

relatos anteriores: Cumpre tambdm agradecer as belssimas exibic6es de arte musical 

que nos deu a orquestra, composta de pr（施ssores de mlIsica e virios artistas daルca 

"blica e do 14。  β，  C. sob a direぐdo do Rev. P. Werner Soell.136 No ano seguinte, as 

mesmas miseras linhas em meio a s minuciosas descri96es acerca das pe9as teatrais 

foram dedicadas a s atividades musicais do Ginsio. Houve, por6m, alguns ensaios 

civicos que incluiram hinos, tambores e cometas.137 Com o inicio do Estado Novo, a 

tendencia foi cada vez mais a substitui9ao da preocupa9ao est6tica pela preocupa9ao de 

carter civico-patri 6tico: 

"Festas civicas e patri6ticas: se em anos anteriores o Ginasio tomava apenas 
parte na formatura de 7 de setembro, celebrando os demais feriados nacionais 
no prprio recinto do estabelecimento, tivemos neste ano nada menos de 6 
formaturas oficiais, a saber: 21 de abril, 24 de maio, 30 de maio, 7 de 
setembro e 19 de novembro. As principais comemora96es civicas no recinto 
do ginsio foram as do dia 13 de maio, 31 de maio, a semana de Os6rio, a 
semana de Caxias, 10 de novembro (...)". 138 

O canto permeou tais comemora96es por meio dos hinos patri6ticos, 

principalmente o Hino a Bandeira e o Hino Nacional, embora ainda aparecessem, 

eventualmente, apresenta96es de pe9as principalmente do repert6rio classico e 

romantico. A consciencia de um novo estado de coisas era disseminada e estas 

136 Relat6rios do Gymnasio Catarinense, 1936, p. 78. 
' Ver Relat6rio do Gymnasio Catarinense, 1937, pp. 98-105. 
138 Relat6rios do Gynmasio Catarinense, 1938, p. 73. 
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apresenta96es eram um dos meios de difusao e fixa9ao das mudan9as.139 Na passagem 

do ano de 1942 para 1943, pelo Decreto 11.236, o Presidente da Rep丘blica autorizou o 

Gindsio a funcionar como Colgio Catarinense, conforme o Art. 2 do mesmo decreto. 

As aulas de canto voltam, coincidentemente ou nao, a integrar a grade, agora estendida 

at6 o quarto ano. Ainda em 1943, o Col6gio teve efetiva participa9ao no Terceiro 

Congresso de Brasilidade. Apesar do carter improvisado dos desfiles, causaram, 

segundo o cronista daquele ano, surpresa e como9乞o nas autoridades presentes.'4o Os 

relatos artsticos sempre presentes nos relat6rios do Catarinense foram fundidos em 

meio a intermin自veis textos de exalta9ao patri6tica, hist6ricos das festas e de venera9o 

a ex-alunos que alcan9aram o sucesso servindo a patria, O que antes compunha uma 

preocupa9ao complementar, parte, passou a integrar o universo das disciplinas. Assim 

como nao havia textos sobre a matemtica ou o latim, nao mais escrevia-se tamb6m 

sobre msica. Noticias sonoras passaram a ser encontradas em espa9os como o da 

Crnica141, sempre na forma de breves refer6ncias sobre ensaios ou apresenta96es sem 

especifica9ao alguma, se restringindo ao dia e, quando muito, ao nome, sendo muitas 

vezes informa96es desarticuladas e apressadas. Segue exemplo: 21 de Agosto de 1946 - 

Dia de mormaぐo e vento nordeste. Os alunos com gnio carregado. TIlio G. ndo se 

conforma que a guerra terminou, e v no Gi乃erto um nazista. Ensaio de tambores e 

clarins.'42 

O espa9o da msica parece ter sido, de fato, modificado. O envolvimento dos 

alunos com temas da guerra e da politica e as novas formas de comemora9ao, agora 

prezando de maneira direta e insistente pela ordem e disciplina, parecem ter tomado 

menos frequentes aqueles momentos de msica nos intervalos. E vhlido lembrar que, em 

princpio, as altera96es e ausencias aqui comentadas referem-se ao conteudo dos 

relat6rios da institui9ao. Nao pretende-se confundir o conteudo destes textos com a 

realidade vivida no col6gio; nao se pode negar, porm, o vinculo entre um e outro 

139 Em ora9ao feita para homenagear o ex-diretor Padre Walter Hofer, refletindo sobre o tempo como 
agente de transforma9ao social, o ex-aluno Antenor Morais comenta os tempos de Estado Novo: O Tempo 
que encanece os cabelos, que emboんra as paredes, que corr うi a pedra, que desmorona os movimentos, 
que ed/Ica, pela agrega9do microsc如ica dos iが‘s6rios, rochedos, ilhas e continentes; o Tempo, esse 
companheiro da vida e da morte,'o modflcador por excelncia das etapas da nossa vida. Num simples 
decorrer de dias, vindes encontrar nesse ambiente grandes modificag6es. O Ginsio Catarinense passou 
assim como que para um Estado Novo (..). Relat6rios do Gymnasio Catarinense, 1940, p. 119. 
140 Relatrios do Col6gio Catarinense, 1943, pp. 6-19 
141 Este espa9o representava, no interior dos relatrios anuais, uma espdcie de di自rio do cotidiano escolar, 
onde eram arroladas todas as atividades executadas, promovidas ou organizadas pelo col6gio durante a 
ano letivo. 
142 Relat6rios do Col6gio Catarinense, 1946, p. 152. 
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Conforme procurarei expor na quarta parte deste capitulo, as lembran9as do Estado 

Novo constituem marcas ainda presentes na mem6ria daqueles que viveram, na 

condi9ao de alunos, aquele momento. 

A nova cara da orquestra do col6gio era, de fato, sintoma das altera96es no 

cotidiano musical da escola. Se antes, al6m das aulas de piano, flauta e violino, havia 

tamb6m uma orquestra destinada a tocar pe9as de carter classico-romntico; agora, 

com a passagem do Col6gio para um estado novo, o conjunto de alunos-msicos 

modificou-se radicalmente. Passou de orquestra para uma banda de clarins e outra de 

tambores. Instrumento de carater historicamente militar, usado desde a Idade M6dia 

para anunciar, atrav6s da guarda real, situa96es como a entrada do monarca, o clarim 

reforou ainda mais a disposi9ao militar da musica na escola. O tambor, neste contexto, 

tende a firmar um ritmo marcado, orientando passos firmes e decididos. 

Figura 1.6 Banda de 
Tambores do Colgio 
Catarinense em 1945. Esta 
foto consta no Relat'rio do 
Col'gio Catarinense do 
mesmo ano. 

Este car自ter militar na organiza9ao dos alunos, que nao afetou somente a parte 

musical das institui96es escolares, apesar de receber a aten9ao oficial nos relat6rios, no 

conseguiu desbancar outras atividades musicais presentes anteriormente no coldgio, 

como a apresenta9ao de pe9as de mhsica europ6ia ou a presen9a de can96es 

inevitavelmente conhecidas pelo rdio. Apesar do repert6rio europeu nao representar 

um afrontamento aos ideais do Estado, mas pelo contr自rio, ir ao encontro de seus ideais 

de divulga9ao musical, a e nfase excessiva dada ao material nacional em Santa Catarina 

pode ter acarretado um certo ocultamento de prticas que pudessem dar a ver alguma 
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manifesta9ao de culto ao estrangeiro.143 Algum tempo ap6s o fim do Estado Novo, em 

1948, a msica ja aparecia no cotidiano do col6gio de forma mais espontanea, embora 

os hinos e can96es patri6ticas ainda se fizessem presentes. Em almo9os promovidos no 

col6gio nos anos que seguiram ao final do regime, can96es populares como Tico-tico no 

fub, Luar do serto, entre outras, eram cantadas (e anunciadas) at6 mesmo pelos 

prprios padres, indicando um trnsito mais fluido de repert6rios populares - aceitos 

como manifesta96es autenticamente nacionais pela sua tematica rural - no ambiente da 

institui9o. Mas em solenidades oficiais, voltaram a aparecer as veias classico- 

rom合nticas do col6gio, embora comprimidas entre hinos oficiais l 44, conforme nos 

mostra o Programa da Sessdo de Abertura das Aulas de 1948: 

1. Hino Nacional 
2. Discurso - R. P. Diretor 
3. Contos dos Bosques de Viena - Valsa de STRAUSS - pela Orquestra 
4. Publicaao dos primeiros lugares 
5. Reverie de Schumann - pela orquestra 
6. Discurso do Sr. Inspetor 
7. Hino da Independencia.145 

A orquestra do Col6gio Catarinense tamb6m volta a ativa, dividindo o espa9o 

com a Banda Musical da Policia Militar e a Banda da Sociedade Musical Amor a Arte, 

em solenidades oficiais do Col6gio: Foi o primeiro numero tocado pela nossa 

orquestra, dirigidaPeル Padre Mlrocco, composta de Plano, gaitaァiano e sete 
violinos・ Os co,nponentes da novel βic] sociedadb musical foram os seguintes ・ Piano 

Aidre Morocco; Gaita-piano: ArmEnio Wendhausen; Violinistas Hblio Rosa, Mirio 

Loureiro, Francisco Grilo, Roberto Clneo, I表irtins Bonetti, Friedrich Blascke, Werner 

Scheidemantel. Co屈eram os m'sicos ullla verdadeira tempestade de 翌フlausos.146 

143 0 repert6rio dos concertos patrocinados pelo governo - local ou federal - encontrados durante a 
pesquisa ocorridos em Junho de 1942 e Mar9o de 1943 ficou restrito, em grande parte, a compositores 
europeus. O segundo, por6m, apresentou uma das tres partes do concerto preenchida somente com 
compositores brasileiros. Sero comentados mais detidamente no capitulo seguinte. 
144 ，・1, ・  

I ais auviaaaes podem ter sido simplesmente excludas dos relat6rios, documentos estes enviados ao 
Departamento de Educa9ao anualmente. Tendo em vista que, no que diz respeito a s informa6es em 
questo, este6 o 自  nico vestgio encontrado, aceitamo-lo como verdadeiro, sem excluir, porm, a 
existencia da dvida. 
145 Relat6rios do Col6gio Catarinense, 1948, p. 05. 
146 Relat6rios do Col6gio Catarinense, 1948, p. 07 
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Figura 1.7 Coro e Orquestra 
do Col'gio Catarinense em 
1948. Esta foto consta no 
Relat6rio 	do 	Colgio 
Catarinense do mesmo ano. 
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O rigor do Estado Novo parecia estar desaparecendo, deixando algumas marcas 

permanentes. As prticas musicais do col6gio anteriores 合  quele perodo conquistam 

novos espa9os, agora ao lado dos hinos e textos de exalta9ao patri6tica. Ha de se levar 

em conta, ainda, o cotidiano dos Grupos Escolares, onde a ausencia de estruturas 

voltadas para a musica e a falta de materiais bhsicos para o funcionamento destas 

institui96es de ensino eram parte de uma realidade diversa daquela encontrada no 

Colgio Catarinense ou no Cora車o de Jesus.147 Em 1935, por exemplo, em relat6rio 

enviado ao Governo Federal, o Departamento de Educaao, ap6s inspe頭o de Grupos 

Escolares, adverte: Lutamos ainda, com a escassez de material didtico, como!4pis, 

penas, canetas, giz, tinta, papel, livros de leitura para alunos pobres, etc.148 Pode-se 

imaginar, a partir dai, o quao dificil seria montar um estrutura adequada para o ensino 

musical, permanecendo, entao, restrito ao seu sentido civico-patri6tico e ao canto de 

hinos. No Decreto-lei n。  88, de 31 de maro de 1938, consta no 70 artigo uma srie de 

obriga96es dos estabelecimentos particulares de ensino prim自rio. No que se referea 

147 Sobre os Grupos Escolares: Nessa poca - 1911 - foi criado em Santa Catarina, um novo tipo de 
escola jd ento existente em So Paulo: o Grupo Escolar, O edificio do Grupo Escolar congregava 
diversas classes de alunos, cada uma delas com seu pr‘丞ssor responsvel, sob a supervisdo de um 
或retor. Esse Iいo de escoル vinha substituir a tradicional escola primdria, onde ndo havia seria戸o do 
ensino e um mesmo pr（非ssor ensinava a todos os alunos. FIORI, Neide Almeida. Aspectos da Evolucdo 
do Ensino PIblico: ensino p'blico e poltica de assimilado cultural no Estado de Santa Catarina nos 
perodos imperial e republicano. Florian6polis: Secretaria de Educacao. 1975. n. 99. 
"’ー Kelatorios do Departamento de Educa9ao - Santa Catarina, p. 173. Este relat6rio encontra-se no 
Arquivo P貢blico do Estado (APESC) - 20.16 ・  ER - 1935 - s/ Cx. 
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msica, a h nica exigencia era ter sempre ensaiados os hinos oficiais. Nos Grupos 

Escolares, era obrigat6ria a frequencia no Orfedo.149 

Em princpio, as aulas de msica deveriam ser ministradas pelos mesmo 

professores do curso fundamental, os quais teriam, hipoteticamente, um assistente cada 

um, se assim o exigisse a necessidade do ensino.150 Sabe-se que havia um professor 
respons自vel pela orienta9ao e organiza9ao do orfeo em varias escolas, devidoa 

inexperiencia dos professores que, por sua vez, n乞o tinham formaao em msica, mas 

somente uma disciplina musical que permeava os quatro anos da gradua9ao no Curso 

Normal, sem nenhuma especializa9谷o artistica. Al6m do mais, segundo o prprio 

servi9o de instru9谷o p立blica do Estado a grande maioria do professorado p"blico 

estadual ainda'[em l930] constituda por professores ndo dzplomados de categoria 

chamada provis6ria, o que tomava o progresso dos estudos musicais impratic自vel.151 O 

descaso com que era tratada a disciplina do canto resultou, obviamente, em 

apresenta96es de baixa qualidade t6cnica, gerando assunto para algumas criticas. O 

jornal O Estado, em 1935, critica severamente a escassez de ensaios para as 

apresenta96es, bem como o resultado musical desqualificado 

"Preparando-se para comemorar no S自bado, o Dia da Ptria, as crian9as e 
jovens de nossas escolas se vem reunindo, cada manh, no Parque Desportivo 
do Quartel da Fora Pblica, onde, acompanhados pela respectiva banda, 
exercitam os hinos que tero de ser cantados na prxima solenidade. A nosso 
ver, essa festa, longe de dar aos nossos espritos infantis, eletrizantes 
entusiasmos u nicos, s6 servir para lhes insuirar conviccao de aue nosso 
patriotismo 6 puro arranjo de fachada para exibi96es de encomenda".'52 

A ausencia de m6todo, a carencia de ensaios e de um contato regular e 

sistematico com a msica por parte dos alunos destas escolas gerou, inevitavelmente, 

uma s6rie de desencontros. A incompreens乞o dos elementos presentes na obra a ser 

interpretada pelas crian9as e a inseguran9a gerada pela uniao entre a inexperiencia 

artistico-musical e a necessidade de exposi9ao pessoal exigida em uma aula de msica, 

so elementos quase sempre presentes no insucesso de apresenta96es musicais, O 

evento do Dia da Ptria em Florian6polis n乞o parece ter sido diferente 

149 Circulares 1942. Imprensa Oficial do Estado. Decreto-lei n。  244. Artigo 5。, pargrafo nico. Hd um 
exemplar no Col6gio Catarinense, na Secretaria. 
150 Inventrio Sum白rio dos Relatrios, Falas e Mensagens dos Governadores, p. 153. Este documento 
encontra-se no Arauivo P丘blico do Estado (APESO ー  (Gm - l938. 
151 Relat6rios dos Servi9os da Instru9ao Publica durante o Ano Revolucionrio (25/10/1930-25/10/1931), 
p. 11. Este documento encontra-se no Arcuivo Publico do Estado (APESC) - (IPr - 1930/31 - Cx. 72. 
152 t 	，ノ、，,」  1 	一 	」  一 ． 	八, ， 	』 	， 	, ，ハへ戸 	I、ノー  ，,, 	．」 ’ 	, 」 	ノ 	戸  ー iornai ノ  iistaao - s exta-teira, Ui ue setemDro ae 1ソfl, p. Ut'. lranscnto na integra( anexo ' - A 
vitrola nostlgica: Caderno de Crnicas De Arte e Anexos一 vol.の．  
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"Queria-se obter em quatro ou cinco dias, o que deve ser fruto de freqientes 
exercicios, ali自s, s6 completamente coroados de e xito quando realizados por 
autenticos orfe6es. O resultado foi o que vimos: ora a msica a correr atrs 
das vozes infantis, que batiam compasso mais presto, ora estas retardando-se 
demais, para que aquela as alcan9asse - de modo que o descompasso teria 
servido de galhofa, se o ato nao merecesse respeito e se n乞o visse que afinal 
as crian9as nao podiam ser inculpadas do fiasco. Temos quase certeza de que, 
este ano, os mesmos graves defeitos se verificaro, porquanto faz apenas trs 
ou quatro dias que os ensaios corais se esto realizando, fatalmente com o 
mesmo atropelo e a mesma falta de t6cnica de sempre".153 

Os eventos, ao que tudo indica, nao conquistaram, pelo menos do publico mais 

exigente, grande apre9o. Para este seleto grupo, a consciencia do papel da msica e do 

canto em grandes grupos de adolescentes e crian9as parecia estar, na prtica, dissociada 

das necessidades didticas necessarias ao resultado esperado. A constru9ao de um ideal 

civico-musical brasileiro dependia diretamente da compreensao, por parte dos 

executantes, das obras interpretadas. O canto dos hinos deveria representar, portanto, 

nao um dever a ser cumprido em ocasi6es de comemora9ao civica, mas uma 

conseqencia de constantes estudos e ensaios voltados para a msica como linguagem e 

para as especificidades da cultura musical brasileira. 甘  justamente a aus6ncia desta 

consciencia que fazia ferver de indigna9ao alguns membros da imprensa da cidade: 

"E por que motivo esta festa n乞o impressionar profundamente os pequeninos 
brasileiros? Por fato: - Porque sentem que os governantes s6 se lembram da 
P自tria e do seu 'Dia' quando ele esta s postas do calendrio; e, ent乞o, toca a 
mand自-los ensaiar, え  galope e destrambeihadamente, este ou aquele hino, que 
dever ser garganteado, sem emo9ao, em praa phblica; como se isso bastasse 
para tomar algu6m mais patriota do que 6 ... ou do que nao 6 , e como se a 
Patria se pagasse de tais exibi96es arranjadas a ltima hora, passada a qual a 
vida retoma o velho ritmo entorpecente, dando apenas margem 
indecentissima sarrabulhada em que se avezaram os histri6es da poltica".'54 

O projeto de constru9ao de um sentimento de amor a m丘sica e, 

consecutivamente, de amor a patria no intelecto infanto-juvenil corria o risco de 

redundar em fracasso, tendo em vista que, antes de buscar o deslindamento dos 

horizontes da msica, tais atividades poderiam trazer consigo a lembran9a da obrigaぐdo 

e nao da novidade: 

"(...) veja como sao tratados os escolares. Pertencendo, em sua maioria,a s 
escolas estaduais, por serem filhos de pobres, nao se lhes fornece elas um 
prato de sopa, um copo de leite ou, sequer, um p乞o. Assim, sao desolados da 
classe e levados para o Quartel da For9a Pblica, em cujo campo esportivo 
ficam longo tempo, de p6, imobilizados, ao sol, remoendo o ensaio dos hinos 
exigidos. O resultado 6 o enervamento, o t6dio, a fadiga e, como jh 
aconteceu, a ocorrencia de vrios casos de sincope, O governo nao pode 

153 Id. Ibidem. 
154 Id. Ibidem. 
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decretar o que o aluno deve fazer; precisa, antes de tudo, saber o que o ltimo 
pode fazer.E esta a li9ao da pedagogia experimental".155 

Ae nfase recebida pela msica era, portanto, outra: a do discurso. Encontrou-se 

msica nos documentos oficiais, nos jornais, nos repetitivos textos divulgados pelo 

governo. Com  o inicio do Estado Novo e a consecutiva radicaliza9ao das medidas de 

cunho nacionalista, especialmente em Santa Catarina, a msica passou a ser percebida 

como primordial neste processo e, portanto, a receber mais aten9ao nos relatrios do 

Departamento de Educa9ao. Segue trecho de um destes relat6rios, referindo-se ao 

ensino do canto nas escolas: Atualmente o trabalho de orientaぐdo est circunscrito aos 

Grupos Escolares e cursos complementares e executado da seguinte p rma: o professor 

encarregado desse traba肌o vai a cada estabeたcimento e ai norteia o ensino por meio 

de aulas concretas ndo s6 na classe inferior. Ata presente datapram visitados vinte e 

cinco estabelecimentos de ensino, sendo quinze grtPos escolares e dez colgios 

Particulares.156 

Em l939, com aper寧 ectiva de completar a educaぐdo em sua parte elementar, 

transformando o curso de canto nas escolas,6 anunciado no relat6rio do Departamento 

de Educa9ao a elabora9ao de um fasciculo contendo as no96es mnimas que se 

desejavam ensinadas.'57 Nao tive acesso a informa96es que confirmassem sua execu9o 

Por6m, ja no ano anterior, foi divulgado um programa das aulas de canto, que estava 

organizado da seguinte forma: 1。  ano - respira9ao rtmica, can96es muito fceis, 

brinquedos e rodas infantis; 2。  ano - respira 9乞o ritmica, can96es fceis, canones a duas 

partes, Hino a Bandeira; 3。  ano - respira9ao rtmica, hinos oficiais, can96es a uma voz; 

4。  ano - respira9ao rtmica, hinos oficiais e particulares, can96es a duas vozes, 

orfeo.'58 Sabe-se que em a mbito nacional, o ensino do canto orfe6nico fundamentou-se 

em vasta bibliografia sobre o tema, escrita ou sugerida por Villa-Lobos, enfatizando, 

al6m dos fins civico-musicais, uma s6rie de crit6rios metodol6gicos mais especificos, 

visando: 

155 Id. Ibidem. 
156 0 Ensino da msica. In: Relat6rios do Denartamento de Educac斉n dc Fgtadn de Sinti rコtoHh口，、，、  
393-5.一  Este documento encontra-se no Arquivo Publico do Estado (APESC) - (20.16 - ER - 1938ゴsI 
Cx). O texto contido dentro do relat6rio direcionado a msica s6 foi encontrado nos anos de 1938 e 1939. 
Ambos encontram-se, na ntegra, anexos a este trabalho (anexos 3 e 4, respectivamente - A vitrola 
nostlgica: Caderno de Crnicas De Arte e Anexos一 vol.の  
157 o Ensino da msica. In: Relat6rios do Denartamento de Educac五o dc Pgthdn de Srnth 
5 13-4. Este documento encontra-se no Arquivo P丘blico do Estado (APESC) - (20.16 - ER - 1939ご  sI 
Cx). 
158 0 Ensino da msica. 1938. Texto citado. 
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"o aperfeioamento da dic9ao falada, entoada e ritmada, para a 
aprendizagem, processo de classifica9ao, sele9乞o e coloca9ao de vozes, 
afina9ao orfe6nica; efeitos orfe6nicos - muito importantes nas apresenta96es 
pblicas, pois eram movimentos pldsticos imitativos que acompanhavam os 
efeitos onomatopaicos, como por exemplo, as ondas do mar brasileiro ou os 
sons da Floresta Amaz6nica - efeitos de timbres diversos - variantes de 
afina9ao orfe6nica para representar, por exemplo, os sons de instrumentos ou 
de canto dos passaros ou o sibilar dos ventos - ditado, cantado e ritmado; 
pesquisas e arranjos de cantos folcl6ricos, a fim de transmitir a no戸o de 
alma coktiva de um povo e sua histria; cria9乞o espontnea de cantos 
nacionais, entre outras quest6es".'59 

Buscava-se, na msica, imagens da paisagem popular (Trenzinho caipira, de 

Villa-Lobos, por exemplo), da mesma forma que se procurava, na pintura - em especial 

em Portinari e Di Cavalcanti ー  formas de representa9ao que se adequassem え  
musicalidade do povo.'60 Neste sentido, a arte culta exercia a fun9o de ferramenta para 

elabora95o e firmamento de sinteses identithrias. No material popular permanecia, 

entao, o substrato necess自rio a tal forma9 ao. No caso de Santa Catarina, pouco foi feito 

em termos de prticas para a consolida9ao destes projetos para a msica nacional. No 

se inclui tamb6m, na lista dos estados que criaram, seguindo as diretrizes da SEMA - 

Superintendencia da Educa9ao Musical e Artistica -6 rgaos semelhantes, normalmente 

intitulados de Subdiretoria de Educa9ao Musical e Artistica, cuja fun9ao era a de 

supervisionar e proporcionar o desenvolvimento do orfeao escolar.161 Tal ausencia 

refletiu, certamente, na realidade do ensino musical das escolas do estado. Enquanto 

eram organizadas apresenta96es orfe6nicas gigantescas em estados como o Rio de 

Janeiro e Sao Paulo, com participa96es especiais de grandes msicos brasileiros, Santa 

Catarina, sem deixar de realizh-las, nao apresentou mais do que crticas em jornais e 

apresenta6es improvisadas. 

P6de-se perceber, no entanto, que na documenta9ao consultada muito se falou da 

importancia da msica na forma9ao do cidado patriota, da relevancia do 'cantar em 

grupo' para salientar o sentimento de coletividade, do carter providencial da pratica do 

159 CONTIER, Arnaldo D. 1998. Obra citada, pp. 32-3 
160 Ver TEO, Marcelo. O tocador pelo pince！ ー品agens da msica popular na obra de Cndido Portinari 
Anais do I Encontro de Hist6ria da Arte realizado na UNICAMP em dezembro de 2004. 
161 Entre os estados que criaram este 6 rgao esto: Rio Grande do Sul, Sao Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, 
Sergipe, Paraba, Piaui, Ceara, Amazonas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. CONTIER, Arnaldo D. 
1998. Obra citada, p. 30. A constitui9ao do Departamento de Educa9ao deveria ser: a) Instituto de 
Educa9ao; b) Subdiretoria Administrativa; c) Subdiretoria T6cnica; d) Subdiretoria de Cultura e 
Divulga9o (estatistica); e) Subdiretoria de Sade e Higiene; f) Subdiretoria de Educa9ao Fisica; g) 
Subdiretoria de Educa9ao Musical e Artistica; h) Subdiretoria de Bibliotecas, Museus e Rddio-difusao. 
Porm, conforme o Decreto n。  713 de 1935, artigo 4。, no decorrente ano, funcionaro os Institutos de 
Educa戸o e as Subdiretorias especflcadas nas alneas A,a C, a e E sendo as demais organizadas na 
propordo reclamada pelos servios de reorganizaぐdo".Ao que tudo indica, esta propordo reclamada 
pelos servicos de reorganizacdo, no que diz respeito a organiza9乞o da Subdiretoria de Educa9乞o Musical 
e Artistica, nao alcan9ou significancia suficiente para sair do papel. 
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canto orfe6nico nas escolas do pais para a solidifica頭o dos projetos nacionalistas. 

Por6m, pouco se fez em termos de estruturar m6todos disponiveis de ensino musical. 

Relat6rios exaltavam a necessidade de cantar nas escolas, elegendo o canto como 

essencial na vida escolar sem, com isso, dedicar espa9o para dizer como faze-lo. 

Programas e decretos obrigaram a presen9a musical nas institui96es de ensino, sem criar 

condi96es e instru96es especificas para isso. Textos referiam-se a prtica coral como 

elemento presente nas maiores potencias mundiais, devendo fazer parte, por este 

motivo, do cotidiano brasileiro. Foram publicadas muitas historietas comoventes 

tratando o canto como renovador da alma e purificador do espirito, sem considerar, 

por6m, necessidades basicas como a edi9ao de partituras ou a constru9ao e 

populariza9ao de instrumentos musicais. Conforme Enio Squeff, aos nacionalistas 

brasileiros nunca importou muito relacionar o grito nativista com a soluぐdo de alguns 

problemas.162 

Considerando os discursos acerca da educa95o musical como parte do processo 

de nacionaliza9ao, Santa Catarina mostrou-se sintonizada com o restante do pais. Tal 

sintonia se deu, por6m, principalmente pela peculiar situa9ao do estado naquele 

momento, representando perigo aos projetos nacionalistas do Estado Novo. Deixou a 

desejar, porm, na concretiza9ao destes discursos, pois ao mesmo tempo em que 

exaltavam a importancia do canto na constru9ao do sentimento civico-patri6tico, pouco 

foi concretizado nesta parede de desejos: desde a nao organiza9ao da Subdiretoria de 

Educa9ao Musical e Artistica, relegando a msica a s generalidades da Subdiretoria 

T6cnica, que era respons自vel pelo estudo e elabora9ao de planos, programas, m6todos e 

processos de ensino e inspe9ao escolar (conforme Decreto-lei n。  713 - 1935), at6 o 

descaso com a qualidade das apresenta96es. As realiza96es musicais - sempre de carter 

monumental - viabilizadas pelo governo Vargas nao encontraram espa9o vivel em 

Florianpolis e, pode-se dizer, em Santa Catarina como um todo. Em institui96es 

particulares, especificamente o Gin自sio/Col6gio Catarinense, at6 onde mostram os 

detalhados relat6rios, as prticas musicais, ao contrdrio do que esperava-se, foram 

162 WISNIK, Jos6 Miguel. SQUEFF, Enio. 1982. Obra citada, p. 62. 0 autor comenta criticamente a 
reuniao de msicos e professores, em 1938, no Rio de Janeiro, para se decidirem sobre as normas 
necess自rias para a boa pronncia da lngua nacional no canto erudito: No predmbulo do documento, 
tirado na ocasidaルse 9ue o 'Brasil Pol・ventura nessa lngua Padro esco訪ida e 9ue de norte a sul se 
normalizar no seu teatro e no seu verso declamado, um orgu訪o db comet切wnto nacional, um tre加o de 
disc加uina, uma organizacdo consciente, um fervor verdadeiro de unidade'- ou sげα, uma srie de 
normas consideradas 'importantssimas'.Nada, entretanto, sobre atcnica de canto em si mesma, nada 
igualmente sobre a criaぐdo de uma escola de canto e de中era ou de uma indIstria musical de edido de 
partituras. Era uma questdo menor. Id. Ibidem, pp. 62-3. 
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intimidadas - e nao impulsionadas - com o advento do Estado Novo. A repressao a s 

manifesta6es culturais que remetessem a cultura imigrante - principalmente alema e 

italiana, com a qual identificavam-se os ideais de msica europ6ia do Col6gio 

Catarinense e do Cora9ao de Jesus - acabou por limitar a divulga9ao de eventos 

musicais promovidos por estas institui96es aos hinos e cantos nacionalistas nas 

apresenta96es oficiais.'63 Ao final do Estado Novo, as pe9as teatrais classicas, a msica 

classico-romantica, a orquestra e o coro do Col6gio: tudo foi reintegrando-se a s p自ginas 

dos relat6rios lentamente, embora, at6 o fim da pesquisa (1950), a msica nao tenha 

reconquistado o espa9o que recebia anteriormente. 

Uma s6rie de motivos pode ser apontada para a supressao da forma9ao artstica 

estas escolas, dentre os quais est o inicio de um periodo de velocidade crescente, de 

novas necessidades, mais empreendedoras do que eruditas. Ae nfase, neste caso, recai 

sobre a ineficiencia dos programas politico-culturais e artisticos programados durante o 

regime estadonovista. As aulas de msica visaram, antes de formar um gosto artistico e 

mesmo, uma arte nacional, disciplinar e ajustar os alunos dentro de um sistema rigido e 

intransigente. Sem recursos para enxergarem a pauta musical a que estavam submetidos, 

professores e alunos deveriam reproduzir hinos e melodias escolares sob o ritmo marcial 

regido pela batuta do regime estadonovista. Estas praticas acabaram por tornar 

desinteressantes e ineficazes as aulas de msica. Procurarei discutir a seguir as 

impress6es e sentimentos de estudantes do perodo acerca destas classes, buscando o 

sentido destas a96es no a mbito da recep9ao individual. 

4. 0 Silncio da Novidade nos O肌os da Obrigacdo: impress6es e sentimentos sobre as 

aulas db lmIsたα 

O intuito de remexer nas mem6rias de ex-alunos das classes de msica durante 

as d6cadas de 1930 e 1940 6 inserir no cen自rio composto at6 aqui, cores advindas de 

outros pontos que nao os institucionais. Tratando de projetos e propostas na rea da 

163 E valido salientar que a altera9ao do cenrio musical escolar durante o Estado Novo se faz mais 
marcante no Col6gio Catarinense do que no Cora9ao de Jesus. Creio ser possivel levantar pelo menos dois 
motivos para explicar este fato: primeiro, o acesso a um acervo muito maior de vestigios sobre o 
Catarinense permitiu um esbo9o mais detalhado e, portanto, com maior possibilidade de aten9ao え  s 
diferen9as. Em segundo lugar,6 preciso lembrar que na qualidade de institui9ao de ensino masculina, 
com predominancia na forma9o politica e intelectual no estado, o Catarinense foi alvo extremamente 
visado pelas politicas nacionalistas. 

65 



educa9ao musical, imposi96es e restri96es no que diz respeito ao cotidiano escolar, 

inevitavelmente foram formuladas, no decorrer da pesquisa, perguntas que, insatisfeitas 

com o predominio de discursos institucionalizados, procuravam indicios sobre o efeito 

das imposi96es, sobre as apropria96es das aulas e a aplica9ao prtica destes discursos. 

Conforme Paul Thompsom, a Histria ndo d apenas sobre eventos, ou estruturas, ou 

Padr6es db col耀フortamento, mas tamb'm sobre como eles sdo vivenc加凌フse klllbradbS 

na imagina9do.'64 

Para este capitulo foram realizadas duas entrevistas: a primeiro com o Professor 

Celestino Sachet, em 29 de maio de 2002. Conversamos em sua casa durante cerca de 

duas horas; a segunda entrevista foi realizada no local de trabalho - Federa9ao do 

Com6rcio - do entrevistado Alexandre Francisco Evangelista, em 11 de junho do 

mesmo ano.165 Em ambos os casos foram colhidas informa96es de ex-alunos de uma 

escola particular religiosa de Florian6polis, o Col6gio Catarinense. Os dois foram 

estudantes desta institui9ao, embora o segundo entrevistado tamb6m tenha freqentado 

o Grupo Escolar Lauro Mller. Entretanto, suas lembran9as o remetem muito mais aos 

tempos de Catarinense. Fiz a op9ao por entrevistar leigos em msica com o intuito de 

obter impress6es, sentimentos, e nao avalia96es profissionais. Obtive, neste momento, 

tanto informa96es complementares s fontes de arquivo, dizendo respeito a aspectos 

t6cnicos e organizacionais do ensino musical escolar durante o periodo, quanto vestigios 

daquelas aulas de msica na mem6ria de cada entrevistado. Apesar do corpo reduzido 

de documentos - apenas duas entrevistas - tais depoimentos foram tratados como 

representativos devido principalmente ao contato demorado e detalhado com os 

relat6rios do Col6gio Catarinense, onde me foi possivel acessar e compreender o 

cotidiano artistico e musical daqueles alunos. Quando falo em representatividade, me 

refiro ao valor dos testemunhos delimitado e contraposto ao entendimento geral do 

contexto estudado, o qual formulei por meio de uma pesquisa detalhada nos referidos 

relat6rios, portadores de ricas e pormenorizadas descri96es do dia-a-dia escolar. Sao 

singulares, por6m, tendo em vista que exp6em resultados (ou mem6rias) individuais e 

podem vir a ser to plurais quanto for o nmero de depoimentos de ex-alunos destas 

institui96es. 

Durante o contato com documentos geridos pela maquina governamental e/ou 

por institui96es de ensino, p6de-se perceber que o valor designado a msica era, antes 

'64 THOMPSON, Paul. A Voz do Passado: Histria Oral. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1992, P. 184. 
165 Ambas as entrevistas foram realizadas pelo autor e esto disponveis para pesquisa. 

66 



de mais nada, civico-patri6tico. A necessidade de um aprendizado musical atrav6s de 

um m6todo eficiente que visasse aprofundar o conhecimento musical das crian9as, 

dando inicio a um processo de desenvolvimento que equiparasse o Brasil a s na96es 

europ6ias e priorizasse as caractersticas escolhidas como essencialmente brasileiras, 

ficou em segundo plano. Programas voltados para elementos puramente musicais 

desenvolvidos especificamente para o tratamento do ensino musical escolar no 

alcan9aram presen9a no cotidiano das institui96es a que eram destinados. A exalta9o 

do sentimento de brasilidade foi o centro dos projetos, chegando a concentrar quarenta 

mil alunos cantando em unissono para o Brasil em concentra96es orfe6nicas. Em 

Florian6polis, as apresenta96es nao tiveram tal alcance. Encontrei somente um breve 

programa sobre a Educa9ao Musical nos Grupos Escolares e institui96es de ensino do 

Estado em geral, dizendo respeito a respira9ao ritmica, s rodas infantis, ao orfeo, ao 

canto de hinos oficiais e particulares e can96es a uma e duas vozes. Nao foram 

encontradas fontes documentais que comprovassem ou que apenas sugerissem sua 

prdtica no cotidiano escolar. Em entrevista concedida ao autor, Alexandre Francisco 

Evangelista argumenta que, durante o periodo em que estudou no Grupo Escolar Lauro 

Mller, de 1937 a 1940, onde cursou a escola prim自ria, a msica e os eventos patri6ticos 

estiveram restritos ao canto de hinos: 

"Eu lembro s6 que era feito, em determinados dias da semana em que se fazia 
homenagem a p自tria - lembro que era no parque interno que ainda existe - o 
hasteamento a bandeira e se cantava o Hino a Bandeira, se cantava o Hino 
Nacional... Um dos alunos - um menino ou uma menina - declamava uma 
poesia e o evento ficava circunscrito a isso. Nao havia uma continuidade, 
uma pedagogia prpria para o estudo da msica".166 

Durante visita ao dep6sito de documentos da Escola Basica Lauro Mller, antigo 

grupo escolar hom6nimo, acessei alguns relatos de visitas de autoridades escolares, 

certificados de ex-alunos e boletins de notas. Nos Relat6rios de Visitas de Autoridades, 

consta que no ano de 1940, das vinte turmas de ensino primario existentes no Grupo, 

apenas uma turma - o Primeiro Ano X - segundo o Inspetor Escolar Am6rico Vesp丘cio 

Prates, apresentou bons e regulares n"meros de declamado e canto. Constava nos 

certificados de ex-alunos e boletins de notas desde 1942 a 1955, uma disciplina 

chamada M丘sica, que a partir de 1948 passou a se chamar Canto Orfe6nico. Por6m, no 

166 Alexandre F. Evangelista (1930-2003) estudou no Grupo Escolar Lauro MUller de 1937 a 1940, onde 
cursou a escola prim言ria. Estudou no Col6gio Catarinense de 1941 a 1945.E advogado, formado pela 
Faculdade de Direito em Florianpolis na turma de 1955. Foi professor por mais de 30 anos, desde o 
ensino m6dio at6 o ensino superior. Lecionou na ESAG (Escola Superior de Administra9ao e Gerencia da 
Universidade de Santa Catarina) por quase 30 anos, onde foi diretor durante 6 anos. 
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havia notas ou observa96es sobre esta mat6ria. A Educa9ao Fisica, por exemplo, no 

recebeu nota ou observa9ao alguma em 1942. Mas a partir de 1943 constam nos boletins 

notas referentes a disciplina. O fato de a disciplina Msica ou Canto Orfe6nico no 

receber notas como as outras mat6rias do curso primario no configura, isoladamente, 

um aspecto negativo ou representativo de um certo descaso, pois a avalia9ao musical 

dos alunos pela via num6rica se faria ainda menos eficiente do que j自 6 em disciplinas 

cujo nivel de abstra95o 6 menor do que na msica. Por6m, confrontando com os dados 

apresentados at6 aqui, cabe-nos levantar a hip6tese de um certo descaso, ou mesmo 

duvidar da real existencia de aulas freqentes desta disciplina que, segundo Alexandre 

F. Evangelista, nao fazia parte do cotidiano do Grupo Escolar Lauro Mller durante o 

perodo em que la estudou. Ao indag-lo sobre a existencia de ensaios para estas 

apresenta96es onde cantavam os hinos do Brasil, da Bandeira, entre outros, o 

entrevl就ado argumenta・ Eu lembro que os prqfessores escreviam a尼 no quadroParα 
que a gente pudesse decorar, porque se errava muito 一 αだ hoje d comum errarmos o 

Hmlo Nacional, os adultos mesmo... comegamosacantar e de repente conf乞4ndimos α 
primeira parte com a segunda. Mas enfim, ndo havia um direcionamento de natureza 

metodol うgica para o estudo da mlIsica. O entrevistado n乞o hesita, por6m, ao relembrar 

o nitido carter de culto personalidade do Presidente Getlio Vargas 

"Lembro que neste perodo [refere-se ao seu perodo escolar - 1937-19451 
havia muito um culto a personalidade de Vargas. Eu lembro que quando eu 
era aluno da escola Lauro MUller, quando Getlio Vargas esteve aqui, nao 
lembro se em 1938 ou 39 - Nereu Ramos era o Interventor - ele veio 
inaugurar o Departamento de Sade, a Escola Getlio Vargas no Saco dos 
Lim6es e as duas col6nias: a Col6nia Santana e a Col6nia Santa Tereza - 
uma para doentes, hansenianos, e outra de dementes. E eu lembro que n6s 
ficamos aqui na rua Felipe Schimidt - l自  embaixo. Era um dia chuvoso e ele 
vinha aqui do Departamento e ia descendo de carro com o interventor e os 
demais, e n6s, meninos, garotos de oito ou nove anos, estvamos todos 
perfilados ali com bandeirinhas na mao e 'Viva Getlio' e tal... Ele era 
chamado o 'Pai dos Pobres' ". 

O entrevistado salienta, ainda, a diferen9a sentida entre o Grupo Escolar Lauro 

MUller e o Col6gio Catarinense, onde ingressou em 1941: na parte musical a gente 

cantava tambdm. Mas no Catarinense isso ndo era muito comum'J No lembro que 

tivesse um culto d personalidade de Getlio. Claro que todos o conheciam,‘．ノ sua 

p tografia estava em todos os lugares. Meus pais eram comerciantes e na sua casa 

comercial tinha umaptografia de Getlio Vargas. Tinha um carter at obrigatrio 
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O mesmo aconteceu com Celestino Sachet'67 que, saindo de uma pequena cidade 

do interior do sul catarinense chamada Nova Veneza, onde a personalidade do 

Presidente Vargas era cultuada e respeitada, ao chegar em Florianpolis, no final do 

Estado Novo, em 1945, ouviu pela primeira vez, da boca de um padre do Catarinense, 

severas crticas ao ditador Getlio Vargas, fato esse que ainda hoje permeia a parte mais 

fresca de suas mem6rias. Referindo-se a s solenidades como o aniversario do Estado 

Novo, Sachet da sua explica9ao sobre a larga aceita9ao deste culto ao entao Presidente 

da Rep自blica: Aquilo nos era mostrado de uma maneira to normal, tdo esco玩que α 

gente ndo tinhaamnima noぐdo de ditadura. Apesar de severa fiscaliza9ao sobre as 

institui96es educacionais particulares, mais especificamente no caso catarinense, a 

apropria9谷o dos mandos e desmandos governamentais neste perodo parece diferir entre 

o discurso e a prtica, levando-se em conta o conte立do das entrevistas, O discurso do 

Col6gio Catarinense, presente em seus relat6rios durante o Estado Novo, ressalta o 

intenso trabalho em prol da unidade moral e social.168 Por6m, ae nfase, na prtica, 

continua sendo a forma9ao jesutica de cunho humanista. O ex-aluno Celestino Sachet, 

ao relembrar as apresenta96es teatrais promovidas no Col6gio, ressalta com intensidade 

os tra9os humanistas presentes ainda hoje em sua vida: 

"Teatro! Havia apresenta96es de teatro, em geral de teatro cldssico. (...) Eram 
sempre pe9as que faziam parte da forma9ao cl自ssica, do bem, da verdade, 
honestidade, a retido.., e isso funcionou! Eu, por exemplo, hoje, daquilo que 
eu sou, devo muito, muito, muito ao Col6gio Catarinense. Aquela forma9o 
jesultica, aquela rigidez, mas ao mesmo tempo aquela bondade. A prova est 
a, que quando fui castigado, mereci at6 uma esp6cie de surpresa na crnica 
[o entrevistado refere-se a uma citaao da cr6nica do Relat6rio de 1949: 
Inacreditvel! Celestino Sachet recebe seu primeiro castigo em cinco anos 
no ginsio.., lida pelo entrevistador antes da entrevista]. Era sempre em 
fun9ao desta forma9ao. E nao exclusivamente cat6lica. Havia sim, claro, 
aulas de religiao, mas era a forma9ao humana: a dignidade, a honra, o dever, 
a familia. O sexo era um bicho de sete cabe9as. Isso criava at6 uma certa 
neurose. A masturba9乞o era um pecado horroroso. Isso se criou e fixou 
bastante. Mas fazia parte da forma9乞o". 

Mesmo durante o Estado Novo, onde a persegui9谷o a s linguas estrangeiras era 

intensa, segundo o entrevistado Alexandre F. Evangelista, o culto ao material cultural 

europeu tinha presen9a constante no Col6gio Catarinense: 

167 Celestino Sachet estudou no Col6gio Catarinense de 1945 a 1952. Fez o ginasio (quatro anos) e o 
curso colegial classico (tres anos). Entrou na escola no inicio do Estado Novo (1937), quando morava, 
ainda, em rea Rural (Nova Veneza. 
16g 、 γ 一一 	 一  1 ーー ver, por exemplo, o Kelatono cio Lolegio Uatannense de1943, pp. 2-30. Neste longo texto de quase 
trinta pdginas, o padre respons自vel pelo relat6rio do ano nao poupa esfor9os para ratificar os vinculos e a 
importncia formativa da institui9ao com rela9ao aos politicos estaduais e nacionais. 
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"L自  eu lembro que n6s tnhamos uma disciplina - nao lembro se na primeira 
s6rie ou na segunda - chamada Canto Orfe6nico, e lembro tamb6m que o 
professor era um padre - no meu tempo, a maioria absoluta dos professores 
eram padres jesutas - chamado Alberto Duffher, que era frances, apesar do 
sobrenome alemao. Lembro tamb6m que ele insistia muito - n6s tinhamos at 
um livrinho de canto e nesse livro de canto tinham algumas can96es, algumas 
folcl6ricas - na lngua francesa. Cant自vamos a Marselhesa. At6 um peda9o 
(eu sei a Marselhesa decor at6 hoje). Tinham outras can96es. Eu me lembro 
de outra, tamb6m em frances, cuja tradu9ao do titulo era 'Rufar Tambores'. 
Tinham outras can96es tpicas do folclore, talvez tradu96es, eu nao lembro. 
Mas n6s nao tinhamos nada que desse uma conotaao... que lembrasse uma 
cultura nossa. Absolutamente nada. A cultura a9oriana, nao lembro de nada. 
Lembro tamb6m que tinham algumas can96es, nao s6 na lingua francesa, mas 
na lngua italiana. Santa Lcia, por exemplo. Isso tamb6m tinha no nosso 
livrinho". 

O apre9o da lingua e da cultura europ6ia, em especial a italiana, a alema e a 

francesa, parece ter sido um tra9o marcante no Col6gio Catarinense. Sachet, ao 

relembrar trechos da Marselhesa cantados constantemente durante sua estada no 

col6gio, salienta: No sei se por acaso ou ndo, ainda如je eu gosto muito da cultura 

francesa. Estas formas de driblar a imparcialidade do Estado demonstram, de certa 

forma, a distancia entre as diversas realidades brasileiras e as propostas estadonovistas. 

Isso n乞o implica, por6m, um enfrentamento com o governo, pois o Col6gio Catarinense 

era, de fato, a institui9ao formadora dos maiores nomes da politica catarinense, tais 

como Nereu Ramos e Ivo d'Aquino, al6m do Bispo D. Jaime Barros Camara, que veio a 

se tornar cardeal. 

A prtica musical do Col6gio Catarinense pode ter sido ocultada dos relat6rios 

anuais com o advento do Estado Novo, devido ao tratamento repressivo dedicado a s 

manifesta96es culturais que remetessem a cultura imigrante. Desapareceram as pginas 

dedicadas a msica presentes anteriormente, voltando a aparecer, lentamente, com o seu 

t6rmino. O que deveria reforar os la9os musicais acabou, provavelmente devido ao alto 

grau de seletividade, por enfraquece-los, tornando-os aparentemente estticos, restritos 

ao obrigat6rio. O entrevistado Alexandre Francisco Evangelista, tendo estudado no 

col6gio durante o perodo estadonovista, relembrou parte de suas aulas de canto 

orfe6nico quando indagado sobre a existencia de aulas te6ricas que falassem sobre 

figuras e notas musicais: 

"Eu nao lembro que a gente tivesse, por exemplo, uma aula em que o 
professor escrevesse no quadro demonstra96es ou coisas do genero - n乞o sou 
um conhecedor de msica - sobre msica ou notas musicais. Nao lembro! 
Lembro que n6s saiamos da sala de aula,i amos para o ptio coberto, que hoje 
nao tem mais, turma por turma, e a gente cantava.., simplesmente cantava, O 
Padre Duffner escolhia a msica do livrinho que n6s comprvamos no inicio 
do ano. Nao lembro de aulas. Simplesmente i amos para o p自tio cantar e. at 
麟鷺I 
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fazendo bagun9a, e claro, o Padre chamando a aten9をo. Sobre a nota da 
disciplina, acho que era dada aleatoriamente (...)". 

J Celestino Sachet, estudante do Col6gio Catarinense durante os anos de 1945a 

1952, ap6s o fim do Estado Novo, ja referiu-se ao contato com os sons e elementos 

musicais nas aulas de Canto Orfe6nico de maneira diferente: Enquanto eu me lembro, 

tinha aquelas notas musicais: d, r, mi,危sol,脱 si. Havia treino das diferentes notas 

musicais. S! No havia leitura de notas. Havia o conhecimento das figuras:ノusas, 

semi fusas, o desenho, etc. Em geral, essa aula era dada pelo padre regente de classe, que 

normalmente era um professor em constante contato com a classe. Conforme Sachet, 

era aqueた que estava sempre db o訪o, eた era o re卑,onsdvel, etc..,ek 9ue dava can切  
orfe6nico. Lembra, ainda, que cantava aos s自bados. Eram reunidos todos os alunos, 

internos e externos, em um grande patio coberto, onde hoje se localiza a Capela do 

Col6gio Catarinense para a prtica vocal com repert6rios variados: A gente cantava 

mIsicas religiosas. Ainda me lembro do,ranto ao amazonas, do mar d s cordiルeiras, 

seremos fileiras二  mas se cantava tambdm a Marse訪esa.'.J.Alm do Hino Nacional, 

da Independncia, d Bandeira, de Santa Catarina. Mas em meio a essa miscelnea 

musical de hinos e can96es, de cunho b6lico, patri 6tico ou artistico, nas lnguas alem, 

francesa, portuguesa, italiana ou latim, que sentimentos foram despertos nestes alunos? 

Estas aulas teriam passado em branco no ponto de vista artstico? Para o entrevistado 

Alexandre F. Evangelista, sobre as aulas de msica percebidas isoladamente, pouco ou 

quase nada ficou guardado: 

"Eu tive a forma9ao do Catarinense, uma forma9ao humanista. Estud自vamos 
frances, ingls, latim... Mas no que diz respeito a cultura musical, nao me 
agregou nada, de maneira nenhuma. Ficaram algumas reminiscencias, como 
o caso da Marselhesa, que ficou gravado e que at6 hoje .- talvez at6 porque eu 
tenha ouvido outras vezes ou porque tive aulas de frances durante quatro anos 
no Catarinense". 

O entrevistado nao atribui a educa9谷o escolar a forma9ao do seu gosto musical: 

(..) daf para frente [depois do Catarinense] eu ndo tive mais nenhum contato com 

cultura musical. Le虹 evidentemente, gosto de lll需ica, leio sobre mlIsica, ouco lll需ica, 

tenho algumas preferncias. Mls ndo tenho nenhuma outra coisa com re后cdo d mzIsica 

que tenha havido durantea minhaprmaぐdo escolar. Ao mesmo tempo em que nega a 

existencia de resultados nestas aulas, Alexandre F. E. admite este contato musical como 

sendo u nico. Apesar de negar a possibilidade de resultados prticos destas aulas em que 

assistia participando da bagunca, o entrevistado n谷o teve outro contato al6m desse com 
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a cultura musical. Celestino Sachet, talvez pela diferente forma9乞o intelectual'69 ou por 

ter freqentado um periodo diferente, sentiu-se mais a vontade para entrar no campo das 

artes e discutir mais a fundo o carter destas aulas: 

"Eu diria que havia uma cultura do canto, O canto era uma disciplina, 
inclusive com notas, que fazia parte da forma9ao geral. E toda semana havia 
uma s6rie de uma ou duas aulas. E se cantava na sala tamb6m, se fazia alguns 
exercicios. Mas nada assim que levasse para ver quem tinha a voz melhor... 
era uma disciplina com generalidades e que visava, de certa forma, eu 
imagino, apurar o gosto est6tico. (...) Eu diria que nao havia um treinamento 
para voce seguir a pauta musical. Era uma mera informa9ao te6rica. Porque 
era encarada mais como uma disciplina de forma9乞o geral do que de 
forma9ao especifica. Era uma disciplina como desenho, que inclusive eram 
juntas. Era uma disciplina que, de certa forma, a gente nao levava muito em 
considera9ao. Se cumpria, porque na poca se cumpria e acabou-se". 

Alexandre F. Evangelista, que estudou durante o perodo estadonovista, teve um 

contato musical restrito, segundo ele, ao canto de hinos no Grupo Escolar Lauro Mller 

e sensivelmente ampliado para algumas can96es e hinos internacionais. Celestino 

Sachet, cujo contato com a msica foi estabelecido ap6s o fim do Estado Novo, estudou, 

ainda que de maneira superficial, teoria musical, cantou can96es do repert6rio erudito 

europeu e sentiu-se parte de um programa que, entre outras coisas, visava apurar o gosto 

estdtico.17O Embora a est6tica musical nao fosse uma prioridade, parece ter sido incluida 

em meio ao carter de forma9ao geral pretendida pela institui9ao. Consciente de que era 

responsdvel pela forma9ao de lideran9as no estado, o Col6gio Catarinense procurou 

funcionar no sentido de cultivar os valores apreciados pela elite, incluindo tamb6m os 

valores artistjcos.171 

A msica acabou funcionando tanto como obrigacdo no sentido da submeter sua 

pr自tica aos objetivos de ordena9ao e disciplinariza9ao das vozes de estudantes; quanto 

como novidade, ao estimular e eleger como ideal os valores apreciados pela elite 

catarinense, integrando o programa de forma9乞o intelectual e est6tica.E importante 

ressaltar, ainda, o desinteresse pela msica por parte do entrevistado - que afirma no 

169 0 Professor Celestino Sachet 6 professor universit自rio, graduado em Direito e Letras Neo-Latinas, 
ambas pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo que atua profissionalmente como professor na 
rea das Letras e da Educa9ao.E Doutor em Letras pela mesma universidade, Doutor em Educa9ao pela 

Universidade de Guadalarara, no M6xico e membro da Academia Catarinense de Letras.E autor de 
alguns livros referentes ao cendrio artstico catarinense. Entre eles, A literatura Catarinense. 
Florian6polis: Lunardelli, 1985; e As transforma戸es esttico literirias dos anos 20 em Santa Catarina. 
Florian6nolis: UDESCIEdeme. 1974. 
170 n一一1一一』． 1一一一1ーーー  ーーー 	 ユー  ，I ーー sacnet iemra que o paare Maroco, excelente muslco, violinista, ノazia letras especlais, creio que era 
Mozart ou Strauss, Valsas da Primavera, mas a letra era adaptada para a vivEncia daゆoca.'.J Fazia- 
se uma adaptagdo contextual na letra com a lll必ica clssica. Isso ndo era to comum, duas ou trs vezes 
Por allo・  
171 Ver DALLABRIDA, Norberto. Obra citada. 
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ter muito interesse pela cultura musical ー  como uma possivel e prov自vel peculiaridade 

pessoal. Provavelmente outros alunos, fazendo parte das mesmas aulas, acabaram 

interessando-se de maneira mais convicta ou intensa pela arte musical, indo al6m da 

breve receita sonora prescrita pelo Col6gio Catarinense. Conforme Sachet, realmente 

havia possibilidades oferecidas pela pr6pria institui9きo para o aprimoramento do 

conhecimento musical: lembro que, talvez, o padre Marroco andou dando algumas 

aulas de violino extra em horirios diノerentes.Mis isso eraルpara classes, eu diria, 

maむ altas. 左尼 como, eu diria, status burgues,qprender viol加o,Piano. Mbs ndo era 

com efeito de divulgaぐdo. Era 翌'enas uma atividade, eu diria, de manutengdo do 
一」  」一一一 172 siwus. 	i-i iormayao musicai mais aprorunuaaa, mciuinao o aprenciizaao ae 

instrumentos, tais como o piano, a flauta e o violino, estava disponivel na forma de 

aulas particulares em horrios extras. A obriga9ao e a novidade parecem ter sido os dois 

sentidos almejados nas aulas de msica no Col6gio Catarinense, sendo que durante o 

perodo estadonovista, o primeiro obteve maior alcance pedag6gico. Nos Grupos 

Escolares, at6 onde pude perceber, a novidade nao se fez presente. Parece ter 

predominado o sentido civico-patri6tico, o sentido da obrigatoriedade. A necessidade do 

aprendizado musical justificou-se, na prtica, pelo seu carter disciplinador. Desta 

forma, o conhecimento t6cnico e te6rico de elementos musicais que viessem a dar base 

para uma forma9ao artistica, contehdo idealizado na disciplina do canto orfe6nico, foi 

deixado de lado. 

Sabe-se por outro lado, que em nivel nacional, figuras como Tom Jobim e Edu 

Lobo aprenderam msica no ginsio atrav6s dos livros de Villa-Lobos. Houve, de fato, 

uma s6rie de prticas e projetos do maestro que tornaram o aprendizado musical mais 

acessivel, ainda que com uma s6rie de restri96es, como p6de-se ver at6 entao. Villa quis 

orquestras regionais e secretarias musicais, mas Vargas s6 cedeu com rela9乞o ao canto 

orfe6nico. E por estas inten96es e resultados alcan9ados que Villa-Lobos 6 venerado por 

grande parte dos msicos das gera96es de 1950 em diante. Em Santa Catarina, no que 

diz respeito a msica - seu aprendizado nas escolas e a organiza9ao necessaria para que 

este se tomasse uma prtica - sua manifesta9ao foi limitada. A n谷o implanta9ao da 

Subdiretoria de Educa9ao Musical e Artistica (SEMA) pode ser encarada como 

172 0 entrevistado relembra, ainda, o sentimento de orgutho concebido a partir da consciencia do papel de 
formaao elitista do Col6gio Catarinense: Isso dava um certo orgulho: 'olha, eu sou aluno do Colgio 
Catarinense!'Eu me lembro que a gente usava no un加rifle, uma caなade listra fina. E eu lembro que, 
com um certo orgu訪o, l em Nova Veneza, aos domingos, eu iad missa com aquela cala para mostrar: 
'Eu sou aluno do Colgio Catarinense!' 
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resultado de uma elei9ao de prioridades, onde a educa車o musical nao alcan9ou o status 

de necessidade primordial nos projetos educacionais. A falta de aten9ao a s 

especificidades necess自rias ao ensino da msica - tais como o contato com os sons e 

ritmos, a especializa9ao de professores, as condi96es materiais para as aulas - resultou 

em aulas de msica restritas no que diz respeito aos conhecimentos musicais, e 

ineficientes no sentido de proporcionar o contato de alunos e professores com elementos 

musicais necessarios ao aprendizado. Este descaso, percebido do ponto de vista dos 

alunos, parece nao ter incitado o interesse pela msica e pelas aulas, que pareciam ser, 

em geral, desinteressantes. 

Dos ideais inicialmente pregados por intelectuais brasileiros, poucos tomaram-se 

pratica, pois a necessidade de investimentos no desenvolvimento da cultura musical 

nacional nao foi respeitada na programa9ao e realiza9ao das aulas, n谷o conseguindo, 

desta forma, atender as expectativas de novidade possiveis dentro do processo de 

aprendizado, restringindo-sea forma9ao civico-patri6tica. O presente nos mostra que 

aquilo que da msica brasileira foi levado ao mundo, se deve justamente ao exercicio da 

diferen9a, da variedade e do contato formador das misturas sonoras mais peculiares que 

do forma a cultura musical do pais. As impress6es cunhadas a partir destes hinos da 

severidade parecem ter esbarrado na impossibilidade de encerrar em uma 丘  nica po9o a 

heterogeneidade cultural e musical brasileira, embora inegavelmente tenham 

proporcionado inmeras emo96es e refor9ado um sentimento peculiar de amor a p自tria 

Para encerrar este capitulo junto com as quest6es referentes a educa9ao musical em 

Florian6polis, farei algumas considera96es acerca de hinos escolares compostos na 

capital. 

5. Sons em pauta.' breves apontamentos sobre parte do hinirio escolar catarinense 

Procurarei comentar dois hinos encontrados durante a pesquisa, compostos em 

Florian6polis por um educador chamado Joao dos Santos Areao. Vindo de Sao Paulo a 

convite de Orestes Guimaraes, como membro de uma equipe que seria respons自vel pelo 

processo de nacionaliza9ao de ensino em Santa Catarina, Areao acabou se 

estabelecendo na capital por varios anos. Durante o processo de reorganizacdo do 

ensino propulsionado pelo governo de Vidal Ramos (firmado atrav6s do Decreto-lei n。  
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585 de 19/04/19 1 1), Orestes Guimaraes, entao Diretor do lO Grupo Escolar do Brz, em 

S谷o Paulo, foi convidado a ser o responsavel pela introdu9ao e orienta9ao de um novo 

sistema educacional em Santa Catarina,'73 no cargo de Inspetor Geral de Ensino. O 

estado de Sao Paulo era citado naquele momento como o estado lder do pas. Por este 

motivo, Guimaraes convocou uma equipe integralmente paulista, entre os quais estava 

Are乞o.174 Destes, o Professor Areao foi o 丘  nico a permanecer em Florian6polis, 

exercendo, entre outras fun96es, a de Inspetor Federal da Nacionaliza9ao do Ensino no 

estado durante os anos 30 e 40. 0 restante da equipe regressou a Sao Paulo depois de 

colaborar nos trabalhos que lhe foram conferidos. Areao integrou, ainda, a Subdiretoria 

Catarinense de Folclore, onde seguiu escrevendo e pesquisando, agora sobre o folclore 

local. Ao que tudo indica, a msica nao constituia uma especialidade, tendo em vista 

que como foiclorista, jamais escreveu sobre o assunto.'75 

Os dois hinos selecionados chamam-se Saudaぐdo a Josd Boiteux e Homenagem 

a Orestes Guimares.176 O primeiro, Jos6 Arthur Boiteux (1868-1934), nasceu em 

Tijucas, litoral catarinense, mas viveu no Rio de Janeiro at6 1889, quando retomou ao 

estado para secretariar o governador Lauro Mller. Foi hospedado na ento capital do 

pais, na residencia e papelaria do catarinense Ant6nio Justiniano Esteves Jnior, com 

quem aprendeu as idias da Repblica e os rudimentos do Positivismo.'77 Foi secretario 

tamb6m do Governo Hercilio Luz, afastando-se da diretoria do jornal local Repblica. 

Exerceu a atividade de jornalista em Santa Catarina e foi o fundador do Instituto 

Hist6rico e Geogrfico de Santa Catarina - entre outras institui96es, como a Academia 

173 Neste momento foram instalados os primeiros Grupos Escolares, seguidos das Escolas 
Comniementares. aue em 1935 seriam transformadas em Normais Prim自rias. 
174 0 restante da equipe era formada pelos seguintes nomes: Gabriel Ortiz, Ant6nio Reimao Helmaster, 
Henrique Gaspar Midon, Pedro Nolasco Vieira, Arlindo Chagas, Gustavo Assun9ao e Possidonio Sales. 
Dados obtidos em Revista de Educaco. Ano I. no 2 (marco/abrifl. 1936. 
175 A - 一 	一一 	... 」 	, ・- . -.. 	. -

-
--i . 	' , ,,,, 	,. 1 	, ー Areao constava na lista de socios cia Subcomlssao Uatarinense de roiclore, liderada, entre os anos de 

1949 e 1952, por Oswaldo R. Cabral (Secret自rio-geral). Escreveu diversos textos publicados nos boletins 
trimestrais da Subcomissao entre os anos de 1949 e 1952. Entre as vdrias publica96es, constavam escritos 
sobre a pesca do boto, sobre o pio, sobre o cigarro de palha, entre outros, todos estes temas do folclore 
local. 
176 Publicados nas Revistas de Educa9ao, ano I, n。  1 e 2, respectivamente, de 1936 (ver anexo 1 - A 
vitrola nostlgica. Caderno de Crnicas De Arte e Anexos一 vol.の． Al6m destes, foi encontrado tamb6m 
outra composi9豆o de Areao, uma marcha infantil intitulada Um... Dois... (Revista de Educa9ao, ano II, n。  
7, jan./fev. 1937) e um hino escolar composto pelo Professor Odilon Fernandes, intitulado Despedida. 
Optei, devido ao excesso de materiais, por trabalhar com somente duas pe9as e de um mesmo compositor 
que apresentassem, entre si, algumas diferen9as importantes. A marcha Um... Dois..., neste sentido, se 
assemelha a Saudacdo a Josd Boiteux, apresentando uma partitura para piano sem os acordes em bloco 
presentes em Homenagem d Orestes Guimares. Como elemento original, a marcha apresenta um dialogo 
entre os coros infantis masculino e feminino. 
177 CORREA, Carlos Humberto. Histria da cultura Catarinense: o Estado e as idias (vol り  
Florian6polis: Ed. da UFSC: Di自rio Catarinense, 1997, p. 74. 
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Catarinense de Letras. Foi, portanto, um personagem de vulto local, politico atuante nas 

letras, caso comum na Florian6polis daquele perodo. Orestes Guimaraes, por sua vez, 

vindo de Sao Paulo, acabou por falecer em Santa Catarina no ano de 1931 durante o 

exercicio de suas fun96es na rea da educa9乞o, o que acabou fortalecendo a mem6ria 

acerca do seu trabalho em prol do ensino catarinense. A edi9ao da Revista de Educa9o 

onde consta a Homenagem a Orestes Guimares (1936) foi dedicada, em fun9ao do 25。  
aniversario da reorganiza9ao do ensino no estado,a sua mem6ria. 

Para efeito de compara9ao, tenho em m5os algumas partituras de hinos 

patri6ticos compostos por Villa-Lobos, dentre as quais estao P 'ra frente,6 Brasil 

(can9ao marcial a quatro vozes para coro feminino), Brasil (marcha - arranjo de Villa- 

Lobos), Alerta! (can9ao a duas vozes - arranjo de Villa-Lobos), Soldadinhos (can9o 

escolar para duas vozes - arranjo de Villa-Lobos), Hino d vitria (coro a 1, 2, 3 e 4 

vozes a seco - letra de G. Capanema e msica de Villa-Lobos) e Saudaぐdo a Getlio 

Vargas (jara 2, 3 e 4 vozes).'78 Como tra9o geral das composi96es e arranjos de Villa- 

Lobos, pode-se ressaltar a presen9a de mais de uma linha vocal, tendo como limite 

quatro vozes. Os niveis de complexidade das linhas vocais sao diversos. Em Sauda9do a 

Getlio Vargas, por exemplo, ha somente uma linha ritmica extremamente simples que 

se repete em todas as vozes. Em P 'rafrente,6 Brasil, as figuras de ritmo se repetem em 

praticamente toda a can9ao,a exce9ao de alguns momentos em que se une o soprano ao 

mezzo-soprano e o sopranino ao contralto, onde as figuras adquirem uma pequena 

autonomia rtmica. Essa estrat6gia se repete na marcha Brasil e na can9ao dos escoteiros 

Alerta! A exce9ao 6 a can9ao escolar Soldadinho, organizada numa esp6cie de cnone 

na primeira parte. Na segunda, segue o modelo monoritmico. 

As estrat6gias usadas por Villa-Lobos denunciam um objetivo claro: dar acesso 

aos estudantes a composi96es relativamente complexas (jorque polifnicas), mas 

adequadas ao desconhecimento quase completo dos elementos musicais por parte dos 

alunos, tendo em vista que a unidade rtmica soluciona (ou evita) uma s6rie de 

dificuldades relativas a altura, afina9ao, e leitura de figuras na pauta. Seu objetivo6 

didtico, mas nem por isso despretensioso em termos de resultado sonoro. 

No caso das composi96es de Jo谷o dos Santos Areao, o caminho trilhado 6 , em 

termos, diferente. Na Homenagem a Orestes Guimares, Areao escreve o arranjo 

separando a linha mel6dica (clave de sol) e a harmonia de base (clave de f). Os acordes 

l7S て r_ 

の

V er i- nexo l 一  raruturas aiversas (A vitrola nostlgica: Caderno de Crnicas De Arte e Anexos 一  vol 
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sao distribuidos em blocos para serem executados ao piano. O intuito, nesta 

composi9ao, 6 outro em rela9ao s de Villa-Lobos. Nao sao formuladas maneiras de 

exigir musicalmente dos executantes, tais como a polifonia, o c合none, a conscientiza9o 

dos diferentes naipes vocais ou a preocupa9ao com o aprendizado da leitura musical. A 

mensagem est na uni乞o entre letra e melodia, cantada em unissono. O ritmo, 

relativamente simples - ainda que com mais divis6es do que nas composi96es de Villa - 

mant6m um compasso 4/4 sem altera96es, ao passo que em Saudaぐdo a Getlio Vargas 

ou P 'ra frente,6 Brasil, por exemplo, a mudan9a de compasso constitui um recurso 

rtmico relativamente complexo sem exigir muito, por6m, na leitura da pauta.179 

Em Sauda o a Jos' Boiteux, a partitura, escrita tamb6m em duas claves (G e 

F), est dividida em quatro vozes para piano. Nesta pe9a, a harmonia nao 6 apresentada 

em blocos, mas constituida atrav6s de tramas rtmicas e mel6dicas mais complexas. Os 

acordes adquirem, desta forma, um desenho mais horizontal, o que significa, em termos 

sonoros, uma forma quase arpejada, uma sucessao de notas que concedem a harmonia 

um carter mais processual, e nao simultaneo, imediato, como na composi9ao anterior. 

Tanto na primeira quanto nesta segunda pe9a, a partitura nao traz a letra junto a diviso 

rtmica. Desta forma o aluno n乞o necessitava do contato com a pauta, reduzindo o 

exercicio a reprodu9ao da melodia executada ao piano, acrescida da letra. A transmisso 

das melodias era feita, creio, oralmente. Sobre a questo funcional, nao ha grandes 

ousadias em termos de dissonancia. No que diz respeito a s fun96es harm6nicas, por6m, 

alguns recursos mais ousados fazem-se presentes. Na Homenagem a Orestes Guimares 

(tonalidade: G), para as fun96es de subdominante (afastamento da t6nica)'80 so usados 

basicamente tres acordes: o IV e o JIm, mais comuns no caso de tonalidades maiores, e 

o bVI (ver compasso 11), acorde este proveniente de um empr6stimo modal (do campo 

harm6nico de Gm). Mas nao h自  nada que caracterize uma harmoniza9ao incomum 

Al6m disso, nao 6 o objetivo uma analise harm6nica detalhada.'8' A id6ia 6 identificar, 

tendo em vista que se tratam de hinos escolares publicados em revistas de educa9o 

locais e cantados nas escolas da capital, as l6gicas de composi9乞o e suas rela96es com o 

179 Em Sauda戸o a Getlio Vargas, o compasso 6 12/8, sendo alterado, em pequenos trechos pelo 2/4 ou 
6/8. Em P'ra frente,6 Brasil, o compasso 6/8 6 substitudo em breve trecho pelo 9/8, funcionando como 
impulso ao andamento da pe9a. 
180 Para uma defini9乞o mais completa das fun96es harm6nicas, ver FREITAS, S6rgio Paulo Ribeiro de. 
Teoria da harmonia na m必ica popular: uma defini'!do das rela6es de combinagdo entre acordes na 
harmonia tonal. S乞o Paulo: UNESP (Dissertacao de Mestrado〕. 1995. 
一 - A analise narmonica ae uma pe9a como &zuaaぐao a Jose liotteux, atem a e traoatnosa, pouco auxitiaria 
no contexto deste trabalho. Por isso optei por salientar tra9os gerais e algumas peculiaridades de cada uma 
delas, construindo suas individualidades ao mesmo tempo em que as insiro como parte de um projeto 
voltado para o canto nas escolas. 
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processo de ensino musical. Na melodia de Homenagem a Orestes Guimares - onde a 

linha esta escrita separadamente (na clave de Sol) e dedicada ao coro - encontra-se uma 

s6rie de saltos (de 4a; 5a; 6a - exemplo nos compassos 2, 4 e 7; de 8a一  exemplo no 

compasso 9), tra9o este que dificulta tanto a leitura solfejada quanto a execu9ao vocal. 

A condu9ao de vozes em Villa-Lobos, por exemplo,6 mais cuidadosa. Os saltos so 

menos freqentes e, em geral, de 3a, 4a e 5a, intervalos estes de mais fcil execu9ao no 

contexto de um coro de amadores. A forma praticamente se repete nos dois hinos de 

Areao. Apesar da diferen9a de compasso entre as duas (Homenagem a Orestes 

Guimares - compasso 4/4 e Saudacdo a Josd Boiteux - compasso 2/4), a estrutura 

rtmica dos poemas 6 muito semelhante. 

Homenagem a Orestes Guimares 
(letra: Emesto Lacombe/ msica: Prof. Areo) 

Professor Guimares! Foi o espelho 
De energia que a morte levou 

Quem na vida lhe ouviu o conselho 
Seguiu passo seguro e triunfou 

Refro para coro 
Seja nossa bandeira o trabalho 
Seja o nosso trabalho aprender 

Quem da gl6ria conquista agasalho 
Quem na luta procura o saber 

A memria cultuemos do vulto 
Que passou sua existencia a ensinar 

Ao moral preceptor nosso culto 
De saudade infinita sem par 

Foi na vida um patriota virtuoso 
Entregando-se inteiro a instru9o 

Seu fanal, era amor fervoroso 
As criancinhas de livro na mo 

Esquecer na instru9ao ningudm h自  de 
O querido e tenaz professor 

Ao chor-lo com viva saudade 
Tributamos tamb6m nosso amor 

SaudaCdo aJosd Boiteux 
(letra e msica: Prof. Areao) 

Nosso canto tao puro e to meigo 
A se evolar com tanto fervor 
E um preito de temo carinho 

Conquistado com fora e valor 

Reかdo para coro 
A Boiteux, o querido patrono 

A Boiteux, que bem grande inda 
Nossas almas estarao sempre prontas 

A elevar o seu nome com f 
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Conheceu nossa terra extremada 
Clareou-a com seu belo saber 
Trabalhou para a sua grandeza 
Como heri que s6 sabe vencer 

Os trope9os por ele encontrados 
Em caminho do grande ideal 

Aumentaram o seu estoicismo 
Mais doiraram o nobre final 

Eis porque n6s daqui evocamos 
Respeitdveis, a sua mem6ria 

Os seus feitos serao bem gravados 
Como belas passagens da hist6ria 

O texto 6 construido atrav6s de sele96es de palavras e express6es que permitam 

encaixar a silaba t6nica no tempo forte e com rigida necessidade de rima. A estrutura6 

semelhante a de um soneto, por6m todas as quatro estrofes apresentam quatro versos (e 

no dois grupos de quatro e dois de tres). Cada estrofe6 conectada por um refrao que se 

repete ao final de cada uma delas. A letra, neste caso,6 quase que totalmente submissaa 

msica. Digo quase, pois o u nico pressuposto que parece delimitar a constru9乞o do 

texto 6 o tema (homenagem a personagens, eventos, etc...). A letra cumpre uma fun9o 

po6tica circunscrita pelo ritmo da pe9a. Analisada separadamente perde todo o sentido. 

Ao fim, pode-se perceber uma nitida diferen9a de inten9ao entre as obras de 

Villa-Lobos e Areao. As pe9as do primeiro estavam centradas no ensino musical e na 

forma9ao msico-patri6tica das escolas do pais; as do segundo, de carter enaltecedor, 

eram direcionadas a personagens coadjuvantes da politica local ou nacional, diferentes, 

portanto, do culto direcionado ao protagonista politico Getlio Vargas (o qual Villa- 

Lobos dedica uma homenagem musicada).E possivel apontar tamb6m uma diferen9a no 

contexto de execu9ao. Os hinos de Areao foram compostos como forma de acrescer 

pe9as a um hin自rio escolar jh posto: as publica96es de canto orfe6nico organizadas por 

Villa-Lobos, os livros de canto sacro como aqueles encontrados no Col6gio Catarinense 

(ver fig. 1.2), al6m de uma s6rie de outras can96es e hinos executados constantemente 

nas escolas do pais. Provavelmente suas obras s6 tenham sido executadas aqui por estas 

terras, no maximo em a mbito estadual. Talvez por isso se justifique a diferenぐa est6tica 

entre as composi96es do maestro Villa-Lobos e as de Areao, pois as pe9as deste u ltimo, 

conforme ja vimos, seguiam um estilo mais pianistico do que coral. A presen9a do coro, 

conforme indicam as partituras, deveria estar associada a do piano, sob o qual tais obras 

provavelmente eram escritas. Nao ha, portanto, um perfil de msica coral, mas algo 
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pr6ximo de pe9as vocais com acompanhamento, tal como o lied ou algo da msica 
sacra. 182 

O amadorismo musical de Areao, educador de profissao, para quem a msica era 

n乞o mais que um aditivo na forma95o, 6 outro fator de distanciamento entre ambos. 

Villa-Lobos, por outro lado, consolidou-se durante a primeira metade do s6culo XX no 

s6 como o principal compositor nacional, mas como importante pedagogo na rea da 

msica e como regente coral. Se o primeiro compunha como forma de dar vasao a um 

sentimento patri6tico comum entre seus iguais, o segundo esteve preocupado, ja desde 

alguns anos, com a divulga9ao e fixa9ao deste sentimento entre a popula9乞o nacional, 

tornando eficaz a propaganda em prol da sacralizagdo do conceito de brasilidade nos 

campos da mjsica e da Poltica.'83 

Em geral, a composi頭o de hinos e can96es escolares em Florianpolis circulou 

em torno de um ideal sonoro comum - conforme procurarei demonstrar no capitulo que 

segue - ao meio intelectual local, voltado para um romantismo essencialmente europeu, 

ou seja, com muito pouco das sonoridades nacionalistas comuns no Brasil do sdculo 

XIX e XX. 

182 Al6m da produ9ao e pr自tica musical sacra por parte dos padres jesutas do Col6gio Catarinense, vale 
lembrar a presen9a da msica na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, fundada em 1713. Nao h自  
pesquisas sobre a atua9ao de conjuntos ou da prtica de coros e instrumentistas durante os s6culos XVIII 
e巴査・ n so em. IYDU que o しoral anla Cectlla da Catedral Metropolitana de Florian6polis 6 fundado 
oticiaimente, embora teima runcionaclo oticialmente tia muito mais temno. 
I83 Ver CONTIER, Arnaldo D. 1998. Obra citada, p. 20 
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CAPITULO II 

REFINANDO SONS PROJETADOS: 

Msica e constitui瞬o cultural da elite intelectual florianopolitana 

Tratou-se, no primeiro capitulo, da grade discursiva do Estado Novo ajustada ou 

contraposta a realidade catarinense, enfatizando como os projetos relacionados a msica 

repercutiram no estado e, mais especificamente, em Florian6polis. Extrapolando um 

pouco os objetos inicialmente propostos, procurei identificar alguns tra9os daquelas 

aulas de msica no presente de alguns ex-alunos. Como resultado, p6de-se perceber que 

um campo de ruidos instalou-se, de fato, entre aquilo que se programava para o Brasil, 

em a mbito federal, e aquilo que realmente foi posto em pr言tica pelo governo 

catarinense. Esta id6ia de campo de rudos tamb6m pode ser aplicada aos projetos 

musicais das institui96es estudadas e a apropria9ao dos saberes musicais pelos alunos. 

Embora esta tenha sido uma parte da pesquisa pouco desenvolvida, p6de-se constatar o 

envolvimento daqueles alunos com a msica popular e o aprendizado de instrumentos 

que nao aqueles privilegiados pelas institui96es de ensino, em especial o Col6gio 

Catarinense. Na u ltima parte, onde tratei de comentar dois hinos de um compositor 

local, procurei introduzir algo acerca dos ideais de msica locais. 

Dando continuidade a trajet6ria que tento tra9ar - do geral para o particular, do 

evidente para o obscuro - nesta segunda parte procuro desmembrar e analisar o discurso 

ー  que pode ser considerado outro em rela9ao a quele do Estado - da elite intelectual 

florianopolitana relativo a msica. O intuito 6 abarcar mais um dos usos da msica no 

momento estudado: as d6cadas de 1930 e 40. Certo da consciencia por parte dos 

intelectuais daquele discurso que coloca a msica como ferramenta de grande for9a 

coletivizadora e construtora do sentimento identitario nacional, procurarei demonstrar, 

daqui para frente, alguns dos seus usos e, indo um pouco adiante, identificar elementos 

originais, contrrios ou advindos daquele discutido anteriormente. 

Os sinais recolhidos s5o, tal como no capitulo anterior, diversos. Grande parte do 

cap itulo, porm, tem por base uma colet合nea de cr6nicas intituladas De Arte publicadas 

no jornal A Gazeta.'84 A pesquisa neste jornal de publica9ao diria se estendeu de 1934 

1 84 Este material 6 in6dito e foi transcrito na ntegra por este autor durante a pesquisa. Somam um total de 
192 cr6nicas, todas publicadas no jornal A Gazeta de Florianpolis entre agosto de 1934 (funda戸o do 
jornal) e abril de 1939, com exce9ao de um texto de Sebastiao Vieira que data de 1945, mas que nao leva 
o titulo da coluna. A coluna foi iniciada por Joao Barbosa e alternada, basicamente, entre este e Vieira. 
Seis crnicas foram escritas por um terceiro cronista, Mimoso Ruiz agosto de 1938 e abril de 1939. Era 
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at6 fins da dcada de 40 e constitui a base central desta segunda etapa da pesquisa, 

embora outros materiais tenham sido consultados. 

Este capitulo serve como forma de exposi9o daquilo que constituiu o universo 

msico-intelectual flonanopolitano: as preferncias em termos de repert6rio, os artistas, 

o publico, os espa9os. Iniciarei, entao, situando o leitor no cenario musical daquela 

Florian6polis da primeira metade do s6culo XX. Obviamente alguns recortes foram 

feitos e procurarei esclarece-los no decorrer do texto. Posso adiantar, por6m, que toda a 

enfase recai sobre o universo sonoro da 自  rea central da cidade, partilhado por uma 

pequena parcela da popula9ao, a qual tinha acesso aos meios de comunica9ao (jornal e 

radiodifus乞o) e aos projetos artisticos voltados para a musica, os quais sero estudados 

mais tarde, bem como as manifesta6es populares afrodescendentes, a9orianas, afro- 

a9orianas, etc..., que serao abordadas com menor profundidade e sempre relacionadas a s 

primeiras, tendo em vista que sao as vis6es e projetos musico-intelectuais o alvo 

principal da an自lise. 

E importante frisar que a msica aqui estudada 6 referida, no decorrer do texto, 

como mIsica de/para concerto. Apesar das distin96es sociais e est6ticas que se inserem 

junto ao evento musical,6 a forma de escuta que caracteriza de maneira unanime tais 

acontecimentos. O conceito de elite excluiria os msicos, muitas vezes vindos de 

ambientes populares/pobres. A id6ia de uma msica erudita nao da conta do repert6rio 

que, apesar da predomin合ncia de uma esttica prxima daquilo que se associa ao 

erudito, foge a regra em diversas situa6es. Al6m do mais, o conceito de erudi9ao no 

me parece apropriado ao ambiente musical analisado, pois levando-se em conta a 

expectativa do pblico, pode-se apontar em uma dire9ao diversa, referente a uma escuta 

peculiar, a qual procurarei caracterizar. 

2.1 Slogan De Arte (A Gazeta de 11/09/1934) 

especialista em teatro e acabou por enfatizar a arte cenica em seus escritos, diferente dos outros dois 
cronistas, centrados na msica em grande parte de seus trabalhos. A coluna era especializada em assuntos 
musicais e seus escreventes - Barbosa e Vieira - msicos respeitados na cidade. Com  o intuito de tomar 
acessiveis os textos coletados, organizou-se um Caderno de Cr6nicas contendo grande parte dos textos na 
integra, sequenciados em ordem cronol6gica e selecionados de acordo com os autores e, principalmente, a 
partir da presen9a do slogan De Arte (ver figura n。  2.1). 
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Todo mapeamento, para que se fa9a eficaz, necessita de especificidade, de viso 

penetrante, de conhecimento da conjuntura estudada. Para que o resultado desta 

cartografia musical apresente-se como adequado, ser自  aberto a partir do plano geral, do 

cotidiano urbano da capital para, mais tarde, adentrar nas pequenas e sutis linhas das 

pautas mais especificas encontradas naquele ambiente. 

Um sentimento de nostalgia tomou Florianpolis durante boa parte da primeira 

metade do sdculo XX, em especial no segundo quarto (d6cadas de 30 e 40). Ainda que 

na condi9きo de capital, sua posi9ao n乞o era a mais privilegiada em termos econ6micos e 

tecnol6gicos. Na parte artistica e cultural, garantia um certo privil6gio integrando o 

roteiro de alguns artistas importantes, embora n谷o se constituisse como uma cidade 

estruturada neste sentido. A movimenta9ao urbana causada pelas atividades comerciais 

decaiu na capital durante este perodo. Como causa, pode-se apontar o ofuscamento 

progressivo do Porto de Florian6polis, que entre os anos de 1914 e 1945 (inicio da 

Primeira Guerra Mundial e final da Segunda), no qual predominou o desenvolvimento 

da pequena e m6dia empresa, passou a exercer um papel marginal no escoamento da 

produ9ao catarinense.'85 Santa Catarina, em geral, n乞o possuia um produto bhsico de 

exporta9ao, fator esse que poderia vir a estimular a implanta9ao de grandes indstrias e, 

consecutivamente, adiantar o processo de moderniza9ao inconseqente que caracterizou 

outros centros do pais.'86 Durante a d6cada de 1930, no que diz respeito ao sistema de 

energia el6trica, confiado, nas principais cidades do pais,a s grandes empresas 

estrangeiras (A Light nas regi6es do Rio e Sao Paulo; a Bond & Share em Belo 

Horizonte, Curitiba, Macei6, Natal, Niter6i, Porto Alegre, Recife, Vit6ria e Salvador), 

em Santa Catarina predominava a desarticula9乞o: sobressaia-se a iniciativa privada na 

constru9ao de pequenos sistemas locais, inexistindo o sentido de coordenaぐdo cujas 

185 Ver CUNHA, Idaulo Jos6. A indstria catarinense no s6culo XX. In: CORRA, Carlos Humberto 
(org.) A realidade catarinense no s'culo AX. 2a edi9言o (ver. aum. atual.). Florianpolis: Instituto 
Hist6rico Geogrfico de Santa Catarina, 2000, p. 292. 0 historiador Hermetes Reis de Arajo atribui a 
decadencia na atividade comercial da capital durante as primeiras d6cadas do s6culo XX a s condi96es do 
porto da capital, que desde o final do s6culo XIX perdera a primazia do movimento comercial da 
provncia. Segundo o autor, a compartimenta9ao das zonas produtoras, que possuiam seus portos de 
escoamento, e o fato de o norto da canital no anresentar condic6es t6cnicas favorveis a embarcac6es de 
granue porte, toram as causas pnncipais ceste aecimio. AIcAWO, t-iermetes xeis ae. 11 invenCao ao 
litoral: reformas urbanas e reajustamento social em Florian中ohs na primeira rep"blica. Sao Paulo: 
Disserta9ao de Mestrado: PUCSP, 1989, p. 107. 
186 Esta se compunha por diversos produtos agropecurios (manteiga, banha, madeiras, farinha de 
mandioca, mate e tecidos) cuja produ9ao provinha, ainda, de fins do XIX. Incluindo a叫car, arroz, frutas, 
caf e aguardente, pode-se dizer que estava praticamente dado o quadro de exporta96es do Estado durante 
o periodo. ARA 〕JO, Hermetes Reis de. Obra citada, p. 105. 
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sementes s6 pram lanぐadas a partir do Cdigo de guas (1934).187 Em l936, por 

exemplo, A Gazeta, ap6s uma pausa na impressao, anuncia um apago na capital com 

dura9o de sete dias (02 a 08 de maio). 

Quedas de energia eram freqentes e prejudicavam tamb6m os ouvintes 

radiofnicos que, apesar de ainda n乞o terem uma esta9ao local, como tinha Blumenau, 

por exemplo, mantinham-se conectados a s programa96es da Radio Nacional, publicadas 

na i ntegra, durante um certo periodo, n'A Gazeta. Em geral, a publica9ao dos programas 

musicais diarios da Nacional aparecia em forma de anncio comercial, sem 

comentarios.'88 O repert6rio era predominante de can96es populares - sambas, marchas, 

・・ー  de artistas como Almirante, Aizirinha Camargo, Mauro de Oliveira, Bob Lazy, 

Nena Robledo, Dorival Caymmi, Lolita Fran9a, Murilo Caldas, Emani de Barros, Maria 

Clara, Rose Lee, Nuno Roland, Nabor Dias, Orlando Silva, entre outros.'89 Muitas vezes 

apresentavam-se revela96es, numa abertura com vozes novas, elementos estreantes no 

rdio. A Canぐdo do dia ficava a cargo de algum cantor de renome. Lamartine Babo foi 

um destes cantores cuja can9ao era esperada pelo rddio-ouvinte durante longas jornadas 

diarias. Para al6m da predominancia do repert6rio de msica popular e nacional, 

constavam programas de jazz, como o Ritmo de Jazz, e audi96es de concertos - Romeu 

Ghipsman com a orquestra de concertos. Aparentemente, estes programas eram os que 

causavam maior impacto no meio daqueles que escreviam sobre msica em 

Florianpolis. O primeiro porque, pelo menos at6 fins da d6cada de 30 e inicio da de 40, 

provocava a repulsa daqueles que prezavam pela arte concebida de forma romantica, 

como alimento da alma, vendo no jazz um mero combustivel do com6rcio musical, 

sacrificando tudo ao ritmo, abrindo mao da constante aura da arte musical em prol de 

um fluxo passageiro de sons voltados para o nascente mercado musical. As audi96es de 

concertos eram acompanhadas e, por vezes, comentadas nos jornais, fomentando 

crticas e desejos naqueles viventes da ainda provinciana capital catarinense.190 Segue, 

187 Ver SCHMIDT, Albano. Hist6ria da Energia em Santa Catarina. In: CORRA, Carlos Humberto 
(ore.) Obra citada. nu. 358-9. 
ーー ver, por exemplo, os exemplares d'A Ciazeta dos 1. 2 e 3 de outubro de 1938 (ver fi2. 2.2). 

igo - ーー 	り  』  
…outros conjuntos e cantores como o Regional de Dante Santoro, Eduardo Patan6 e sua tipica 
Corrientes, Irmaos Tapaj6s, Emani de Barros, Emilinha, Celeste Aida, Romeu Ghipsman com a orquestra 
de salao, Capit乞o Furtado, Orquestra de Dan9as Radam6 e All Stars, tamb6m figuravam a programa9o 
di自ria da Nacional. 
190 Como exemplo, ver a crnica de 26/09/1934, escrita por Joao Barbosa: O rdio nos trouxe todo o 
concerto de 7 de setembro; ouvimo-ル bem, mas nada podemos acrescentar ao que, com a mdxima 
justica, os crticos de So Paulo disseram da atuaぐdo de Dante Corradini. Sejam estas linhas o eco dos 
nossos qplausos e simbolたem o entusiasmo com que os mIsicos catarinenses associam-seおhomenagens 
ao colega patrcio. Caderno de Crnicas, De Arte n。  33. 
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ento, um breve parenteses, onde sero abordados alguns dos pap6is a que se prestou a 

radiodifusao nesta novela musical ocorrida na Florian6polis das d6cadas de 30 e 40. 

1. Ouvir e desejar:aradiodifusdo e a relaぐdo entre ausentes 

(...) Agora contarei como 6 feita Otdvia, cidade teia-de-aranha. Existe 
um precipicio no meio de duas montanhas escarpadas: a cidade fica no 

vazio, ligada aos dois cumes por fios e correntes e passarelas. 
Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para nao enfiar op6 nos 
intervalos, ou agarra-se aos fios de canhamo. Abaixo nao hd nada por 
centenas e centenas de metros: passam algumas nuvens, mais abaixo, 

entrev-se o fundo do desfiladeiro. Essa 6 base da cidade: uma rede 
que serve de passagem e sustentaculo. Todo o resto, em vez de se 

elevar, estd pendurado para baixo. (...) Suspensa sobre o abismo, a 
vida dos habitantes de Otvia 6 menos incerta que a dos habitantes de 

outras cidades. Sabem que a rede nao resistir mais que isso.19' 

Sabe-se, atrav6s de pesquisas voltadas para a radiodifusao, que Florian6polis no 

foi exatamente o que se pode chamar de cidade pioneira nos assuntos radiofnicos em 

Santa Catarina)92 Enquanto outros municpios como Blumenau e Joinville jh contavam 

com a presen9a de uma emissora prpria em meados da d6cada de 30, a capital s6 

conseguiu irradiar suas primeiras ondas no inicio da d6cada de 40. 1942, mais 

precisamente, 6 o ano em que se inaugura a primeira emissora de r自dio de Florian6polis, 

a Empresa de Propaganda Guarujh Ltda, posteriormente rebatizada de Sociedade R自dio 

Guaruj Ltda. S6 durante os anos 50, Florian6polis passa a ter outras emissoras atrav6s 

da inaugura9ao das radios Dirio da Manha e Anita Garibaldi. Por6m, antes da 

implanta叫o local, a radiodifusao ja provocava polemica e constava na pauta de 

discussao dos intelectuais e crticos da cidade. Ja em meados de 1935, projetos para a 

implanta9ao de uma radio local eram discutidos. Prenncios nos jornais animavam e, 

em seguida, desapontavam os interessados no assunto. Em 17/04/35, A Gazeta 

anunciava que a possibilidade de uma rddio difusora local batia a porta 

"Relativamente, a noticia por n6s divulgada ha dias sobre a possibilidade de 
um auxlio do governo para a instala o de uma rddio difusora na capital, 
temos a acrescentar que jd se acha em mos do interventor para delibera9ao o 

191 CALVINO,i talo. Cidades delgadas 5. In: As cidades invisveis. Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1990, p.71. 
192 Como MACHADO, Aldonei. A cidade no dial一 Florian中ohs nas ondas m'dias e curtas do rdio 
(dcadas de 40 e 50). Disserta9ao de Mestrado: UFSC, 1999; MEDEIROS, Ricardo e VIEIRA, Lcia 
Helena. Histria do Rddio em Santa Catarina. Editora Insular: Florian6polis, 1999; e MEDEIROS, 
Ricardo. Dramas no rdio:a rdio novela em Florian中ohs nas dcadas de 50 e 60. Insular: 
Florianpolis, 1998. 

85 



or9amento da proposta preferida na concorrencia bem como a discrimina9ao 
dos servi9os que a rdio difusora prestar no ponto de vista educacional, 
informativo, recreativo, etc... e garantias que oferece com o penhor e o 
auxilio solicitado. Em rpida palestra (...) com elemento da diretoria da Rdio 
Sociedade, tivemos o conhecimento de que importante firma especialista na 
mat6ria, se prop6e instalar uma esta9ao emissora moderna, com todos os 
requisitos t6cnicos exigidos pelo progresso da rdio-eletricidade, em 
condi96es de ser bem provida a qualquer hora em todo o estado e nos estados 
limitrofes, e vem triplicar o alcance durante a noite. Segundo a mesma 
informa9ao, trata-se de uma organiza9ao genuinamente nacional t6cnica e 
financeiramente id6nea que se compromete a entregar esta a9きo dentro do 
prazo de 6 meses. Esta 6 uma iniciativa incontestavelmente merecedora do 
amparo governamental e do auxilio do povo por interessar a todos 
indistintamente, e cujas altas finalidades sobejamente reconhecidas 
dispensam outras referncias. Esperamos assim, que se torne em breve uma 
realidade esta aspira9ao que afirmar no cen自rio nacional a tradi9乞o de 
cultura da gente catarinense" 

Projetos que, como este, nao conseguiram tornar-se realidade, unidos a s 

freqentes irradia96es de radios de outras cidades, especialmente as catarinenses - que 

acabavam por ferir o orgulho dos moradores da capital - provocavam o desejo dos 

ouvintes. Simultaneamente a audi9ao de concertos e outros eventos em rhdios 

estrangeiras, transformava-se e crescia a vontade de moderniza9ao local. Diversos 

anncios foram encontrados nesse sentido. Reproduzo em seguida um deles, escrito por 

Joao Barbosa, em sua coluna De Arte - A Gazeta - em 31/08/1934: 

"Realizar-se-o na Paulic6a, nos dias 7 e 8 de setembro vindouro, dois 
grandes concertos pelas bandas de msicas reunidas da 3a Brigada de 
Infantaria do Exrcito Nacional, obedecendo o conjunto de trezentos 
componentes a regencia do 2。  Tenente Dante Odoacre Corradini. O programa 
estd caprichosamente organizado, O primeiro, no dia 7, ser na Pra9a da S6, 
das 16 e 18 horas, sendo irradiado pela Sociedade de Rdio Iducadora 
Paulista 'PRAC'. O maestro Corradini, com esta, da mais uma vez provas do 
seu interesse e do grande esfor9o em prol da boa msica, e por isso 6 digno e 
merecedor dos nossos maiores enc6mios e sinceros elogios. O alinhavador 
desta pretensa crnica 6 velho companheiro de arte de Dante Corradini e com 
ele conviveu 'na estante' (como se dizia na gria) por largos anos e sabe do 
quanto 6 capaz o colega e a importancia dos empreendimentos a que se 
arroja, com resultados sempre felizes. L自, longe, na to querida Sao Paulo, ir 
o meu abra9o saudoso e os aplausos que ao distinto regente, nestas colunas, 
manda-lhe o msico provinciano e humilde que sofre a insaci自vel sede das 
'coisas boas da arte divina' ".m 

Por enquanto, da trajet6ria de Joao Barbosa nos interessa esta insacivel sede, 

caracterstica de todos aqueles que escrevem sobre msica e arte em Florianpolis e a 

sua rela9ao com a radiodifusao. Mais tarde, em 26 de setembro daquele ano, Barbosa 

publica mais um texto emocionado em agradecimento a uma foto recebida com 

dedicat6ria especial a ele feita pelo maestro Corradini: Todos os crticos sdo undnimes 

193 Caderno de Crnicas, De Arte n。  14. 
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em louvar, ndo s6 os executadores, como e卑 ecialmente a Pe昨iぐdo com que o maestro 

Corradini conduziu o monumental conjunto. Lamenta, em seguida, o fato de Dante 

Corradini n谷o ter tido por ber9o Santa Catarina, salientando, por6m, o fato de que fez 

deste rincdo brasileiro sua terra, pois nek constitui sua fam ilia, e neた entregou grande 

soma de esforos pelo progresso da msica. Novamente se auto-intitula rabiscador 

provinciano, queixando-se com sutileza da parca movimenta9ao artistica da sua capital. 

O mesmo Joao Barbosa comenta, em outra de suas cr6nicas, que era o r自dio, por vezes, 

o u nico meio pelo qual podia conhecer e se deleitar com audi96es de concertos e artistas 

que dificilmente chegariam a Florian6polis. Foi movido pelo entusiasmo de uma 

audi9ao radiofnica que um de seus amigos lhe trauteou um peda9o do Minueto em Sol 

Maior de Beethoven, insistindo na aquisi9ao da partitura. A partitura foi adquirida e 

tempos depois tocada no Clube Doze,'94 interpretada por Margarida L. de Almeida e um 

conjunto de msicos locais cuja forma9ao nao foi possivel verificar.'95 Cre, por outro 

lado, que estas mesmas transmiss6es radiofnicas, al6m da vitrola e do cinema falado, 

acabaram por tomar um espa9o que era do msico artesao, aquele que, anteriormente a 

tais eventos tecnol6gicos, era o h nico capaz de proporcionar as delicias do espirito 

atrav6s da misica. 

"Est自  resolvido o problema da msica. A Am6rica do Norte, cuida de tudo 
que representa money, vence sempre. Enquanto os veterin自rios, criadores 
vivem, aqueles a estudar e esses a experimentar meios de aumentar a 
produ9谷o do leite e, enquanto os msicos pensam ser a sua arte pdo de 
espfrito, Dr. Ferguson descobre ser a arte dos sons um meio de aumentar a 
capacidade lactifera das vacas, mediante a audi9ao de msicas de estilos 
diversos, isto6 , sentimental, hinos patri6ticos e msica de dan9a durante a 
refei9ao daqueles animais. Ora, depois da introdu9ao da vitrola, do rdio, do 
cinema falado, que tanto mal causou ao msico, esta nova traz-lhe uma certa 
grande esperan9a. Vamos ser um elemento precioso a pecu自ria e a indstria 
de laticnios. E a nossa arte vai ter valor, sendo que dela, do patriotismo dos 
seus cultores, muito depender a forma9ao fisica da ra9a, pois que o leited 
alimento indispensdvel. Eia colegas, rumo aos estdbulos e aos campos! 
Vqtnrc1 ftt-',ir ，、m．口りに、1。一。。” 196 

194 Tradicional palco de eventos artistico-musicais da capital, a sede do Clube Doze permanece, ainda 
hoje, no centro da cidade -A y. Hercilio Luz. O clube foi fundado em 1872 e preserva um simpl6rio 
arquivo de fotografias, bem como uma pequena biblioteca, fundada em 1892 e reorganizada em 1938, 
auando foi nublicado um cat1ogo de suas obras. 
195,-, . 	」  ,-,' . 一  γ、  ‘ 」 	h ～、  ノ,、,”ハハI，ハー』、  しaaerno aeしronicas. iie Arte fl j乙 ‘乙つ I(Jiノ」yj4’. 
10K r、  」ーーーー  工  へ凸  , 	，、  l一  l、  ,，ハ  ノへ』 I、 lIlハー  A、  ノ、  , ■ 	‘，  . 	, 	 ~ 	, ' 	A ． 	一  ．  ーUademo de UrOnicas, De Arte nり  /9 (24/11/1934). 0 tin,co vestigio de repercussao desta crnica foi 
encontrado no dia 26/11/34, na coluna Estilhaos一A Gazeta 一 com o titulo 'Sobre o DE ARTE de Jodo 
Barbosa reノerente ao uso da mlIsica para aumento da producdo do leite nas vacas...’一 “A vaquinha do 
Isidro! estava magra e muito final nem dava, de leite um vidro...! pobre Isidro! Triste sina!/ Em vendo 
agora a noticia! e no jornal, Isidro (6 srio)! toca gaita e, que delicia,! a vaca dele 6 mistdrio!! Se ele toca 
uma rancheira! o leite 6 to abundante! que precisa at torneira! para evitar a vasante!...". 
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Se a popula9ao em geral n乞o se importava em substituir o ato da performance 

pelas grava96es, quebrando a aura do original, adentrando na era da reprodutibilidade, 

quem sabe as vacas resistissem! Carregado de ironia, o texto de Barbosa traz uma outra 

face da modernidade refletida no universo musical, do qual depende seu sustento 

Apesar do fascinio com o moderno e da admissao de que tais tecnologias j自  eram 

necessidades da vida urbana, procurarei demonstrar que a nostalgia foi um tra9o intenso 

e marcante naquele meio musical. 197 

Paralelamente ao dilema da modernidade, o habitante da capital vive o dilema do 

provincianismo: al6m de nao desfrutar de uma esta9ao radiofnica local, tendo, 

portanto, que se conformar com programa96es e anncios que, em geral, tratavam 

doutros rinc6es, reclamava-se tamb6m da ausencia da cidade no roteiro da maioria dos 

mais importantes artistas que circulavam pelo pais e que passavam direto, por vezes, de 

Curitiba a Porto Alegre. Sebastiao Vieira, tamb6m cronista De Arte, mostrou-se 

insatisfeito com a ausencia de a頭o no meio musical na cidade. Em cr6nica datada de 28 

de mar9o de 1936, Vieira faz referencia a Camilo Navarro, inteligente humorista que 

desperdiぐa, como ノez Bocage, todo o seu intekcto na bodmia, de quem ndo liga 

importncia d vida, que disse, certa vez, que戸ル do desprogresso em certa cidade 
catarineta ’ ー Terra ben或ta que tem sabido resむル heroicamente aos embates da 
civilizaぐdo! O autor da cr6nica refere-se, em seguida, ao caso narrado anteriormente da 

possibilidade - j esfacelada - de uma esta9ao de rdio local. 

"Fazendo minhas estas palavras, apenasmente [sic] com referncia a arte 
musical (nara n谷o ser mal falador. auero nr Florian6nolis no caso aue 
mereceu do dito humorista a piada ja tao conhecida. E que a nossa 
Florianpolis tem nao s6 resistido como tem mesmo recuado diante do 
impulso de progresso da arte musical.A nao ser a generaliza戸o do rdio 
receptor, que 6 assim, como gua canalizada vinda de muito longe, a nao ser 
o rdio nada mais ha de notvel. Certa vez algum cheio de boa vontade quis 
dar a Florianpolis a graa e o cond豆o de possuir uma estadozinha de rdio- 
transmissao, mas... tudo fracassou - a imperiosa caveira de burro - que 
existe c自  pela terra boa do pobre Dias Velho. E assim, uma a uma, l自  se vo 
todas as nossas esperan9as musicais".'98 

197 Conforme Jos6 Geraldo Vinci de Moraes, referindo-se a Sao Paulo: A cidade (..) assumiu nos anos 30 
diversas faces (...).Essa verdadeira massa humana comecou a viver sob novas e diノerentes referncias 
sociais e culturaな profundamente marcadas peん universo urbano, que desルcou ou transformou alguns 
valores e reノerncias mais tradicionais. Provavelmente por isso, diversas canF6esルlam com saudade de 
um suposto tempo e vida melhores'.J.MORAES, Jos6 Geraldo Vinci de. Metrpole em sinfonia: 
histria, cultura e msica popular"a So Paulo dos anos 3L. Sao Paulo: Esta9ao L山erdade, 2000, p. 23. 
Ao que parece, a nostalgia, nos anos 30 e 40, tempo de guerra e transforma96es, foi um sentimento 
comum, embora construido de formas variadas, em acordo com realidades plurais. 
198 Caderno de Crnicas, De Arte no 116. 
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As benesses da radiodifusao n乞o substituiam, por6m, a necessidade apontada 

pelos incentivadores da msica da audi9ao no original, diante dos msicos. Reclamava- 

se da falta de msica instrumental, da falta de apresenta96es de artistas de grande 

quilate. Reclamavam, estes apreciadores da msica de concerto, principalmente durante 

o verao, poca de sol e carnaval. Em cr6nica de mar9o de 1936, Vieira advertia que 

desde outubro do ano passado [de l935, no casoj, ms em que se realizouaesplndida 

noitada da Sociedade Beneficente Caixa dos Empregados no Com'rcio,d que desde 

aquek data, nada mais apreciamos no terreno da boa m需たa vocal e instrumental.E α 

nossa gente, ー α9ue qlフrec忽 o 9ue d bom, 一 viye a Perscrutar 9uandb Podbterwllα 
oportunidade de fechar o seu apare訪o de rdio para ouvir gostosamente alguma cousa 

no original (...).199 

A radiodifusao serviu, antes da instala9ao de uma esta戸o local, como pretexto 

provocativo, como forma de acionar mecanismos bairristas de aao social e um universo 

de desejos que, por sua vez, nao podiam resumir-se s cria96es da modernidade e aos 

confortos da vida urbana. Discutiu-se, na primeira parte, como Santa Catarina foi 

marcada pelos fortes contingentes de imigrantes europeus, em especial os alem乞es e 

italianos, e como o modelo europeu n谷o foi exciusivamente apreciado a ca, em terreno 

Barriga Verde, durante o Estado Novo, mas discutido e ambicionado nacionalmente. As 

peculiaridades catarinenses, por6m, mais nos interessam neste momento. Neste sentido, 

Blumenau, cidade catarinense do Vale do Itajai, de cultura predominantemente 

germ合nica, pioneira na transmissao radiofnica no estado, serviu de exemplo para a 

capital, orientando algumas das necessidades das quais o povo florianopolitano carecia. 

"Ha dias, nesta humilde coluna falei algo com rela9乞o a s tantas cousas de 
msica que em nossa terra por efeito, talvez, de uma possivel 'caveira de 
burro' n乞o pegam de jeito algum. Dentre as tais malsinadas cousas estava a 
rdio transmissao. J tivemos em Florianpolis um prenncio belissimo dessa 
grande realiza9ao, mas a plantinha, embora sob os fervorosos cuidados dos 
que idealizaram a nossa rdio difusora, a plantinha muito d6bil ainda, morreu 
crestada pelo sol de algum descaso, possivelmente. Lembrei-me disso ao 
ouvir ontem, uma irradia9ao da Rdio Cultura de Blumenau. E tive a 
impressao de que Florianpolis 6 como si fra o primeiro compartimento de 
uma casa, mas que se acha fechado para todas as alegrias do lar, por haver 
nele, morrido algu6m de estima9ao na familia. Algu6m assobia ou trauteia 
uma qualquer can9ao e vem logo uma outra pessoa, e diz: - Nao faa isso; vh 
cantar ld p'ra fora.., O compartimento 6 tristonho, 6 lgubre. Hd nele um ar 
lutuoso. Nada se faz em mat6ria de msica, de teatro, etc.".200 

199 Caderno de Crnicas, De Arte n。  ii 7 (30/03/1936). 
200 Caderno de Crnicas, De Arte n。  122 (06/04/1936). As cita96es que seguem s乞o do mesmo texto 
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Noutros compartimentos, embora menos importantes dessa grande casa, podia- 

se cantar e pode-se danぐar. Segundo Vieira, Blumenau era o exemplo mais frisante 

Justificou tal afirma9ao por saber que ld existiam desde h自  muito uma belssima e bem 

organizada orquestra sinfnica. E recentemente a cidade havia conquistado tamb6m a 

sua bem montada estaぐdo rdio transmissora. Tais empreendimentos serviam como 

atestado da educacdo artstica daquek povo. E prossegue: 

"(...) fato que muito nos honra, porque Blumenau 6 um peda9o de Santa 
Catarina. Mas Florian6polis marca passo, provocando em cada um de n6s 
aquele c6lebre dito de Camilo Navarro: 'Terra que tem sabido resistir 
heroicamente etc...' E enquanto nao temos a nossa Rhdio-Transmissao (vai 
com mai丘sculas por minha conta) continuar o 'ceguinho da ponte' a cantar, 
ao som do seu cavaquinho, as can96es simples e dolentes que o vento sul leva 
nas ondas hertzianas para ningu6m sintonizar... J 6 alguma cousa em 
山んs乞o,,. 

O inverno como temporalidade frtil (tendo em vista que no ver乞o o carnaval e a 

tropicalidade vigoravam tamb6m em Santa Catarina, conforme mostram os jornais da 

poca201) era percebido como esta叫o da normalidade, onde os parcos eventos musicais 

ocorridos denunciavam uma realidade provinciana, mas com um sentido evolutivo 

tra9ado: alcan9ar suficiente relevancia para tornar Florian6polis parte saliente no 

cen自rio artistico-intelectual nacional. A radiodifusao, como fonte de transmiss谷o de 

eventos musicais, de artistas que nao cogitavam a capital catarinense como parte do 

roteiro de performances, funcionava, diante da lentido com que a cidade se arrastava 

no terreno da msica e da constitui9ao de estruturas para viabiliza9ao destes eventos, 

como horizonte de expectativas, substituindo determinados prazeres e, mais do que isso, 

suscitando desejos. Pensando de forma mais abrangente, pode-se dizer que o rddio, 

durante as primeiras d6cadas do s6culo XX, constituiu-se como um meio t6cnico e 

artistico capaz de promover a forma9ao e instaura9ao de novas linguagens musicais, 

abrindo novas possibilidades est6ticas e pondo a disposi9ao de milh6es de ouvintes, 

principalmente s classes populares, um repert6rio musical ao qual, at6 pouco tempo 

atrs, nao se podia ter acesso.202 Assim se expressava Sebastiao Vieira em 1936 

Longe das boas emo96es com referncia a msica de 6 pera, n6s, insulados 
nessa terra dos ocasos raros, vamo-nos consolando com registrar fatos que se 
desenrolam no terreno dessa mat6ria. Assim, sem podermos ouvir uma 6 pera 

201 Serao abordadas mais adiante as quest6es referentes a m丘sica popular e o carnaval em Florian6polis 
deste neriodo. 
202 Ver ECO, Umberto. Os meios audiovisuais como fato est6tico. In: Apocalpticos e integrados. 
Perspectiva: Sao Paulo, 1993. 0 autor italiano percebe que o individuo, ao escutar msica 
intencionalmente pelo rddio, encontrando-se numa condi9ao de isolamento e intimidade, est自  disposto e 
apto a criar uma s6rie de complementos visuais e emotivos. 
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no original, ouvimo-la pelo rdio. Jd d alguma cousa, pois se nao fora essa 
msica encanada como d gua potvel, se nao for essa msica mecanizada, no 
saberamos dizer cousa alguma com rela戸o ao assunto. Agora estamos no 
limiar do inverno. Apresentar-se-ao, pois, as oportunidades das belas 
audi96es lindas e modernas 6 peras e' Buenos Aires o nosso grande teatro. 
(...) Florianpolis nao podendo ouvir as belas 6 peras no original, ir ouvi-las, 
pois, pelo rddio,.. se as descargas permitirem j' ser alguma cousa.203 

2.2 Modelo de Rddio PiloL 
Propaganda publicada n'A Gazeta 
(25/01/1947) 

直  importante lembrar que durante praticamente toda a d6cada de 1930, o Brasil 

contava com pouco mais de 40 emissoras. Suas programa96es baseavam-se, em geral, 

em audi96es de pe9as eruditas do repert6rio europeu romantico e pr6-romantico, 6 peras 

e textos instrutivos.204 Esta foi a forma pela qual trabalharam grande parte dos governos 

nacionais na primeira metade de s6culo XX: enviando atrav6s da radiodifusao, m丘sicas 

e palavras; penetrando em fronteiras diversas, mesmo as mais distantes; enviando e 

recebendo informa96es culturais estrangeiras e nacionais atrav6s das ondas de rhdio.205 

O papel da rdio-transmissao foi, por6m, um tanto ambiguo, tendo em vista que, ao 

mesmo tempo, foi tida como veiculo difusor da 'boa cultura' e dos ideais de msica e 

conhecimento estimados pelo governo, e estabeleceu um contato quase que 

revolucion自rio com a msica popular, rebatizando seus artistas, trazendo-os a luz da 

cultura aceita ー  nao pacificamente, e claro - e criando novos idolos. Aterei-me, daqui 

por diante, um pouco mais na tentativa de tra9ar um esbo9o daqueles espa9os e 

personagens que constituiam e integravam os 'lugares de msica' na Florian6polis aqui 

estudada. 

203 VIEIRA, Sebastiao. Caderno de Crnicas, De Arte n。  146 (06/05/1936). 
204 Ver HAUSSEM, D6ris Fagundes. Rddio e poltica: tempos de Vargas e Pern. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1997, p. 06. 
205 Ver ARNHEIN, Rudolf. Est'tica Radiofnica. Editorial Gustavo Guli: Barcelona, 1980 
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2. 0 lugar, o leitor, o estilo: peグbrmance, p"blico e esttica 

Para que se compreenda com maior exatido a imagem aqui formulada da vida 

musical em Florian6polis naquele momento, defini como prioridade inicial descrever e 

definir aquilo que chamei de os lugares de mzIsica ento existentes. O conceito atribuido 

ao termo lugar de mIsica vai na dire9ao de buscar aproxima96es daquilo que era a vida 

musical da capital para os personagens aqui estudados, ou seja, membros de uma elite 

intelectual, freqentadores dos ambiente centrais da cidade, espectadores e atores da 

trama social que se desenvolvia e era narrada nos jornais diariamente. Ato este que 

funcionava como forma de dar existencia a um conjunto de rela96es e valores que 

vinham a constituir, quando n乞o um horizonte de desejos, a pr6pria est6tica do ser 

florianopolitano. Os palcos dos eventos artistico-musicais e seus personagens, 

abordados agora atrav6s de suas generalidades, sao, portanto, o alvo a ser atingido 

Na tentativa de revelar algo da constitui9ao dos valores e vontades que, em 

seguida, sero abordados, procurando na historicidade do real trabalhado as matrizes do 

pensamento estudado - tratado como um processo em constitui9ao - procurarei expor 

algo daquilo que, creio, encontrava-se nas bases da percep9ao est6tica musical daqueles 

que escreveram, ouviram, tocaram e conversaram sobre msica e arte em geral no meio 

em questo. 

2.l Aprma9do do intelectualfiorianopolitano 

Aos abnegados educadores, 
os padres jesuitas, 

a cultura musical catarinense, 
mui especialmente a florianopolitana, 

pode-se dizer, tudo deve. 
Jodo Barbosa206 

' 
E curioso notarmos como os cacoetes nacionalistas em voga na primeira metade 

do s6culo XX no Brasil - e em grande parte do mundo ocidental - estiveram presentes 

em Santa Catarina, ao passo que os modernismos brasileiros nao deram frutos neste 

estado, pelo menos at6 o surgimento do Grupo Sul, do qual falarei oportunamente 

Algumas permanencias em termos de arte marcaram o cenrio catarinense e, em 

especial, o florianopolitano. Um apego ao vocabulrio romantico constituiu tra9o 

206 Caderno de Crnicas, De Arte n。  98 (17/12/1934) 
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essencial na msica produzida e consumida na capital.207 Ao adentrar de forma mais 

efetiva no universo artistico da cidade, p6de-se perceber que algo deste congelamento se 

explicava atrav6s da forma9ao intelectual daqueles que integravam sua elite cultural. 

Diferentemente do cen自rio musical paulista ou carioca, onde o modernismo 

representava uma tendencia discutida e praticada, em Santa Catarina, paralelamentea 

Semana de Arte Moderna, criava-se a Academia Catarinense de Letras, moldada a partir 

da Academia Brasileira de Letras, com produ9ao direcionada ao Parnasianismo. Seu 

registro oficial, sinal da dessintonia, se d言  em 1924.208 Tal fato, mais do que mera 

experiencia retardataria de um suposto romantismo tardio, constitui a linguagem de 

tradu9ao de uma sociedade provinciana, impregnada de um conservadorismo peculiar, 

cujas matrizes histricas procurarei expor nas pr6ximas linhas. 

Como ponto de partida, tomei alguns trabalhos de estudiosos dos movimentos 

artsticos catarinenses do s6culo XX. Em geral, foram abordadas quest6es referentes ao 

relacionamento do intelectuallartista catarinense com as proposi96es artisticas 

modernas. Tal constante se deu principalmente pelo fato de ser o Grupo Sul, precursor 

moderno em terras catarinenses, o objeto central de grande parte destas pesquisas. Lina 

Leal Sabino, autora de Grupo Sul: o Modernismo em Santa Catarina, defende a id6ia de 

que a nega9ao do Modernismo de 1922 e o culto ao Realismo e ao Parnasianismo pela 

Academia Catarinense de Letras sao conseqencia de um isolamento geogrfico e 

cultural destes intelectuais em rela9ao aos grandes centros.209 Ja na d6cada de 1940, um 

jornalista de Itajai de nome Nereu Correa, em artigo publicado n'O Estado (18/09/1949) 

sobre a situa9ao das artes catarinenses da poca, apontava em dire9ao semelhante. Mas 

al6m do cariter sociolgico de isolamento, como ilha ー  tendo em vista que a ponte 

Hercilio Luz ainda n乞o fazia parte da paisagem local - traz a tona mais dois motivos: a 

falta de condi96es econ6micas para tornar vi自vel a cria9ao de empresas editoriais de 

207 Na literatura, por outro lado, reagia-se contra o lirismo romntico em prol de uma maior objetividade e 
apuro formal, tra9os estes constituidores da escola parnasiana, que ento vigorava entre os academicos e 
que nao cienotava, portanto, sinal aigum cie vanguardismo. J valido ressaltar, por6m, que este 
seccionamento em escolas nao 6 suficiente para se compreender a situa9ao das artes em Florian6polis. Na 
msica, por exemplo, como demonstrarei mais adiante, marcava-se mais uma posi9ao anti-moderna em 
defesa da tradi9ao (Bach, Mozart, Beethoven, ...) do que vronriamente rom含ntica. 
2fl2 n 	, 	lrI 
…Segundo o historiador Hermetes R. Arajo, a Jndacdo do Instituto Histrico Geogrfico de Santa 
Catarina em 1896 e a cria戸o da Sociedade Catarinense de Letras em 1920 que, em 1924 daria origem a 
Academia Catarinense de Letras, ambas instituidas sob os auspcios do primeiro e segundo governos de 
Herdiio Luz, inscreveram-se, nesta 中oca, como os dois marcos principais nesse movimento de 
construcdo de uma identidade cultural produzida a partir da perspectiva das elites locais. ARA由O, 
Hermetes Reis de. Obra citada. ou. 123-124. 
209 SABINO, Lina Leal. Grupo Sul: o Modernismo em Santa Catarina. Florian6polis: FCC Edi96es, 
1981. 
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expressao e a inexistencia de cursos superiores no estado. At 1943, a u nica institui9言o 

de nivel superior em Santa Catarina era a Faculdade de Direito, localizada na capital e 

fundada em 1932. Neste ano 6 criado o Curso de Administra9o e Finan9as. Segundo 

Correa, os proノressores de Direito, princ加a/mente, por ndo terem o hdbito da produぐdo 

intelectual e cientjflca, alm da prtica prense [atividade nos 垣bunais] α que se 

dedicavam, ndo desenvoんeram em seus alunos as bases necessdrias Para a criacdo 

intelectual ().2b0 Por6m, para Celestino Sachet, membro da Academia, o Modernismo 

esteve presente em Santa Catarina, sendo como um ideal esttico e artstico digno de 

ser encarado pelos intelectuais da 中oca, como notcia e evento passivel de 

questionamento pelos mesmos.21 ' A conclusao difundida por Vald6zia Pereira remetea 

nega叫o de uma id6ia incompreendida, discutida superficialmente, inarticulada 

enquanto movimento e pouco apreciada enquanto est6tica: um repdio generalizado 

diante de um novo que causava estranheza ejeria uma mentalidade enraizada em 

conceitos jd digeridos e convenciona/mente assimilados. 

2.3 Posse de Maura de Senna 
Pereira na cadeira 38 da 
Academia Catarinense de 
Letras, onde se ve, da 
esquerda para a direita, 
Clementino Brito, La'rcio 
Caldeira 	de 	Andrade, 
Osvaldo Meio, Othon Gama 
D'E'a, Jos' Boiteux, a 
empossada, Nereu Ramos, 
Edmundo Accacio Moreira, 
Heitor Luz, Jos Diniz e 
Haroldo Callado. E v'lido 
lembrar que esta foi a' nica 
reuni百o da Academia em 9 
anos (1929-38). Sobre a data 
do encontro, h' divergencia 
entre duas obras do mesmo 
autor: uma aponta a data de 
30/10/1930; outra o primeiro 
mes de 1934.212 

210 CORRA, Carlos Humberto. Hist6ria da cultura Catarinense: o Estado e as idias (vol. り．  
恥聖n6P9lis: Ed・ da UFSC: Dirio Catarinense・  I997, p・ 203・  
'''PEREIRA, Valdezia. . A poesia modernista das dcadas de 40 e 50. Florian6polis: Ed. da UFSC, 
1998, P. 19. Discussao feita pela autora a partir de entrevistas com diversos escritores catarinenses, entre 
eles o jirt,rio Celestino Sachet. A citacao ciue secue 6 do mesmo trecho. 
-roto escaneada do livro: COKIthA, Carlos Humberto (org.). Obra citada, p. 43g. 
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A autora levanta tres pontos como causas principais da desorienta9乞o com 

rela9ao a s quest6es da arte moderna, embora nao va muito al6m de cith-los. Em 

primeiro lugar, V. Pereira fala de uma certa desorientaぐdo ante a li9do modernista 

devida a desarticula9ao interna e a precariedade dos meios de comunica9ao. No caso 

catarinense, a prpria falta de contato com as novidades tecnol6gicas e, principalmente, 

a precariedade dos meios de comunica叫o podem ter, de fato, dificultado a aceita9乞o de 

um movimento artistico cuja leitura social nao correspondia a realidade do estado e, 

mais especificamente, de sua capital. A segunda e terceira causa estariam ligadas, 

respectivamente, a ausencia de intelectuais capazes de propor novos caminhos artistico- 

culturais para o estado e o vnculo desta elite de pensadores com quest6es politico- 

partidrias, fato este capaz de lhes proporcionar o privil6gio de negar a outros grupos o 

espa9o para tend6ncias que pudessem vir a contestar a fragil hegemonia de valores da 

arte e do pensamento. 

De fato, o poder expressivo da arte incomoda sempre que aprofunda o novo no 

campo da crtica e da experiencia e, por isso, amedronta aqueles que j conquistaram o 

novo e agora querem apenas transform d-lo em modelo.213 A arte moderna acabava por 

colocar em risco o controle e a orienta9ao ideol6gica, representando uma amea9a a s 

elites. Este perigo amedrontou nao s6 os membros do poder local, mas no Brasil como 

um todo.214 Os resultados, ou seja, a constitui9ao das rela96es,6 que foram diferentes 

em Santa Catarina e no restante do pais. No que diz respeito ao vinculo das elites 

intelectuais com o governo, nao creio que este pode ser tomado, pelo menos n谷o de 

forma apressada, como explicativo do distanciamento do pensamento modernista em 

Santa Catarina. Em termos nacionais, parte da intelectualidade modernista tamb6m 

trabalhou para o governo federal, que procurou conciliar ambas as vis6es: academica e 

moderna. Neste sentido, a arte moderna brasileira dos anos 30 nao representava um 

questionamento ideol6gico. Em Santa Catarina, os academicos mantinham um controle 

rgido da sobre os espa9os de manifesta9o e divulga9きo artistica. 

E importante, por6m, que sejam respondidos nao s6 quais os motivos da repulsa 

ao modernismo em Santa Catarina. Faz-se necessario historicizh-los, buscando por qus 

213 RODRIGUES, Antonio Edmilson M. A querela entre antigos e modernos: genealogia da modernidade 
In: RODRJGUES, Antonio Edmilson M. FALCON, Francisco Jos6 Calazans. Tempos Modernos: Ensaios 
de Histria Cultural. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira. 2000. n. 257. 
214 ~, '. 	- t しノoniorme し  arios Lillo, retennao-se a instala9ao dos modernismos no Brasil, o academicismo se 
coadunava com a manuten9do de detrminados valores mora歳  religiosos e pol加cos, onde a arte 
moderna vinha instalar a desordem. Liberta da tutela da igreja e do Estado, α arte moderna colocava em 
risco o controle e a orientacdo ideolgica, o que era inadmissvel para a burguesia. In:Querela do 
Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, 1982, p. 53. 
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entranhados em uma hist6ria das id6ias regional, elegendo l6gicas de compreenso 

cultural prprias ao ambiente analisado, ao inv6s de percebe-lo como mera distor9o 

dos reflexos emanados pelos grandes centros culturais do pais, praticamente resumidos 

no eixo Rio-Sao Paulo. Seria incoerencia, porm, excluI-los da prtica explicativa, 

tendo em vista que 6 dos grandes centros que emanam uma s6rie de projetos elaborados 

para a totalidade nacional, onde esth incluso o estado de Santa Catarina. Aquilo que 

parece ser explicado como uma forma de resistencia a s transforma96es artisticas que 

vinham acontecendo no Brasil, pode ser percebido como uma realidade singular, 

peculiar. A quase ausencia de novos intelectuais capazes de interferir com maior vigor 

junto ao contexto cultural do estado, inviabilizando a elabora9乞o de um projeto de 

renova9ao est6tica; o fortalecimento de uma elite intelectual, cujo prestigio estendia-se 

para o a mbito politico, indisposta a dividir esse espa9o com outras tendencias culturais, 

filos6ficas ou ideol6gicas, pois se encontrava sob a prote頭o/r6deas do Estado: eis aqui 

o que aponto como resultados. Buscam-se, entao, suas raizes mais profundas 

Acredito que este conservadorismo intelectual nao era fruto somente de uma 

cumplicidade entre as politicas autoritarias ditadas pelo governo Vargas - reproduzidas 

pela interventoria de Nereu Ramos - e da submissao das elites intelectuais locais. Isso 

se toma ainda mais evidente levando-se em conta a identifica9ao - presente na primeira 

parte do trabalho, referente aos projetos poltico-musicais 一  de um campo de rudos 

entre o discurso, a lei e a prtica. Aquilo que chamo de ruido aponta na dire9ao da 

especificidade do outro com rela9ao ao modelo, ao gen6rico. No caso desta pesquisa, o 

que leva a tarja de modelo 6 , ora (na primeira parte) o desejo suportado pela lei - o 

projeto - voltado para o todo nacional e relacionado a msica; ora o contexto intelectual 

onde se pensa a arte para o Brasil. Procuro, entao, retra9ar a pauta de um mesmo hino, 

reescrito em terras catarinenses a partir de um original, tradu9ao de um momento 

especifico da hist6ria nacional e mundial, da qual Santa Catarina e sua capital no 

podiam fugir, mas sim vive-lo de forma singular. A idia de campo de ruidos conduz, 

de certa forma, necessidade de identifica9o de l6gicas singulares, em acordo com a 

existencia especifica do objeto estudado, buscando na sua unicidade com rela9ao ao 

todo e, ao mesmo tempo, na pluralidade como nega9ao da coesao total, uma forma de 

dar voz ao que, por vezes, somos levados a chamar de alteridade. 

Faz-se necessrio, jh que falei em historicidade de id6ias, voltar ao contexto de 

forma9ao daqueles intelectuais ativos no cenario artistico catarinense, O Col6gio 
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Catarinense, o qual j自  comentei muito anteriormente, foi, desde a sua funda叫o em 

1905, o principal centro de forma9ao dos filhos das elites estaduais. 

ルrsonagens emprmacdo 

O Ginasio Catarinense, em geral, era freqentado por filhos homens das elites 

catarinenses, na sua maioria de ascendencia europ6ia e cat6lica. Falo em elites, porque 

os matriculados na institui9ao nao se reduziam unicamente aos habitantes da capital, 

embora estes fossem maioria. Eram formadas, conforme Norberto Dallabrida, autor de 

importante estudo sobre o papel da institui9ao durante a Primeira Republica, por um 

grupo do Planalto Serrano, de maioria luso-brasileira, em geral latifundirios 

pecuaristas; outro do Vale do Itajai e do Nordeste do estado, ber9o da industrializa9o 

em Santa Catarina, com predominancia de teuto-brasileiros; um terceiro proveniente do 

litoral, onde a elite era formada por funcionarios phblicos e comerciantes.215 

O fato de ser uma institui9ao privada era suficiente para demarcar o publico do 

col6gio. Em 1910, cada aluno custava 20$000 como taxa de matricula anual, 

mensalidades entre 10$000 e 15$000 para externos, e 60$000 para internos. Estes 

ultimos, al6m do pagamento no ano de entrada de uma j6ia de 30$000, tinham uma taxa 

anual de 20$000 com as visitas m6dicas e outros gastos como lavagem e compra de 

roupas, cal9ados, livros, papel e outros materiais, al6m das aulas extras de msica. Estas 

aulas constituiam uma forma de distin9ao no interior daquele ambiente, pois, conforme 

Celestino Sachet, ex-aluno entrevistado por este autor, s6 freqentavam estas aulas os 

filhos de familias mais abastadas, pois representavam um gasto relativamente grande 

quando associados a todos os outros acima citados. Estas despesas acabaram por 

impedir v自rios alunos desejosos de freqentar o curso secund自rio. Outros, mesmo 

conseguindo passagem pelas portas do Ginsio, foram obrigados a abandon自-lo por 

motivos de ordem financeira. As bolsas financiadas pelo governo eram pouco 

significativas devido え  sua escassez. Altino Flores, personagem que, anos depois, 

conquistou grande relevancia no cenrio intelectual florianopolitano e do qual falarei 

mais adiante, no pr6ximo capitulo, viveu esse drama, tendo que abandonar o Ginasio no 

215 Ver DALLABRTDA, Norberto. A Fabricacdo Escolar das Elites: o Ginsio Catarinense na Primeira 
Rep'blica. Ed. Cidade Futura. Florianpolis, 2001. Estarei utilizando nas pr6ximas p自ginas, em grande 
parte, a pesquisa de Dallabrida, redirecionando-a para a temtica especifica deste trabalho. Inseriram-se, 
portanto, an自lises e conclus6es que nao estavam no horizonte de preocupa96es daquele autor. 
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hltimo ano devido a morte do pai, tendo que trabalhar para auxiliar no sustento da 

familia. 

Fundiam-se ali, portanto, boa parte do p丘blico das apresenta96es musicais e 

teatrais ocorridas nos principais clubes da cidade, filhos de patrocinadores e 

apreciadores abastados do cenario artstico da cidade, e mesmo msicos, escritores 

crticos e atores cuja forma車o havia, pelo menos, ali se iniciado. Bejamin Gallotti6 um 

exemplo frisante neste sentido. Imigrante italiano radicado em Tijucas, foi propriet自rio, 

no inicio do s6culo XX, de uma empresa de importa9ao e exporta9ao, e outra de 

cabotagem, com uma frota de 27 navios. Conforme Dallabrida, mantinha rela6es 

mercantis e sociais com Carl Hoepcke em Fんman 中  ohs, Marcos Konder em Itajaル  
Francisco Matarazzo em So Paulo. Al6m disso, exerciaprte influEncia na poltica 

local e era coronel da Guarda Nacional. Alm de ser acionista de jornais locais e 

catarinenses, portava-se como mecenas de teatro amador e frequentava 叩resenta6es 

teatrais na capital catarinense, especialmente das companhias italianas.216 Dos tres 

filhos homens que teve no primeiro casamento, um estudou no Ginasio Concei9ao e 

quatro de seus netos se tomaram alunos do Ginasio. Todos os seis filhos homens do seu 

segundo casamento estudaram no Catarinense. Norberto Dallabrida aponta esta 

reconversdo do capital econ6mico em capital cultural institucionalizado como sendo 

uma prioridade evidente e essencial em meio え  s elites catarinenses. 

O Catarinense foi, para isto, o instrumento utilizado para providenciar o acumulo 

de capital cultural necess自rio para que se abrissem as portas da escolariza9ao em nivel 

superior. Proporcionou tamb6m, formas de aumentar o capital social necessario a s 

futuras carreiras profissionais e politicas daqueles que lh estudaram.217 Embora muito 

brevemente, procurou-se tra9ar um perfil de entrada ou de aceitacdo daqueles que 

formavam o phblico de alunos da institui9乞o em questo. Faz-se necessario, ainda, 

colocar em linha outro trao de valor: o peグii de sada ou de transformado, ou seja, 

delinear o alvo da a9ao institucional. 

216 DAILABRIDA, Norberto. Obra citada, p. 233. 
217 Id. Ibidem, p. 253. 
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Ap rmaぐdo propriamente dita 

Embora a forma9乞o est6tica e musical no se apresentasse como priorithria, 

parece ter sido incluida de forma constante e enftica em meio ao carter de forma o 

geral pretendida pela institui9ao. Consciente de que era responsvel pela forma9ao de 

lideran9as no estado, o Ginsio Catarinense procurou funcionar no sentido de cultivar os 

valores apreciados pela elite, incluindo tamb6m, os valores artsticos. 

A institui9ao tinha como referencia o curriculo padr乞o do Col6gio Pedro II, 

situado na Capital da Republica, onde boa parte dos programas linguisticos, hist6ricos e 

geogrficos, filos6ficos e est6ticos foram transpostos de paises europeus para o Brasil. 

Os conteudos programticos e livros didticos do Catarinense eram, em geral, 

importados do Velho Mundo. Seguia-se tamb6m o programa de Instru9ao Moral e 

Civica implantado no col6gio carioca. Este era voltado para a forma9ao do carter e da 

cidadania, do homem de i ndole saud自vel, com dominio sobre as paix6es, gosto pelo 

trabalho, respeito pelos valores familiares e til a patria, respeitando as autoridades 

estabelecidas. Porm, enquanto no Col6gio Pedro II a influencia do galicismo e do 

positivismo mostrava-se dominante entre as elites locais, na institui9ao catarinense, o 

apre9o aos valores cat6licos e germanicos vigorava entre docentes e diretores.218 Este 

carter essencialmente germanico do Ginasio, atribuido por Dallabrida, nao deve ser 

tomado ao pd da letra, tendo em vista que o apre9o a cultura francesa e a presen9a de 

professores desta mesma origem constituiam tamb6m parte daquele universo, conforme 

p6de-se perceber nas falas de alguns de seus ex-alunos expostas no primeiro capitulo. 

A repulsa a s escolas Modernistas - conforme mostra a fala do entrevistado 

Celestino Sachet, ex-aluno do Col6gio, quando indagado sobre a existencia de alguma 

influencia das aulas de msica no seu gosto musical - constituia um tra9o marcante nos 

ensinamentos ministrados na institui9ao. 

"Certamente elas interferiram (...) neste gosto pela msica cl自ssica. Eu por 
exemplo odeio msica americana, acho que 6 queixa de macaco que desceu 
da 自  rvore. E adoro a msica popular brasileira. (...) Sem dvida nenhuma esse 
gosto pelo classicismo, tanto da literatura quanto da arte, ... porque inclusive 
n6s tnhamos (era muito interessante) nas aulas de portugues, com o padre 
Jeremias, professor de portugues no primeiro cientfico, na hora de 
estudarmos o movimento modernista no Brasil, de 22, 30, 40, por ai, mas ele 
desancava o pau no modernismo, coisa extraordinria! Coisa de comunista... 
aquela hist6ria toda. (...) Eu adoro Picasso, mas ja na msica, eu nao me 
encontro muito bem com a msica classica moderna. Sou, por exemplo, 
capaz de chorar diante de uma pera de Verdi, ou de Mozart, ou de Vivaldi, 

218 Ver DALLABRIDA, Norberto. Obra citada, p. 111 
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mas j自  nao me agrada Chopin, Brahms. (...) Isso com certeza foi tudo 
resultado da minha forma9ao cldssica do Col6gio Catarinense. E a msica 
entrou como mais uma disciplina de forma叫o geral, nao para apurar o gosto 
musical, mas indiretamente, sim, funcionou. (...) Hoje, dificilmente eu busco 
a msica, mas adoro 6 pera, por exemplo, estamos com o calenddrio das 
peras em Sao Paulo, e pretendemos ir. Isso tudo, na minha maneira de 

entender, 6 resultado dessa forma9ao". 

O depoimento de Sachet, tomado como exemplo, nos revela como de fato a 

forma9ao escolar nesta institui9ao foi efetiva, guiando, de certo modo, a constru9ao de 

valores em seus alunos. Por outro lado, ainda que o Col6gio estivesse, como a maioria 

das escolas do estado, sob a vigilncia do Estado Novo, demonstrou priorizar os valores 

est6ticos - comuns aos jesuitas - europeus. Nas disciplinas de cunho literdrio, a6 nfase 
recaia sobre conte丘dos culturais afastados das quest6es pol6micas do inicio do s6culo 
XX, no intuito de evitar questionamentos do status quo, prevalecendo a ordem e o 
progresso do mundo moderno e do catolicismo. Em anhlise dos programas de ensino do 

Col6gio, Dallabrida salienta que no ensino das linguas, optava-se, em geral, por autores 

da poca clssica. A Idade M6dia, apogeu do catolicismo, era enfatizada nos estudos de 
Hist6ria Universal. 

"Ac quPct?ies e iirpMac contenm or含"" -nmn -. in -'----'---i-'i-- -者  -p ハ一一ー  りーvーー～  v"~rv"‘ロ  レv"'""1ハハauしaさ  I.ulllo e iiiuus'najizaCao e o 
ta1'1(naI1Q,Ylf. aue fan+,-. +rallg4 rmm・，.n, n 、lPlhハ、イ”1,Aハロ  り，、，．人h,.；。  Tーーハム  "'~~"""''"～● 旦‘"'"“工‘v uauさ&uiuuuetii o v eino iviunuo e a uroona larela 
しaIOuCa. erall】  mlmmlzadag nll evitqdロに  1、a，・り  hハ，、ロh,,;,. c，。，ーh一え一  」一  ~"～上～“・  、“"1" iinijiiiiiLauaさ  ou cvlしauas para construir sensacao (te 
normaiiaacie e hIrnion1a.OS ivdres 1esl】{tng reg又i crli石-------- - - hハ”十A，、A八。  ー‘一‘‘一ー‘…ーーv v""4A‘ハノ“"" v''Pu,.I ン，  JじさU」し4S ICSSIgiuiieavam OS conteucios 
1 a1(afIfS naS ementaS ,I.,., 'digcinlinnq~ ....t -l・’ ョハ  ーivハ 1弁。，．ふ．；ハ  山、  rI、lA~L、  "~~"“、ノロ “"o し1」ハノ“"1さ  uaさ  uiscipuues-saoer ao eixo uterano aoColeaio 
rearo ll, I1lt1,1( ・ IheS a direC五  -' exioidn n司n -------- --,十戸  hりtハ1；ぷ。”ー  一ーーー  一A' """“ー“~'' “ 、“"'Y'w e入igiue pelo emergente catolicismo 
romanizaao, no qual a Companhia de Jesus exercia lideran9a intelectual".219 

A forma9ao do acervo da biblioteca acessivel aos alunos era criteriosamente 

estudada, sendo priorizados autores cl6rigos ou leigos cat6licos, sempre de carter 
cat6lico e europeu e, de preferencia, publicados por editoras cat6licas.220 O controle 
sobre os livros da biblioteca era rigoroso e se estendia tamb6m え  queles livros que eram 
de propriedade dos alunos e que estavam sujeitos ao confisco. A interdi9ao da 

possibilidade de dilogos abertos e a unidirecionalidade na qual era concebido o ensino 

eram formas eficazes para a cria9ao de consenso de fortes bases entre os alunos da 
institui 9乞o. No caso da msica, devido ao seu entrela9amento com o cotidiano extra- 

classe dos alunos e o inevitvel contato com as novidades no a mbito popular 

219 DALLABIUDA, Norberto. Obra citada, pp. 111-2. 
220 Tais como a F. T. D. dos Irm乞os Maristas e a Vozes da Ordem Franciscana. Ver DALLABRIDA, 
Norberto. Obra citada. O autor indica, sobre o papel destas editoras no ensino escolar daquele momento, 
BITTENCOURT, C. M. F. Livro diditico e conhecimento histrico: uma histria do saber escolar. USP 
(tese): S5o Paulo, 1993; PANA, A. A voz do veto: a censura cat6lica d leitura de romances. Autntica: 
Belo Horizonte, 1997. 
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proporcionadas pela radiodifusao e pela pr6pria experiencia individual no contato com o 

caboclo, com o afrodescendente ou com o pescador de descendencia a9oriana, o 

controle se manifestava de forma mais amena. Embora predominasse o discurso em prol 

da msica culta europ6ia situada, em grande parte, entre Bach e Beethoven, a 

circularidade de can96es populares, especialmente sertanejas e caipiras, muitas vezes 

provenientes da cultura musical dos alunos do planalto, acostumados a vida no campo, 

nao era reprimida. Chegou-se mesmo a formar pequenos conjuntos - que os padres 

insistiam em chamar de orquestra - sertanejos e/ou caipiras, fato este devidamente 

documentado e analisado na primeira parte. 

Sabe-se, por6m, da elei9ao da msica erudita, dita classica, como prioridade por 

parte do col6gio. A expans乞o do ensino instrumental, que inicialmente estava restrito a s 

aulas de piano, violino e flauta, acabou por dar origem a uma banda e uma pequena 

orquestra, ambos ativos no cen自rio musical da capital. O ensino vocal tamb6m deu 

origem a um coro de vozes masculinas. Para tanto, o Col6gio inaugurou, durante a 

d6cada de 20, sete novas salas exclusivamente destinadas ao estudo instrumental 

individual, al6m dos dois pianos que se encontravam a disposi9ao dos alunos. No final 

desta mesma d6cada, houve ainda a introdu9o de aulas de violo, talvez devido ao 

intenso uso que os internos faziam de tal instrumento, redefinindo o campo de atua9o 

dos ensinamentos musicais que recebiam da institui9ao. 

O padre-msico Frederico Maute, regente de msica do Col6gio nos anos vinte, 

providenciou a impressao de manuais escolares com letras de can96es e partituras, 

intitulado 'Hinos e Can96es escolares'. As tres primeiras edi96es foram de impresso 

local, no mime6grafo do pr6prio Catarinense. A Quarta edi9o, publicada em 1930 e 

editada pela Livraria Central, na capital, ja era recomendada pela Diretoria da Instru9o 

Publica de Santa Catarina. 

At6 a entrada do Estado Novo, a educa9ao musical n谷o entrou como disciplina 

oficial, nao contando pontos, portanto, para a classifica9ao geral dos alunos. A avalia9o 

era feita separadamente, diferindo da educa9谷o religiosa, por exemplo, acoplada ao 

conjunto de disciplinas cujas notas somavam pontos para a avalia9ao final. O intuito da 

educa9ao musical e da instru9ao est6tica das disciplinas de carter liter自rio era, portanto, 

a consolida9ao de valores europeus, embora na Europa daquele momento ja se 

discutissem novos horizontes tanto para msica quanto para o ensino, O apre9o 

daqueles valores abandonados quando da vinda destes padres ao Brasil firmou ainda 

mais a necessidade que tinham de repassa-los aos jovens deste pais, com um intuito de 
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culto quase folcl6rico de uma cultura por eles idealizada. Aldm da desvincula9ao entre 

estes imigrantes e a cultura europ6ia atualizada, a prpria experiencia em territ6rio 

brasileiro contribuia para a recria9ao da imagem do ser europeu. No meio escolar, 

porm, importavam nao somente as linguagens e est6ticas da vida europ6ia, mas 

principalmente as ferramentas de educa9ao da alma e do corpo. Se aproximavam, entao, 

daquilo que viria a ser pregado pelo governo estadonovista. Em relat6rio do Ginsio 

Catarinense, publicado em 1926, o regente Maute argumenta em prol da necessidade da 

educa9ao musical e artstica: 

"No parecer monumental de Rui Barbosa sobre a reforma do ensino [de 
1925] citam-se as seguintes palavras judiciosas de Guizot: 'A msica produz 
na alma uma verdadeira cultura interior e faz parte da educa9乞o do povo. 
Tem por afeito [efeito] desenvolver os 6 rg乞os do ouvido e da palavra, ado9ar 
os costumes, aligeirar as fadigas do trabalho e proporcionar um inocente 
prazer, em vez de distra96es muitas vezes grosseiras e arruinadoras'. Eis aqui 
os motivos.D oraue no Gin自sio Catarinense se cultiva a misica vocal e 
instrumental".一‘ * 

Uma certa fusao entre o conhecimento racional e as disciplinas literrias era 

orientada no sentido de providenciar um processo de racionaliza9ao das artes, contidas 

numa visao ordenada e evolutiva, cujo u ltimo degrau havia sido criado no Velho Mundo 

em meados do s6culo XIX・  Conforme os pr6prios relat6rios da institui9ao, os exerccios 

declamat6rios, ret6ricos, musicais e cenicos exerciam essencial contribui9ao para a 

aquisなdo de boasprmas e de seguranぐa dos nossosルuros homens p"blicos 

"Os postos de comando na companhia militar, as festas escolares por ocasio 
das publica96es das notas, com suas declama96es e prele96es, as festas 
teatrais e musicais e, 'last but not least', as vrias se96es publicas da 
academia literria das Congrega96es Marianas dos alunos maiores ofereciam 
freqentes ensejos para os jovens aprenderem a declamar, falar, cantar e 
executar, j自  perante seus colegas, jd perante audit6rios seletos e numerosos, 
como os costumamos reunir em nossas solenidades".222 

E possivel que o estabelecimento desta ordem de valores tenha acarretado uma 

certa resistncia え  s proposi96es modernistas, causada por um conhecimento superficial 

das mesmas. Juntando a isso, a precariedade dos meios de comunica9ao e as condi96es 

de estado subdesenvolvido, desarticulado internamente entre suas diversas regi6es, 

pode-se enumerar alguns dos possiveis fatores determinantes desta trajet6ria 

diferenciada do meio artstico-intelectual catarinense. Por6m, acompanhando o 

ambiente formativo daqueles que vieram a tornar-se, mais tarde, os promotores, crticos 

221 Relatrio do Gimnsio Catarinense, 1926. Apud. DALLABRIDA, Norberto. Obra citad
a, p. 

124222 	 , - . - 	 . 	 - 八c」a'UIlU uo 'nrnnasio uatannense, l92'. Apud. DALLABRIDA, Norberto. Obra citada, p. 230. 
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e assistentes do meio artistico da capital, creio ser mais apropriado apontar na dire9o 

de uma constitui9ao de valores diferenciada e n乞o apenas atrasada com rela9ao aos 

estados-referencia brasileiros. Com  o crescimento expansivo dos meios de comunica9o 

durante as d6cadas de 20, 30 e 40 - em Santa Catarina, principalmente as duas u ltimasー  

em especial a profissionaliza9えo dos jornais e a radiodifusao, a op9ao modernista de 

aprecia9ao cultural estava posta, bem como a aquela imagem de um Brasil mais 

carnavalizado oferecida pelos cariocas, e disponivel at6 mesmo para os ilhados 

intelectuais florianopolitanos. A pergunta transforma-se de 'por que nao o 

modernismo?' para 'onde esto as raizes deste conservadorismo peculiar que se 

estabeleceu como tra9o marcante da cultura artistica catarinense?'. Ou seja, a questo 

trata de perman6ncias, de razes profundas e nao da ausencia de transforma96es ou 

atrasos. E 6 neste sentido que o Ginasio Catarinense se apresenta como resposta parcial, 

por ser a u nica institui9ao responsavel pela forma9ao dos homens da elite do estado. 

No caso das mulheres, o Col6gio Cora95o de Jesus exerceu papel semelhante, 

preparando-as, por6m, para outras fun96es que nao aquela da vida p立blica. 

Musicalmente, por6m, apesar de nao me ter sido possibilitada uma pesquisa mais 

detalhada, pode-se apontar em uma dire9ao pr6xima. A diferen9a esta em que, at6 onde 

se tem noticia, nenhuma mulher se entregou ao trabalho da critica musical ou mesmo de 

arte. S6 se tem noticia de mulheres quando o assunto 6 performance musical - canto e 

piano, principalmente - ou festivais de msica e teatro, pois sao, em grande parte, 

organizados por senhoras e senhoritas da capital com pretens6es caridosas ou de eventos 

sociais para exposi9ao de talentos entre os filhos do grupo ao qual pertencem. 

Seguirei adiante, agora em busca de fornecer ao leitor dados que indiquem at 

que ponto aqueles meninos, estudantes do Ginsio Catarinense, obtiveram espa9o, 

respaldo e poder no cen自rio artistico da cidade, ou seja, procurando identificar qual foi o 

alcance da a9ao formativa da institui9ao em questao. 

O lugar da aCdo 

Quase metade dos governadores e interventores catarinenses, parte significativa 

dos politicos de profissao, dos empresarios e administradores, membros do alto clero 

cat6lico, funcion自rios publicos de m6dio e alto escal乞o: este foi, em parte, o rumo 

profissional de alguns dos alunos do Ginasio Catarinense. Muitos deles tornaram-se 
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tamb6m professores, alguns da pr6pria institui9ao,ー  como 6 o caso de Celestino Sachet 

- e muitos outros de institui96es publicas, como os grupos escolares ou o Instituto de 

Educa9ao. 

O ensino secundario, durante a Primeira Rep立blica, tinha uma forte liga9乞o com 
o ensino superior, diferentemente do prim自rio, o qual grande parte da popula9o 
frequentava. O carter elitista do diploma de secundarista quase garantia o ingresso 

destes alunos em um curso superior. O estado de Santa Catarina passou a contar com a 

primeira institui9ao de ensino superior em 1917 - o Instituto Polit6cnico - embora tenha 

sido fechada no inicio da d6cada seguinte. O nmero de bachar6is egressos do 

Catarinense at6 a d6cada de 1930 foi de 114, sendo que somente um deles, 

representando menos de 1% do total, dedicou-se ao estudo de Belas-Artes.223 No 

necessariamente um aluno formado no curso de Belas-Artes - normalmente aquele 

oferecido pelo Conservat6rio Nacional do Rio de Janeiro - retornava a Santa Catarina, 

tendo em vista que dificilmente teria condi96es para obter sustento ou mesmo 

oportunidades musicais (caso as finan9as nao representassem um problema) nestas 

terras. A critica musical foi tida, em Florian6polis, como um exercicio mais ou menos 

livre e intuitivo, pois salvo raras exce96es, escreveram sobre arte alguns msicos locais 

que, afora sua atividade musical, apresentavam-se, em termos de crtica, como meros 

entusiastas. Foi escrita tamb6m por homens de tempo livre, apreciadores que obtinham, 

de uma forma ou outra, espa9o nos jornais locais. 

Mais da metade dos egressos do Ginasio tornaram-se funciondrios p丘blicos 
Durante os anos 30, o funcionalismo p丘blico federal foi expandido e cobi9ado pelas 

classes m6dias. Porm, foi a burocracia estadual que arrebanhou maior parte dos ex- 

alunos dos padres jesuitas, fazendo carreira como t6cnicos ou representantes de grupos 

dominantes. Enfim, parte considervel dos academicos catarinenses deste perodo 

encontrava-se, com o advento do movimento de 1930 e, posteriormente, do Estado 

Novo, exercendo atividades politicas junto ao Governo do estado, estando, portanto, em 

comum acordo - ou mesmo submissos - com suas determina96es 

No plano da arte, no que diz respeito a interven9ao estatal, ha uma certa 

dificuldade em identificar algum tipo de projeto concreto, ou mesmo um ideal est6tico 

claro. A preocupa9ao maior estava centrada no contexto escolar enquanto formador 

223 Os cursos mais procurados eram Direito e Medicina, seguidos de Engenharia, Escola Militar, 
Agronomia, Farm自cia e Filosofia/Teologia. Conforme DALLABRJDA, Norberto. Obra citada, quadro p. 
245. 
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civico e patri6tico - talvez justamente pelo sucesso da supressao de id6ias que 

estivessem em desacordo com os planos estabelecidos pela elite intelectual da capital 

para o cenrio artstico daquele momento, que ja se perpetuava desde d6cadas atrs. No 

plano educacional, o escalao superior do sistema de ensino estadual foi marcado pela 

presen9a de ex-alunos do Ginhsio Catarinense. Durante o periodo ao qual se refere esta 

pesquisa, o Departamento de Educa9ao foi liderado por tres nomes, dois dos quais eram 

ex-alunos da institui 9 ao (Luiz Sanches da Trindade e Elpidio Barbosa). O terceiro 

nome, por6m, Joao dos Santos Areao, paulista e afihiado de Orestes Guimares, foi o 

mais ativo em termos da propaga9ao do estudo da arte musical nas escolas, compondo 

diversos hinos escolares, dois deles comentados na primeira parte do presente trabalho. 

Parte considervel dos membros desta elite catarinense dedicaram-se ao 

jornalismo, tomaram-se escritores ou memorialistas e integraram cadeiras da Academia 

Catarinense de Letras e do Instituto Hist6rico e Geogr自fico de Santa Catarina. As 

prticas est6ticas firmaram-se, neste meio, como forma de fixar as posi96es de 

hegemonia no 合  mbito cultural local, n乞o em termos quantitativos, mas na divulga9ao, 

atrav6s dos meios de comunica9ao, de uma arte ideal perante a qual a expressao popular 

deveria curvar-se ou submeter-se a cura. O pr6ximo passo ser dado no sentido de 

delinear o que, em termos de msica, era promovido por esta elite e como eram 

caracterizados estes eventos em termos de repert6rio, phblico, espa9o e artistas, 

elementos estes integrantes do evento musical. 

3. Concertos de jornal: resultados de uma seleぐdo musical 

O que exatamente se pode definir como um registro musical tipicamente 

catarinense? Mesmo uma tentativa contemporanea para definir tal imagem continua 

incerta, tendo em vista que trata-se de um estado descentralizado: tomado por uma 

cultura 'agauchada' no oeste e, at6 certo ponto, no Planalto; predominantemente - em 

termos num6ricos - imigrante (alema e italiana) no Vale do Itajai; a9oriana no litoral; 

sem a irradia9ao estadual de uma capital-metr6pole. Desta forma, estudar a msica em 

Florianpolis, nao me autoriza, de fato, a percebe-la como imagem gen6rica, vlida para 

o restante do estado. Havia, por6m, um consenso aparente, se pensarmos naquela 

msica desejada, aspirada pelas elites estaduais, pois estas sim compartilhavam uma 

certa imagem, sob a qual o Gin自sio Catarinense exerceu importante influencia. 
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Sabe-se tamb6m que esta imagem, que fazia parte e era conseqencia de um 

projeto est6tico formulado por um grupo social relativamente definido - mas que o 

extrapolava enquanto prtica - n乞o era a u nica possivel naquela Florianpolis da 

primeira metade do s6culo passado. O desprezo das elites intelectuais e politicas da 

poca por tudo que n5o integrasse aquele conjunto de valores marcados pela rubrica da 

alta cultura de origem essencialmente europ6ia e, como conseqencia, a quase 

inexistencia de documenta9ao dificultam o trabalho do pesquisador na dire9乞o da 

cultura musical popular. Procurarei, na medida do possivel, adentrar neste universo 

como forma de delimitar o lugar da a9ao dos projetos relacionados a msica e as 

possiveis dist合ncias e aproxima96es entre um ambiente e outro. Me aterei, por enquanto, 

na descri9ao daquele cen自rio musical ilustrado por intelectuais da poca, referindo-me, 

inicialmente, ao vocabulrio - repert6rio - em uso no momento. 

Poucos foram os msicos dedicados a arte de compor em Florian6polis durante 

os primeiros cinqenta anos do 1900. A cena artistica florianopolitana comentada nos 

jornais, revistas e outros materiais produzidos como forma de discussao e divulga9o 

artistica na cidade ficou, durante este perodo, praticamente restrita s apresenta96es 

musicais, teatrais e, ja no campo das exce96es, exposi96es plasticas de amadores 

locais.224 As apresenta96es musicais eram separadas, em geral, como sdrias e de 

divertimento. A msica de divertimento nao era encarada como evento principal, sendo 

executada em bailes e noites dan9antes. Era chamada tamb6m de mdsica ligeira, 

referencia ao suposto carter passageiro do efeito sobre o p丘blico.225 Neste caso, o 

repert6rio era, em geral, restrito ao samba, choro, marchas, fox trots e repert6rios 

classicos de jazz-bands, al6m de tangos e valsas, quando em ocasi6es especiais, bailes 

de gala ou coisas do genero. A identifica9ao destes repert6rios nao se fez possivel, tendo 

em vista que seus programas nao eram anunciados, prtica comum, como se sabe, 

somente aos concertos. Esta etapa, onde o intuito 6 a identifica9乞o dos repert6rios 

musicais como forma de caracterizar o ambiente artistico local, estar restritaa s 

apresenta96es de msica s'ria, ou seja, de concertos e recitais. Discutirei, mais adiante, 

os conceitos atribuIdos aos diferentes eventos musicais. Tratarei, inicialmente, de expor 

224 Tais como as revistas pedag6gicas do Instituto de Educa9ao, ー  Revista de Educa9ao e Estudos 
Educacionais - a Revista P6talas, do Col6gio Cora9乞o de Jesus, al6m de outros jornais passageiros. 
225 Roland de Candd aDonta outra significacao nara o termo - msica 1i2-eira - antes de ser atribuidoa 
can9ao comercial, que aiz respeito a opera burn. Ver UAINJJt, Kolanci. 1-Jistoria universal aa musica. さ  ao 
Paulo: Martins Fontes, 1994, vol. II, p. 110. 
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o que exatamente era tocado e almejado em termos de repert6rio no meio social em 

questao - elites florianopolitanas. 

As bamlbs dと Cd 

Era prtica comum em cidades de recursos escassos, onde n谷o havia dinheiro 

suficiente para o pagamento de servi9os musicais mais sofisticados, que bandas 

musicais formadas, em geral, por militares, assumissem servi9os (como o eclesiastico, 

por exemplo) normalmente executados por orquestras. No caso catarinense, onde a 

profuso de imigrantes alemaes e italianos era grande, a forma9ao de bandas civis foi 

muito freqente. Segundo Vinicius Mariano de Carvalho, ao estudar as bandas de 

msica nas Minas Gerais, eram quase sempre duas em cada povoado. Ostentando 

nomes iniciados '.J por Lira, Filar,n6nica, Associaぐdo, Corpora9do ou mesmo Banda, 

com un加rmes que lembram o dos militares e com os tradicionais quepes, as bandas de 

cada cidade concorriam entre si, como outrora faziam irmandades '.J.Rara era α 
localidade que ndo as possua.226 Estes conjuntos tocavam em prociss6es, recep96es, 

funerais, festas do padroeiro, na Semana Santa e outras festas religiosas, al6m de 

retretas realizadas esporadicamente em pra9a publica. 

Adentrando no caso especifico de Florian6polis durante a primeira metade do 

s6culo XX, vivia-se uma grande contradi9ao em termos sonoros. Ideais musicais 

europeus eram defendidos abertamente nos jornais como a forma ideal de eleva9ao do 

povo, negando-se, por vezes, uma possivel brasilidade musical em prol de um objetivo 

claro de transformaao e modelamento, atrav6s da educa叫o, da express乞o popular. Por 

outro lado, pouco se investia neste sentido. Apenas algumas poucas bandas sinfnicas - 

e nenhuma orquestra, pelo menos at6 meados da d6cada de 40 - constituiam o universo 

interpretativo da capital. Voltando ainda mais,a primeira de s6culo XIX - 1845 mais 

precisamente - durante visita do Imperador, a cidade de Desterro nao contava com a 

presen9a de uma banda de msica sequer, tanto que, na vdspera do seu desembarque, 

pisou terra a 'Legido da MIsica'da fragata 'Constituなao 二 para abrilhantar os atos 

プestivos.227 

226 CARVALHO, Vinicius Mariano de. As bandas de mlIsica nas Minas Gerais. Anais do I Simp6sio 
Latino-Americano de Musicologia. Fundacao Cultural de Curitiba. 1998. n. 232. 
227 COELHO, Almeida. Mem6ria histrica da provncia de Santa Catarina. o. 115. Mud. CABRAL. 
uswaiao K. A Musica em &znta Catarina no seculo AIX. Flonanopolis, 1951, p. 12. E valido ressaltar que 
esta ltima obra representa a 丘  nica publica9ao voltada para a msica em Santa Catarina, apesar de no 
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Mais ou menos duas d6cadas depois o cenrio ja era outro. O ambiente artistico 

ja era frequentado por alguns - poucos, 6 verdade - artistas passageiros, algumas 

sociedades e bandas musicais, al6m de uma s6rie de cultores do bel-canto.228 Em 

Desterro, contava-se, na segunda metade do XIX, com cerca de cinco ou seis bandas de 

msica. Em outras localidades do estado, faziam-se presentes pelo menos duas bandas, 

tendo em vista que a politica estava presente tamb6m nos assuntos musicais, colocando 

em contraste a banda dos conservadores e a dos liberais, tal como havia tamb6m o clube 

e a farmacia de um e de outro. Raramente tocavam, as duas, na mesma solenidade - 

prociss6es ou comemora96es patri6ticas. E quando o faziam, era por um sentimento de 

rivalidade que eram movidos.229 Nem sempre os finais eram harmoniosos - em ambos 

os sentidos - tendo em vista que brigas, conflitos e pancadarias eram sempre uma 

possibilidade. Conforme Joao Barbosa, em cr6nica onde narra epis6dio semelhante, o 

qual comentarei mais tarde, na cidade de So Francisco do Sul, mas que fica no norte, 
existiam duas bandas de m必たα α '13 de Maio'e a 'Babitonga'A minha carreira 

artstica iniciara-se na primeira, como tocador de tridnguん 0errinhり,era ento muito 
crzanぐα・  A disputa entre as duas charangas era um caso sdrio, geralmente acabava em 

Pau.230 

Mas se na primeira metade do 1800 foi preciso traze-las (as bandas) de fora ー  
para a recep9ao do Imperador - na segunda, bandas locais abrilhantavam festividades de 

cunho religioso, tal como as festas do Senhor dos Passos, Sao Sebasti乞o, Nossa Senhora 

dos Navegantes, Corpus-Christi e Espirito Santo.231 Ficavam tamb6m a cargo destas 

bandas, em geral militares, os programas de festas civicas. Puxavam passeatas em dias 

de j丘bilo nacional, de acontecimentos politicos, recep96es e cumprimentos a 

personagens importantes, vultos da politica local ou correntes partid自rias ascendentes no 
pais.232 Datas como o Sete de Setembro - aniversario do Imp6rio - e o Dois de 

鷺鮮
o carter de breve artigo - pouco mais de 30 pgiordo com os escritos da poca, em especial daqueぐ- sem qualquer profundidade analtica,estudiosos da Fundao Catarinense de 

228Id. Ibidem. 
229 Id. Ibidem, p. 31. 

襲毒鐘Crnicas,bral, as p緯；認(03/01/1935).foram dos corpos do ex6rcito que sediaram em Desterro - e que 
竺二七でごど、二“しUふ三さI4S LC[IdJJi ser 'I'ao 9e estimulo para aルnda9do db associa6es civis e ndo faltaram, 
FF1)讐！esmerne, musicos aesengajados daquelas para engrossarem as fileiras destas d ltimas. E em l857. 
a musica 

ja tinna es
p
ao 

g
arantido em 

p
rociss es, como a de Nossa Senhora dos Nave

gantes, logo depois

do clero e antes 
da g

uarda de honra. Id. Ibidem
, p. 

31. 

Uontorme Cabral, emuma grande multido, pu裁3, na noitipor bane轟19 de feve,msica,fo器轟do aniversrio da Passagem de Ientar o Baro da Passagem, que鴛it ,2va 
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Dezembro - anivers自rio do Imperador - no entanto, eram comemoradas mais com 

representa96es e recitativos do que com programas artistico-musicais. 

Tais bandas eram formadas por msicos de origem simples, em geral oper五rios 

sem qualquer conhecimento musical que fosse al6m da mecanica do prprio 

instrumento e da leitura da pauta. Furtavam horas de repouso para o aprendizado do 

instrumento com o intuito de alcan9ar o galardo de figurar d estante e de sair 

uniformizados entre os elementos mais antigos.233 Em 1860, foi fundada uma banda 

composta por afrodescendentes, nao s6 livres e libertos, mas tamb6m cativos; 

acontecimento este censurado pela imprensa local - jornal O Despertador. A censura 

era justificada pela inexistencia de direitos legais para escravos, O c6digo de posturas 

nao lhes permitia sair a rua depois do toque de recolher, abrindo exce9ao caso 

portassem autoriza96es de seus senhores (bilhetes de autoriza車o). Sem estes bilhetes, 

era certo ir dormir nas imundas enxovias da Cmara.234 Ao que tudo indica, a tal banda 

n乞o foi levada adiante, pois n谷o foram encontrados, segundo Cabral, indcios quaisquer 

que apontassem sua continuidade.235 

As bandas eram dirigidas por elementos conhecidos na sociedade local ou, em 

alguns casos, vindos de fora do estado, sendo, a grande maioria, ligados a For9a Pblica 

ou ao ex6rcito. A experi6ncia musical militar representava uma parcela importante das 

atividades sonoras locais.236 Durante este perodo, a Banda da For9a Publica e a Banda 

do 14。  Batalhao de Ca9adores apresentavam-se com freqencia na capital, executando 

repert6rios adaptados a sua forma叫o instrumental restrita, em geral, a instrumentos de 

sopro e algumas percuss6es (bombo, prato, tarol, caixa cara e caixa surda). Nos sopros 

na Rua do Prnc加e. Esta rua, na sua quadra mais comercial,aPraぐa, o Palcio, a Cmara e outras 
edificac6es pblicas foram iluminadas. Id. Ibidem. n. 29. 
233T i Tl一！」一一一  一  ,, ー  」a.ioiaem. D..53. 

	

234T,11・」 	,, ia. irnaem. 13. 31. 
235 A で一一  ．二  土  一一  一  一1 A ionna9ao instrumentai nas pertormances musicais parecia constituir uma torma cie clistin9ao entre 
eurodescendentes e afrodescendentes neste momento. A apropria 乞o que os descendentes de africanos 
faziam do instrumental europeu era considerada ruidosa e, em certo sentido, poderia soar desrespeitosa 
para com os rituais religiosos partilhados, tendo em vista que a performance dos afro-brasileiros destoava 
daquela idealizada pelos imigrantes de origem europ6ia. Um certo cronista d'O Mensageiro, jornal local, 
em texto datado de 23/04/1 856 assim dizia: Ningu'm como eu respeita a religio, ningudm como eu acata 
e reconhece a necessidade do culto externo.N如Posso, Porm, habituar-me a ver usos e costumes que 
possam tornar ridculo o que'sant フ； risvel o que deve ser re卑フcitado. O que quer dizer一 αndar pelas 
ruas de uma cidade civilizada, com msica infernal composta de uma mal tocada viola, uma enfuma'ada 
rabeca e de um insuportvel tambor? Ser isto culto? Apud. CABRAL, O. R. 1951. Obra citada, pp. 11ー  
2. Desta forma, fazia-se necess白rio evitar possiveis aproxima96es entre manifesta96es sds e ruidosas, fato 
este que se consumaria, em parte, com a cria9ao de uma banda afrodescendente, pois os chamados 
homens de cor teriam em mos instrumentos diversos e, com isso, estariam aptos a acabar com o prestigio 
(ou, o que 6 pior, concorrer por ele) destas anresentac6es musicais. 

	

236 .. 	 .. 』 ,-. 	, 	. -ー 	‘ 	ー  ,. 	.... . 	- 	.-.- 	- i'ara um pequeno nistorico das rela9oes entre musica e militarismo, ver La Mszca. karcelona: 
Editorial Blume, 1983, pp. 162-179. 
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constavam instrumentos como o trombone, trompete (tambdm chamado de piston), 

clarineta, requinta, flautim, flauta, bugles, bombardino e bombardino baritono, sax alto, 

tenor e soprano, sax-horn (chamado, por vezes de centro), tuba, entre outros.237 A flauta 

e a clarineta ganhavam, freqentemente, um destaque especial, executando as linhas 

mel6dicas e solos das pe9as apresentadas. A preferencia na escolha dos programas 

recaia sobre pe9as de melodias fortes e ritmo marcado. Alguns compositores como 

Giuseppe Verdi e Richard Wagner eram preferidos (talvez tamb6m pelos temas de 

exalta9ao ao valor da patria, comuns a ambos). Segue um programa que pode ser eleito, 

at6 certo ponto, como representativo no que diz respeito aos repert6rios executados 

pelas bandas militares de entao. 

Programa de concerto: 
A Banda de Msica da Fora Phblica, sob a regencia do Maestro Pompeu 
dar, amanha, das 18 horas em diante uma audi9ao no jardim Oliveira Belo, 
que obedecer o seguinte programa: 
ia parte: 
Ingiezinha (Marcha)ー  X.X. 
La mezza notte - O. Carlini 
Grande fantasia da pera Fora do destino - G. Verdi 
Lohengrin (fantasia) - R. Wagner 
2a palte: 
Fantasia da pera O trovadorー  G. Verdi 
Luiza M2iier (sinfoniのーG. Verdi 
Fausto (fantasia) ー  O. Gounod.238 

Estas pe9as, em geral fantasias de 6 peras, faziam parte de um conjunto de obras 

as quais eram repetidas e constantemente apresentadas em eventos sociais mais comuns 

na 自  rea central da cidade.239 Busquei, entao, identificar possiveis coerncias na escolha 

dos repert6rios. Com  exce9ao de Wagner, os trechos opersticos de Carlini, Gounod e 

Verdi eram de execu9ao relativamente simples, tanto em termos t6cnicos, quanto no que 

237 Segundo Brum, estabelecendo uma l6gica para a escolha dos instrumentos das bandas de msica, s6 
devem ser empregados instrumentos que tenham bastante intensidade sonora, de sons mais rigidos e que 
sejam fceis de serem conduzidos tocando e marchando. Entrariam, ent乞o, instrumentos de embocadura 
livre, de palhetas simples (a exce9ao do clarone e saxofone baixo), de metais e de percussao (de som 
indeterminado). Ver BRUM, Oscar da Silveira. Conhecendo a banda de msica: Fanfarras e bandas 
marciais. S乞o Paulo: Ricordi. s. d. o. 12. 
238 Este programa foi publicado no dia 25/09/1935 n'A Gazeta. 直  vlido lembrar que cerca de um ms 
antes, no dia 24/08/1934 mais precisamente, uma apresentaao da mesma Banda da Fora Pblica havia 
sido anunciada por Joao Barbosa. O repert6rio estava resumido a s fantasias de La Forza dei Destino, 
Luiza Mliier, de Verdi e Lohenrin de Wagner. Caderno de Crnicas. De Arte n。  08 (24/08/1934. 
239 De forma geral, a fantasia (no alemo, Fantasic; no franc6s, Fantaisie; no italiano, Fantasia; e no 
ingles, Fantasy ou Fancy) se refere a uma pe9a instrumental de forma relativamente livre. Ao mesmo 
tempo em que se aproxima da improvisa戸o, nao deixa de se relacionar com formas definidas jd em uso. 
Sua evolu9ao se deu, portanto, de forma dicotmica: de um lado, em dire9ao liberdade, desconsiderando 
as normas vigentes; de outro, predominou o rigor (Fantasia para piano em d menor K 475, de Mozart). 
No final do s6culo XIX, a fantasia apareceu como um arranjo sobre temas operisticos. E esta a forma aqui 
concebida. Conforme: MASSrN, Jean; MASS1N Brigitte. Histria da MIsica Ocidental. Nova Fronteia: 
Rio de Janeiro, 1997; ELLMERICH, Luis. Histria da Msica. Editora Fermata: So Paulo, 1977. 
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diz respeito aos arranjos. A obra de Wagner escolhida, Lohen grin, 6 , do ponto de vista 

musical, tradicional. O nmero de motivos ou temas d muito limitado com rela車o a 

obras posteriores. Sao mantidas estruturas peri6dicas regulares, diferentemente de obras 

como O Anel, ausente nos registros encontrados de concertos locais. Como primeiro 

tra9o unificador, pode-se apontar na dire9ao da necessidade de adaptaao a s limita96es 

musicais das bandas em termos instrumentais - timbristicos e t6cnicos - e tamb6m no 

carter de acessibilidade das pe9as apresentadas ao publico e aos m自sicos acostumados 

aseguran9a proporcionada pelo uso tradicional da linguagem formal e tonal. Faz-se 

necess自rio frisar que esta caracterstica nao constituia uma peculiaridade do publico ou 

das bandas catarinenses, pois a ruptura com a tonalidade nao foi aceita pacificamente 

nem no Brasil, nem na Europa. 

2.4 Instrumentos 
an6gos conserva-
dos pela Sociedade 
Amor A Arte. 

No que diz respeito a 6 pera, sabe-se do seu apre9o nao s6 em Santa Catarina, 

mas em nivel nacional, principalmente durante o s6culo XIX. Jh no setecentos foram 

encontrados vestigios de apresenta96es opersticas no Brasil. Segundo Paulo Castagna, 

music6logo e professor do Instituto de Artes da UNESP que tem se empenhado em 

pesquisas sobre a hist6ria da msica brasileira, embora ainda ndo exista um 

mapeamento ampん das中eras representadas no Brasil coんnial, alguns exempんs sdo 

not6rios, como as中eras italianas com libretos de Metastasio, apresentadas em l767 

no Teatro do Padre Ventura 訳io de ，ノaneiroJ, o Goriolano em Roma (de autor 

ignorado), apresentado na Casa de pera de So Paulo, em fins do sc. XVIII e o Ezio, 
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provavelmente de Niccolo Jommelli, apresentada na Casa deのera de Cuiab, em 

1790.240 Tal prtica vingou, culminando na funda9ao da Imperial Academia de M丘sica e 

Opera Nacional em 1857 no Rio de Janeiro, substituIda no ano seguinte pela Empresa 

de 6 pera Nacional. O desejo de civiliza9ao, com olhos voltados para o continente 

europeu, fez com que se criassem, na medida do possivel, estruturas para a forma9ao de 

msicos brasileiros, prtica esta seguida pelo investimento no desenvolvimento do gosto 

pelo canto em lingua p自tria.24' Mais tarde se formariam compositores nacionais de 

msica europ6ia e, enfim, uma msica culta tida como legitimamente brasileira viria a 

constituir uma presen9a, delineada principalmente por Mario de Andrade, e praticada 

por Camargo Guarnieri, Luciano Gallet, Francisco Mignone, entre outros 

Alguns anos antes de se iniciarem as atividades da Imperial Academia de 

Msica e 6 pera Nacional - depois Empresa de 6 pera Nacionalー  foi fundado o Imperial 

Conservat6rio de Msica.242 At6 o inicio da d6cada de 1840, nきo existiam - tanto no 

Rio de Janeiro quanto em outras localidades brasileiras - escolas publicas capazes de 

formar grandes grupos de msicos profissionais. Antes disso, a velha rela9ao entre 

mestres e discipulos constituia o caminho a ser trilhado pelos m丘sicos sem condi96es ou 

apoio para estudar fora do pais. Tais a96es, voltadas inicialmente para a capacita9ao de 

artistas, constituiram os primeiros passos em dire9ao aos futuros projetos de instaura9o 

de uma arte de essencia nacional, O caso catarinense segue especifico, pois nao foram 

acionados mecanismos - tais quais aqueles apontados acima - que viabilizassem a 

sustenta9ao de um ambiente artistico proficuo e auto-sustent自vel. 

Outro ponto a ser considerado 6 o predominio de compositores envolvidos com 

temticas nacionalistas, tais como Verdi e Wagner e, em grande parte, de origem 

italiana e alema.a Obviamente a repercussao destas obras em Florian6polis diferia muito 

com rela9乞o a sua interpreta9ao e leitura em terreno europeu e, mais especificamente, 

nos paises de origem. O arranjo sobre tema das pe9as originais, caracterstico da 

fantasia, e o deslocamento do significado acoplado, por exemplo,a s peras de Verdi - o 

apelo patri6tico ao povo italiano, o Risorgimento, sem o qual o fen6meno de Verdi seria 

240 CASTAGNA, Paulo. A Imperial Academia de MIsica e pera Nacional. Apostila n。  io. Curso de 
Hist6ria da Msica Brasileira - Instituto de Artes da UNESP. 2003. u. 05. 
ー  Um dos principais objetivos da Imperial Academia de Musica e Opera Nacional era justamente 
propagar e desenvolver o gostop elo canto em lngua pdtria. Conforme CASTAGNA. Paulo. Id. Ibidem. 
-ー  o uonservatono rol mstaiaao em ii ae agosto ae lど4ど, em uma saia ao Museu INaclonal, na ira9a aa 
Rep自blica, sendo anexado pouco tempo depois 'a Academia de Belas Artes. Conforme CASTAGNA, 
Paulo. Id. Ibidem, pp. 12-3. 
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inimaginavel, segundo Luigi Dallapiccola243 - acabavam por reelaborar o evento 

musical, transformando a obra, resignificando a leitura. Portanto, possiveis contradi96es 

existentes entre Wagner e Verdi, tomando-os como exemplo, relativas a s suas 

concep96es artisticas e a s rela96es de sua arte com quest6es patri6ticas, eram aqui 

ignoradas, sendo executadas como manifesta96es de valores comuns, referentes a um 

nacionalismo e europeismo misturados, cujo resultado seria o desejo de um Brasil 

europeizado.244 Tais eventos funcionavam, portanto, como forma de dar sentido ao 

gosto artistico local. Ainda que fossem identificadas deficiencias com rela車o え  s 

forma96es instrumentais, a supera9ao era alcan9ada atrav6s dos gestos orquestrais mais 

gen6ricos, capazes de transformar uma pequena ilha de um pas tropical em um grande 

palco para cultores e reprodutores - salvo as limita96es descritas at6 ent谷o - da est6tica 

romntica e pr6-romantica europ6ia. Conforme Joao Barbosa, cronista De Arte, apesar 

da: 

"deficiencia de harmonia, especialmente, contrabaixos, nosso insigne patricio 
conduziu com rara felicidade os seus dirigidos. Nao hh sequer um reparo 
quanto a perfei9ao no desempenho das partituras, quer quanto a regencia 
impec自vel, quer quanto a interpreta9ao dos executores. Praxedes Cunha, o 
brilhante e inimit自vel clarinetista catarinense, foi simplesmente assombroso. 
J自  nao falamos na perfei9ao da sua t6cnica em La forza dei destino. 
Deslumbrou-nos, empolgou-nos o final de Lohengrin de Wagner, onde o 
c6lebre tremolo fora executado com tal maestria, rigorosamente observados 
os crescendos e decrescendos que, nos deixaram funda e indel6vel impressao, 
tal a perfectibilidade com que foram observados. Nao nos causou surpresa, 
nor6m. pois estamos h言  muito habituados com Praxedes Cunha, to grande e 
brilhante msico, como modesto. E justo nosso coment台rio. (iraciliano 
Pompeu 6 bem merecedor do nosso elogio e dos nossos aplausos extensivos 
aos componentes da Banda For9a Publica, 'o piano catarinense'. Impecdvel 
afina9ao, perfeita execu叫o do programa, regencia precisa e s6bria, sem 

243 Ver PORTER, Andrew. Giuseppe Verdi. In: PORTER, Andrew; CARNER, Mosco. Mestres da pera 
italiana 2: Verdi, Puccini. L&PM: Porto Alegre, 1989. Creio que o risorgimento ao qual refere-se o autor 
diz respeito a unifica9ao italiana, quando erigem-se as primeiras manifesta96es de carter claramente 
nacionalista, durante a primeira metade do s6culo XIX. Passaram a ser atrados para o movimento da 
nacionalidade italiana elementos pertencentes a diferentes classes sociais, como os camponeses e os 
oper自rios. A obra de Verdi 6 um sintoma desta tendncia. Para maiores informa96es sobre o processo de 
unificaco italiana, ver Histria das civilizacうes vol. V. Sao Paulo: Abril Cultural. 1973. nu. 57-84. 
244h 一  」  -」 lt ーSegundo Jiahlhaus, a admiragdo que Verdi sentia por Wagner era to grande quantoa distncia que 
preferia manter entre eles. Verdi distinguia a msica alem, que considerava essencialmente 
instrumental, e a 6 pera italiana. Simultaneamente, ressaltava indiretamente algumas das dificuldades de 
Wagner em suas tentativas de criar um tipo de drama musical inserido nas conven96es da tradi9o 
musical alem, que fosse bem sucedido no teatro. Por outro lado, o compositor alemo, cujo cerne 
est6tico centrava-se em uma moralidade artistica rgida, e em nome da qual condenou a 6 pera italiana, 
chamando-a de 'prostituta', e a francesa ー  'coquete, de sorriso frio' ー  acreditava no princpio da 
autonomia esttica, segundoa qual a arte deve ter precedncia sobre as institui6es no teatro e ndo o 
contrrio, provocando uma certa aversao ao establishment da 6 pera, fato este que teria sido impens自vel 
para Verdi. DAHLHAUS, Carl; DEATHRIDGE, John. Wagner. L&PM: Porto Alegre, 1988, pp. 81-95. 
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macaqueac6es efita foi como se nos apresentou a Banda de Msica da For9a 
Phblica no concerto que realizou Domingo". 245 

A sobriedade e precisao, a fidelidade - aqui relativizada - com rela9谷o え  
partitura, a t6cnica capacitada a reproduzir o cdlebre tremolo de Lohengrin: todos 

valores desejados e tidos como ideais para a msica. Em meio a formula 乞o - tentativa 

de reprodu9ao tendo como resultante uma cria9ao parcial - de um ideal musical, 

encontravam-se contraposi96es aos valores musicais contidos no samba, no choro, no 

jazz, na msica popular relacionada ao afrodescendente em geral. Aquele meio onde a 

valoriza9乞o do ritmo como pulso instantaneo, como improviso refletido no corpo, tido 

como parte integrada a s pe9as musicais, constituia um semblante peculiar e de 

propor96es em expansao. Nao podia representar, porm, ao mesmo tempo, o cotidiano 

de uma popula9乞o pobre que habitava a periferia da cidade e uma elite intelectual 

saudosista e identificada com os valores europeus, entendidos como resultado de um 

processo cultural ideal pelo qual se deveria passar. As macaquea戸es e fita 

caractersticas das performances animadas dos sambistas e das jazz-bands funcionavam, 

antes de constituirem diferen9as est6ticas, no sentido de estabelecer anti-referncias, 

oposi96es ao controle emocional aristocratico ali valorizado. 

As bandas de msica, de forma geral, inseriam-se no limiar entre ambas 

tendencias. Comumente seus msicos integravam simultaneamente uma banda sinfnica 

e um conjunto de anima9o de bailes e clubes, tais como jazz-bands ou grupos de 

samba. Nao apresentavam, entretanto, o nome da corpora9ao da qual faziam parte 

Conforme Carvalho, era quase uma apresentaぐdo 'oficiosa ' do grupo que reve瓦 alm 
do valor social, a versatili庇lde dos mzIsicos no que diz respeito ao ecletismo do 

repert うrio que executavam.246 

Al6m das bandas vinculadas s for9as armadas, havia tamb6m a freqencia de 

bandas de sociedades musicais. A mais conhecida da capital era a da Sociedade Musical 

Amor a Arte, cuja exist6ncia presenciou parte do s6culo XIX, todo o seguinte e, ainda 

hoje, inicio do s6culo XXI, continuam os ensaios e o programa de ensino musical na 

sede da Rua Tiradentes.247 Para contar sobre sua funda9乞o, encontrei uma carta enviada 

245 
Caderno de Cr nicas, De Arte n 11 (28/08/1934

).246CARV HO Vincius M. de. Obra citada, p. 235
.247 

So diversas as notas sobre a funda o desta sociedade. Cabral atribui ao ano de 1876 o marco 

fundador da Sociedade Musical Amor a Arte. Neste ano, a banda teria se organizado pela primeira ;ez e 
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aGazeta pouco depois do anuncio comemorativo do quadragdsimo nono aniversario da 

sociedade, escrita por Indalicio Pires, um dos fundadores (ver figura 2.5) 

"Na minha mocidade eu, 1-Terminio Jacques e Alvaro Sousa, mantinhamos um 
pequeno conjunto musical que, naqueles tempos, fazia as delicias de 
Florian6polis com as suas boas serenatas nas noitadas aluaradas. Mais tarde, 
em 12 de outubro de 1897, em casa de minha v6 reunia os meus amigos 
Herminio Jacques, Alvaro Sousa, Joao Caldeira de Andrade, Ant6nio 
Machado, Virgilio Garcia, Tenente Joao Torres, Max Freyesleben, Leopoldo 
Pires, Francisco Cunha e Felipe Rosa. Aberta a se9o, expus o fim do meu 
convite, apresentando aos presentes a minha id6ia: a firmaao de urna 
sociedade musical. Discutido o assunto, ficou deliberada a forma9ao de uma 
sociedade musical denominada Amor a Arte".248 

2.5 Indalicio Pires, fundador da Sociedade Amor' Arte 
(quadro afixado na sede da banda). 

Feita a elei9ao de sua diretoria249, a sociedade deu inicio a forma頭o de uma 

orquestra, reunindo elementos considerados capazes de corresponder aos fins da 

mesma.250 Chamava-se orquestra e nao banda devido mais a inten95o do que realmente 

ex-membros, os livros de Abelardo Sousa, etc... - apontam, unanimemente, o ano de 1897 como marco 
fundador da sociedade. Para Cabral, esta data representa um retorno, uma reformula9ao. No prdio da 
sociedade, o ano de 1897 est esculpido como ano fundador. Nao encontrei nenhum vestigio sobre a data 
de estr6ia dos msicos da Amor d Arte. A data de fundaao comemorada' 12 de outubro de 1897 - 
conforme A Gazeta dos dias 15/10/1934, 10/10/1935, 13/10/1936, 08/10/1938 e 05/11/1946; SOUSA, 
Abelardo. Pain'is. FCC: IOESC: Florian6polis, 1982, pp. 71-73; e SOUSA, Abelardo. O Mestre・escola 
viaja no tempo. Governo do Estado de Santa Catarina: Florian6polis, 1978, pp. 192-4. 
248 Trecho da carta publicada n'A Gazeta em 05/11/1946. 
249 Que ficou assim constituida: Indalicio Pires: Presidente; Herminio Jacques: Vice; Antnio Candido 
Machado: 1。  secret自rio; Virgilio Jos6 Garcia: 2。  secretrio; Joao Caldeira de Andrade: tesoureiro; 
Francisco Raulino da Cunha: procurador. 
250 Segundo Indalicio, a orquestra contava, inicialmente, com 25 figuras e o maestro Felipe Rosa. Seguem 
os nomes por ele lembrados: Indalicio Pires, Herminio Jacques, Alvaro Sousa, Felinto Costa, Joo 
Batista Oliveira, Joao Caldeira de Andrade, Roberto Sanford, Luiz Gon9alvez de Carvalho, Vitor Dutra, 
Dwval Moellmann, Joao Mller, Raimundo Bridon, tres filhos do Chaplin, Venancio Costa, Fernando 
Alves, Orlando Concei9ao, Trajano Costa, Alfredo Schmidt, Isidoro Pavan, Mまrio Sartorato e 
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por formla9ao. Permaneceu com esta denomina9ao por dois anos. Devido iniciativa de 

alguns de seus s6cios, em 1889 tomou-se banda. Segundo Alvaro Sousa em cr6nica 

publicada em 12 de outubro de 1922 (25 anos da funda9乞o) n'O Estado, tal 
tranザ）rma9dopi causada pekルlta quase a房oんta de instrumentos de corda de que 

se ressentia, ento a orquestra. A Amor a Arte foi, al6m de conjunto musical, escola de 

msica de onde, segundo Indalicio Pires, saiam muitos m"sicos que esto espalhados 

por todo o nosso pa島 azguns como mestres de bandas militares, devendo-se muito 
tamb動i ao mestre Pavo, hd pouco des叩arecido, quepi um grande, um incansdvel 

batalhador pelo progresso epelo bom nome da sociedade. Os ideais musicais expressos 

pelos fundadores eram especificos: (...) a nossa sociedade tem a sua tradi9do, a 

tra卿do da boa mzIsica, da musica da nossa terra, dos nossos conterrneos, com as 

suas be厄yvaムas que eram peritos: Santos Barbosa e o grande catarinense amigo 

Ado加Mel/o, com a sua inesquecvel 'Noturna 二 queノ'ez中oca no tempo que em nossa 
terra se cultivava verdadeira mIsica.251 

Em geral, os msicos da primeira forma9ao da Amor d Arte pertenciama 

familias tradicionais da cidade e ja eram portadores de considervel forma9ao musical, 

parte da educa9ao refinada recebida neste meio.252 Institui96es como esta exerciam, 

geralmente, um papel de forma9ao musical. Com  o passar dos anos, ao que tudo indica, 

as aulas de msica bancadas pela sociedade acabaram cedendo lugar aos alunos que, em 

geral, pertenciam a familias menos abastadas.253 A maioria dos instrumentistas no 

Manequinha. Os dois nomes restantes abandonaram sua mem6ria. Encontrei, n'A Gazeta do dia 
07/04/1943, uma nota de falecimento de um ex-membro da sociedade - Raulino Alcides Moreira - que 
pode ser um dos nomes ausentes da lista ou, ento, um dos trs filhos do Chaplin. O sepultamento teve o 
comparecimento da banda da sociedade. 
2511、T，、，,h T , ,L . 	,1、  ， 	」 	一 	. 1. 	. 	, , -, 	』 	-' -Iイ． I‘八  - - ー -ー  riiu」さ. inaaiicio. I recuo aa carta nuolicaaa n'A (iazeta em UI 11/1 94c. 
252,A L一」一  一一 ‘ 	」、一 	一  t 	't 	' 	1 	. 	，  一  ．  1 . 	r、  ー“i interessante o tato contado por Alvaro Sousa sobre as origens da Sociedade. Segundo o msico, 
originou-se de um ,-rupo de amadores da divina arte.a que deram, na d poca, o titulo deoreciativo de 
urquestra aos しupzns que mais tame se transtormana na Amor a Arte. SOUSA, Alvaro. U Ji.stado, 
13/1 0/1 937. 0 bloco cupiniano, como o chama, era composto por seis figuras e denunciava uma estranha 
contradi9乞o com os ideais firmados mais adiante com a funda9言o oficial da Sociedade ao apresentar dois 
viol6es na forma9乞o instrumental do conjunto. Al6m destes, dois violinos, duas flautas e, eventualmente, 
uma clarineta formavam o conjunto. A transi95o para a Amord Arte aponta um novo inento musical, onde 
o violo, ao c'ue parece, nao tinha mais esnaco. 
253 、Iーユー  二ー二ー  二  A ！ 	り一  ，  」 	‘ - iviuito interessante e o ritual de entrada praticaao em anos passados na sociedade em questo. 'lendo 
em vista que a banda, tida como divulgadora da boa msica e representante daquilo que chamavam sd 
cultura catarinense, nao poderia contar com a presen9a de elementos que viessem a prejudicar sua 
integridade e imagem, nao interessando somente o dominio do instrumento e conhecimentos musicais 
para a entrada na banda. Ento, sempre que apresentados novos candidatos a membros da Amord Arte, 
eram distribudos aos membros da diretoria dois cubos de madeira - um escuro e outro claro. Passava-se 
um saco e cada um, segurando os dois cubos, colocava a mo no saco e, sem que ningu6m pudesse ver, 
largava um dos dois cubos. Largavam o cubo claro aqueles que absolutamente nada tinham contra o 
candidato. Os cubos negros indicavam algum antecedente desqualificador (bebida, dvidas, etc...) 
conhecido pelo membro que o depositou no saco. A presen9a de um s6 cubo escuro vetava a entrada do 
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freqentava escolas de msica ou conservat6rios (mesmo porque a capital n乞o contava 

com nenhum). Sua forma9o se dava na prpria banda, onde aprendiam a tocar 

instrumentos e ler msica. Junto com esta transforma叫o, veio tamb6m a inser9ao da 

banda em eventos tais como o carnaval, onde o repertrio ensaiado excluIa as valsas e 

pe9as de compositores europeus.254 Talvez sejam estes novos usos da banda a causa do 

olhar nostalgico e lamentoso do Sr. Indalicio (nao mais presidente da Sociedade) 

quando se refere ao passado como o tempo que em nossa terra se cultivava verdadeira 

musica. 

Assim como as bandas militares, a sociedade musical apresentava-se em eventos 

pblicos e datas comemorativas da cidade. Os repert6rios eram, at6 certo ponto, 

pr6ximos. A diferen9a se dava no cruzamento entre repert6rios de msica popular e 

msica europ6ia para concerto. At6 aonde pude constatar, as bandas militares 

costumavam inserir uma ou duas pe9as de temas populares conhecidos ou can96es de 

compositores locais adaptadas, dando preferencia, na maioria das apresenta96es, ao 

repert6rio europeu e de compositores nacionais dedicados え  est6tica romantica, tal como 

Carlos Gomes. Nas retretas da Sociedade Musical Amor a Arte, os programas poderiam, 

por vezes, estar mais carregados de melodias de sambas e marchas conhecidas, tal como 

se apresenta este abaixo. 

Retreta: 
No Jardim Oliveira Belo, hoje, a apreciada banda da Sociedade Musical 
Amor a Arte, realizar com inicio a s 7:30 horas da noite, uma retreta com o 
seguinte e bem elaborado programa, organizaao do seu competente maestro, 
Sr. Felipe Rosa: 
ia Parte  
Marcha sinfnica - Grande fantasia da pera Aida 
O primeiro bouquet - bem-te-vi (marchinha) 
2a Parte 
Suit de France - contos dos bosques vienenses 
Aurora (marchinha) 
Helena! Helena (samba) 
Carmem Silva (Valsa do Maestro Geraldo Martins do 14。  BC)255 

candidato e nao era discutida ou justificada pelo(s) depositante(s), o que deveria, creio, abrir margem para 
implica6es pessoais e cria96es fantasiosas acerca dos antecedentes - por vezes inexistentes - do 
candidato. Entrevista com N6lio Schmidt, concedida ao autor no dia 04/08/2004, nas dependencias da 
Sociedade Amor a Arte. 
254 A Gazeta de 15/02/1935 - ano este em que o carnaval foi um dos mais agitados da primeira metade do 
s6culo XX, conforme registram os jornais - anuncia: Depois de Domingo, Quinta-feira tem sido o melhor 
dia deplia. Aguinta, ontem, apanhou da Segunda, da Tera, da Quarta, e vai apanhar hoje, se Deus 
quiser, da Sexta: bem戸ito! Nem com a retreta da&M Amor d Arte, nem com aquela animacdo 
estupenda, a guinta prestou.Merecia apanhar mesmo dos outros dias e apanhou. 
255 A Gazeta, 31/01/1941. 

《欝翼舞  
, ，・‘1‘，畷糾 daciいc沿コ Soria 
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A intera9ao entre tais repert6rios se da, no espa9o e na temporalidade destas 

apresenta9 6es, de forma integral. Nao h自  distin9ao entre as pe9as eruditas e populares, 

nao sendo apresentadas em partes separadas ou com instrumenta9ao peculiar. 

Tampouco as composi96es podiam ser executadas em performances alheias ao que se 

pode chamar de est6tica da banda sinfnica, O repert6rio estava contido dentro de uma 

hnica constante: a jun9ao timbrstica da banda. Desta forma, o publico ouvia uma s6rie 

de pe9as instrumentais de maneira razoavelmente homogenea, ou seja, imperava nas 

retretas destes conjuntos um modo de ouvir especifico, que era comum tanto a s pe9as 

eruditas quanto populares, tendo como palco a rua, a pra9a, o ar livre. Joao Barbosa 

lembrava, em texto De Arte, ainda que com certo rancor, desta fusao no repertrio das 

bandas: 

"Jd longe vai o tempo em que se procurava dar alguma educaao artistica ao 
nosso povo, atrav6s de audi9ao de boa msica. Raro era o Domingo em que a 
Fora Phblica, o 14。  B. C., a Amor d Arte nao nos proporcionassem um 
concerto p丘blico que sempre tinha grande auditrio. Programas organizados a 
capricho, quase sempre tinham fiel interpreta9ao. A msica seleta escolhida 
j era para todas as camadas a msica de preferencia. Depois, nao sei porque 
cargas d'hgua, come9aram a adulterar a programa9ao dividindo-a: uma parte 
de pe9as e composi96es de valor artisticos e outra de msica barata e 
rampeira. Por exemplo, ap6s Wagner, o 'Teu cabelo nao nega', e por ai 
a釦ra".256 

No arquivo da Amor d Arte, esto diversas destas partituras e outras refernciasa 

banda de entao (instrumentos, quadros dos compositores prediletos - Verdi, Wagner, 

Liszt - recortes de jornal, entre outros objetos). Para o desconsolo do pesquisador em 

msica interessado no cenario em questao, n乞o ha arquivos ou se96es destinadas ao 

tema.257 De forma dispersa, pode-se encontrar algumas edi96es de partituras da poca, 

em geral pe9as de alguns dos compositores mais tocados.E possivel que se encontrem 

composi96es in6ditas da lavra de msicos locais que, ap6s terem sido executadas pela 

banda, tenham sido abandonadas junto a outras milhares de partituras. 

256 BARBOSA, Joao. Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  87 (04/12/1934). 
257 A 一一一一  一 	一一  一  ー 	一， 	一  一 	二一  」  」一  で一  一 ！1,一  n一一一一  一一」 一  一一一一：一一一， 一  一  ー一一一一」ー  一， 一  ー‘，一  ，  ハpresenLa-se como exceyao o acervo privauo ua ianuna iousa, じ円a organizayau じ manuしenyau es'ao a 
cargo de Suchi Sousa, neta de Alvaro Sousa e filha de Abelardo Sousa, ambos compositores locais. 
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零l姦麟

編  

2.6 Partitura de Carlos Gomes encontrada no Clube Doze 
de Agosto em meio a livros de assuntos gerais. Referencia: 
GOMES, Carlos. Salvador di Rosa. Edig豆o Parisiense de 
1946. Redug議o para Piano de N. Celega. Edizioni Ricordi: 
Milano. Sobre a pe9a: um drama lirico em atos de Ant6nio 
Ghislanzoni. M血sica de Carlos Comes. Redu戸o para 
plano. 

2.7 Quadro Carlos Comes que se encontra, ainda hoje, 
na sede da Sociedade Amor h Arte, junto com outros 
tres: um de Lizt, outro de Wagner e um 血  ltimo de 
Verdi. 

2.8 An血ncio Feris Boabaid encontrado n'A Gazeta 
(16/05/1939). 
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Estas apresenta96es, entre muitas outras, apontam o Jardim Oliveira Belo como 

palco das retretas destas bandas, feitas ao ar livre. Eram montados, com relativa 

frequencia, alguns coretos, apropriados para as apresenta96es de bandas musicais, 

especialmente em datas comemorativas importantes e durante o perodo carnavalesco.258 

Em 1936, Feris Boabaid - o Califa ー  importante comerciante local e promotor de 

eventos relacionados principalmente ao carnaval, providenciou a constru9ao de um 

magn夢co coreto no jardim Oliveira Beh e nele prometeu colocar uma 6 tima orquestra 

para executar todas as mlIsicas apresentadas no primeiro concurso de marchas 

carnavalescas de que se tem noticia.259 Grande parte das apresenta96es musicais da 

capital aconteciam atrav6s do incentivo de comerciantes, quase sempre com o intuito de 

divulga9ao dos produtos por eles vendidos, com exce頭o de grandes empres自rios, pois 

estes podiam se dar o luxo de se dedicar ao mecenato por puro prazer ou apre9o a 

determinada arte ou artista.26o O envolvimento com o carnaval constituia, de fato, um 

bom neg6cio para os comerciantes da capital e regio, tendo em vista que representava 

um momento 丘  nico no ano, onde a popula9ao em geral encontrava-se envolvida com o 

evento. 

2.9 Dem6nios do Ritmo - publicada n'A 
Gazeta no dia 31/01/1942. 

2S8 Ja em 1882, para as comemora96es de Sete de Setembro, armaram-se na Praぐa [XV de Novembro, 
creiol nada menos de cinco coretos vara as bandas de msica. CABRAL. O. R. 1951. Obra citada. o. 33. 

A jazeta, uaノuii l'it. tm geral, a uecaaa ue 'u e ucla como o palco aos pnmeiros concursos, talvez 
pela freqencia com que dai para frente viriam a acontecer. Em 1940, A Gazeta anunciava um concurso 
de marchas carnavalescas como espet自culo inedito. E seguia: Referimo-nos ao concurso de msicas 
carnavalescas, patrocinado pela A GAZETA, e que se庖 “m dos maiores acontecimentos da temporada. 
Nada menos do que 14 marchas e sambas iro deliciar os nossos ouvidos, numprmidvel e empolgante 
叱sfile de harmonia, de fazer c6cegas embaixo dos vs... A Gazeta. 11/01/1940. 
ーー Walair brasil, membro cio conjunto Iiemonios cio Ritmo (ver tigura 2.1(J), lembrou, em entrevista 
cedida a este autor, como o conjunto era mantido por um membro da elite local: O dono do conjunto era o 
Aderbal Ramos da Silva.Era um 加dividuo muito rico, tan切 que eknos deu a roupa, nossos 
instrumentos. '.JEnto ele mandava vir do Rio de Janeiro e quem escolhiaなera Dilermando Reis, que 
era o maior violonista do Brasil. E ele pagava. E os instrumentos chegavam que'uma beleza. Coisa 
nova. Em 29/07/1944, A Gazeta ainda anunciava soir6es dan9antes nas manhas de Domingo animadas 
pelo conjunto. Entrevista realizada no dia 16/1 1/2003, na casa do entrevistado, no bairro Agron6mica, em 
Florianpolis. Waldir Brasil nasceu em 1919. 
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Os clubes da cidade tamb6m se preocupavam em promover bailes carnavalescos, 

alguns tradicionalmente populares, outros restritos aos membros-s6cios da elite local, 

como o Lyra Tennis Club e o Doze de Agosto.26' O que caracterizava a imagem vendida 

por estes dois u ltimos, pordm, nao eram somente bailes e festas, mas o vinculo que 

procuravam manter com as manifesta96es artisticas apreciadas na alta roda 

florianopolitana. Os dois clubes apresentavam-se, junto a UBRO (Unio Beneficente e 

Recreativa Operria) e ao Teatro Alvaro de Carvalho - salvo raras exce96es ocorridas 

em Clubes como o Seis de Janeiro no distrito de Joao Pessoa, no continente - como 

palcos da maioria dos recitais, concertos e audi96es em geral da chamada m自sica sdria. 

2.10 e 2.11 Soir'e do padeiro dos homens (' esquerda) e das mulheres (A direita) no Clube Doze. 
Encontradas n勿  Gazeta de 18/12/1943. 

Na medida em que as bandas da cidade - em especial a Amord Arte - foram 

sendo ocupadas progressivamente por musicos de origem popular e se aproximando de 

eventos como o carnaval e do repert6rio popular, o que acontece paralelamente ー  

coincidentemente ou nao -a chegada das novidades trazidas pela radiodifusao, o espa9o 

da pra9a vai sendo transferido para os clubes e teatros. Os grupos ligados a mhsica culta 

passam a referir-se a banda como objeto do passado, tratando a sala de concerto como 

um refugio necess自rio. 

261 Durante o periodo carnavalesco em 1937, A Gazeta publica a programa o de diversos clubes da 
cidade. Momo I, o monarca burlesco bujo'sagrado hoje imperador mximo daplia e de cetro em 
punho dirigir despoticamente o carnaval de Florian中ohs. Descreve e comenta extensamente as 
programa6es do Lyra e do Doze. Os clubes restantes sao contemplados com pequenos e breves anuncios 
(15 de Outubro, C. R. Desterro, Fratelanza Italiana, Brinca quem pode (carnaval de rua), C. R. Primavera, 
6 de Janeiro, 5 de Novembro e 12 de Setembro). A Gazeta, 06/02/1 937. 
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Pianos cata万nenses262 

Os recitais de piano oferecidos por artistas locais aconteciam, geralmente, nos 

clubes Lyra e Doze e, no caso de festivais beneficentes, no Teatro da UBRO. O Alvaro 

de Carvalho, embora nao fosse um teatro de grandes instala96es, constituia o palco de 

eventos maiores, com a participa9ao de artistas nacionais ou estrangeiros. 

O repert6rio para piano, principalmente de alguns compositores romanticos, 

tinha grande receptividade na capital. Grande parte dos instrumentistas deste circulo 

eram ou pianistas ou violinistas, al6m de alguns flautistas conhecidos, como Alvaro 

Sousa, Joao Barbosa e Manoel Cruz. O fato de, durante toda a d6cada de 30, n乞o haver 

nenhum conservat6rio na cidade dedicado ao ensino musical geral (teoria, canto, 

instrumentos diversos), acabou por limitar as especialidades instrumentais dos msicos 

da cidade a s aulas de piano, violino, flauta, al6m de eventuais exce96es como o ensino 

de violo e cItara, no Col6gio Catarinense, cursos de dura9ao efmera e incerta, 

incapazes de iniciar uma forma9ao s6lida aos alunos. Vem dai, creio, a primeira 

dificuldade enfrentada pela cidade na forma9ao de uma orquestra: a falta de 

instrumentistas. 

Al6m da forma9ao musical oferecida pelo Catarinense (para meninos) e Cora9o 

de Jesus (para meninas), a Sociedade Musical Amor a Arte, conforme falei 

anteriormente, tamb6m oferecia aulas regulares direcionadas a popula9ao em geral, de 

onde sairiam os possiveis msicos da banda. O ensino era ministrado por membros do 

conjunto e pelos maestros que por la passavam. Aprendia-se, portanto, algo de teoria 

musical e, no terreno instrumental, somente aqueles comuns a forma9谷o das bandas 

Ensinava-se trompa, trombone, clarineta e similares (requinta e clarone), trompete, al6m 

de aulas de ritmo e no96es basicas de percussao. Desta escassez reclamava 

constantemente o cronista De Arte, Sebastiao Vieira. 

(), e o que se sabe de Florianpolis,6 -6 doloroso dizer que aqui no 
connecemos um violoncelista, quando em Curitiba, s6 na sinfnica a que 
aivaimos, existem quatro!!! Assim os fagotes, assim com os obods, as violas, 

262 Curiosamente, a banda da Fora Pblica de Florianpolis era chamada de 'o piano catarinense'. Pude 
verificar somente o carter elogioso deste apelido: Haver, por a, quem ndo conheぐa o expressivo ttulo 
de,iano catarinense '?Todo mundo catarineta e muitas outras criaturas que ndo so da "terra boa" do 
Dias Ve仇o sabem que esse era ottulo, ali'is honroso, com que se brindalノαα qualidade imponente de 
uma das gmndes riquezas artstico-musicais de Florian中ohs；ー A banda da Fora P'blica! Caderno de 
Cr6nicas, De Arte n。  123 (07/04/1936). A referencia ao piano se fez, creio, no sentido deste ser um 
instrumento completo, onde 6 possvel vislumbrar infinitas possibilidades sonoras, O titulo escolhido para 
este item, por6m, diz respeito ao instrumento e nao tratar da banda em questo, j自  referida no tpico 
antenor. 
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timpano, etc... Mas que fazer? Curitiba tem tido melhor estrela. Devemos, 
entretanto, nos honrar com isso, pois que a linda terra dos pinheirais 6 muito 
nossa, representando um majestoso peda9o de Brasil! 

O crculo privado era, naquele momento, um lugar de encontros e aulas de 

grande importancia. Sal6es particulares eram, tamb 6m, palco de momentos artsticos. 

Este costume, muito cultivado durante o sdculo XIX, se estendeu tamb6m a primeira 

metade do s6culo seguinte.263 Em entrevista, Claudio Vieira, um dos filhos de SebastiAo 

Vieira, lembrou das constantes reuni6es entre intelectuais locais para discutir e tocar 

msica.2M Partituras e hist6rias de compositores europeus, misturadas aos assuntos da 

politica local e nacional integravam estas reuni6es, onde se encontravam at mesmo os 

mais calorosos advers自rios politicos e ideol6gicos, como 6 o caso dos dois cronistas De 

Arte, Joao Barbosa, que era ligado ao integralismo, e SebastiAo Vieira, comunista 

convicto, dos quais falarei mais tarde, no pr6ximo capitulo. 

Aulas de piano, canto e violino eram ministradas a domicilio ou na casa do 

professor, como era o caso de Icl6a Vieira, personagem muito ativa no circulo musical 

da capital, apresentando-se como cantora, pianista, al6m de participar da organiza9ao de 

diversos festivais. Icl6a freqentava a casa do compositor Alvaro Sousa para ter aulas de 

piano. Tinha tamb6m classes de canto com a professora Ondina Simone Gheur.265 Como 

conseqencia da ausencia de aulas de outros instrumentos, as apresenta96es de artistas 

locais acabavam por limitar-se ao piano e, por vezes, ao canto feminino. Apresentavam- 

se aprendizes do teclado, amadores do canto e, de acordo com o programa, inseriam-se 

apresenta6es cenicas e de dan9a. Este circuito de performances artsticas era 

263 Conforme Cabral, os sales particulares em que se fizeram horas de artepram, no Desterro, em 
grande n'mero, se tomarmos em conta o meio e o tempo: o Dr. Henrique Schutel, mddico s姉o e eximio 
violinista, o conhecidoルrnalista Josd GonCalves dos Santos Silva, o abastado Josd Maria do Vako 
comerciante Boaventura Vinhas, o advogado Josd Manoel de Oliveira, cheノe do Partido Conservador, 
Jodo do Prado Faria, o capitalista Antnio Joaquim Wanzeller, alm de outros加rmavam em primeira 
ルna. Abriam-se para recepcionar visitantes ilustres, vultos eminentes das nossas armas, de passagem 
por Desterro, ou polticos locais de volta de alguma legislatura, ou por motivo das suas eleiぐ6es, alm do 
regozijo auando havia mudanca na poltica dominante. CABRAL. O. R. 1951.Obra citada. nn. 36-7. 

tntrevista reaiizaaa na casa ao entrevistaao, na L agoa cia Uoncei9ao, em tlonanpolis, no aia 
10/07/2004. Claudio Bonsfield Vieira tem 76 anos de idade,6 bancrio aposentado e integrou, na d6cada 
de 40, o Trio Irmaos Vieira, coordenado pelo pai. Participou, quando jovem, das publica96es do jornal 
Fo訪a da Juventude, da Juventude Proletria Catarinense, em 1947, um dos marcos da atividade do 
Circulo de Arte Moderna, em Florian6polis. 
265 Abelardo Sousa, em cr6nica chamada Reencontro com Rachmaninov, publicada no livro Pain'is (pp. 
62-4), relembra as visitas da entao garota Icl6a a casa de seu pai, onde entao residia: (...) l pelos anos de 
1935 ou 36, quando Icla chegou尼em casa, na rua 7 de Setembro, para a sua costumeira aula de piano. 
guem, daquele tempo, ndo se lembra daたla, pianista de mdo cheia,ルa de Jorge Vieira e sobrinha de 
um dos meus mais caros amigos, Sebastio Vieira, homem de muitos talentos, entre os quais se inclui o 
de renomado mzIsico.(...)naquele longnquo dia, Icl α一 rechonchudinha, corada, cabelos de s叱 sorriso 
encantador, olhinhos azuis inquietos e sagazes, simpatia simpdticα ー disse a meu Dai: 'Sr. Alvaro. 
conhece o Preldio em d sustenido menor, de Rachmaninov? E uma coisa 1加da..ld andei 
experimentando alguns trechos. Quero aprend-lo todo. E bem certinho'.E como o aprendeu!にJ. 
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frequentado predominantemente por mulheres. Nao tive noticias, durante os vinte anos 

percorridos, de apresenta96es ー  fossem elas de canto ou piano - de alunos homens. 

Embora o Catarinense oferecesse aulas de piano aos alunos, as apresenta96es n乞o eram 

comuns. A vida musical masculina partilhada - apresentada ao p丘blico - parecia estar 

restritaa prtica conjunta (corais, bandas e apresenta96es do genero). Eram homens 

tamb6m os responsaveis pela crtica musical. Mas eram mulheres as organizadoras de 

festivais de msica, as promotoras de audi96es de piano e de canto e as instrumentistas 

apresentadas ao p丘blico com maior freq6ncia. Abelardo Sousa, ao relembrar os 

concertos de piano dados na capital, confirma a predominancia feminina entre os 

solistas locais: 

"Lembro-me de que, depois de certa audi9乞o no Teatro Alvaro de Carvalho, 
muitos foram os que deixaram o velho teatro atacados de uma agonia, que s6 
era aliviada quando encontravam algu6m que perdera o espetaculo: 'Rapaz! 
A Nice tocou o Hino Nacional de Gottscbalk. Como toca aquela menina!' 
(Voce sabia que Nice foi uma das grandes pianistas da Ilha? Por que n乞o ter 
seguido a voca9ao? Como Velma Richter. S6 ela pode dizer). E outras 
jovens, como Nice, tamb6m executaram a Fantasia, com paixao e habilidade, 
naqueles bons tempos. 
Se me refiro a pianistas mulheres da cidade de entao,6 porque, at6 hoje, s6 
ouvi aqui a Fantasia executada por um pianista. Foi por volta de 1938, 
quando um mo9o dos seus 17 anos, bonito e simptico, apresentou-se em 
concerto no Alvaro de Carvalho. Veio ele acomoanhado de sua me e o seu 
一一ー一一一一」,一一一  一一一一一  」一一一  一一！一一！  ノ  、 266 nome me roge agora cia memoria (...).ーーー  

A identifica9ao com os valores femininos europeus, reintegrados ao terreno 

brasileiro, foi mantida e cultuada em Florian6polis at6 o meio do s6culo passado, 

quando a vida publica da capital come9ou a tornar-se mais atraente e vi自vel a s jovens 

senhoritas de familia. A t6cnica pianistica ou o dominio da arte do canto constituiam 

elemento de distin9ao, al6m de uma forma de ocupar o tempo das donzelas, evitando 

assim, os perigos que o tempo livre poderia lhes proporcionar. As apresenta96es eram 

frequentes e, sem exce9ao, comentadas nos jornais locais como um acontecimento 

social. Sucediam-se, em geral, no formato de recitais de alunas (na maioria das vezes, 

de piano), com o fechamento do evento a cargo da professora. O repert6rio nao fugia - e 

266 SOUSA, Abelardo. Pain6is. FCC: IOESC: Florianpolis, 1982. Revendo o material transcrito durante 
a pesquisa, pude verificar com maior exatidao a data da apresenta9ao referida. Ocorreu no dia 09/12/1937 
nos sal6es do Clube Doze de Agosto. Segue trecho da crnica de Joao Barbosa, escrita no dia seguinte: 
(...)a vez da menina Nice Faria que interpreta a 'Grande Fantasia'de Gottschalk sobre o Hino Nacional 
Brasikiro. Mll a graciosa garotinha de 12 anos levanta-se e'recebida com uma vibrante e demorada 
salma de palmas. Feグeitamente calma, absolutamente segura,MCe dedilha e do teclado arranca, com 
rara felicidade, os efeitos da brilhante partitura. Releva notar que a talentosa menina executou afantasia 
em original como o prprio autor tocava e ndo pela partitura simplflcada. Ao terminar o brilhante 
ndmero α assistncia deliberou {sic], e os aplausos demorados constitufram uma verdadeira 
consagracdo. Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  166 (10/12/1937). 
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nem poderia - dos classicos para piano, estudos e can96es, entre outras pe9as, sempre 

voltadas a capacidade t6cnica de cada pupilo. 

2.12 Acontecimento social: As galantes 
men加as Terez加ha Ramos de Paulo e 
Yolanda Grilo, αルnas da professora Gildh 
Ligoc灯  Lopes, quando executavam, 
magistralmente, ao piano, no Clube 12 de 
Agosto, 'Melodia' de Le Couppey. Legenda 
da fotografia encontrada na capa d'A 
Gazeta, 24/09/1 943. 

2.13 Acontecimento social: As exmas. Srs. 
Dd lb Lなocki Vieira e Ivone Brgggmann 
Le叫 ao executarem a sinfonia do 'Guarany' 
de Carlos Gomes na audido de piano 
promovida pela professora Gilda Ligocki 
Lopes. Legenda da fotografia encontrada na 
capa d'A Gazeta, 25/09/1943. 

Os acontecimentos musicais referentes a sua esp'cie entretenida, ou seja,a 

msica ligeira, tinham seu espao nos jornais restrito ao perodo carnavalesco e com 

fins de comercializa9ao, atrav6s de anhncios dos bailes locais. Diferentemente, os 

recitais apresentavam-se aos crticos e colunistas como uma forma de purifica o 

artistica, de rem6dio aos ataques frendticos da febre carnavalesca. Segue uma cr6nica 

De Arte escrita por Joao Barbosa, em referencia a apresenta瞬o das alunas de piano da 

professora Newtonina Costa. 

"O De Arte vem agora aparecendo esporadicamente at6 que passe esta febre 
carnavalesca que toda a gente se encontra atacada. Se nao for a importncia e 
a grande repercussao que teve a audi9ao das alunas da professora conterrnea 
Newtonina Costa levada a efeito no Clube 12 de Agosto no 丘  ltimo Domingo, 
a audi9乞o que nos deu trdguas da m丘sica chalaa (...), esperariamos a quarta 
feira de cinzas quando todos voltam a realidade para voltarmos tamb'm a 
cuidar do nossa coluna, O que foi a demonstra9ao do aproveitamento das 
alunas da minha prezada colega Newtonina Costa dizem os aplausos que 
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ainda ressoam aos meus ouvidos. O programa extraordinariamente 
concatenado nos levou a um crescendo rigorosamente observado at6 atingir o 
mais alto grau de intensidade. Nao hd reparo a fazer no desempenho. Uma 
gavotazinha, pela graciosa pequerrucha Rosinha山Souza Lima, observadoa 
rigor um rallentando impressionou-nos sob maneira e o programa continua 
bem executado, at6 que sofre a primeira transi9ao. Sonatina de Diabeli, pela 
menina Maria de Lourdes Haberbeck. A pequenina int6rprete se portou 
admiravelmente na interpreta9ao dos coloridos. A mignon Ang6lica Ramos 
ultrapassou a minha expectativa na interpretaao impecdvel e sublime do 
Minueto em sol maior, pagina d'alma de Beethoven. Ciarinha Lang, na 
Gavota em Sib de Handel, observou a rigor a partitura e deu-lhe muita alma e 
muita gra9a. O empenho vai sempre com agrado geral da seleta e numerosa 
assistencia que a cada nhmero n乞o poupa aplausos, e justissimos. O espa9o 
nao permite uma aprecia9ao (...perdido...). Foi o terceiro degrau da escala 
ascendente. E que interpreta9ao foi dada pela graciosa senhorinha Carmen 
Wendhausen. A margem do meu programa esta anotado apenas: Magn (fico! 
Alda Ramos Wendhausen satisfaria plenamente o prprio Arajo Viana, se a 
ouvisse-o [sic] em prompto. Chegamos ao fim do caminho. A terceira parte 
do programa Ao paraso, onde, entronizada pelo seu m6rito, pela sua t6cnica, 
pela sua alma, a genial Maria Eugenia Tavares da C. Meio, que jd 6 uma 
em6rita pianista, senhora dos segredos da nossa sublime arte. Sobre a 
talentosa conterrnea, com vagar voltarei ao De Arte, pois 6 parco o tempo 
para dela falar tudo o que sentimos. Encerrando essa desalinhavada 
croniqueta, envio a minha distinta conterranea Newtonina Costa, professora 
por excelencia, pela perfeita educaao artistica que da a s suas discpulas, nas 
quais tive o prazer de observar como sao tidas e respeitadas as regras da 
t6cnica mais perfeita e da fiel interpretacao das nartituras. Receba a ilustre 
colega o meu torte aperto de mo"." 

Com exce9ao da introdu9ao, onde o cronista aproveita para registrar seu 

descontentamento com os tempos de carnaval, esta d uma crnica tpica, uma esp6cie de 

escrito-padro deste tipo de evento.268 E era esta a forma com que se mantinham 

vista, criando sua popularidade, as filhas dos membros da elite local.269 Al6m de recitais 

amadores, realizavam-se tamb6m festivais beneficentes. Estas apresenta96es 

combinavam msica, teatro, poesia e dan9a. No a mbito cenico, normalmente 

apresentavam-se pe9as de apelo moral, quase sempre direcionadas a valoriza9ao da 

familia e do casamento. Atores e escritores locais divulgavam seus trabalhos 

paralelamente a execu9ao de pe9as de autores ja consagrados, como Oduvaldo Vianna, 

entre outros.270 Jo乞o Framer, al6m de crtico teatral de um jornal local, - A Gazeta - 

267 ハ  」  一 し  auerno ueし  ronicas, De Arte n' 112 (29101/19351 
268 て γ11 
.,voitoa prevenir o leitor de que, neste momento, nos interessa apenas descrever o cotidiano artistico da 

cluacie., A escrita dos crticos, as rela96es entre-musicais, os conceitos associados a arte dos sons: sero 
toaos alvos. cio proxirno capitulo. A id6ia 6 expor para discutir, caracterizar para constituir, com maior 
prorunaiclacie, a realidade artistica da capital catarinense. 
zoy 、T, 	 , 	 ． 	 一  

iao raro algumas aestas garotas eram contempladas tamb6m com amncios publicados nos jornais 
locais lencitando-as pelo aniversrio. 
270 TT一  

um exe叫19,e a pe9a （ノ 'eitlぐoラ obra primorosa do autor, que como 'Abbadie 二 ‘em tambdm uma 
vov費inna psicologa que, ao in呼de encobrir as farras do neto, prop6e-se dar d sua netinha a mais 
些rjeita paz. conjugal, Pぎmeio de 9erto feitio一  seu conhecido・ A comddia d ulll rosdrio de q女iproqus 
engra讐讐mos・  r.. o feitiぐo dil vov alcan9a efeito seguro, dando d neta, moぐa moderna, e ao marido, 
rapaz tamoem aa moaa, α mais peグeita tranqガilidade na vida. Bem, muito bem, escolheu Palmeirim sua 
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2.14 Ivo Palmeirim, dono da Companhia Palmeirim. Foto 
publicada n'A Gazeta do dia 10/09/1934. 

麟畿綴羅  

2.15 Cecy Medina, atriz da companhia e esposa do 
primeiro. Esta foto traz junto o lay-out da coluna De Arte. 
Foto extraida d'A Gazeta do dia 11/09/1 934. 

escreveu e encenou diversas pe9as em festivais e apresenta96es exciusivamente 

cnicas.27' Em termos de poesia e dan9a, nao eram pronunciadas especificidades 

suficientes para que se fa9a possivel descreve-las. 

peca de estria, que'dona de um enredo admirvd delicado e fino e, sobretudo, moral issima. 
BARBOSA, Joao. Caderno de Crnicas, De Arte n。  18 (05/09/1934). Este trecho refere-se a apresenta9o 
de uma companhia de teatro estrangeira, a Cia. Palmeirim, cujas visitas a capital eram freqentes. 
271 Conforme A Gazeta de 20/04/1944, apesar do mau tempo, uma grande e seleta assistncia 
compareceu, sdbado d ltimo, ao salo deノestas da Igreja presbiteriana. (..) Encenado drama de Jodo 
Framner, 'Ldgrimas de Esposa ニ aplaudido pelo 'excelente contelIdo moral'. A to de variedades com o 
伽arteto Serenata'.Com escolhidos n'meros de msica, o TRIO IRMiOS VIEIRA, com canto e m'sica, 
sendo ambos aplaudidos. As apresenta6es musicais, quando presentes como acompanhantes das pe9as 
teatrais, giravam em torno de repert6rios de entretenimento. O Trio Irmos Vieira, por exemplo, era 
composto por trs jovens cantores, todos filhos de SebastiAo Vieira, e cantavam mhsicas regionais a tres 
vozes, conforme Cldudio Vieira, membro do conjunto, em entrevista concedida a este autor. O 
entrevistado ' o b nico integrante do Trio ainda vivo, O quarteto Serenata, por sua vez, tocava durante o 
carnaval nos clubes da cidade. O repert6rio, ao que tudo indica, girava em tomo de sambas e marchinhas. 
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As apresenta96es musicais, por sua vez, poderiam variar de acordo com a forma 

de organiza9ao dos festivais. Estes, sempre que organizados em fun9ao de pe9as 

teatrais, contavam com pe9as musicais de divertimento, tocadas nos intervalos. Desta 

forma o publico podia assisti-las mais descontraidamente, sem a obriga9ao do silencio 

exigido em concertos. Por vezes, estas apresenta96es eram substituIdas pela vitrola, 

capaz de tocar as maiores novidades e instigar novas modinhas lan9adas junto aos 

discos. Ao comentar uma noitada de arte da Companhia Palmeirim, Jo谷o Barbosa 

restringe o sucesso do evento a um por6m: Estranhamos que a Empresa Imperial Ltda 

trazendo uma Companhia para a qual abriu assinaturas, atordoe a assistncia com 
uma vitrola irritante, ao mv虜 db preencher os minutos db intervaんノazendb ouvir uma 
orquestra. Reclama96es deste genero eram praxe na coluna.272 

Nos festivais beneficentes, geralmente organizados por - ou com a participa9o 

de - senhoras e senhoritas musicistas, as apresenta96es musicais aconteciam como 

evento central, onde apresentavam-se pianistas e cantoras, formando duetos ou em 

pe9as solo. Em alguns destes eventos, onde a causa da organiza9ao supria de 

empolga9ao os promotores, eram convidados alguns msicos, por vezes uma banda 

inteira, em comunhao com amadores das cordas - quase que unanimemente violinistas - 

de modo a formar uma pequena orquestra para executar algumas pe9as instrumentais e o 

acompanhamento das cantoras. Este foi o caso da noite de arte em homenagem ao 

c6lebre msico local Alvaro Sousa. Segue abaixo o programa 

ia Parte (Pela Orquestra) 
1 o Rossini: A Itlia na alpyria~flvt'rtiirP lii 
2。  Delibes: Capplia - suite-ballet 
a) Dance fte et valse des heures 
b) Msica do autmato e valsa 
30 Lehr: A Viva alegre - pot-nourri da onereta 
4。  Supp6: O poeta e o campons - Overture 
2a Parte  
(Verdi - La traviata - Prelhdio do quarto ato pela orquestra) 
1。  Pela gentil senhorinha Therezinha Ramos: 
a) Sarti - Rouxinol 
b) 冬ossini ~ Barbieri di Siviglia (una voce pocof) 
c) C. Gomes - II Guarany (scenna e ballata) 
2。  Pela Exma. SRA. D. ONDINA SIMONE GHELIR 

272 Obviamente tais crticas n言o se faziam presentes em apresenta96es voltadas para outro phblico, que 
nao aquele formado por jovens/adultos da elite local. Ainda mais se levarmos em conta que Barbosa, o 
exigente cronista De Arte, liderava uma pequena jazz-band como forma de sustento. Por6m, suas 
preferencias musicais nao eram segredo. Segue trecho da coluna publicada em 26/11/1934 na Gazeta: A 
'Festa do Garoto do Jornal'est em prejフαrativos. Procuramos dar ao programa um戸itio que condiga 
com os beneficiados, istodlll必ica ligeira, msica de garoto. Organizou-se um choro em perfeito estilo 
carioca, que acompanhar as nossas canC6es. Estamos certos de que o nosso p"blico vai gostar. Caderno 
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a) F. de Oteroー  A flor e afonte 
b) Massenet ~ Le cid (air dechimdne) 
c) C. Gomes 一  Le schiavo P ciel de Parabり  
30 Exma. SRA. D. ONDiNA SIMONE GHEUR e Srta. Icl6a Vieira 
Leoncavallo - La Bohdme (a pedido) 
3a Parte  
1。  A. Adam: Sif 'etais roi - overture pela orquestra 
2o A. Sousa: La voce deli arte 
3。 A. Sousa: Variag6es para flauta sobre um tema original 1 pelo Sr. Manoel 
Cruz Jr. 
4。 5. Vieira: Amizade - trecho de sal乞o oferecido ao homenageado e 
executado pelo autor e Sr. A. Costa 
50 Eldgard [sic]: Salut d'amour - dueto de violinos pelos srs. C. Prisco e C. 
Freyesleben 
6。  Auber: Fra Diavolo - overture da pera pela orquestra273 

Com exce9ao do terceiro momento daquela noite, todas as outras pe9as foram 

executadas em ocasi6es anteriores. Dentre as pe9as mais conhecidas na capital estavam 

La Bohdme, de Leoncavallo (quase sempre executada em dueto pela cultuada professora 

Ondina S. Gheur e a devotada aluna Icl6a Vieira) e de Puccini274; Rossignol, de Sarti; 

Barbieri di Siviglia, de Rossini; as 6 peras de Carlos Gomes - compositor nacional 

preferido em Florian6polis - Ii Guarany, Maria Tudor e Le Schiavo; Sij 'etais roi, de A. 

Adam; e La Traviata de Verdi.275 

O publico seleto constituia, acredito, um dos fatores pelos quais se repetiam 

tanto os repert6rios. Clamava-se pela repeti9ao de sucessos anteriores e nao pela 

inser o de ousadias. Os anncios de concerto locais apelavam incondicionalmente para 

as peぐas j conhecidas do culto p"blico florianopolitano. Como demonstrarei mais 

tarde, pequenos deslizes poderiam acender discuss6es inflamadas. Na terceira parte do 

programa, foram entrepostos entre alguns classicos, as composi96es do homenageado, 

Alvaro Sousa, e de Sebastio Vieira, cronista De Arte. Das composi96es deste ltimo, 

quase nada se guardou, com exce9ao de uma can9ao gravada na d6cada de 80 pela 

273 ハー 」一一一  」  ノーL凸  ！  一  ，、  j 」 	h . ．ハ  ノ八． I八』 I.～、一、  ーしaaemo ae Lronicas.veArten" 119 (U1/U4119361. 
274γ、一t 	 ・～  iユmDora as composi9oes de I-'uccini tigurassem, ao lado das de Verdi, o elenco das mais tocadas na 
capital, a La Bohme (A vida boemia, 1897) de Leoncavallo, muito provavelmente devido ao sucesso do 
dueto, acabou sendo preferida entre as duas vers6es, embora a outra, de Puccini, tamb6m tenha sido 
executada algumas vezes. Na Europa, porm, a versao de Leoncavallo praticamente caiu no esquecimento 
por algumas d6cadas devido a Bohdme de Puccini (ia apresenta9ao - 1896). MASSIN, Jean; MASS1N 
Bri2itte. Obra citada. rrn. 889-90. 
275 、 γ一」, V erai era um aos compositores prediletos na capital desde o seculo XIX. Entre suas necas mais 
tocaaas estavam as operas - muitas vezes apresentadas na lrma instrumental de fantasias - La Forza del 
destino (6pera em 4 atos - ia apresenta9ao: Sao Petersburgo, 1862), Aida (6pera em 4 atos - ia 
apresenta9o: Cairo, 1871), Ii frovatore (pera em 4 atos - ia apresenta9乞o: Roma, 1853), Rigoietto 
(pera em 4 atos - ia apresenta9ao: Veneza, 1851), Luisa Miller (melodrama trgico em 3 atos - ia 
apresenta9ao: Npoles, 1849), Un bailo en maschera (melodrama em 3 atos - 1a apresenta9ao: Roma, 
1859) e La traviata (pera em 4 atos - ia apresenta9ao: Veneza, 1853). Al6m destas, pe9as para piano e 
voz como Non t'accastare aii'urna, primeiro dos 6 romanze (1838), tamb6m eram tocadas 
eventualmente. 
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cantora ilh6u Neide Maria Rosa.276 Do primeiro, sobre o qual discorrerei mais 

demoradamente no terceiro capitulo, foram preservados fartos registros, especialmente 

se comparados com as parcas mem6rias materiais de Sebastiao Vieira ainda 

conservadas. O hist6rico familiar de Alvaro Sousa, filho do compositor Jos6 Brasilicio 

de Sousa e pai do tamb6m compositor Abelardo Sousa, acabou por assegurar que a 

mem6ria musical da familia fosse resguardada.277 

Programas como este que contavam com composi96es de msicos locais eram 

raros e nem sempre bem recebidos. O concerto em questao, apesar dos constantes 

anncios e referencias elogiosas, nao obteve o respaldo esperado. Segundo Sebastiao 

Vieira・ pode-se,Pois, dizer que oノetjlval do maestrくMlvaro Sousa血 na Parte do 
Programa condlgllo com α みomencigem 9ue se肌e9UおPrestar Ndo opt entretanto na 

parte financeira, pois que a casa, pouco mais de meia, disse bem alto do queル  
sabamos todos n6s. o maestro Alvaro Sousa d catarinense e, como tal..A resistencia 

ao material sonoro produzido por msicos locais era, com freqencia, tema nos jornais 

da cidade. Tentarei, nas pr6ximas linhas, identificar alguns tra9os da preferencia do 

p丘blico, com o intuito de entender, progressivamente, a l6gica das apresenta96es 

musicais na capital durante o periodo em questo. 

P2lblico Presente, assむtncia ideal 

Comumente lotavam-se espetdculos cujo repert6rio era preenchido de 

composi96es dos canones europeus. O p立blico interessava-se muito mais pelo 

virtuosismo e, portanto, pelos instrumentistas, executores das pe9as. Neste sentido, 

int6rpretes estrangeiros eram os mais visitados. Disso queixava-se Barbosa em cr6nica 

De Arte publicada em 10 de outubro de 1934. 

276 ROSA, Neide Maria. Eu sou assim. Disco gravado em agosto de 1988, em Florianpolis. A msica 
composta por SebastiAo Vieira recebeu o ttulo de Voc. Creio serem os poemas e escritos de critica 
musical publicados em jornal - transcritos durante esta pesquisa e agrupados no segundo volume deste 
trabalho - parte dos h ltimos registros materiais sobre o autor, que hoje 6 mais lembrado enquanto msico 
instrumentista e maestro do que como compositor. 
277 Em 2002 a Camerata Florianpolis gravou o CD Memria Musical Catarinense: Josd Brasilcio de 
Sousa, Alvaro Sousa, Abelardo Sousa. Foram rearranjadas uma srie de melodias e composi96es 
originalmente para piano solo, piano e violino, piano e flauta, cordas entre outras forma6es, tocadas 
pelos msicos da Camerata, com a participa9o de solistas e do grupo coral Polyphonia Khoros. As 
partituras originais encontram-se no arquivo privado da famlia Sousa, sob a responsabilidade da filha de 
Abelardo, Sueli Sousa. Ha tamb6m no Museu Cruz e Souza um livro de partituras organizado por 
Abelardo Souza e doado え  institui9乞o. N乞o esth disponvel para consulta e encontra-se em estado de 
deteriora9ao. 
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"O catarinense em arte 6 como uma cobra, come seus [filhos] ao nascer, 
quando tem fome. Poeta, pintor, msico sao todos vitimas da inveja dos 
pr6prios irmaos. Ningu6m tem valor. Se um pianista executa um trecho 
qualquer com brilhantismo, o comentrio 6 sempre o mesmo: J conhe9o 
Fulano piルliz, para quem jd ouviu Rubinstein, Paderewsky, Vianna da 
Motta... Esse (... perdido...)6 o sin6nimo da inveja! O flautista que com 
perfei9ao executa a trivialissima Serenata Oriental de Koehler tem logo do 
critico a observa9をo: Vi ouvir na vitrola o disco do Patpio!278 O triste que 
se lembrar de fazer verso l自  tem pela proa Guerra Junqueira, Bilac, Vicente 
de Carvalho e toda a corte dos expoentes da poesia. E o resultado nao se faz 
esperar: o iniciado, desestimulado de tal forma, chega a duvidar de si mesmo 
e cai em um indiferentismo. E ld se vai mais uma esperan9a. Felizmente 
ainda existe uma diminuta por9ao que resiste com fora de 含  nimo a toda essa 
campanha, a qual voto ao desprezo de que 6 merecedora pois tem origem na 
mentalidade leiga e ignorante".279 

Verificando algumas crticas de apresenta96es musicais, p6de-se constatar que, 

na verdade, nao eram somente os concertos de personagens locais que estavam expostos 

apossibilidade de fracasso em termos de publico. O nmero limitado da assistencia, a 

seletividade dos locais de apresenta9ao, ou ainda, o desinteresse pelo repert6rio, pela 

forma叫o instrumental: todos estes fatores acabavam por tomar freqentes os insucessos 

de publico nos concertos. Segundo Barbosa, referindo-se a apresenta9ao da harpista La 

Bach (ver figura 2.16), os dotes artisticos da musicista e o carter in6dito de um 

concerto de harpa em Florian6polis nao foram suficientes para lotar a casa. 

"T6cnica irrepreensivel, sentimento em alto grau, poder interpretativo 
invulgar, a distinta concertista soube se conduzir え  altura e interessar o 
audit6rio trazendo-o sempre prezo a s cordas mgicas do seu instrumento. L6a 
Bach soube conquistar os admiradores da msica vencendo brilhantemente 
todo o programa em que nao se verificou o menor senao. ASSISTENCIA, a 
」一ーー一．一  、n・,TA T、T与ブTA,,280 ae sempre. IV]LIA J)ULiA". 

Dois dias antes, como que em pr6via do fracasso deste concerto, Barbosa tratava 

na coluna De Arte da apatia com que eram recebidos os assuntos relativos a arte na 

capital: Falvamos no nosso penltimo De Arte sobre aapreciaぐdo戸itapor um amigo 

α prop6sito do indiferentismo da nossa gente quando se trata da Arte. Dizia-nos o 

nosso comentador que a mllsica d Para os ne后 entendidos ES危 redondamente 

engalladb・  z arte sente-se; entra-nos n 'alma Por dbむ sentidos:avむdbe a audido, 

血pensa os outros trs que se registra[回ao contato da matria. Sentir'quanto basta, 

278 0 cronista se refere a Patpio Silva (1881-1907), um dos maiores flautistas do pais que, em visitaa 
capital, acabou morrendo c自  por estas terras. Para maiores informa96es, ver Abelardo. O Mestre-escola 
viaja no tempo. Governo do Estado de Santa Catarina: Florian6polis, 1978, pp. 9-19. Ver tamb6m 
CASTAGNA, Paulo. A aclimatacdo das dancas de salo e os prim6rdios do nacionalismo musical no 
Brasil. Apostila n。  13. Curso de Histria da Msica Brasileira - Instituto de Artes da UNESP, 2003, p. 
09. 
279 Caderno de Crnicas, De Arte n。  37. 
280 Caderno de Crnicas, De Arte n。  73 (16/11/1934). 
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quem sente compreende.281 A discuss乞o iniciou-se com as crticas feitas pelo cronistaa 

predile9ao do publico em geral por espetaculos circenses, sempre ruidosos e ainda assim 

lotados, enquanto os recitais e concertos fracassavam com freqencia. A msica a qual 

se refere o amigo do cronista d , certamente, aquela a que se chamava sdria. Constituia- 

se, mais uma vez, um contra-senso. Ao mesmo tempo em que se buscava, por meio 

desta msica, a educa9ao cultural, por outro, formava-se uma certa resistencia 

proveniente das exigencias que a audi9ao compromissada relegava ao ouvinte/leitor 

Para Barbosa, ouvir era uma questao de sensibilidade e dedica戸o. Todo ouvinte, se 

interessado, seria capaz de compreender e ser penetrado pela msica de valor. Porm, o 

envolvimento do publico parecia estar vinculado a um certo sentimento nostlgico. A 

identifica9ao de melodias conhecidas, de pe9as de consagra9ao local, eram fatores 

determinantes na recep9ao dos repert6rios. Tanto cronistas d'O Estado quanto d'A 

Gazeta, os dois principais jornais locais, ficaram surpresos com a rela9ao fria a que o 

pblico se disp6s manter com os msicos do Schneider Trio ustria (ver figura 2.17) 

O nnssn bdlhallte confia '1e O l "--1n ら7elldn n -llq rrI、nih。。ハk,.A ハ。。“""Aハ  ー一ーJ'~‘一AA'"“し、Jvvよ』““、」し、ノ D.'uu《ノ,kaiciiuo a sua cronica soore o seunao 
concerto do Schneider Trioんstria. n五o nodia ser mais feH7 PPTh 
PrtrF'fat1f(. a (W diStintos c Sleg2只 nm・n,igにうnn口rn,1",h戸nll。”ハ，，。h。ー、 I".～、＋一一  -一一ー～"'"~''~''“」J""'vo しv i‘ンどas pviiiussau para um pequeno reparo auanto ao 
uiumo pe'Odo.NaO SO OS CronigtnR de nl・tP dn riHMp ，ーet。．,,k'", ＋ハ山、。 ,ー  '"""~y、ノ‘JttJ. iau so us urouisLas ue arte aa ciaaue, mas tambem todos os 
r'iiIttr, c e admiradoreg 1.-. ll、hにinq G -rり11, ”ぢハ  A。。”ハ”＋ーふー  ー  ーこー  v""v~'’ 、一 ‘""""'"‘、ハしさ  U4 musica, Ilcaram, nao a esnorteados e sim 
CO fltlStifrc ii,1, demonstrac§n i.. illdiflhrPnticnln A -,,ハ。。ハ h,'kl伝ハ  ー”一一一ー一  ー‘…～"~v。  p、w“レ  iiiuusijayau uc iliulicrenusmo ao nosso publico. aue com 
1115tP75 (117 f) Rgi-,d,- . tem mentalidade .i.. nirnn i- _r 戸Pl寸ハ -ハ。 t,.a。，,、品‘",．。；。  r~’ーー、‘''‘ー一‘"""v・ “""“」し“'auuauc uc cucu. ror certo os tres magistrais 
trp ,trpc, ,1e ll血SiCa de c含maraga .月11.. nilli7 _lld - HP l,,ハAハ，、ハ1lhハ A;h，“君二一．、＋一一  "～。“v''"v'""oハ“ノ““ししalmu a suiram ajuizanuo ae moao pouco cligniticante a 
nossa cultura em materia de arte. A culpa nao 6 nossa. 

O repert6rio deste primeiro concerto do Trio nao apresentava composi96es de 

modernistas radicais ou pe9as que estivessem fora do c合none de compositores europeus 

consagrados em terras catarinenses.282 O que, entao, provocou - ou deixou de provocar 

- aquela rea9ao no phblico? Nao se p6de saber a que exatamente se referiam os jornais 

quando acusavam o p丘blico de indiferente.E possivel apontar, por6m, algumas causas 

para provaveis resultados. Percorrendo os programas coletados, constatou-se que 

traziam, em grande parte, pe9as especificas para a forma9ao em trio e que, em sua 

maioria, nunca haviam sido tocadas na cidade, havendo grande possibilidade de serem 

desconhecidas do p丘blico. Apresentavam, por6m, tra9os valorizados pela assistencia 

讐Caderno de Crnicas, De Arte n。 72 (14/11/1934、  
252 o programa do primeiro concerto do Trio foi o seguinte: 1a naPe - .T M T et-lsirs flNATPA TDr\TS adagio allegro, sarabande, allegro; W.' A. Mozart TRIO SIBEMOLMAJflR al1 ら篇姦読】  鷲讐『tto2a iar  - Bach-Gouno些VE MARIA; W. A. Mozart MARCH石TIPぶ藩品 "."6"益
翌恐聖O;ザoccherini MENTJET. 3a parte~Johannes Brahms TRIO MI BEMOL MAJOR (Op. 40) 
貿ciarne四co, pio mosso, scherzo (allegro), adagio mesto, alegro com brio. A Gazeta, 31/10/19弘． 辰  
iviusica; ti granaioso concerto de hoje do Schneider Trioんstria. 
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local. O minueto de Luigi Boccherini (1743-1805), por exemplo, caracteriza-se, como a 

maioria das pe9as deste compositor, pela presen9a de trechos de aparente virtuosismo, 

embora suas pe9as sejam, de forma geral, de fcil execu9言o para o violoncelista, 

elemento este - o virtuosismo - apreciado pela plat6ia da capital. A Ave Maria de 

Gounod (titulo original: Mditation), phgina que o tomou c6lebre, al6m do carter 

religioso e da referencia a Bach (trecho da msica do primeiro preldio de Das 

wohitemperierte Kiavier 一 O cravo bem temperado), no apresenta grandes ousadias 

harm6nicas; o acompanhamento 6 leve; a forma 6 simples, tra9o caracterstico do 

compositor (18 18-1893), apegado ao classicismo; e a melodia 6 metrificada, muito bem 

construida. As sonatas de Jean-Marie Leclair (1697-1764), em geral, costumam 
ー、，．。。。”+n” ハ，，一hポh一＋Aー“一一一．ーー一  一ーニ一lL一一  一～．ー一ーー一ー、一一一一一」一一一 1一  一ーー一一一一一 283 /・、 ,11, apIしmノuIa1 uuさauiaさ  Lしし1IIし4さ  paia o viouuo, iuxs uuiica pccauuo pelo excesso・ 	j .i rio 

em Mi Bemol Maior (op. 40) de Brahms (1833-1897), compositor que mais prximo 

chegou do s6culo XX,6 contempor含neo da morte de sua mae; revela, atrav6s de uma 

bela melodia, tra9os de tristeza e melancolia, valores estes associados com freqencia ao 

ato de ouvir msica, conforme demonstrarei mais adiante. Em geral, o 丘  nico ponto 

fragil deste repert6rio era o possivel desconhecimento completo por parte da plat6ia das 

pe9as em questao.284 

A possibilidade de desqualifica9ao dos msicos esta, aparentemente, descartada: 

primeiro pelo breve currculo apresentado; segundo pelo discurso dos especialistas 

locais com rela9ao a peグeita execucdo do programa por parte dos mzlsicos do Trio. 

Obviamente n乞o podem ser descartadas causas alheias ao repert6rio - a falta de sintonia 

entre os msicos e a plat6ia; a comunica9乞o limitada, tendo em vista que possivelmente 

nenhum dos msicos dominava o portugues, etc. Por6m, os concertos e recitais bem 

sucedidos em termos de phblico apresentavam, em geral, programas compostos por 

fantasias de peras e melodias conhecidas; ou entao, pe9as de consagra9ao local, como 

6o caso de La Bohme de Leoncavallo, devido ao dueto sempre aplaudido de Ondina S. 

283 Conforme BEAUSSANT, Philippe. A msica Barroca da Fran9a Classica. In: MASS1N, Jean; 
MASSIN Brigitte. Obra citada. on. 380-38 1. 
284 ハ 	ーー  j 	ー  ー  ェ  ”; 	' ., , 	 ..A o segunao concerto ao i rio, oportuniaaae para a assistencla local remealar o imperdoavel e 
intempestivo indiferentismo, foi integrado por um novo repert6rio. As pe9as seguiam, at6 onde pude 
constatar, in6ditas ao p自blico da capital, com exce9きo de Air de Ballet, de Jules Massenet e, 
possivelmente, da Danca Hngara (nao traz indica9ao de qual delas foi tocada) de Brahms. Segue o 
programa: P parte - Adagio, Allegro vivace, largo com espressione: Ludwig Van Beethoven; Noturno: J. 
L. Felix Mendelssohn; Bartholdy (momento musical): Franz Schubert; Dunika: Antonin Dvorak; Danza 
hngara: Johannes Brahms. 2a parte - Chanson triste: Piotr I. Tchaikovski; Air de ballet: J. Massenet; 
Londerry air (velha can9ao irlandesa); Le pas des fleur: L6o Delibes. 3a parte - Trio em d6 menor (Op. 
38): A. Gretchaninov, Allegro passionato - lento. A Gazeta, 03/11/1934. Nao se sabe, por6m, em que 
medida este segundo concerto foi bem (ou mal) recebido pela assistencia. 
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Gheur e Iclda Vieira; Em um mercado persa de A. Ketelby, que marcou presen9a 

constante nos programas musicais durante este perodo e que sera, ja na d6cada de 40, 

tema de pol6mica entre membros deste seleto grupo de amantes da msica dita s'ria285; 

a 6 pera Cava/leria Rusticana286 (1890) de Pietro Mascagni (1863-1945); a Grande 

Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro (1862) de Gottschalk, pe9a para 

piano que encantava as plat6ias da velha Desterro e da Florianpolis da primeira metade 

do 1900, entre outras.287 

Para entender como se finnaram tais preferencias, 6 interessante voltar ao s6culo 

XIX, mais especificamente na sua segunda metade, onde praticamente se inicia o 

processo de forma9o e estabelecimento do gosto artistico das elites da capital, tendo 

em vista que antes disso, praticamente nada acontecia em termos de musica para 

concerto em Desterro. O primeiro virtuose de que se tem noticia visitou a ilha em 

meados de 1860. Chamava-se Martin Simonsen e era rabequista do Rei da Dinamarca. 

Veio acompanhado de sua esposa Fanny, que se dizia cantora da Imperial Academia de 

M丘sica de Paris. Nos programas dos quatro concertos, com repert6rio vocal e 

instrumental, constavam cavatinas288 de peras de Donizetti, Belini, Rossini, Verdi, 

Auber e Meyerbeer, cantadas pela esposa, Fanny; fantasias de 6 peras dos mesmos 

compositores, tocadas pelo rabequista; trs composi96es da lavra do pr6prio Martin, 

intituladas Oberlandler (Recorda96es da Alemanha), Recordaぐ6es da Amdrica do Norte 

e um rond6 burlesco - O pdssaro e a d r'ore; por 立  ltimo, fechando todas as noites, uma 

285 Este tema ser desenvolvido no terceiro capitulo 
286 Em 27/11/1941, A Gazeta anunciou a morte do diretor de orquestra que estreou a obra de Mascagni 'A 
Cavalleria Rusticana' em estado de indigencia. Chamava-se Leopoldo Mugnoni e morreu em Npoles. A 
pertinencia de tal publica9きo se apresenta como um possvel indcio do gosto que se nutria pela pe9a em 
terreno catarinense. 
287 Con拓rme Abelardo Sousa,a Fantasia de Gottschalk era n'mero obrigaルrio nos programas de 
pianistas de concerto e, em especial, na capital. A msica deste compositor passou a fazer parte do 
repertrio dos sal6es da antiga cidade de Desterro por volta de 1871, nove anos ap6s a morte do pianista e 
compositor. Tal fato se deu quando um jovem pianista, que mais tarde veio a tomar-se um c6lebre 
compositor - Jos6 Brasilicio de Sousa - executou no salao particular de Jo乞o do Prado Faria a tal fantasia. 
Para maiores informa96es, ver SOUSA, Abelardo. 1982, Obra citada, pp. 59-61; e SOUSA, Abelardo. O 
sdbio e o idioma: notas biogrficas sobre o Pr界ssor Josd Brasilcio de Sousa e notcia histrica sobre o 
idioma internacional Volapllk, seu estudo e dかsdo na antiga cidade de desterro, 如je Florian中ohs, 
capital do Estado de Santa Catarina, contendo 55 cartas in'ditas do Pr（勇ssor J. β． de Sousa, escritas 
nesse idioma, traduzidas e anotadas pelo autor. Florian6polis: IOESC, 2002. 
288 Originalmente um prolongamento mel6dico do recitativo acompanhado, a cavatina precedia a 自  ria na 
pera e comportava uma 立  nica se9谷o sem repeti戸o. Mais tarde tomou-se um tipo diferente de 

composi戸o, de car自ter simples e expressivo, como 6 o caso da Cavatina de Barbarina em Le Nozze di 
Figaro, de Mozart. Por extensao, passou a representar uma composi9乞o instrumental extremamente 
mel6dica e de sentido lirico, destituida do desenvolvimento central, como a Cavatina do Quarteto n。  13, 
de Beethoven. Ver MASS1N, Jean; MASS1N, Brigitte. Obra citada, p. 75; e, para uma defini9ao mais 
especifica e detalhada sobre a cavatina na 6 pera, ver GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. A History 
of Western Music. Norton: London, 2001, pp. 604-606. 0 caso a que nos referimos 6 o primeiro, onde 
foram cantados trechos de peras. 

134 



pe9a de Paganini: Carnaval de Veneza.289 E assim seguiram v自rios concertos e 

apresenta96es de companhias teatrais e opersticas.29O Em 1863, por exemplo, outro 

virtuose do violino apareceu por estas terras (Paul Julien). O repert6rio girou em tomo 

daquele primeiro: trechos de 6 peras tocados na forma de fantasias e uma pe9a de grande 

dificuldade tcnica para o fechamento - O Carnaval de Veneza de Paganini, 

novamente.291 

A comunhao entre repert6rio ideal e artistas de renome parecia ser a receita certa 

para um evento musical de sucesso. Virtuoses do piano e do violino costumavam ser 

atraentes ao phblico local, mas eram os recitais de canto e, mais especificamente, o seu 

repert6rio - por vezes reproduzido em apresenta96es instrumentais - que, em geral, 

obtinham a melhor aceita9ao. O anncio de repert6rios opersticos poderia vir a ser 

parte da garantia do sucesso de um concerto. Mas eram raras aos habitantes desterrenses 

oportunidades como aquela, tendo em vista que necessitavam de apoio financeiro, a 

menos que algum artista ou companhia resolvesse se arriscar em terras catarinenses, 

correndo o risco de nao conseguir custear nem mesmo a viagem. Mas tais visitas 

raramente aconteciam. 

289 Segre trecho da crtica localizada n'O Cruzeiro de 12/07/1860: No Domingo d ltimo teve lugar o 
primeiro concerto musical dado pelo rabequista do rei da Dinamarca, o Sr. Martin Simonsen e sua digna 
consorte a Sra・ Fanny Simonsen. A expectativa em que nos havia posta a leitura da imprensa do sul 
realizou-se cabalmenteにJ.A Sra. Fanny Simonsen, conquanto estivesse indisposta aponto de ndo poder 
executar a d ria da 'Traviata 二 mostrou que era dotada de umaノresca e extensa voz de contralto; e na d ria 
da 'Filha do Regimento'mostrou dificuldades de execucdo'.J O Sr. Martin Simonsen'um artista 
superior. ‘・ JNo 'Carnaval de Veneza 二 que pi o primeir フ17or フ de glria do imortal Iフagall加t o Sr. 
Simonsen exibe todos os recursos do seu grande talento e maestria'.J.Ao que indicam os trechos 
acima, a crtica musical na capital no s6culo XIX nao era totalmente inexperiente, demonstrando uma 
certa fluencia nos comentrios relativos principalmente え  performance dos artistas. Provavelmente outras 
apresenta96es ocorreram antes desta - n乞o muitas,6 verdade - e. ao aue narece. a cidade j自  contava com 
alguns entendidos cia arte musical. E valido lembrar, ainda, que o compositor local Alvaro Souza, sobre o 
qual falarei mais tarde, comp6s uma pe9a hom6nima, dedicada, por6m,a flauta (Carnaval de Veneza ー  
variacうes Darll刃auta'l. 
29O - 	ソ 	-ソ 	 ， 	ノ．  . 	. 	. 	.、  .... 	．、 	-- 	 !． 	一 	一  

uomo e o caso cia Compagnie des JiuJJes Parisiennes, que se apresentou no Alvaro de Carvalho entre 
13 e 20 de janeiro de 1961. Trechos de peras de Offembach e can9onetas c6micas formavam o 
repert6rio, que depois se estendia com a apresenta9ao de dioramas. Segundo Cabral, dioramas, muito 
apreciados na如oca, consistiam em vistas simples ou eslereocpicas de grandes cidades, monumentos, 
baIa訪as, esguadras, etc; ePelaqlフresentado de'iん56es fantd5ガcas' com‘ロpari戸odbesPecかos' 
diabos, gnomos, fantasmas, monstros, objetos grotescos, etc...'. CABRAL, O. R. 1951. Obra citada, pp 
2 1-2. 
291 E importante ressaltar que ja neste momento encontravam-se, em Desterro, instrumentistas 
(principalmente pianistas) de qualidade, como 6 o caso de Guilherme Hautz, alemao imigrado para o 
Brasil em 1851. Acompanhou, ao piano, diversos artistas como o violinista Paul Julien, o virtuose da 
flauta M. A. Reichert, a flauta solo do rei dos belgas, entre outros. Jos6 Brasilicio de Sousa tamb6m se 
destacava como violinista e pianista. 
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2.16 An血ncio do concerto e foto de L'a Bach 
encontrado n'A Gazeta.4 concertista de harpa 
que, segundo A Gazeta, desfruta de grande fama 
mundial, ' natural da Catalunha. Apresentou-se 
no Bras記  entre outros lugares, no Teatro 
Munic加ai do Rio de Janeiro e em Porto Alegre. 
onde foi alvo das maiores demonstrac6es de 
simpatia por parte da imprensa e da culta 
sociedade. A Gazeta, 14/11/1934. 
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2.17 An"ncio do concerto e foto do 
Professor Schneider com seu violoncelo 
encontrada n'A Gazeta (29/10/1934). 0 
Trio, afamado conjunto musical vienense 
que, segundo A Gazeta, dispensava 
qualquer rげとrncia, era precedido de 
conceitos jd firmados nas grandes capitais 
europ'ias. Era formado por Dr. Egon 
Kornauth, pianista e compositor insなne; 
Re回a Waschitz, violinista assombroso, e 
professor 	Wolfgang 	Schneider, 
violoncelista raro e magnfico. Jornal 
Dirio da Tarde, Curitiba - outubro de 
1934. 
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豆 viabilidbdb dos concertos 

O patrocinio para eventos musicais era raro, especialmente se envolvesse grande 

soma. Contava-se, geralmente, com pessoas dispostas a organizar eventos artisticos e 

contratar artistas que, eventualmente, estivessem de passagem pelo sul do pais ou 

mesmo estrangeiros em visita ao Brasil.E o caso da visita do Schneider Trio ustria, 

que, conforme Sebastiao Vieira, passou pela capital devido aos contatos estabelecidos 

por Victor Busch, uma esp6cie de agitador do cenario artstico da capital. Pouco se p6de 

descobrir a seu respeito.292 Outra possibilidade, ja referida, era a organiza9乞o de 

festivais com artistas amadores locais, quase sempre a cargo de mulheres integrantes da 

elite local. 

Inova96es eram sempre um risco. Em 1863, a plat6ia da capital e da cidade 

vizinha, Sao Jos6, nao fizeram gosto pelas apresenta96es do bartono Joao C. Stanfield, 

da contralto, sra. Verdini e da menina Amrica Deperini. Como novidade, al6m dos 

timbres vocais incomuns ao phblico, os artistas apresentaram-se vestidos a carter, fato 

este que acontecia pela primeira vez em Desterro. O repert6rio: Donizetti e Verdi, salvo 

uma exce9ao (a 6 pera Marco Visconti, do desconhecido Petrela). Provavelmente devido 

ao estranhamento da platia com rela9ao ao exotismo das vozes apresentadas, acabaram 

ficando cinco meses na cidade, sem poder seguir adiante devido え  carencia de p丘blico e 

a extin9谷o de suas reservas. Tais acontecimentos tomavam arriscada a produ9乞o de 

eventos artisticos ca por terras catarinetas e, sem dvida, hist6rias como esta devem ter 

sido contadas e, muitas vezes, servido de precau9ao para artistas de passagem pelo sul 

do pais. 

A dificuldade para angariar os fundos necessrios え  realiza9ao de eventos deste 

porte permaneceu durante algumas d6cadas, pois a forma9ao de um mercado musical 

292 Ao referir-se a vinda do Trio Schneider, SebastiAo Vieira afirma que Florianpolis, a terra-ilha cujos 
habitantes 翌フrendem no balouco do mar, esse ritmo maravilhoso que 訪e vive no ouvido, iri assistir 
extasiada a todas as belezas das ricas, das majestosas msicas de cdmara. Esse ouroルiscante que nos 
enche a alma de emo戸es misteriosas tem-nos sido sempre trazido por um' nico garimpeiro. E esse 
garimpeiro intemerato, audaz, persおtente nestas conquistasルdas da Arte,d sem dIvida, um cava仇eiro 
可o nome deve ser escrito em caracteres maiores: Victor Busch! Agradecemos, pois,aele, as deliciosas 
horas de arte que, por tantas vezes, nos tem dado! Caderno de Crnicas, De Arte n。  57 (25/10/1934). 
Joao Barbosa tamb6m o referencia: O trio vienense Schneider estria hoje no 'Lyra Tennis'. Por este 
auspicioso fato, Victor Busch merece o meu mais forte abrago. Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  62 
(3 1/10/1934). 0 mesmo Barbosa, lamentando a saida do violinista Ernesto Emmel da capital devido, entre 
outros fatores,a falta de trabalho, refere novamente Victor Busch como sendo alma amiga, verdadeiro 
cora戸o de ouro, que muito minorou as agruras em que se debatia o saudoso violinista. Caderno de 
Crnicas, De Arte n。  177 (15/03/1938). 
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ainda parecia invi自vel para a capital. Concertos patrocinados pelo governo tamb6m 

eram raros. Apenas dois concertos, durante as d6cadas de 1930 e 1940, contaram com o 

apoio estatal segundo o que pude constatar nos jornais locais. O primeiro, patrocinado 

pela prefeitura da capital - ou, como anunciam os jornais, pelo ilustre prefeito local, Dr. 

Rogrio Vieira - contou com um programa recheado de 6 peras cantadas pelo famoso 

tenor luso Lomelino Silva, c可avoz戸se戸z ouvir nos cinco continentes, merecendo dos 

mais atualizados crticos, as referncias mais encomisticas. Com  essas credenciais 

brilhantes, e apづs retumbante sucesso em Curitiba, apresentar-se-d perantea nossa 

ルtia, aquele que os americanos qua卿caram de 'Caruso de Portugal’ にJ.O 

concerto, direcionado ao publico local, apreciador do bel-canto, ocorrido no Teatro 

Alvaro de Carvalho e dedicado, como de costume, ao Interventor Nereu Ramos, contou 

com o seguinte programa: 

ia Parte  
Opera Rigoletto (questa ou quella) - Verdi 
Opera Le roy d'Ys (vaimenent ma bien aime) E. Lab 
Opera L'Elisire d'amore (una furtiva lagrima) - Donizetti 
Opera La Gioconda (cielo e mar) - Ponchielli 
2 Parte  
Can9ao Brasileira (Maria) - Arajo Viana 
Opera Tosca (E lucevan le estelle) - G. Puccini 
Can96es napolitanas (canta pe me)ー  E. De Curtis 
Tu ca num chiagnee - De Curtis 
Can96es espanholas Granadinas - Barrera y Calleja 
La partida - M. Aivarez 
3a Parte  
Can96es portuguesas (As pombas)ー  Verso do poeta Brasileiro Raimundo 
Correa - F. Moutini 
Canto do Rouxinol - A. Sarti 
Trovas portuguesas - Tom自s de Lima 
A feira nova (cancao raianaー  rial - A. Sarti 
O pera Pagliacci (veste la giubba) - Leoncavallo293 

ハ  ～一一‘一  一一1一  一一一一一“二一」一  一一一一！一』.： 一一  一一一  一一一一一 ！ 一1 一  与一1, 	)04 o gosto peio repertono operistico, em especial o ita1iano,一 ’ era tra9o marcante 

entre as elites intelectuais e polticas catarinenses, praticamente fundidas neste 

293 A Gazeta, 26/06/1942 
294 Em 1923, Alvaro Sousa escreve e lan9a o Glossdrio de Termos Italianos usados na escritura戸o 
musical, publicado pela Tipografia do Liceu de Artes e Oficios. Um exemplar original desta obra 
encontra-se no Instituto Hist6rico e Geogrfico de Santa Catarina. Tal publica9ao vinha a contribuir para 
as execu96es de msica para concerto como um todo, tendo em vista que os termos usados na 
escritura9乞o musical eram unanimemente italianos (diminuendo, pizzicato, ritornello, etc.). Vale lembrar, 
ainda, que cerca de duas d6cadas antes (1901) era publicado o livro Pquena arte da expressdo do violino 
ou nuan9as que fazem a beleza da execuぐdo de Adolpho Mello. O livro, prefaciado por Jos6 Brasilicio de 
Sousa, pai de Alvaro,6 dedicado a artstica Itlia, pdtria das .belas artes e seu invejdvelfilho, Paganini. O 
autor, maestro e violinista (1861-1926), al6m de exercer v自rios cargos publicos, colaborou em v自rios 
jornais da capital, especialmente O Estado. O Instituto Hist6rico e Geogrfico de Santa Catarina realizou 
em 2003 uma edi9ao facsimilada desta obra, facilitando o seu acesso a msicos e pesquisadores em geral. 
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momento.295 Com exce9乞o da 6 pera de E douard Labo (1823-1892), e de algumas 

can96es - portuguesas, espanholas e brasileiras - no repert6rio deste concerto 

predominavam compositores italianos.296 O segundo concerto, patrocinado pelo 

Minist6rio da Educa9ao, realizado em mar9o de 1943, contou com a presen9a de uma 

soprano Argentina - Thais D'Aita - a qual, segundo o jornal, era abalizada pela crtica 

nacional e argentina. Em visita j Gazeta, do ilustre conterrneo acadmico Nereu 

Ramos Filho, secretrio da interventoria, a cantora anunciou o concerto do dia 28. 0 

fato de ser patrocinado pelo Governo Federal reflete, de certo modo, as suas pretens6es 

no que diz respeito ao repert6rio, que nao 6 de todo inovador com rela9をo ao que se 

tocava na capital. 

ia Parte  
Arajo Viana: Maria 
Barroso Neto: Cantiga 
L. Cosme: Acalanto 
Francisco Mignone: Improviso 
2 Parte  
F. Schubert: Cantiga do Bero 
Chopin: Ch6re nuit (op. 9 n。  2) 
E. Fabini: El nido 
Auber: L'6ciat de rire 
3a Parte  
Buzzi: Pecchia - Colombetta 
L. Buchardo: Canci6n dei carretero 
G. Sibelia: O Bimba bimbetta 
G. Puccini: La Bohとme (Si schiamano Mimi) 
G. Puccini: La Boh6me (Valse de Musetta).297 

As pe9as, separadamente, ja haviam sido tocadas, em grande parte, pelo menos 

uma vez em Florianpolis; e a maioria dos compositores executados estavam na lista 

dos mais apreciados pela assistencia local, tal como Puccini, Chopin e Schubert. Daniel 

Fran9ois Esprit Auber (1782-187 1), apesar de nをo estar entre os mais tocados, 

encaixava-se no perfil.298 Apresentam-se como exce96es Eduardo Fabini (1883-1950), 

295 E interessante levar-se em conta que, apesar do peculiar vnculo existente em Santa Catarina entre 
intelectuais e politicos, no momento estudado as quest6es polticas afloravam de forma muito espontanea 
e a identifica9ao de posi96es era praticamente um dever do cidado cobrado no cotidiano. Como 
procurarei expor mais tarde, mesmo entre os msicos da cidade, divergencias polticas acabavam por 
limitar a intensidade das relac6es artsticas. 
296 I, 一一  ・一  r 	A 	. 	.,., ，  一  

- uompositor trances, cuja especialicl&le tol a musica instrumental, sendo um dos primeiros 
compositores a destacar-se como tal durante o perodo da msica francesa freqentado, entre outros, por 
Offenbach, Gounod e Bizet, na segunda metade do s6culo XIX. 
297 A Gazeta, 26/03/1943. 
298 Natural da Fran9a, foi o maior representante da opdra comique de seu pais no inicio do s6culo 
retrasado. Auber, Bem como Hrold, Halvy, entre outros, foram marcados por um certo rossinismo 
caracterstico daquele momento dos compositores franceses de 6 pera. A opera buffa italiana foi, portanto, 
sua referencia maior. Ver MASSIN, Jean; MASSIN Brigitte. Obra citada, pp. 689-97. 
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compositor uruguaio,299 e os desconhecidos Buzzi, Buchardo e Sibella. O aspecto 

inovador estava na primeira parte do programa, constituido unicamente de compositores 

brasileiros. Possivelmente como estrat6gia de encantamento do p丘blico, o crescendo do 

concerto se dava da seguinte maneira: apresenta9ao da soprano argentina atravds de 

composi96es nacionais; explora9o de repert6rios latino-americanos fundidos em meio 

a grandes nomes da msica europ6ia; e o grand finale com trechos classicos das 6 peras 

de Puccini, j言  conhecidas da platia. Paralelamente a divulgaao dos nomes que 

constituiam, oficialmente, a hist6ria da msica brasileira, os concertos tomavam-se 

interessantes para. o phblico da capital na medida em que lhes proporcionava a sensa9o 

de proximidade com os modos de existencia europeus criados a partir de referencias 

locais. A msica vocal, especialmente quando encenada e cantada por artistas 

estrangeiros (em especial sopranos e tenores), constituia o evento ideal, garantindo a 

lota9ao do velho casaro da Praga Pereira Oliveira, como era chamado o Teatro 

Alvaro de Carvalho (TAC).30O Este, junto com as casas de cinema que alternaram 

presen9a na capital - Roxy, Imperial, Royal e Odeon - e os audit6rios da UBRO, dos 

col6gios Catarinense e Cora9ao de Jesus, dos Clubes Doze de Agosto e Lyra, constituia 

durante a d6cada de 1930, quase que na totalidade, o cen自rio de eventos artsticos da 

cidade.30' O Teatro foi, por6m, reservado durante muito tempo aos mais refinados 

eventos de msica e teatro, at6 o alastramento da febre do cinema, quando foi locado 

para uma empresa cinematografica. Neste periodo, a imagem do teatro foi alterada. 

Embora ainda fosse palco de alguns concertos (ver figura 2.19), de orgulho passou a ser 

alvo de crticas ir6nicas, recebendo, mesmo nos jornais, novas denomina96es.302 No 

tive notcias do exato momento em que este contrato foi encerrado, mas ainda em 1951, 

Cabral lamentava a situa9ao, culpando-a pela falta de apresenta96es de companhias 

teatrais e opersticas na capital.303 

299 Formado pelo Conservat6rio de Bruxelas, foi criador do Conservatrio Nacional de Montevid6u, 
comp6s diversos poemas sinfnicos e teve como inspira9o, al6m de Debussy, can96es populares 
uruguaias de insDiracao esDanhola e negra. 
300 Segundo Sebastiao Vieira, o Teatro Alvaro de Carvalho foi idealizado em fins de 1849. Em 1850 foi 
lancada a primeira pedra,apedra fundamental dessa obra. E quem a lancoupi o ento presidente da 
provncia de Santa Catarina一Joo Josd Coutinho.Iノとlmos agora, ap6s os foguetes daprmidvelノesta de 
lan9amen切  dessa Pedra, vamos agora, repito, esperar um pouco, descansarPor um instante,Para depoむ  
ver a obra pronta. 1871川At que enfimpram reiniciadas e terminadas as obras de 21 anos passados. 
Caderno de Cr6nicas. De Arte no 59 (27/10/19341 
,A1 _ _一 .一  ‘一  - 一  一 	ー 	- 	- 	-- 	- 	- 	.- 	-一 	 ． 	』 	- 	 - 	- 	 - 	1、 r ,. ー Mais tarde, em meados da decada de 40, com o surgimento dos programas de calouros da Rdio 
Guarui d. este cen自rio ser nrogressivamente amuliado. 
302,1, ，  一一 	lL. , ーー Ia! como o paraleiro aa PraCa Pereira Uliveira, que ironicamente denominam Jeatro Alvaro de 
Carvalho (...). BARBOSA, Joao. Caderno de Crnicas, De Arte no 185 (29/01/1939). 
303 CABRAL, O. R. 1951. Obra citada, p. 20. 
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As preferencias do publico destes eventos musicais na capital eram bastante 

especificas. Apesar de n乞o ser constituido essencialmente por especialistas, uma s6rie de 

fatores integrava sua avalia戸o com rela戸o aos eventos musicais por eles freqentados, 

dentre os quais estavam: a escolha dos repert6rios; a estrutura9ao dos programas; a 

an自lise, ainda que superficial, dos artistas e suas performances; e os locais de execu9ao. 

Como tra9o geral, a msica apresentada e almejada em Florian6polis desde o s6culo 

XIX - chegando ao XX com poucas altera96es e um olhar nostalgico lan9ado ao s6culo 

passado - era aquela dos vultos instrumentais, dos floreios vocais, das melodias 

marcantes. O intuito era, de fato, privilegiar o consagrado e n乞o a busca de novas 

referencias. Apesar das discuss6es lan9adas sobre o papel da msica - tema do pr6ximo 

cap itulo - nao se pretendia renovar sua linguagem, tampouco encontrar frmulas 

intelectuais de manipula9ao do universo sonoro popular, tal como pretenderam os 

modernos. O desejo voltado para a Europa e o ser europeu se consolidaram, durante o 

s6culo XIX e XX, com uma experiencia restrita vivenciada pelos habitantes da capital 

com rela9谷o aos modos de vida europeus e em comunhきo com a vida cultural da cidade 

- a forma9ao e posi9ao dos intelectuais locais, o contato diminuto com artistas 

estrangeiros, a especificidade dos repert6rios apresentados ao publico local. Os msicos 

que deram a ver a Europa aos catarinenses eram, em geral, instrumentistas que, por 

vezes, nao tinham mais o espa9o desejado no Velho Mundo e corriam interiores em 

busca de fama, gl6ria e dinheiro. Mesmo os jornais locais, por vezes, chegavam a 

duvidar dos titulos atribuIdos pelos artistas que por ali passavam. Apresentavam trechos 

de 6 peras e can96es populares europ6ias para demonstrarem habilidade e destreza 

mecanica, resumindo a prtica musical ao virtuosismo e a s melodias de fcil 

compreens乞o. Praticamente nenhum dos concertos bem sucedidos em termos de 

assistencia apresentaram repert6rios ousados e inovadores. Criou-se, com isso, um culto 

arepeti9ao e a preserva9o daquilo que ja era conhecido e que representava, em meio s 

elites locais, uma forma de distin9ao, um orgulho restrito queles que, financeiramente, 

tinham condi96es de viabilizar tais audi96es.304 Conforme Cabral, referindo-se ao 

cenrio musical da velha Desterro: 

304 Vale lembrar que nem sempre a entrada para tais eventos era vendida. Muitas vezes era restrita a 
entrada aos associados de determinado clube - o Doze de Agosto ou o Lyra Tennis Club - ou entao eram 
simplesmente distribuidos convites pr6vios. J自  em 1867, anteriormente a funda9ao dos clubes, realizou-se 
um concerto com a presen9a da Companhia Silva Leal e o menino Vasconcelos. Nao foram colocados 
bilhetes d venda: - o concerto seria para as pessoas d s quais se dirigia um convite prvio. CABRAL, O. 
R. Obra citada, pp. 25-6. 
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"(...) apreciavam a fluidez destas varia戸es, sobre motivos que conhecia ou 
descobria nelas, de msicas fceis ao ouvido, donde ganhavam o cora叫o 
sentimental dos espectadores.305 Estudos clhssicos, overtures, sinfonias, 
msicas descritivas nem sempre eram compreendidas e 自  s plat6ias de entao, 
na sua maioria, era mister apresentar programas mais modestos. O 
entendimento s6 se via descerrado, quando as melodias passavam 
primeiramente pelo crivo do coraao. Uma A rial... Uma cavatinal... Isto sim! 
Arrancava lagrimas reverdecendo cenhos e cothia aplausos quando a 
agilidade do executante conseguia arrumar as variac6es a ponto de 
entusiasmar os ouvintes".306 

2.18 An"ncio do concerto e foto de Magda Mara 
encontrada n'A Gazeta, no dia 21/03/1947. 0 concerto 
ocorreu no dia 31,' s 21 horas, no TAC. Segundo o 
an'ncio, ofes何ado'.J soprano Magda Mara, que vemos 
conquistando aplausos entusisticos do povo e da crtica 
de importantes caj庇ais do Bras記 ‘．Jnasceu em Belo 
Horizonte, onde cursou o Conservatrio de Msica(...),o 
programa foi o seguinte: 1a Parte: Leon Carlo - 
Matinata; J. Strauss ~ Um dia quando' ramos pvens; 
Barcarola ー Sta. Ldcia; Puccini 一  La Boh'me6・ロkadα 
Museta).2ユ竺生： B. Netto~Cancdo da Felicidade;G 
Lamα 一 Com Man Rose; F. Mignone 一 Cancdo de ninar; 
F. Mignune - Improviso. Y Parte: Ponc' - Estelita; E. A. 
Mario - Santa L. Luntana; Can'Ao Popular Brasileira ー  
Casinha Pequen加α； Puccini ~ La Boh'me (valsa da 
Museta). Os acompanhamentos ficaram A cargo do Prof. 
Peixoto do Instituto Nacional de M'sica. A inser‘豆o de 
pe9as de compositores nacionais nos concertos e recitais 
realizados na capital passou a ser comum na d'cada de 
49. 

Atd meados da d6cada de 40, quando Florian6polis passa a contar com sua 

prpria radiodifusora e, um pouco mais tarde, com uma orquestra sinfnica, os 

habitantes da cidade, munidos de um sentimento bairrista bastante cultivado nas capitais 

em geral, recebiam com muito resguardo, no ambiente intelectual, informa9 6es 

externas. Algumas das concep96es com rela9ao a arte ascenderam a pauta guiadas por 

crit6rios que, conforme acreditavam as vanguardas locais e os articuladores do 

ambiente artistico da capital, traduzissem com realismo e amplitude o seu presente. 

Neste contexto, as correntes do realismo, do parnasianismo, do naturalismo e do 

305 A forma tema e varia戸es 6 constituida por um tema ou uma melodia que 6 , primeiramente, exposta e, 
em seguida, apresentada diversas vezes modificada por varia96es rtmicas, mel6dicas, instrumentais, de 
modula9o, etc. A variacdo acabou por dar, em muitos casos, origem a um genero musical aldm da obra 
percebida independentemente. Conforme Philippe Beaussant, o tema da obra pode ser proposto ao 
compositor como um jogo de salo, ou ser tomado de emprstimo a outro m山ico, ou ainda ser 
origina/mente criado pelo prprio compositor. Quando se limita a dar diferentes roupagens ao corpo do 
tema - e 6 este o significado do termo inserido no texto em questo - a varia9ao constitui um simples 
exercicio de virtuosidade, uma esp'cie de alta costura musical (..). BEAUS SANT, Philippe (com a 
colabora9ao de Brigitte e Jean Masssin e Marc Vidal). As formas e os generos musicais. In: MASSIN, 
Jean; MASSIN, Brigitte. Obra citada, pp. 63-97. 
306 CABRAL, O. R. 1951. Obra citada, pp. 24-5 
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positivismo afirmaram-se enquanto ideais estticos entre as elites e a intelectualidade da 

capital. A msica - diferentemente da literatura, cuja produ9ao local era consider自vel - 

entrava, conforme ja apontei, como parte dos modos de ser da elite intelectual local. 

Este grupo fundou jornais e revistas que, inseridos em um contexto onde a produ9o 

intelectual era parca - e no caso dos peri6dicos, de dura9ao efmera - causaram um 

certo impacto, remetendo aos seus integrantes espa9os na imprensa e na administra9o 

pblica.307 Inicia-se ai, o imbricamento entre as for9as politicas e as tendencias artstico- 

intelectuais no estado, as quais s6 vao ser contestadas com o surgimento do Grupo Sul, 

simultaneo a instala9ao da primeira emissora de radiodifusao da capital, a Rddio 

Guarujd, em 1942. 

Inova96es nao eram bem quistas na literatura, tampouco na msica. Como 

argumento valorativo, coroava-se Florian6polis como portadora de um p丘blico culto e 

exigente, depreciador da msica ligeira tolerada nos grandes centros nacionais. 

Lamentava-se, por outro lado, a ausencia de centros de forma9ao artistica e a 

conseqente irrelevancia de artistas locais no cenario nacional. Constituia-se assim, um 

contra-senso, pois a valoriza9ao da chamada alta mIsica ou msica s'ria nao incluia 

estruturas profissionalizantes para os amadores locais. O cultivo da arte - e da msica 

mais especificamente - estava presente como item necessrioa forma9乞o educacional 

das elites, mas nao enquanto linguagem a ser discutida e, menos ainda, questionada ou 

reformulada. 

Como inten9ao primeira, nesta segunda parte do trabalho, procurei identificar 

com detalhes os caracteres formadores do evento musical, enfocando a msica para 

concerto. Tal recorte acabou por imbricar os espa9os e os sons, os personagens e os 

repert6rios, de forma que, tra9ada a teia, ou seja, os caminhos possiveis do ambiente 

musical local, cabe agora examinar mais de perto como viviam os atores do mundo 

musical florianopolitano neste cen自rio especifico que recebia com receio as informa96es 

sonoras vindas de fora. Ao fim, este capitulo exerce a fun9ao de dar forma, de tra9ar 

linhas gerais e identificar os processos que vieram a resultar naquela imagem formada 

da capital catarinense em termos musicais durante o perodo estudado. Esta id6ia de 

contextualiza9乞o a priori nao pressup6e, por6m, a antecipa9谷o do real em analise. H, 

entre este capitulo e o pr6ximo, uma s6rie de descontinuidades que vem a mostrar 

algumas das dificuldades de se pensar em um horizonte contextual fixo que delimite de 

forma precisa o lugar da a9ao e, por outro lado, a impossibilidade de se pensar o sujeito 

307 v er ARAUJO, Hermetes Reis de. Obra citada. 
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como alheio ao meio no qual se encontra. Um olhar atento a s formas de 

contextualiza9ao, por6m,6 u til quando entendido como parte de um campo de 

possibilidades. Entendo a id6ia de possibilidade, conforme Eco, como uma no9o 

filos6fica que reflete uma tendencia da ciencia contempornea, calcada no abandono de 

uma visdo es誠tica e silogstica da ordem, na abertura para uma plasticidade de 

dec瑠6es pessoaお e na situacionalidade e hおtoricidade dos valores.308 Embora n乞o se 

possa perceber o sujeito como mero produto de uma conjuntura preestabelecida, nao6 

possivel desligar os mecanismo de aao - exclusao, silenciamento, identifica9ao, 

mudan9a, etc... - das significa96es presentes em espa9os onde desenvolvem-se as 

estrat6gias e formas de vivencia. Entrarei, ento, em um campo onde cruzam-se, 

simultaneamente, a exce9ao e a regra, a diferen9a e a identifica戸o, a individualidade e a 

hist6ria. 

308 ECO, Umberto. Obra Aberta prma e indeterminacdo nas podticas contemporneas. S乞o Paulo: 
Editora Perspectiva, 2003, p. 56. 
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CAPITULO III 

VEREDICTOS SONOROS: 

M丘sica e Textos De Arte 

Este olhar voltado ao passado, em busca de uma imagem aparentemente 

congelada/idealizada que procurei expor no capitulo anterior n谷o constitui um tra9o 

in6dito ou, por outro lado, caracteristico de uma cidade provinciana, atrasada. Em 

diversos momentos na hist6ria p6de-se constatar, verificando a formaao do gosto em 

determinadas sociedades, um certo vigor da arte passadista. Assim como vigorava entre 

as elites na Florian6polis da primeira metade do s6culo passado um certo apegoa 

msica vocal, em especial a italiana309, nas exposi96es de pintura em S5o Paulo em fins 

do s6culo XIX e inicio do XX, o sucesso era tamb6m reservado aos pintores passadistas 

italianos, cujas obras n谷o fugiam え  expectativa da pintura convencional. A arte italiana, 

tanto no caso da pintura quanto da msica, serviu, durante muito tempo, como uma 

esp6cie de padro ao qual se deveria resistir ou aderir.310 O virtuosismo e a marcante 

presen9a - no caso da msica - de uma linguagem voltada para desafiar o int6rprete 

atrairam durante muito tempo - e ainda o fazem - o publico em geral. 

O que procurarei fazer neste capitulo, avan9ando na progress乞o - do gen6rico 

rumo ao particular - 6 inserir elementos mais especificos no que diz respeito aos 

formatos musicais apreciados em Florianpolis naquele momento. A discussao estar 

centrada principalmente sobre o material contido nas cr6nicas De Arte, o qual ja foi 

introduzido no capitulo anterior. Al6m deste, foi mapeada uma s6rie de discuss6es e 

intrigas em jornais envolvendo a temtica da msica ou entao, de forma mais 

abrangente, da arte e da crtica. As entrevistas e todo o material coletado em jornais e 

arquivos - publicos e privados - continuarao servindo como base,a qual recorrerei 

constantemente. Ao fim, procurarei fazer breves apontamentos sobre um compositor 

309 Como mais um indcio, al6m daqueles apontados no capitulo anterior, vale lembrar que a bandeira da 
principal sociedade musical durante a dcada de 1930 da capital a Amor a Arte - era quase que uma 
versao da bandeira italiana, contendo exatamente as mesmas tres cores. 
310 TT一 	一1 一 	1 	 ' 	 . ' 	. 	. 	, 	. 	． 	 』  ． 	, 	, ．  ー，，ー，  一， 	一  - - - um outro exempio encontra-se na pintura inglesa cia pnmeira metade cio seculo XVIII. Contorme 
Gombrich, os cava疏eiros elegantes dos dias de LordBurlington ndo tinham quaisquer obje戸es afazer α 
pinturas ou esculturas por motivos de puritanismo, mas tal曜ouco estavam empenhados em entregar suas 
encomendas a artistas nativos que ainda ndo tivessem戸ito seu nome no estrangeiro. Se queriam um 
quadro para suas mansうes, preferiam comprar aquele que ostentasse a assinatura de algum famoso 
mestre italiano. Orgu訪avam-se de ser 'entendidos' e alguns deles reuniram cok戸es admirveis de 
velhos mestres sem, no entanto, darem muito emprego aos pintores do seu tempo. GOMBRICH, E. H. A 
Histria da arte (l5a edi9ao). Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 1993, pp. 364-5. 
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local, chamado Alvaro Sousa, em busca de alguns enlaces entre o discurso e a prtica ー  

efetivamente criativa - musical. 

3.1 Soprano Maria 
Guarnelli, da Compa-
nhia kaliana de Operas 
e Operetas Dora Solima 
(A Gazeta, 26/11/1936). 

1.0 terceiro plano: a prmul (aぐdoゾ dos textos 

Acredito que o leitor, por si s6, pode entender o quao parciais ser乞o estes relatos, 

tendo em vista que partirei quase que essencialmente da atividade de crtica artistica e 

musical para delinear parte do cotidiano musical da cidade. Tentarei, no entanto, 

ampliar-lhe a visao atravds da discussao inicial acerca do lugar e do papel destes textos 

e seus escreventes no cenario em questao para que, desta forma, fiquem nitidas e 

assumidas suas limita96es. O intuito 6 inserir como que um terceiro contexto para situar 

estes documentos. O primeiro trata do lugar no tempo em que tais documentos foram 

produzidos, ou seja, o contexto histdrico, discutido no primeiro capitulo, onde se 

procurou compreender o lugar da musica em meio aos projetos nacionalistas e como 

foram reelaborados em territ6rio catarinense. Nao d entendido, por6m, como algo rgido 

e estatico, mas como uma conversa entre textos diferentes, contemporneos entre si. O 

segundo diz respeito a necessidade de reflexao sobre o papel destes escritos na 

sociedade a que eram destinados. Este, que pode-se chamar contexto cultural, foi 

elaborado em detalhes e permeia todo o capitulo II, tentando caracterizar o pblico ao 

qual os escritos eram endere9ados, bem como o conjunto de expectativas por eles 

mobilizados, O terceiro, ao qual darei inicio nas pr6ximas linhas, tem o intento de 
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clarificar aquilo que constituia a forma destes escritos: suas estrat6gias narrativas, suas 

regras, suas exigencias, enfim, seus tra9os essenciais, constituidores da singularidade 

dos textos e testemunhas de suas inten96es, projetos e efeitos possiveis, por vezes 

verificados. Este 6 o contexto narrativo.311 

De inicio, procurarei definir quais os caracteres delimitadores da profissao destes 

homens ocupados em escrever sobre aquilo a que chamavam a divina arte dos sons. 

Venho alternando, ao longo do texto, o uso dos termos crnicas e crticas no que diz 

respeito aos textos, e cronistas e crticos para seus autores. N5o tomei partido por um ou 

outro devido ao fato de os prprios personagens e sua produ9ao nao se adequarem de 

forma definitiva em nenhuma das categorias mencionadas. Usarei, portanto, os termos 

que se adequarem aos momentos especificos da escrita. 

Joao Barbosa, o cronista e crtico fundador da coluna,6 apresentado no primeiro 

exemplar do jornal como o exmio musicista conterrneo que assegura-nos uma 

colaboraぐdo permanente 'De Arte' - mIsica e teatro - embora a coluna esteja 

praticamente restrita a assuntos musicais. A apresenta9ao segue: Seus inumeros triunfos 

artsticos escusam-nos de uma suprflua apresentacdo ao p"blico Barriga Verde.312 O 

que legitimava a atua9ao de Barbosa eram seus dotes musicais e nao alguma eventual 

experiencia jornalistica ou no ramo da crtica artstica. Em princpio, era o msico quem 

escrevia, assumindo uma postura mais pr6xima do cronista, ou seja, daquele que 

observa para contar e instaura suas referencias de forma mais pacifica, quase sem 

imposi96es. Iniciarei, assim, caracterizando algo da trajet6ria musical deste individuo. 

Durante a pesquisa e mesmo na pr6pria transcri9ao das cr6nicas, acabei 

descobrindo algumas das atividades musicais do Sr. Barbosa, que deu seus primeiros 

passos como msico tocando triangulo em uma bandinha na cidade de Sao Fancisco do 

Sul que, como lembrava Barbosa, fica ao norte. Ld figuravam duas bandas de msica: a 

13 de Maio e a Babitonga. Tocava o ferrinho na primeira e, segundo o prprio, a 

disputa entre as duas charangas era um caso sdrio.313 Segue um pequeno trecho de seu 

texto caracterizado de forma extremamente musical e detentor de uma imagem 

belissima e c6mica do que se poderia chamar de conflito sonoro: 

311 Partiram do texto de POMPA, Cristina. Religido como traduぐdo: missiondrios, Tupi e Tapuia no 
Brasil colonial. Bauru, S乞o Paulo: EDUSC, 2003, as id6ias acerca dos tres contextos. 
312 Caderno de Cr6nicas. De Arte n。  01 (16/08/1934. 
313 Caderno de Crnicas, De Arte n。  109 (03/01/1935). Conforme Cabral, eram comuns os atritos entre 
bandas em cidades do interior, pois as rivalidades politicas e sociais eram incorporadas a s atividades 
musicais destas bandas, que acabavam por funcionar como uma esp6cie de clube, onde a associa9ao j自  
caracterizava, por si s6, uma tomada de posi戸o. CABRAL, Oswaldo R. A MIsica em Santa Catarina no 
sculo XIX. Florian6polis, 1951, p. 15. 
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"Certa vez, quando viera ao sul o presidente Affonso Penna, as duas 
filarm6nicas foram tocar num banquete, que se realizou na residencia do sr. 
Reynaldo Tavares, em homenagem ao ilustre estadista. Terminada a festan9a 
sairam as bandas de msica em dire9oa s suas sedes. Nao sei nor aue artes 
ao wabo, houve um encontro entre elas e, o que foi pior, vinham as duas em 
sentido contrrio, O contrabaixo mete os queixos, o trombone racha, o 
pistom berra, e at6 eu ld no couce da Treze n乞o poupei o ferrinho. Um 
verdadeiro inferno! De parte a parte o entusiasmo era enorme. Nao se 
conseguia encobrir uma ou outra. N6s, tocando o dobrado Calheiros da 
Graa e a Babitonga o Saudade de Porto Alegre. No prte ent乞o nao se 
entendia nada, e o trombonista da Babitonga, n乞o podendo dominar o nosso, 
o Marcos, dono de um pulmo formid自vel, n乞o teve dvida: transformou o 
trombone em instrumento de pancadaria e... o pau comeu. Nessa ocasiao no 
tive dvida, larguei o triangulo e disparei em dire9ao a casa. Foi a primeira 
vez que faltei com a solidariedade. Mas tamb6m, eu s6 entrei para a Treze pra 
tc'ユr fhrrinkn'' 

Seu instrumento era a flauta (transversa). Durante sua estada no ex6rcito, em 

1919,314 servindo no Rio de Janeiro o invicto e bravo 3。  Regimento de Infantaria, entdo 

aquartelado no antigo Arsenal de Guerra na Ponta do Calabouぐo, fez da flauta sua 

companheira e, nas horas de folga, passou a integrar um conjunto de choro, iniciando 

sua experiencia profissional na msica popular, tocando num baile na Esta9ao Dona 

Clara e, em seguida, contratados pelo Clube Malmequer.315 Em Florianpolis, Barbosa 

integrou o Quinteto Carlos Gomes, al6m de ter sido membro do Club Beethoven, onde a 

msica de selegdo, de elite, （・・・） era cultuada com o maior carinho.316 Mais adiante, 

simultaneamente a existencia da coluna De Arte, dirigiu uma jazz-band, tocando em 

bailes dos principais clubes da cidade. Esse trabalho nao lhe agradava. Pelo contrrio, o 

incomodava, mas lhe era necesshrio por motivos financeiros, tendo em vista que o 

trabalho no jornal, ao que tudo indica, constituia-se mais como um meio de expresso 

314 Sobre a idade de Barbosa, ha referencia, em uma carta escrita por um leitor da coluna, ao dia 6 de 
setembro de 1896 como sendo a data de seu nascimento. Segue o trecho em quest言o: Li, com muito 
prazer, a espirituosa crnica, sob o titulo acima [Quem inventou o Jazz-band], da lavra do meu estimado 
conterrneo quase xar Jodo瓦Barbosa estampado no n'mero trs da gazeta de 18 do corrente.MIs... 
naqueles saudosos tempos ndo existia o meu amigo Jodo瓦Barbosa, que s6 veio neste mundo no虜α06 
de setembro de 1896, sendo me falha a mem6ria. Carta publicada em 24/06/1934. No De Arte n。  101, de 
20/12/1934, Barbosa faz referncia aproximada h sua idade: Corria o ano de 1910 ou 1911, vale a 
verdade, quando aqui aportou a companhia de operetas Camerata, cujo maestro Giovani Brancato era 
primaz na estupidez, naplta de educa戸o e na exigncia. Tinha eu os meus dezesseis anos eル estava 
convencido ser um flautista de renome, isso em conseq能ncia dos vastos elogios de leigos.6J.Joo 
Barbosa morreu em 11/03/1939. 
m Nas suas palavras: Como eu, outros companheiros que vinham cumprir com o seu dever de brasileiros, 
aproveitvamos as horas deplga para recordarmos a nossa terra distante. Uns lembravam-se da esposa 
e dos filhos; outros a noiva,' muitos, n"mero em que estava eu,a mde querida, irmdos, amigos e at α 
namorada, enlevo da nossa mocidade to longeル． Cada qual expressava o seu sentir daprma que Deus 
melhor lhe dera dom. Em mim, a flauta era intrprete戸ei do que me ia n 'alma e nela eu despげava as 
lgrimas e dizia as amarguras da minha saudade imensa. Caderno de Crnicas, De Arte n。  81 
(27/11/1934). 
316 Conforme Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  98 (17/12/1934). 
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do que de sustento. Antes de completar o segundo mes como colunista, Jo乞o Barbosa6 

convidado a dirigir o jornal. Seguem seus comentarios sobre o convite: 

"O dever do ofcio chama-nos longe daqui. Trata-se do com6rcio. Chegou at 
a se imiscuir na arte. Paciencia! Pao nao se adquire com versos, com tintas ou 
com sons. De tal forma A Gazeta foi recebida e de tal maneira nos acolheu e 
nos premiou a sua dire9ao. Que tudo que fizermos em esfor9o e abnega9o 
pelo progresso do 6 rgao do povo nao compensarh as gentilezas do nosso 
jornal".317 

Ao longo da pesquisa, p6de-se constatar que o nmero de msicos sustentados 

por vias de sua arte era quase nulo. Geralmente exerciam outra profissao e ganhavam o 

extra tocando. Esse era o caso de SebastiAo Vieira, o substituto de Barbosa na coluna De 

Arte. Vieira trabalhou, durante grande parte de sua vida com contabilidade, entre outras 

profiss6es. Morou em diversas cidades, dentre elas Santos, onde ficou mais tempo longe 

da ilha, pela qual cultivava grande carinho, principalmente devido ao fato de toda a 

famlia encontrar-se em Florian6polis. Em todos os lugares onde viveu, exerceu 

atividades musicais variadas. Tentou dar aulas, mas era rude demais para manter seus 

alunos; tocou em conjuntos populares e, em Florian6polis, regeu durante algum tempo a 

primeira orquestra da cidade, criada na d6cada de 40, ap6s o fim da coluna. Vieira, tal 

como Barbosa, nao era um homem de letras. Era msico. Tocava diversos instrumentos, 

tendo a clarineta como o predileto. Tocava contrabaixo, violo, um pouco de piano, 

entre outros. Era conhecedor de harmonia e dominava a escrita musical. Argiia com 

certa fluencia pela hist6ria da msica europ6ia, embora nao fosse um leitor assiduo, o 

que pode ser percebido na leitura de seus textos.318 Escrevia poesia, transitava no meio 

jornalistico, publicando textos al6m daqueles direcionados a msica, como pequenas 

colunas c6micas comentando peculiaridades do cotidiano da cidade, usando quase 

sempre, o pseud6nimo de Sarapiao. Aventurou-se tamb6m como compositor. O 立  nico 

vestigio desta prtica 6 a can9谷o Voc, gravada no disco Eu sou assim de Neide Maria. 

A casa de Sebastiao Vieira foi palco, durante muitos anos, de diversas reuni6es 

de msica e politica, as quais Joao Barbosa chegou a freqentar, bem como grande parte 

dos msicos da cidade, dentre os quais estao Alvaro Sousa, o filho Abelardo e o 

Maestro Jorge Kaszas, dos quais falarei mais tarde. Havia, entre os dois colunistas, 

Barbosa e Vieira, um grande sentimento de amizade, cultivado publicamente nos textos 

317,- ー」  ． 	」  ノ・、, . 	-、  ‘ 』 	r、』ーノ八ハ ,.I、 I.I、一』、  ー一しaaerno ce し;ronicas. De Arte nv 43((Jど/1O/ 19341. 
318 Grande parte dos detalhes aqui apontados sobre a vida e personalidade de Sebastiao Vieira foram 
obtidos atrav6s de conversas com seu filho Cl自udio Vieira, em sua casa. Al6m destas, a coluna De Arte, 
alguns escritos seus sob o pseud6nimo de Sarapio e textos sobre ele (como aquele publicado no encarte 
do disco Neide Maria: eu sou assim!) formam a base de consulta de parte desta pesquisa. 
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publicados na Gazeta.319 Algumas divergencias, por6m, davam um tempero um tanto 

quanto apimentado a rela9ao. Barbosa era adepto do integralismo. Sebastiao, comunista 

convicto. Nenhum dos dois, por6m, era militante. Manifestavam-se enquanto tais sem 

assumir posturas radicais a respeito, tanto que a amizade perdurou, apesar das pequenas 

intrigas por vezes levadas a publico, sobre as quais nos deleitaremos (eu e o leitor) mais 

adiante. 

Partindo destes breves apontamentos sobre cada um dos escreventes, investirei 

algumas linhas em dire9谷o ao lugar de seus textos, tanto no jornal em que eram 

publicados - A Gazeta - quanto no meio em que eram lidos. A publica9ao da coluna, 

inicialmente, contou com uma freqencia diaria, salvo raras exce96es. Entre o primeiro 

texto, datado de 16/08/1934 at6 janeiro do ano seguinte, foram publicadas mais de 100 

de um total de 192 colunas ao longo de cinco anos. Hh uma pausa considerhvel de 

janeiro de 1935 at mar9o de 1936. Segue at6 maio do mesmo ano, para cessar e 

retornar em junho de 1937. Dai por diante, a coluna aparece de forma esporadica (sem 

freqencia definida) at6 abril de 39, ano em que o u ltimo texto foi encontrado 

Pode-se dizer que durante toda sua existencia, a coluna De Arte manteve uma 

certa linha temtica, com exce9乞o dos seis textos escritos por Mimoso Ruiz, todos 

voltados para o teatro; e dois textos assinados pela Redacdo referentes a morte de Joo 

Barbosa. Uma certa continuidade est6tica tamb6m pode ser estabelecida no que diz 

respeito ao lay-out da coluna. Al6m do slogan - figura 2.1 - marca registrada dos 

escritos De Arte, nao se pode apontar nenhum outro tra9o utilizavel na identifica9ao dos 

textos. As publica96es nao eram fixadas em pdginas definidas ou em cadernos 

temticos, como em jornais atuais. Embora na maioria das vezes se pudesse visualizar o 

De Arte na quarta ou quinta pginas (muitas vezes nao numeradas), nao se pode 

estabelecer como tra9o constante o posicionamento da coluna no jornal. Nao ha, no caso 

de assuntos artisticos, um agrupamento temtico, encontrando-se freqentemente 

misturados textos sobre poltica, msica, noticias locais, etc. Com  o intuito de visualizar 

tais caracteriza96es, dando mostras ao leitor dos caminhos aqui trilhados durante a 

319 Ao passar a responsabilidade da coluna De Arte para Sebastiao Vieira, Barbosa lembra ao p丘blico que 
a reda9ao daquela modesta coluna nao seria abandonada um dia sequer. E segue: Por isso aquifica o meu 
ilustre e indistinto colega Sebastido Vieira, que redigir o nosso 'De Arte'.Ningudm melhor do que ele 
fari interessante a coluna de to grato assunto. Mzsico, jornalista, poeta, como os melhores do nosso 
meio, dari aos nossos leitores verdadeiras j6ias das artes do ouvido. Caderno de Crnicas, De Arte n。  43 
(08/10/1934). Vieira, em outro texto (De Arte n。  44一  09/10/1934), faz referncia a Joao Barbosa como o 
bonissimo e velho camarada dos saudosos tempos das divaga戸es noturnas. 
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pesquisa, segue abaixo reprodu9ao de parte de uma pagina do jornal A Gazeta, onde 

figuram dois textos - um deles, a coluna De Arte - bastante dessemeihantes entre si. 

3.2 Coluna De Arte e texto sobre Hitler (A Gazeta, 17/01/1936) 

Sobre os leitores, pouco se p6de verificar, aldm de algumas cartas recebidas e 

men96es dos pr6prios escritores ao publico. Pode-se deduzir que pelo fato de tratarem, 

com frequencia, de assuntos locais, tais como apresenta96es musicais de alunos de 

piano, operetas e pe9as cantadas por senhoras e senhoritas conhecidas na capital ou 

eventos - concertos, recitais, pe9as teatrais - freqentados pela alta sociedade, o publico 

de leitores mais assiduos devia girar em torno daqueles que, de alguma forma, 

encontravam-se envolvidos com tais acontecimentos. Por6m, A Gazeta tinha circula9o 

em outras cidades do estado e o ncleo de leitores, portanto, era mais amplo. Segue 

abaixo referencia ao De Arte escrito por um leitor de Porto Unio. A introdu9ao ao texto 

ficou por conta de Joao Barbosa. 

"De longe, de muito longe, nao sei a quantas l6guas daqui e a setecentos 
metros acima do nivel do mar, recebi um bilhete que transcrevo, n豆o pela 
farta prodigalidade de qualitativos imerecidamente a mim prestados, mas pela 
justi9a feita s minhas inten"es desde que iniciei o meu De Arte. Ei-lo: 
Bilhete de longe (Ao festejado musicista conterrneo Professor Joao M. 
Barbosa, em Florian6polis) 
Tenho acompanhado, com vivo interesse, a preciosa colabora9ao que vens 
emprestando a simp自tica A Gazeta, no tocante a arte musical, ai, em nossa 
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terra. Assim, enquanto uns se interessam pela leitura dos sucessos politicos 
do pais; outros pelo que diz respeito aos movimentos paredistas, e, ainda, 
outros pelo que se relaciona com as cousas internacionais, eu, alcatruzado 
aqui nesses 700 e tantos metros sob o nivel do mar, delicio-me com a tua 
esplendida coluna intitulada - DE ARTE - porque ela me faz reviver dias 
felizes por mim passados nesse maravilhoso jardim plantado a beira do 
Atlantico, que 6 incontestavelmente a nossa bela Florianpolis, onde a 
incompardvel arte da Euterpe tem em ti um abalizado cultore um em6rito 
defensor. E mais ainda me interessou ler-te, quando vi que, ao dedicares tu. 
peia imprensa, uma se9ao a arte musical, nきo fizeste para naauela, s6 
insenres Iouvammtias, a titulo do chamado ESTIMULO, senao. urra 
aeienaeres esta com inteira Justi9a, dizendo dos m6ritos de quem realmente 
os possua, e pronto a causticar os que pretendem meter-se nela, como 
rabequistas, servidos de simples arcos da taquara... A tua missをo6 , pois 
digna dos maiores aplausos: crticas, com elevado critrio, despido de 
quaisquer paix6es;6 , sob essa forma, e atrav6s das colunas de A Gazeta, 
{que] d-nos confortadoras notcias de que ainda vive o interesse e o zelo nela 
ane ae comrnnar os sons, na terra de Alvaro Sousa, aue tamb6m 6 a nossa. 
Que a tua apreciada pena, meu caro Barbosa, se no quebre, no meio do 
caminho percorrido, jd que, por amor da arte que abra9aste, que puseste a seu 
servi9o, com os votos desse teu amigo e obscuro colega, que daqui te sada 
neste singelo bilhete. Porto Uniao, Dia dos Reis Magos, em 1935.Ilhu".320 

O leitor - dos textos De Arte - parece identificar duas fun96es no trabalho de 

escrita de Joao Barbosa. Primeiro, refere-se a ele como uma esp6cie de memorialista, 

quase um historiador, que o faz reviver diasルルes ja vividos no maravi訪050 jardim 

plantado a beira do Atlntico. O papel do escrevente estaria dividido, ent乞o, entre o 

passado e a atualidade, quando deveria assumir seu papel de crtico, dedicando-se a arte 

musical・  deたndendo-a com inteira justiぐa, dizendo dos mdritos de quem realmente os 

possua, e pronto a causticar os que pretendem meter-se nela, como rabequistas, 

servidos de simples arcos da taquara. A repercussao dos textos parecia ser maior 

sempre que estes eram voltados para tem自ticas locais, como apresenta96es com a 

participa9ao de msicos e artistas da capital, ou referncia a fatos do passado, saudando- 

o enquanto espa9o das artes em oposi9ao a insatisfa9ao proporcionada pelo presente. A 

participa9ao de Joao Barbosa e Sebastiao Vieira nos eventos artisticos locais era 

esperada. Recebiam quase que invariavelmente convites para todas as apresenta96es, 

assumindo o compromisso de coment言-las publicamente atrav6s da coluna.32' Por vezes 

320 Texto publicado em 23/O 1/1935 n'A Gazeta. Como exemplo de respostas de leitores aos textos escritos 
na coluna De Arte, vale citar, ainda, o texto assinado por Xisto, publicado n'A Gazeta do dia 24/08/1934 
(Caderno de Crnicas, De Arte n。  08), onde o leitor dedica-se a fazer alguns reparos aos dados recolhidos 
no texto de Barbosa referentes a inven叫o do jazz-band; o De Arte n。  83 de 29/11/1934, escrito por 
Barbosa, pauta-se sobre comentrios crticos de leitores a respeito do contedo de dois textos De Arte 
(publicados nos dias 24 e 27 daquele mes). Tais coment自rios foram tecidos oralmente e, portanto, no 
esto publicados. H自, ainda, o texto publicado em 08/1 1/1 937 (De Arte n。  160) onde, em meio ao texto de 
Sebastiao Vieira, encontra-se uma breve carta elogiosa de Albano Lhcio, um dos atores do espetculo 
teatral comentado no De Arte no 157 de 03/11/1937. 
321 Como exemplo, ver Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  64 (05/11/1934), onde Barbosa agradece 
penhoradssimo o convite enviado pela professora 3ilda Ligocki para a audi9乞o de piano de suas alunas. 
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os nmeros eram comentados um a um, pe9a a pe9a, em longos textos com um 

repert6rio de elogios admiravelmente extenso.322 Artistas vindos de fora faziam visitasa 

edi9ao do jornal e, em especial, aos colunistas De Arte ou ento, realizavam audi96es ou 

palestras para a imprensa local.323 N乞o se pode reduzir, por6m, o De Arte ao trabalho de 

comentar eventos locais ou ao levantamento de fatos passados. Passarei, entao, a uma 

discussao sobre as delimita96es do texto. 

1.1 Os sotaques e atritos de uma escrita local 

A discuss谷o sobre a escrita jornalistica, em especial aquela direcionada a msica, 

ser自  abordada aqui de forma bastante especifica, tendo como base para a defini9ao de 

parametros da escrita os pr6prios textos De Arte, em especial aqueles onde os escritos 

sobre arte s乞o abordados como tema ou motivo. 

Encontram-se, para um leitor curioso, nas colunas De Arte, al6m de vestigios do 

cotidiano musical da cidade, algumas discuss6es entre os responsaveis por aquelas 

linhas. Algumas delas cont6m, por vezes, controv6rsias, li96es e comdias tratando de 

particularidades do oficio do msico, quando nao do pr6prio escritor, crtico musical ou 

cronista. No que diz respeito a escrita, nao ha,6 verdade, distin96es claras sobre qual 

destas tarefas se discute. Mas tais generalidades apontam, em certo sentido, para a 

constitui9ao de um texto repleto de sotaques, de singularidades formadas na jun9o 

entre os escreventes e o cotidiano musical de Florian6polis. O carter assistemtico 

desta crtica musical constitui, portanto, um de seus tra9os essenciais. Procurarei 

caracterizar, a seguir, aquilo que chamo de assistemdtico. 

O crtico segue: Aguardamos com interesse a audi戸o de amanhd e dela emitiremos com sinceridade, o 
resultado das nossas observac6es. 
322 Ver, entre outros, Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  166 (10/12/1937). (...) Programa gradativo, com 
base no tempo de aprendizagem e observado a aproveitamento,pi desempenhado peグeitamente. As 
meninas Bernadette e Aカ  Gar.リallis, Avany Noronha, encantaram. A parte de transicdo para 
"dificuldade "iniciou muito bem a senhorinha Maria de Lourdes Brueggmann, executando a contento 
"Carrillonettes " de Wachs. Yeda Orofino. com  rara propriedade e brilho invuk'ar'..．、  
323 A 	・」‘ 	，  」,~ ー‘As visitas a edi9ao eram mais treqilentes. bste u ltimo caso era menos comum. A titulo de exemplo, ver 
Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  180 (20/09/1938): (...) Depois de uma agradivel palestra, Marchesetti, 
anteainsおtncia da gente, ontem d tarde, no CLUBE DOZE sentou-se ao Piano para fazer・・nos ouvir 
qua勺uer coisa de bom... にJ. 
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Sebastiao Vieira, no dia 3 de novembro de 1937, escreveu um texto crtico sobre 

uma apresenta9ao teatral do Grupo Dante Natividade, composto por amadores locais.324 

Tratou, no referido escrito, de referenciar o espet自culo de forma breve, sem atentar-se 

para interpreta96es individuais. Sua inten9ao, me parece, foi comentar um evento social, 

dando vistas ao sucesso de alguns amadores, mas sem entrar em quest6es t6cnicas sobre 

a interpreta9ao dos atores ou a qualidade do roteiro. Joao Barbosa, no dia seguinte, 

dedica algumas linhas De Arte para criticar aquilo que julgou falho no texto do colega e 

amigo・  Mesmo nao lhe tendo sido dado o prazer de assおttlra戸sta de beneficio da 

Caixa Beneficente do Empregado no Com'rcio, Barbosa sente-se a vontade para 

reclamar daqueles que fizeram crnicas sobre a noitada, pois nelas, ndo se depara nem 

sePercebe qual tenha sido a atuagdo de cada amador, o que nos parece indispensdveld 

verdadeira crtica. 

Apesar da discussao partir de uma apresenta9ao teatral, sua seqencia se da 

sobre a pauta Escrever crnicas. Durante duas semanas, uma s6rie de textos foram 

publicados tratando sobre o assunto, sendo escritos alternadamente ora por Barbosa, ora 

por Vieira. O primeiro ataca basicamente em duas dire96es. Salienta, inicialmente, a 

necessidade de registrar-se todos os sen6es, ou seja, tudo aquilo que merece ser 

criticado, pois este constitui-se, para Barbosa, como um meio ficil de corregdo, assim 

como o eloglo ao desempenho 切mla-se um incentivo ao e吠）ro dos que lllaお se 

destacaram. Em segundo lugar, argumenta sobre a necessidade de supera9ao de um 

catarinensismo, o qual julga barato e irritante.325 O emprego deste termo se d no 

sentido de evidenciar duas faltas: de neutralidade, primeiramente, e de uma concep9o 

de artista que o eleve para al6m do territ6rio em que vive ou esth atuando. Acusa Vieira 

tanto por preocupar-se u nica e exciusivamente em enaltecer os de sua simpatia, quanto 

por esquecer-se que o artista nasceu no cdu e ndo tem pdtria. Eled de Deus. A presen9a 

deste catarinensismo contribuia, segundo Barbosa, para que um sem n"mero de 

mediocridades, como ele mesmo [Sebastiao Vieira]ル reconheceu, guindassem-se aos 
pdramos. Fazia-se necess自rio, portanto, evitar que elas, as mediocridades, aparecessem 

como valores artsticos, fato este que para Barbosa vinha se verificando desde hd muito 

324 Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  157. 0 espet自culo comemorativo ocorreu em 30 de outubro daquele 
ano e foi realizado na S. B. Caixa dos empregados no Comrcio, que, como fazia todos os anos, levou a 
efeito o festival do DIA DO EMPREGADO NO COMERCIO, cuja organizaao coube a Dante 
Natividade com seu esp尼ndido co可unto. Assim pi acolhida a engrafadssima com'dia em trs atos 
HOTEL DOS AMORES. na  autoria de Miguel Santos. α aual 危i levada d cena avs muito voucos 
ensaios. t valiao ressaltar, amua, que o proauto ao espetacumo sena revertico em D enencio aa A ssocia9ao 
Catarinense de Imnrensa. 
325~ーユーーー 」ー パ．.Aーニーー  ハー  ‘ー‘一、一ol'1 /nn/1lHn,，、  ハーー．」ーL~．一“一」一一一ー一ー．」一一 α ．、  」一一ー一一 ‘ー．一  ーUaderno de Urnicas, lie Arte n'' thi (OW! 1/1937). Us trechos citados a seguir sao do mesmo texto. 
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Em respostaa primeira crtica, onde Barbosa chama-lhe a aten9ao para a 

necessidade de maior especificidade nos relatos dos acontecimentos em questo, Vieira 

responde de forma bastante pessoal. Na condi9谷o de vitima, relata as poucas 

compensa96es enquanto pobre escrevedor que vai prosseguindo sempre, cai aqui, 

levanta aco脇  no q危 de, pelo menos, ノazer algo que se leia com referncia d s 

pouqussimas cousas db arte em nossa terra ー a terra que Dias Ve訪o descobriuルノaz 

muito tempo...326 Divide o texto-resposta em dois: o lado ruim e o lado bom de se 

escrever cr6nicas, O primeiro dizia respeito a leitura feita por Barbosa de seu texto. 

Apresentou os fatos: 

"Dizia eu, na minha croniqueta, o que pude observar no todo daquele 
esplendido espetculo. Nをo individualizei a minha crtica. Fi-la, com muita 
sinceridade, sobre todo o conjunto. Sei que hd no elenco alguns novos no 
palco, mas esses atuaram bem, merecendo justos aplausos. H言  tamb6m os 
treinados e conhecidos amadores como Dante Natividade, Albano Lcio, 
Bertolino Reinert e Armando Camisao. Mas o meu entusiasmo pelo 
espetaculo de 30 de outubro fez-me alheado de qualquer observaao sobre 
este ou aquele ator amador. A pe9a foi bem desempenhada e agradou 
muitissimo e isso foi o que eu disse na minha cr6nica. Joao Barbosa, o meu 
bonissimo e velho amigo, deu-me, entretanto, sua agulhada, aludindo de 
modo um tanto salgado que 'os que fizeram a crtica' sobre o espetculo de 
30 de outubro nao se referiram como deviam a apresenta9ao de cada artista, 
em particular! Nada mais comento sobre este lado ruim ". 

Aquilo a que chamou lado bom dessa cousa perigosa que d escrever crnica de 

arte e que constituia a justificativa para as crticas de Barbosa era uma carta enviada por 

um leitor - e um dos atores da tal pe9a, o Sr. Tenente Albano de Souza Lcio - que 

mostrava-se satisfeito com a maneira sincera pela qual Vieira havia se expressado na 

croniqueta modesta publicada naquele jornal. Publicou a carta junto ao texto, devido ao 

fato de percebe-la como curativo oferecido por aquele distinto amigo d pequenina, mas 

dolorida, agu訪ada do ye訪o companheiro Jodo Barbosa. O leitor faz referencia, em sua 

carta, a pena sensata do autor, solicitando-lhe que n5o a deixe em repouso, usando-a 

sempre que artistas locais viessem a cena, pois s6 assim os amadores se sentiriam 

prtalecidos com as suas apreciaぐうes e, consequentemente, incentivados para prosseguir 

sempre avante em busca de novos e apeグei9oados conhecimentos. Ao fim, Vieira 

chama a aten9ao dos leitores - viram leitores? - para a justeza do seu trofu, 

prometendo nao esmorecer na campanha de fazer, embora de longe em longe, as pobres 

crnicas que 尼m, pelo menos, o condo de serem sinceras. E quanto ao crtico Joo 

326 Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  160 (08/11/1937). Os trechos citados a seguir sao do mesmo texto 

155 



Barbosa声cava desde ent乞o intimado a m de hora avante aos e卑フetculos artsticos da 
terrinha. 

Apesar da amizade existente entre ambos - e que naquele momento, segundo 

Barbosa, j自  ultrapassava uma vintena de anos - 6 interessante notar que nada 6 resolvido 

de forma pacifica. Vieira, principalmente, recebe as criticas como golpes proferidos pela 

賀pada luzente eがada do amigo. Para Sebastiao, vale a velhssima verdade latina ・ si 

vis tacem para bellum que, segundo o pr6prio, deve ser conhecida para escrever-se 

crnicas em Florianpolis. O prov6rbio adverte: se queres a paz, prepara a guerra!E 

com este entusiasmo que a segunda crtica - aquela referente ao catarinensismo barato 

e irritante -6 respondida em outro texto, escrito no dia 13 daquele mes.327 Nao6 

possivel identificar posi96es completamente diferentes entre os dois, tendo em vista que 

uma s6rie de concordancias 6 salientada, embora expostas em forma de ataque. Vieira 

concorda com Barbosa sobre o carter internacional das artes e dos artistas, mas 

defende-se: No escrevi nunca esse disparate de "italiano Verdi’二 "brasileiro Carlos 
Gomes '二  etc., referindo-se aos exemplos do amigo. Referencia alguns de seus textos 

sobre artistas extra-catarinenses328 com o intuito de afirmar um olhar que est自  al6m do 
meio artistico local. Ainda assim, Vieira diz n谷o compreender o significado do 

catarinensjsmo barato e irritante ‘ ノ devo mesmo CO?びessar que nos meus pequenos 
或ciondrios db genた Pobre db dihheir フ， mas muito rica db ballrおmo san切  e 

imorredoiro, ndo existe aquele substantivo e aqueles dois horr4pilantes qualfIcativos 

O que pode (e deve) haver, para o crtico, sempre forte, sempre pujante em cada 

corado catarinense,d o bairrismo, o qual define como um ntimo sentimento qued 

amor ao bero natal, que , para melhor dizer, amor d pdtria喧ai que Vieira ve as 

melhores provas de patriotismo: Quem defende o seu torro pequenino e modesto d 

uma grande amostra de quem tem um coraぐdo a Puムαr, sempre de amorPeんPdtria 
imensa! 

Pode-se mapear nesta seqencia de fragentos, al6m das semelhan9as e algo da 

rela9ao entre ambos, uma diferen9a fundamental entre os dois cronistas.329 Enquanto 
Sebastiao Vieira escreve sempre voltado para os acontecimentos da capital, mesmo 

327 Caderno de Crnicas, De Arte n。  162 (13/11/1937). 
328 Os textos aos quais se refere foram publicados na coluna. Um sobre o pianista e compositor mexicano 
Juan Ventura, datado de 18/10/1934 (Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  51), sobre sua apresenta9ao em 
Florianpolis. O segundo trata da tamb6m pianista paulista Lygia Cerqueira Dias, sobre a pr6via de sua 
anresentacao no Lvra Tennis Club e data de 26/03/1936 (Caderno de Crnicas. De Arte no 114). 
~U texto do dia 13/11/1937, escrito por Sebastiao Vieira e o ultimo desta serie de discuss6es. Faltam, no 
acervo do Arquivo da Biblioteca Pblica do Estado de Santa Catarina (ABPESC), os dois exemplares do 
dia 14 e 15 de novembro, os quais podem conter uma resposta de Barbosa e um outro fim para o debate. 
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discutindo conceitos universais (como demonstrarei mais adiante); Joao Barbosa busca 

uma imagem externa - seja dos grandes centros nacionais, seja na prpria fonte 

europ 6ia - a qual projeta como ideal. Ambos viveram, durante anos, fora da capital. 

Barbosa morou no Rio e em S乞o Paulo, pelo que se sabe. Vieira esteve por v自rias vezes 

no Rio de Janeiro, morou em Santos, al6m de outras cidades menores do Paranh e Santa 

Catarina. Por6m, se para este h ltimo o que restava - quando fora de Florianpolis - era 

a saudade da terra natal, no primeiro vibrava a necessidade de desenvolvimento 

artistico-musical na capital conforme aquilo que entendia como ideal e que estava 

presente nos grandes centros aos quais tinha acesso, mesmo que somente via jornal. 

Esta visao direcionada, em certa conta, para o universal nao chega a deslocar 

Barbosa do cen自rio regional catarinense. Volta-se para o exterior, invariavelmente, para 

falar daquele peda9o de mundo ao qual pertence. Portanto, tanto um quanto o outro, 

independendo da diferen9a apontada, mostraram-se adeptos a um regionalismo limitado 

pela falta de um dilogo atento com a crtica musical nacional. Procurarei, entao, inserir 

alguns exemplos externos - mas praticamente contemporaneos - ao ambiente da capital, 

em busca de referencias para compreender as peculiaridades do trabalho de crtica e 

constitui9谷o das preferencias musicais na capital catarinense com rela9ao aos principais 

centros nacionais. Acredito que, durante todo o segundo quarto do s6culo XX, a figura 

de Mario de Andrade concentrou uma s6rie de ideais tanto para a msica quanto para a 

crtica artistica nacional. Sua personagem servir, portanto, como contraponto - 

principalmente - ou referencia neste trabalho de identifica9ao dos contornos 

delimitadores do texto De Arte de Sebastiao Vieira e Jo乞o Barbosa. 

1.2 0 universal regional e o nacional universal 

Cercado de pap6is, encontrava-me instantes atrs lendo, quase que 

simultaneamente, alguns escritos De Arte intercalados por alguns textos da coluna 

Mundo Musical de Mrio de Andrade, originalmente publicados no jornal Folha da 

Manh, com freqencia semanal.33O De antemao estava consciente da distancia entre 

330 Sirvo-me da publicaao destes escritos na obra de Jorge Coli (MIsica Final: Mirio de Andrade e sua 
coluna jornalstica Mundo Musical. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 1998). 0 livro 6 referencia 
tamb6m para situar Mrio no campo te6rico-musical, para al6m do carter meramente nacional com que, 
por vezes, sao analisados seus escritos. 
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eles. Mas sem saber como definir as pretens6es daqueles escreventes, buscava em Mario 

uma referencia explicativa - manifesta em contraponto - para situar, em termos de 

pretensao mesmo, cada um dos crticos. Ou seja, quem povoava o universo de 

expectativas daqueles escritores? Para quem se dirigiam as explica96es e comentarios 

crticos sobre a arte musical de Vieira e Barbosa? Mario, neste sentido,6 mais um 

auxilio do que um tema em analise. Supre, em parte, a impossibilidade de formular uma 

imagem clara e limpida a respeito das expectativas dos cronistas ilh6us. Surgiu-me, 

entao, uma possivel liga9ao, algo para come9ar, um ponto de partida comum, ainda que 

para corridas diferentes. A largada se da, ento, com a id6ia de universalidade, afinal, 

fala-se de msica e, salvo as diferen9as, trata-se de uma linguagem do mundo. Mas para 

al6m das generalidades possiveis ao falar-se da arte sonora, a id6ia do universal estava 

presente tanto nos dois catarinenses quanto em Mario. 

A manifesta9ao de um sentimento de universalidade em Vieira e Barbosa se dh 

como forma de inserdo. A introdu9ao de conceitos gerais sobre a arte musical 6 feita 

atrav6s de narrativas da experiencia local e o intuito 6 a inser9ao daquilo que manifesta- 

se como regional junto ao que compreende-se como universal. O entendimento da 

universalidade musical esta, para ambos, distante da id6ia de nacional, pois entendem, 

como ja discutimos anteriormente, que tanto o produto quanto o produtor em termos de 

arte sao ap自tridas (de Deus, nas palavras de Barbosa) e, portanto, universais. A id6ia de 

dom musical (ou artistico) e a associa9ao entre arte e culto religioso sao afirmadas em 

ambos os casos.33' Nao persiste, portanto, a concep9ao de uma educa9ao artstica de 
carter nacionalizante. Existe, por outro lado, um modelo europeu que, em princpio, 

deveria ser seguido sem men96es sobre reelabora9ao ou antropofagia, dentro dos 

conformes de uma critica bem romdntica.332 

Pensando no nacionalismo brasileiro e, em especial, nas proposi96es de Mario 

de Andrade,6 possivel identificar um molde europeu. Mas a msica deve ser 

331 Estas questes sao abordadas principalmente nos textos datados de 8, 9, 10, 12, 15 e 17/10/1934 
(Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  43-5, 47, 49 e 50, respectivamente), e sero discutidas mais 
demoradamente no orximo item. 
332 n 1. 	' 	‘・1 	」 	！‘・ 	西一, 	、II ・ 	一 	‘ 	 ，、 	‘． 	. 	, 	，、  ーー Sobre este estilo de critica romantica, Mario comentava em seu Romantismo musical, no Baile das 
quatro artes (Sao Paulo: Ed. Martis, 1975): Era toda uma canぐonetagem de gua-de-rosas com acdcar, 
de uma facilidade estup加ciente, de uma simplicidade simplria, nascida do corado tamb動lcom 
a9'car. O culto do ento chamado simples, em que confundiam seus gostos desamparados o grande 
Goethe inventivando o canto 'durchkomponiert 二 e o menor Alexandre Dumas 一 o qual dizia dos cantos 
'simples e melanclicos 二 que o inundavam de uma docura ilヂ,iita, o envolviam de uma harmoniaノluida, 
lhe abriam os poros sensitivos e, como pastor da bela adormecida, lhe iam buscar no fundo do corado 
りma sereia em pleno sono que acorda e p6e-se a cantar二 arre! Bek cr統a, bem romdntica, que lembra 
aquele outro crtico profissional,‘ルendo das melodias de Bellini serem 'como suco das rosas de Bengala 
- o verdadeiro perfume da alma num be如atirado com aponta dos dedos二 arre!印． 65). 
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prioritariamente nacional. O que deve toma-la universal6 o uso de uma linguagem 

comum, educada. E 6 neste momento - o da civiliza9ao da musicalidade popular - que a 

identifica9谷o com a Europa deve ocorrer. A grande quest乞o para Mhrio 6 : como obter 

um resultado verdadeiramente brasileiro nas composi96es dos msicos do pais? Deseja, 

portanto, a consolidaぐdo de um 'esprito de raぐa 二 de um inconsciente artstico 

intersu勿etivo, coletivo. Seiva braslica, episteme de nossas cria6es, Volksgeist 

determ1linante da criaぐdo.333 Mrio estrutura suas inten96es na forma de projeto, 

entendendo o perodo aqui estudado como transit6rio. Percebe uma seqencia na 

hist6ria da arte nacional, procurando direciona-la no que diz respeito aos rumos futuros. 

Segundo o pr6prio: 

"E certo que esta Fase Nacionalista nao ser ainda a ltima da evolu9o 
social da nossa msica. N6s ainda estamos percorrendo um perodo 
voluntarioso, conscientemente pesquisador. Mais pesquisador que criador, O 
compositor brasileiro da atualidade 6 um sacrificado, e isso ainda aumenta o 
valor dramtico empolgante do perodo que atravessamos. (...) a msica 
brasileira n乞o pode indefinidamente se conservar no perodo de pragmatismo 
em que estd. Se de primeiro foi universal, dissolvida em religiao; se foi 
internacionalista um tempo com a descoberta da profanidade, o 
desenvolvimento da t6cnica e a riqueza agrcola; se estd agora na fase 
nacionalista pela aquisi9ao de uma consciencia de si mesma: ela terh que se 
elevar ainda a fase que chamarei de Cultural, livremente esttica, e sempre se 
entendendo que nao poderd haver cultura que nao reflita as realidades 
profundas da terra em que se realiza. E ento a nossa msica sera, nao mais 
nacionalista, mas simplesmente nacional, no sentido em aue sao nacionais 
um gigante como Monteverdi e um molusco como Leoncavallo".334 

Como projeto, o nacionalismo andradiano era universal, pois intentava a 

eleva9ao da arte nacional junto a europ6ia, nao enquanto similar ou rplica, mas atrav6s 

da prpria brasilidade transformada em valor utiliz自vel pela arte culta.335 A valoriza9o 

artistica se daria, para M自rio, em dois sentidos: primeiro, na medida em que as 

brasilidades integrassem - enquanto elemento original - o produto, fosse ele musical, 

plhstico, etc.; e atrav6s da qualifica9ao artesanal - diga-se t6cnica - dos artistas 

333 O termo Volksgeist refere-se a uma esp6cie de consciencia comum do povo (people spirit). O sentido 
usado por M自rio, segundo Jorge Coli,6 relativo a um fundo comum ao ser artstico, nacional, coletivo, 
S画acente s individualidades, transindividual. COLT, J. Obra citada, p. 203. 0 trecho da cita9ao no 
corpo do texto encontra-se na p自gina 17 do mesmo livro. 
ー‘ANDKAI)E, Mano de. Aspectos da mzlsica brasileira. Sao PaulofBrasiliia: Martins/INL/MEC, 1975, 
pp. 33-4.

Afirmar a universalidade do nacionalismo musical de Mdrio 6 diferente, por6m, de atribuir a m sica 
enquanto manifesta9ao artstica, carter universal, trao este que foi alvo de crticas daquele intelectual, 
principalmente a obra de Villa-Lobos, em suas tentativas de mostrar um Brasil ex6tico que facilitasse sua 
aceita9ao enquanto compositor no exterior. Segundo Mrio: msica universal ' esperanto hipottico que 
ndo existe. Mas existe o internacionalismo. Existiam, entao, genios que se universalizam (Bach, 
Palestrina, ...) sem deixar, por6m, que suas obras deixem de ser funcionalmente nacionais. Ver 
CASTAGNA, Paulo. Impressionismo, modernismo e nacionalismo no Brasil. Apostila n。  14. Curso de 
Hist6ria da Msica Brasileira - Instituto de Artes da UNESP, 2003. 
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nacionais. Tal aprimoramento deveria funcionar a ponto de tornar a apropria9o 

irregular das formas de arte internacionais, provenientes de um saber l自  fora 

perfeitamente dominado, em um ruim gostoso, de sabor essencialmente brasileiro.336 

Mdrio de Andrade escreve, portanto, para o Brasil. E o projeto andradiano se 

constitui atrav6s do seu carter universal, ou seja, para al6m da proje9ao local hh um 

carter de modelo universal onde poderiam projetar-se equivalencias em nivel 

internacional. Entre os cronistas catarinenses encontra-se, de outro lado, um desejo de 

universaliza9ao da pr6pria experi6ncia situada e quase que limitada ao territ6rio 

catarinense. Em termos artisticos, o ser brasileiro desprovido daquilo que Barbosa 

chamou de um nacionalismo berrante e ridculo deveria ser conseqencia de uma busca 

aperfei9ao, da virtuosidade equipar自vel a quela dos artistas europeus. A manifesta9o 

nacional da arte musical encontrava-se, portanto, na pr6pria performance, sendo 

interesse primordial a forma9ao de msicos brasileiros suficientemente capazes para a 

qualifica9ao das orquestras. Um msico verdadeiramente representante da patria seria 

aquele capacitado a freqentar uma orquestra de qualquer lugar do mundo. Em texto do 

dia 30 de agosto (1934), Joao Barbosa manifesta-se com rela9ao a s politicas nacionais 

voltadas para a msica reclamando sobre a aprecidvel cifra de 3 mii (...) mIsicos 

bras泥iros que, naa4フital db r叩効庇a encontravam-se na maお extrema Pen"ria, em 

conseqencia, segundo o cronista, da introdudo dos aparelhos 'movietone '.337 Faz 

referencia, ainda,a necessidade de politicas publicas em defesa da classe dos msicos: 

"E contristadora a noticia sobre a lastim自vel situa 乞o dos pobres artistas 
nacionais. Senao nos falha a mem6ria, o Dr. Getlio Vargas, como Presidente 
do Rio Grande do Sul ou como Ditador, jd se interessou pelo assunto, tendo 
at6 legislado em defesa dos nossos artistas. No meio musical do Rio 6 sempre 
citada a lei protecionista denominada Lei Getlio Vargas. O atual Presidente 
constitucional da Rep丘blica demonstrou o seu grande interesse em prol dos 
msicos brasileiros e procurou aplicar medidas defensivas a classe. No 
Municipal do Rio,6 hoje condi9ao essencial 自  composi9ao das orquestras 
genuinamente brasileiras. Na temporada oficial de 1933, todos os figurantes 
que obedeceram a regencia do extraordinrio Marinuzzi eram msicos do 
Brasil, de tal valor e tal competencia que o genial maestro do Scala abismou- 
se! Artistas nao nos faltam, que si coesos souberem tomar atitudes defensivas 
dos prprios interesses, tero satisfeitas as suas pretens6es, minorando o seu 
sofrimento".338 

336 てアー  ノ、へ， T ，  ノ、，  ver .AJL1, J. oora Citada, PP. 17-3. 
337T一」, 一 	～  
A l nhlul aoes ODUQaS pelo cronista atraves de telegramas publicados no Jornal da Manhd de Porto 

J-uegre・  しノaaemo deしronicas, lie Arten Ul3. 
338 て， 	- y 1 -, 

v er amua uaaerno ae Uronicas, lie Arte n。  04 (20/08/1934). Nao como exce9ao propriamente dita. 
mas como. contesta o de um carter unanime nos escritos De Arte, sempre passveis de~ contradicao, o 
texto cio dma 13/09/1934 (Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  24), apesar de referir-se especificamente ao 
teatro, insere a ideia de uma linguagem (humorstica, neste caso) especificamente brasileira. Partindo do 
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Tanto em Barbosa quanto em Sebastiao Vieira o projeto para a msica est自  
voltado a necessidade de uma educa9ao artstica de carter universalizante e que tem na 

Europa o seu modelo. A msica brasileira n谷o 6 aquela que apresenta um dos sotaques 

nacionais, como a de Villa-Lobos, mas a que identifica o Brasil com a imagem 

europ6ia. Neste sentido, Carlos Gomes 6 , ainda, o compositor ideal.339 Se sua obra6 

escolhida, nao 6 , contudo, enquanto portadora de uma linguagem abrasileirada ou de 

elementos essencialmente nacionais.E a concretiza9ao de um projeto de inser9ao, onde 

o escopo 6 a figura9ao do Brasil entre os grandes nomes da msica que, enquanto 

linguagem, no6 do italiano Verdi, do alemdo Wagner, tampouco do brasileiro Carlos 

Gomes, mas internacional, universal. Neste sentido, um compositor como o afrancesado 

Henrique Oswald, caso tivessem-no conhecido - Barbosa e Vieira - seria ideal, pois sua 

perfectibilidade formal revela nao um brasileiro legitimo, mas um brasileiro capaz, 

tendo em vista que a fonte era percebida como algo definido, determinado e que nao se 

encontrava no material popular local, mas no outro lado do Atl合ntico.340 

No que diz respeito ao cenrio musical da capital, existem dois horizontes 

visados dentro no universo de proje96es de Vieira e Barbosa: a valida9ao do passado 

atrav6s de crnicas historicizantes e a inser9ao do regional vivido junto aquilo que 6 por 

eles entendido como universal. O culto ao passado agia tanto como forma de valorizar 

as razes culturais da sociedade florianopolitana - e catarinense como um todo - quanto 

pressuposto que a a戸o d inadaptvel, Barbosa defende um humor nacional, negando a idia de uma 
aceita9ao pacifica de tudo que vinha do velho continente. Revela, por outro lado, uma certa resistencia em 
aceitar algumas das novidades francesas. Segue trecho do texto: (...) 'Minha mulher d um grande homem', 
famosa com'dia francesa com que Palmeirim [companhia de teatro que visitava a cidade] representou 
ontem pode ser muito boa, mas... para franceses; para ns, francamente, ndo presta.E parece-me ter 
sido essa a impressdo geral, pela戸ieza com que o pdblico acompanhou os trs montonos atos. O teatro 
nacional disp6e de originais muito mais interessantes. As adapta96es de obras estrangeiras, embora 
pe予itas, sempre deixam a desejar, poisaacdo'inadaptvel, e assim o ambiente desconhecido, ndo 
interessa. (...)' 
339 Entre os escritos De Arte, a msica era referida como a arte e que imortalizou Carlos Gomes (ver 
Caderno de Crnicas, De Arte n。  51 - 18/10/1934 e n。  114 - 26/03/1936). 0 nome do compositor era 
freqentemente citado em meio aos grandes nomes da hist6ria da msica europ6ia: (...) Era mentor 
artstico da notvel sociedade o respeitvel maestro Gui訪erme Hautz, uma das maiores mentalidades 
que nossa Florianpolis acoitou. Liszt, Weber, Beethoven, Rossini, Meyerbeer, Verdi, Bellini, Carlos 
Gomes e Campanna so os autores que figuram no extraordindrio programa. (Caderno de Crnicas, De 
Arte n。  15 - 01/09/1934). 0 nome do compositor foi dado, ainda, a uma pequena orquestra local 
(Orquestra Carlos Gomes - 1890 - cuja sede social existiad rua Tiradentes, junto ao tradicional Ponto 
do Vinagre) e a um quinteto (Quinteto Carlos Gomes - s/d) formado por Jo乞o Barbosa, Luiz A. Castro de 
Campos, Jos6 Moellmann, Djalma Gama D'Eca e Arthur Frevsleben. 
340f、  」, 一  T 	ノ、，・ 	ノ， 	l r、 	，， 	 」  ー 	 ． ~ uonェorme iorge Loll, o ajrancesaao uswaia representava uma oposl9ao aos ideais anciradianos, sendo 
considerado por Mrio como teoricamente meu inimigo. COLI, Jorge. O Nacional e o Popular. In: 
SILVA, Fl自vio (org.). Camargo Guanieri: o tempo e a msica. Rio de Janeiro: Funarte; Sao Paulo: 
Imprensa Oficial de Sao Paulo, 2001, p. 29. Segundo Paulo Castagna, sua produ9ao foi essencialmente 
europdia e romdntica, e, ao contririo da postura de Alberto Nepomuceno, sem quaルuer interesse por 
particularidades da cultura brasileira. CATAGNA, Paulo. O movimento musical romdntico no Brasil. 
Apostila n。  12. Curso de Hist6ria da Msica Brasileira - Instituto de Artes da UNESP, 2003, p. 07. 
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como elemento impulsionador de um presente que parecia causar um certo 

descontentamento. Esta insatisfa9ao era fruto de algumas altera96es na paisagem sonora 

urbana provenientes principalmente da radiodifusをo e da conseqente expansao da 

msica popular adaptada ao radio. Tais modifica96es acabaram por for9ar uma 

reestrutura 9乞o dos espa9os sonoros na cidade. Os territrios antes restritos a s 

apresenta96es de msica para concerto eram agora partilhados com eventos 

cinematogrficos, bailes e apresenta96es musicais em geral, onde predominavam os 

conjuntos de samba e as jazz-bands e, mais adiante, na d6cada de 40, acontecimentos 

radiofnicos (programas de audit6rio da Rddio Guaruj). Nas palavras de Joao Barbosa, 

at o advento do fatdico jazz-band aqui mesmo em Florian中ohs a mzIsica de selecdo, 
de elite, α msica instrutiva, α msica msica, era cultuada com o maior carinho, O 

tradicional 'Clube Euterpe Quatro de Mar 叱 o 'Grmio Recreativo Catarinense 二 'As 
Violetas二  o 'Club Beethoven'ainda vivem nas nossas recordag6es.34' A msica 

americana, pelo menos at6 a tomada de posi9ao do Brasil em favor daquele pas na 

d6cada de 40, nao era bem recebida no meio intelectual, sendo vista como sintoma de 

contamina9ao das express6es musicais populares. A radiodifusao, veiculo que 

transportava as sonoridades jazzisticas at6 a popula9ao e que se mostrava cada vez mais 

fora do controle das elites intelectuais, era o canal de transmissao, o fator de profus谷o da 

doen9a que se concretizava na msica urbana. A solu9ao folcl6rica estava na rea rural, 

onde as can96es tratavam, ainda, do chiado enervante do carro de bois, do canto 

apdtico das cigarras, como que a prpria natureza musicada.342 

A glorifica9ao do passado, al6m de sintoma de um presente que nao satisfaz, 

apresentava-se como meio, como ferramenta necessria para o projeto de inserir o 

ambiente musical catarinense enquanto parte de um todo constituido pela arte culta de 

origem europ6ia, mas que a c自  era tamb6m difundida. Em termos gerais, aquilo que 

chamei inicialmente de universal regional pode ser definido como uma tentativa - 

341 , ー」  一  ，  ノ、  八  ．  し tuemo ae Lronlcas, Lie Arte n" 98 (17/12/1934). 
342,- 	」. 	, ，、  -. 	. 	. -. 
し叩円nne j・り・ r igueireio Sobnnho・ amsica brasileirapi sempre a trad町do da cantiga rくフceira, na 

讐a pieniivae selvagem e languescen但a um sづ  tempo・  As melodias sertanejas evocam a limpidez azul 
竺nossos ceus・ダn"argentinas dos fer箔esルng加quos, o matた db esperanca das nossas seんas.. 
AOLanger as coraas aa viola, o caipira pulsa, tamb'm, as do cora戸o. Arrepanhando acodes no buc6lico 
讐o'ダte讐que ele vive eque admira, o homem do serto tece a sua msica, que'simples como a alma 
貿タIくフり（；・ノ A musica・禦ligdd P9r esses moldes, veio para a cidade. A pouco e pouca pi-se inoculando 
('eノ讐 ’ae transicoes, ae aissonancias, que nunca se resolvem. E, enfim, deixou de ser brasileira... Ora, 
nem lall叩 9o m讐n子m tanタa terra・ 4arte brasileira ndo deve andar sempre de tangas. O symbolo da 
nossa ”警icaPoae aeixar雫ser a viola. Mas, deturpar o que d nosso, para exaltar o que vem de fora,' 
macaquzsmo 』 zmperaoダel. (.・ .). FIUUI3IREDO SOBRINHO, I. B. Msica Brasileira. A Ciarra, So 

Yauio, ano 14, n' 273
, p. 

45, 2a quinz. mar. 1926. Apud. CASTAGNA, Paulo. Impressionismo, 
moaern,smo e nacionalismo... Obra citada. 
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realizada atrav6s dos textos De Arte - de inser9ao e valida戸o de um cen自rio musical 

especifico junto a uma concep叫o de msica pautada naquilo que se conhecia e se 

entendia sobre a arte europ6ia prd-modernista - tendo em vista que a tonalidade e a 

referencia ocidental nao foram, em nenhum momento, postas em questao, tal qual os 

modernistas europeus fizeram. Neste universalismo de tendencia regionalizante, a 

musica nao era discutida enquanto linguagem, mas como manifesta9ao artistica a ser 

conservada, mais do que transformada. 

3.3 Partitura e disco de jazz. 
Embora esta montagem seja 
bastante semelhante ' quela 
encontra-da no primeiro 
capitulo (figura 1.1) ー  ambas 
partem basicamente do 
mesmo mate-rial visual - 
apresentam, no corpo do 
trabalho, fun''es bastante 
diferentes. Inscrita em 
determinado momento do 
capitulo I, dando continuida-
de ao texto, a figura 1.1 foi 
inserida como forma de vi-
sualizar o contraste entre a 
m"sica folcl6rica brasileira 
escolhida e instituicionalizada 
pelo governo e a m'sica das 
rdios tida como popularesca 
e de qualidade inferior. A 

figura 3.3 entra como representagAo de um conflito de territ6rio entre a m"sica de concerto e a 
m'sica radiofnica. Lidas como parte de textos diferentes s五o, portanto, mais distintas do que 
podem parecer quando analisadas em separado. 

A musica como educadora da alma, como term6metro de civilidade, como forma 

de alevantamento de um meio cultural artistico foi compreendida por estes cronistas 

dentro de uma tendencia generalizante, sem as especificidades pretendidas por 

nacionalistas como Mrio de Andrade.343 As compara96es com este h ltimo no 

intentam, de forma alguma, equiparar - em termos de verticalidade analitica e erudi9o 

- sua obra com os textos De Arte, pois o amadorismo em crtica e anhlise artistica, neste 

ultimo caso,6 evidente. Nao parecia haver, entre os cronistas, a busca da brasilidade ou 

de elementos originais, regionais. O regional entra, ento, como elemento denunciador 

de uma concep車o de universalidade local, formada e desenvolvida, como procurarei 

expor daqui por diante, a partir de experiencias muito prximas ao cotidiano dos 

343 BARBOSA, Joao. Caderno de Crnicas, De Arte n。  36(29/09/1934). 
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pr6prios escreventes, sem expressao nacional, mas tomadas como eixo explicativo 

geral. 

2. Sons em Pauta: motivos musicais para crnicas locais 

As discuss6es que aqui serao levantadas partem nao daquilo que, enquanto autor, 

creio ser necessario para um debate sobre a arte musical - genericamente ou 

especificamente em Florianpolis - mas, por outro lado, das temticas selecionadas e 

abordadas pelos prprios personagens da trama hist6rica. S乞o eles msicos e intelectuais 

- por vezes os dois - dispostos a elencar as prioridades e as diferen9as, os desejos e 

separa96es necess自rias para a eleva9ao de todo material criativo ao carter de Arte. Para 

al6m da situa9ao temporal dos textos (d6cadas de 1930 e 40), aqui usados como 

sintomas de uma visao especifica sobre arte e sociedade, a discuss谷o volta-se para o 

passado, onde os personagens buscam referncia e inspira9ao; permanece no presente ao 

discutir a fun9ao dos artistas de seu tempo; e encontra-se com o futuro na manifesta9o 

do desejo, do projeto. 

Selecionei, com o intuito de ir ao encontro de algumas das concep96es sobre a 

arte musical - e a arte em geral - presentes no ambiente estudado, algumas s6ries de 

textos encontradas durante a pesquisa. A refer6ncia a coluna De Arte ser expandida, 

pois outros cronistas, criticos e msicos integrarao tais discuss6es. Basicamente, tr6s 

t6picos serao abordados a partir destes conjuntos de textos: o conceito de educaぐdo 

artstica e alma das ruas, onde a id6ia de dom artstico 6 desenvolvida; o 

conservadorismo da intelectualidade local estabelecida e a rea9ao a novas id6ias e 

conceitos; e a quest乞o da recep9谷o do repert6rio musical moderno na capital. O primeiro 

trata de apresentar - depois do capitulo inicial, onde procurou-se verificar como foram 

recebidas na capital, as propostas nacionais para a educa9ao musical - uma concep9o 

local (e talvez individual) acerca da educa9谷o artistica, como forma de expandir 

verticalmente a referncia regional, concebendo-a como algo al6m de mera rebarba do 

nacional. No segundo t6pico, procurarei dar mostras de algumas id6ias relativamente 

inovadoras no que diz respeito a s concep96es artisticas na capital e parte de sua 

repercussao (aquela que foi possivel mapear) no meio intelectual em questao. O 立  ltimo 
item entrar自  como forma de demonstrar algumas das justificativas do refugo ao material 
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musical moderno em Florianpolis no segundo quarto do s6culo XX, dando forma ao 

esquema funcional de um instrumento - ao qual refere-se o titulo - capaz de fixar, 

conservar e reproduzir determinados sons. 

2.1 Odom, omsicoe a educacdo artstica 

Joao Barbosa, pouco antes de despedir-se - temporariamente - do exercicio de 

cronista De Arte, passando o bastao ao colega Sebasti谷o Vieira, introduz em um de seus 

textos uma referencia a uma esp6cie de instinto musical popular, o qual denomina alma 

das ruas.344 Esta temtica ser, em seguida, longamente desenvolvida por Vieira 

Centrarei as pr6ximas linhas na anlise destes escritos. 

Sebastiao Vieira, em seu primeiro De Arte, recorre a um antigo Diciondrio de 

Sin6nimos da Lngua Portuguesa, de Roquette, ye訪おsimo col雌尼ndio editado em 1850, 

em busca de defini96es apropriadas para a arte, tema sobre o qual deveria discorrer nos 

pr6ximos textos. La encontrou a seguinte defini9ao: Artes Liberais chamavam os 

antigos as que ornavam e eram cuクivadas Por homens livres, em oPos叩do as que s6 
exerciam os escravos, mas加/e se entendem as em que predomina o esjルito, como α 
pintura, a escultura, a arquitetura, a mzIsica, etc. Tal enunciado poderia ser o ponto de 

partida para nossa discussao. Partindo, por6m, da interpreta9ao que segue, dada por 

Vieira, pode-se perceber que tal tarefa nao constitui uma grave necessidade, O cronista 

faz uma leitura bastante especifica, percebendo no texto elementos que, para mim, 

permanecem ocultos. Segundo o pr6prio: a explicaぐdo, pois,' bastante clara, ao que 

nos parece・ Arte na acepぐdo exata, quer dizer metodizacdo de ulll Dom.345 Este 釦io 

melhor pretexto encontrado para dar inicio a uma discusso de horizontes j言  
previamente definidos e que se estendeu longamente, ocupando uma s6rie de textos De 

Arte.346 

O processo de forma9ao artistica deveria ser, para Vieira, uma esp6cie de 

investimento em individuos que possuissem alguma inclina9乞o especial para coisas mais 

ou menos transcendentes. Partindo deste pressuposto, a arte em si n谷o ensinaria nada de 

34 ' Caderno de Crnicas. De Arte n。  41 (O5/1O/1934、  
345 Caderno de Cr6nicas. De Arte n。  44 (O9/1O/1934. 
346 Esta temtica estara presente, de forma direta ou indireta, em toda a primeira fase de Sebasti谷o Vieira 
na coluna De Arte; fase esta que vai da crnica de nmero 44 at6 a de sexag6sima primeira, quando 
Barbosa retoma a redaao da coluna. 
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novo, mas deveria, por outro lado, metodizar o que jh existe por milhares de anos 

Como exemp珂o autor refere-se Mingua:a gramdtica ndo aj加・ metodizou as regras, 

enfileirou-as, classfIcou convenientemente todos os fatos inerentes d palavra escrita ou 

falada. Da mesma forma ele concebe o dom artstico. Ha, creio, uma pequena confuso 

entre o fazer artistico e a t6cnica, entre a cria9ao e o estudo. A atribui9ao de um carter 

artistico a determinada composi9ao musical deveria guiar-se pelo seu estado de 

lapidacdo, ou seja, pela presen9a de determinados sinais indicativos de associa96es 

linguisticas especificas, combina96es do c6digo musical que deveriam, invariavelmente, 

ser almejadas. 

Ha, conforme o autor, no caso da msica, uma certa transcendentalidade, um 

carter misterioso e divino que, para al6m da metodiza9ao das aptid6es naturais, a 

tomava, mesmo na forma de diamante bruto, extremamente rica. Neste contexto, a arte 

dos sons se apresenta sob dois aspectos distintos: a arte vestida defina indumentria e 

a arte nua. A primeira seria a verdadeira arte, aquela de maior valor, endere9ada aos 

que a apreciam de olhos abertos. A outra, apesar de usufruIda por aqueles de 

sensibilidade anmica'.J que outra cousa ndo fazem sendo 'ouvir'sob o xtase divino 

que cega no momento os olhos materiais, seria a mais acatada, embora na maioria das 

vezes nao devesse ser chamada de Arte, mas de dom, tendo em vista n乞o ter obedecido a 

estudo algum.347 

Os msicos aos quais Vieira se refere como exemplo trazem sempre consigo 

lembran9as de uma velha amizade. 査  a partir da vida pessoal, dos tra9os da 

personalidade (e nao de assuntos essencialmente musicais) que o cronista vai 

desenvolver suas hist6rias e conceitos. Em meio aos diversos textos, escolhi o 

personagem Juvenal Rosa, um violonista apontado como parte de um dos cendrios que 

comp6em aquilo que chama a alma das ruas: o da msica da noite, feita sobre o palor 

daんα・ Para os que sabem gozar a si4フrema delcia das serenatas to brasiたiras como 

o cruzeiro que nos ilumina.348 Apesar da distin9o entre a msica executada em 

concertos e a msica concebida como ligeira, de divertimento, o cronista se refere a 

Juvenal Rosa como um msico de diversas qualidades, aproximando-o do conceito de 

347 T_&_ 
- .ivao iaroosa a aenniria, mais adiante como a prpria alma das ruas, que 6 a msica popular que o 
gu型to讐讐a, enjeiranao o tema comヂ suas originais varia6es; ' a msica ri/mo e coraco; ‘α 
musica aisplicenre; eo retrato sonoro da ra9a. Caderno de Crnicas, De Arte n。  95 (13/12/1934). A 
musica rumo e coraC ao nao e , contudo, raciocinio. 
fl'VIEIRA, Sebastiao. Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  47 (12/10/1934). As cita96es que seguem sao do 
mesmo trecno. 
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instrumentista erudito, de estudos aprofundados.349 E ressaltada, por6m, a sua aptido 

nata, seja na performance, quando acaricia com perfeiぐdo o instrumento intrprete do 

seu opulento sentimentalismo; seja na arte de compor, onde demonstra sua habilidade 

no desenvolvimento das letras de suas can96es, repletas de versos bons e bem medidos 

com a mzIsica que se prendem, al6m de uma extraordindria riqueza de harmonias, 

possuindo coloridos a que'.J imprime toda a emotividade de sua alma branca,戸ita de 

ar,ninho. Todas estas sao qualidades que, em outros momentos, foram associadasa 

msica s6ria,a msica de concerto.35O Embora estes textos n谷o possam ser entendidos 

como um processo de inclus谷o de repert6rios e artistas populares, tendo em vista que 

constituem a96es aparentemente isoladas e sem tal pretensao, ressaltam a existencia de 

um certo trnsito positivo (aceita9ao) do ouvinte em questao por ambos os meios: o 

erudito e o popular. E mais do que isso, ao traduzir tais audi96es no formato de critica 

de arte, as traduz de forma semelhante, ainda que divididas pelos r6tulos que 

socialmente lhes conv6m. Alguns textos denunciam, por outro lado, um carter dualista 

por parte dos crticos, indicando a impossibilidade de coexistencia pacifica entre 

determinadas composi96es dentro de um mesmo repert6rio. Em texto de 04/12/1934 

(De Arte n。  87), jh reproduzido no segundo capitulo, Barbosa criticava a fusao de 

repert6rios populares e de mIsica seleta nas apresenta96es das bandas locais, em 

especial a Amor d Arte, defendendo a inviabilidade de uma conviv6ncia harm6nica entre 

composiぐ6es de valor artstico e a msica que chama barata e rampeira.351 As vozes 

que saem deste texto escrito por Barbosa esto contrapostas: por um lado, aparece-nos a 

dire9ao de uma prtica musical mista, uma fusao de repert6rios praticada de fato, e em 

cujo centro estao as bandas de msica locais, situadas, se vistas a partir do mapa 

musical criado pelos crticos, na fronteira entre o popular e o erudito; por outro lado, a 

anhlise do escritor deste excerto aponta n乞o uma realidade, mas um desejo, uma critica 

do presente que erige um projeto de segrega9ao, ou talvez de sele9ao. 

Retomando ao caso de Juvenal Rosa, em que medida se poderia situa-lo em um 

ou outro campo? Para Vieira, o violonista 6 o nome grandioso de um dos mais 

representativos elementos da arte da alma das ruas. Sua msica 6 percebida como 

349 Ver, por exemplo, texto sobre o pianista Alvaro Dem6filo Xavier (Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  
48 1 13/10/1934) ou os vrios textos sobre Juan Ventura (Caderno de Crnicas, De Arte n。  51, 53, 56, 58, 
61-2).

- 	 て了 	 ノハ  ーー Lontorme Vieira (De Arte n' 57 - 25/10/1934) a mlIsica de cmara seria a mljsica por excelncia: 
Nada mais be亙 nada mais puro, em matria de msica! Ver ainda a crtica musical referente a s 
composi96es de Juan Ventura: VIEIRA, SebastiAo. Caderno de Crnicas, De Arte n。  56 (24/10/1934). 
351 Muito pouco dos repertrios destas apresenta es pde ser mapeado. pois raramente estes nroramas 
難競蕪議難I 

eram divulgados. Alguns foram encontrados e discutidos no capitulo II. 
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distante, a salvo das defini96es pejorativas atribuidas ao repert6rio popular. Ha, ao que 

parece, para al6m das passagens comuns entre diferentes territ6rios sonoros, uma s6rie 

de imagens que acabam promovendo uma certa mobilidade do conceito de msica neste 

ambiente. No decorrer dos vrios textos de crtica musical coletados, esto presentes 

algumas adjetiva96es - referenciando artistas, composi96es, aprecia96es e performances 

- que indicam um certo sentimentalismo trgico, uma nostalgia insistente que procura 

anular qualquer inten9乞o de revolu9ao ou renova9ao. A associa9ao entre msica e 

tristeza, solitude, religiosidade, devo9谷o, sofrimento e, principalmente, fertilidade e 

sobriedade sonora do passado sao frequentes nos textos e sugerem uma concep9ao de 

msica que se relaciona, em certa medida, com aquela do homem romantico. O artista 

portador do dom,6 transcendental,6 u nico,6 sofredor, e seu produto, a arte,6 a prpria 

pe雄igaくフ da Dor.352 

Predominou em ambos os cronistas, Barbosa e Vieira, uma percep9ao mistica 

acerca da arte musical que, por sua vez, nao era instrumento de decifra9ao e tradu9ao da 

realidade - embora possa-se extrair dos textos algo neste sentido - mas meio para 

alcan9ar o prazer est6tico, alvo do ideal artstico em vigor naquele momento em 

Florianpolis, e educador da alma por si s6. Este clima melanc6lico marcava tamb6m o 

estilo de alguns textos De Arte. A tragicidade era criada atrav6s de narrativas 

flagrantemente nostalgicas e uma morbidez quase wertheriana,353 salvo as devidas 

propor6es no que diz respeito a qualidade dos textos.354 A associaao entre jornalismo 

352 Termo usado por Joao Barbosa no texto De Arte n。  63 (03/11/1934). Segue parte do texto onde se 
insere tal expressao: Arte, palavra to divina, que aだ no n"mero de letras'igual a DeusクArte,d nica 
forma cue Deus encontl・‘rn vara inocular no homem umd tomo de sua essEnciaグArte, vocbulo sem 
sinonimo; peグelCdo da Dor!! Arte, retra切 de Jesus!! ks humilde como o Nazareno e sublime como α 
Virtude!! A ti ningu'm se iguala embora te mnv可em.! E como mal compreendda, 由 como te ignora a 
massa de ignara!2.．ノ Antes assim.., o reduzido nlmero dos que te cultivam, mais te querem e mais te 
αdoram!... 
353 Expressao usada por Vasco Mariz, em referencia a obra de Goethe Os sofrimentos do jovem Werther, 
para descrever o cen自rio musical em Milo por volta de 1870. Milo atravessava afase aguda romdntica 
dos scap柳ia概 com melancolia e morbidez wertherianas, enamorados da dor e da morte... MARIZ, 
Vasco. Histria da msica no Brasil. Rio de Janeiro: Civilizac乞o Brasileira. 1994. o. 80. 
354 Segue trecho de um texto de Sebastio Vieira a ttulo de exemplo: Noite chuvosa! Treva densa, 
trazendo-nos pensamentos mais negros que o ambiente em que mergu訪amos os o訪os perscrutadores na 
dnsia de divisar os longes das nossas evoca戸es alguma coisa que nos inspire a escrever este pobre De 
Arte! A luz bruxuleante da vela numa tristeza infinita, a casar-se com leve rumor do gotejar das 
goteiras que, hd dias, lacrim可a na dor incdgnita de a智uma secreta mgoa, tudo, tudo nos faz ausentar 
sempre cada vez maisa Possibilidade de dizer cousら α加da que Por sagrado dever, sobrea divina arte 
ルm'sicaJ, sobre essa arte imaculada que merece um outro ambiente quando a ela nos reftrimos, 
gravando com a pena os nossos pensamentos. No. No d possvel dizer nada.'.J Fico com esse 
tamborilar da chuva, sobre as vidraぐas frias e empanadas, pois que esse tamborilar‘ α mlIsica da noite 
de hoje, ttrica, fria, sem graca, trevosa, porque a natureza assim o quer, trevosa ainda porque a mdo do 
homem parece tamb'm, sem o saber, querer acompanhar a mdgoa infinita que anda pelos cdus e que 
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e movimento romantico n乞o 6 caracteristicamente catarinense ou florianopolitana. 

Prov6m da primeira metade do s6culo XIX, quando este tipo de comunica9ao de massa 

assumiu de forma definitiva o papel de mercadoria.355 Os editoriais, artigos, cr6nicas, 
ensaios, folhetins e crtica de arte misturavam-se a um certo conservadorismo moral, a 

um romantismo literrio, e expressavam parte da imagem almejada e reproduzida pela 

elite letrada no mundo ocidental naquele perodo: 

"a segrega9o entre os espa9os pblicos e privados, a constru9o de uma 
moralidade patriarcal, o gosto pedag6gico do til e do agradvel, o mito de 

a liberdade de expressao e crtica seriam a garantia da constitui9ao e dos 
itos civis. Icone da modernidade, sua presen9a tomou-se to marcante 

que at mesmo cidades distantes e inexpressivas como Desterro passaram a 
ter [pelo menos] dois jornais bimestrais a partir de 185O".356 

O momento aqui estudado 6 de transi9ao, pois apesar de resguardar uma s6rie de 
valores elitistas, de segrega9えo a s manifesta96es populares, tamb6m se remete a elas 

com um olhar parcialmente contagiado pelas discuss6es j em voga nos grandes centros 

do pais referentes ao nacionalismo. Pode-se apontar uma nova dire9ao, um novo olhar 

para a cultura local - o qual procurarei discutir brevemente nas considera96es finais 

deste trabalho - quando, na d6cada de 50, proliferam-se em Santa Catarina os estudos 

folcioristas. Tal perspectiva nao pode ser percebida como inclusiva, pois segue uma 

metodologia classificatria, privilegiando determinados tipos de fatos da cultura 

considerados validos para um processo de cria9ao de geneses s6cio-culturais.357 Mas 
representa, de fato, uma mudan9a de visao sobre a cultura popular. 

anda pela terra. Choremos, com o tempo que passa as lgrimas dessa cousa misteriosa que'treva e nos 
faz tatear velas estradas da vida... Caderno de Crnicas. De Arte no 144 (O5/O5/1936、. Grifo meu. 
355 n 一一  」  T一一  ~・ 1 』  … さegunao itamar さ  ieoert, o aavento ae governos mais ou menos l写7resentativos transjormou-o /0 
jornal] num artigo de primeira necessidade na luta dos partidos pela persuasdo da opinio p"blica ー  
composta, no mais das vezes, por um seleto grupo de proprietrios, nem sempre letrados; a melhoria dos 
processos tcnicos deルbricaぐdo de papel e impressdo baratearam o custo do produto final一 tornando-o 
acessveルuma parceルcada vez mais ampla da populado que, em crescente processo た  alfabeルacdo, 
nem sempre exercia os processos de cidadania. SIEBERT, Itamar. Cr6nica jornalistica, sociabilidade e 
vida familiar na Desterro de meados do s6culo XIX. In: BRANCHER, A. AREND, S. (orgs.) Histria de 
Santa Catarina no sdculo XlX. Florian6t,olis: Ed. da UFSC. 2001. o. 232. 
356 SIEBERT. Itamar. Obra citada. o. 232. 
357 n 一1一一一  一  一  一上一一  ‘ 」, 1 ll ． 	三  ・ 	1 	、 rT，・ TTl,、T ▲ T , ，、  ，  lA ，、  ．  」 	．  ~ ーーさoore o movimento roiclorico nacional, ver ViLI-ItNA, Linz Kociolto. 1-'rojeto e missao: o movimento 
folclrico brasileiro (1947-1964). Rio de Janeiro: FGV/Funarte, 1997; e TRAVASSOS, Elizabeth. Mirio 
e o Folclore. Revista do Patrim6nio Hist6rico e Artstico Nacional, n。  30, 2002. 
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2.2Aprma9do do critico e o medo da atualizacdo 

Obviamente, ao estudar a produ9ao de textos De Arte analisa-se, em grande 

parte, seus escreventes, suas vis6es de mundo, suas condi96es s6cio-intelectuais. Vieira 

e Barbosa eram, ao que tudo indica, parte de uma classe m6dia, sem grandes posses, 

mas detentores de certo respeito pela condi9ao de membros da imprensa local e, 

principalmente, pelo papel de crticos e sujeitos do cen自rio musical local. A constru9o 

destes textos aponta, por6m, para um acesso muito restrito a produ9谷o intelectual da 

6poca e mesmo aquela anterior ao s6culo XX no que concemea arte ea msica. Vieira, 

conforme ja disse anteriormente, n乞o era um grande leitor, ainda que se interessasse por 

historietas de compositores europeus. Barbosa demonstra familiaridade com a escrita 

jornalistica da poca. Sempre informado de noticias nacionais e internacionais, 

consegue por em prtica um texto ir6nico e repleto de referencias externas, coisa que 

Sebasti乞o Vieira raramente conseguia fazer. Mas ainda que "atualizado", o texto de 

Barbosa tamb6m se encaixa naquele modo de escrita jornalistica romantica oitocentista 

comentado anteriormente. 

A produ9ao de crtica artstica nao pode, por6m, ser reduzida ao produto destes 

dois cronistas - embora seja essencial em termos de msica no perodo. Alguns dos 

principais intelectuais locais escreveram sobre arte e, por vezes, sobre msica, como 6 o 

caso da obra A MIsica em Santa Catarina no sdculo XLX de Oswaldo Rodrigues 

Cabral, publicada em Florian6polis no ano de 1951. Altino Flores, propriet自rio de 

diretor geral d'O Estado, o mais antigo jornal da capital, tamb6m interessou-se por 

quest6es artsticas, principalmente na rea da literatura. J. Roberto Moreira, professor 

do Curso Normal do Instituto de Educa車o em Florian6polis, tamb6m integrou o 

pequeno e seleto grupo de escritores que se dedicaram a crtica artistica em jornais do 

perodo. Seus textos representaram uma nova forma de expressao da crtica local 

Moreira n乞o chegou a fixar-se enquanto colunista como Vieira e Barbosa, contribuindo 

com alguns poucos @or6m extensos) textos tratando, de forma geral, das tendencias da 

arte mundial. As discuss6es por ele propostas inovaram n谷o somente na escotha 

temtica. At6 aonde pude verificar, escreve as primeiras crticas tratando (com certo 

conhecimento de causa) de quest6es da arte moderna - suas proposi96es, suas escolas, 

seus artistas - tratando o assunto com verticalidade analitica e um posicionamento, 

pode-se dizer, positivo diante das novas realidades da arte mundial no s6culo XX 
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Em termos de produ9ao intelectual, Moreira foi razoalvelmente ativo. No inicio 

da d6cada de 40 - 1941, mais precisamente - coordenou a publica9乞o de uma revista 

especializada na rea de educa9ao, chamada Estudos Educacionais. Foram encontrados 

alguns poucos exemplares e n谷o se sabe da dura9ao integral da revista.358 O peri6dico 
continha textos diversos, muitos deles tratando de psicologia educacional. Os autores 

variavam entre intelectuais locais e nomes nacionais, de Oswaldo R. Cabral a Roger 
Bastide.359 Moreira, catedrtico em psicologia, escreveu v自rios textos nesta rea com 
enfase na educa9ao.360 

Antes de entrar na polmica acesa a partir de seus escritos com Altino Flores, 

procurarei estabelecer em que sentido o texto de Moreira se difere dos textos De Arte 

at6 agora trabalhados. Para tal tarefa, busquei dois textos de tematicas semelhantes - 

rela96es entre poesia e msica - um assinado por Sebastiao Vieira (De Arte n。  55 - 
23/10/1934, Caderno de Cr6nicas De Arte e Anexos - vol. II) e outro de autoria de J. 

Roberto Moreira. As compara96es que seguem tem o intuito de estabelecer paralelos e 

diferen9as entre os textos, buscando identificar e analisar caracteristicas que digam 

sobre as abordagens e conteudos, e nao sobre incompatibilidades entre estilos pessoais. 

Apesar das semelhan9as tematicas e dos recursos de convencimento comuns, os 

caminhos trilhados sao diferentes, quase que opostos. Vieira, sabe-se, manteve durante 

seu perodo como colunista n'A Gazeta uma posi9ao extremamente crtica - contrria - 

aarte modernista. Suas escolhas artsticas pairaram basicamente sobre os s6culos XVIII 

e XIX, podendo-se estabelecer, a partir de algumas das principais referencias citadas 
(Bach - 1685-1750; Haendel - 1685-1789; Haydn - 1732-1809; Mozart- 1756-1791; 
Beethoven - 177011827)361, alguns pontos de contatos com a msica barroca e, 
principalmente, romantica. No texto em questo, onde discute as aproxima96es entre a 

msica e a poesia, Vieira segue o seguinte raciocinio: o ritmo na msica 6 o pr6prio 

358 Foram encontrados cinco exemplares, relativos a quatro anos: Ano I, n。  2, nov. de 1941; Ano II, n。  3, 
nov. de 1942; Ano ifi, n。  4, jul. de 1943; Ano III, n。  5, dez, de 1943; e Ano V, n。  6, mar. de 1946. A 
dura9乞o minima da revista foi, segundo as indica96es, de cinco anos. Neste丘  ltimo volume, 3. R. Moreira 
aparece como fundador, mas n乞o mais como diretor do peri6dico, agora chefiado pela professora 
Antonieta de Barros. 
359 Ja em 1942, Cabral, antecipando a escola foiclorista catarinense da qual faria parte quase uma dcada 
mais tarde, publicou um texto sobre as dangas de Gongos no sul do Brasil. Estudos Educacionais. Ano II, 
n。  3, 1942. 
360 Entre os textos escritos por Moreira, estavam Fungdo da escola p"blica catarinense e Psicologia, 
monismo e materialismo: como surgiu e se formou um unilateralismo filosfico, ambos publicados na 
revista n。  2, Ano I; Idealismo crtico e educa戸o - Ano II, n。  3, 1942; 0 equipamento original do homem 
em face do comportamento coletivo ~ Ano III, n。  4, 1943; Da nocdo defatops勺uico e das possibilidades 
da psicologia (dedicado a Roger Bastide、ー  Ano Ill. n 5. 1943. entre outros. 
361ハ  ーーー  ー  ーー 1 	f、」  一 	l I、  , ・  一  ，、  ‘ 」 	r,,", 1』n ノ‘ 	,,IハrI，ハ,ノ 	 L七 …Uomo exemplo, ver Uaderno de Uromcas, fie Arte n' 147 e 148 (8 e I I/(J5Il936, respectivamente). 
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ritmo da poesia. Sua defini9ao de ritmo resume-se a id6ia de tempos fracos e fortes 

fixados atrav6s da repeti9ao, tal qual oferece a msica de Mozart ou de Haydn. A 

complexidade ritmica das baterias de jazz-bands, por exemplo, nao se encaixa neste 

padrao. Tal como na msica, o ritmo na poesia tamb6m deveria seguir tais pressupostos 

que, mais do que meros convencionalismos, seriam exigncia do grande ju為  o 

soberano juiz que d no dizer do ant好ussimo Padre Moura, o ouvido, que por sua vez, 

teria uma esp6cie ordem universal e n乞o uma constitui9乞o cultural. Portanto, foi com 

raiva dele que os inimigos 凌） ritmo fundaram a 知esia c翌フenga ’ α que deram o nome 
deルturお1α・・・ Casemiro de A breu e Castro Alves ndo souberam dessa novidade, pois 

tiveram αルlicidade de morrer antes do advento dessa bela cousa! Esta seria, ent乞o, sua 

leitura da poesia dita futurista: a distor9ao de uma imagem ideal 

Se em Vieira ha um certo senso nostalgico, no texto de Moreira, por outro lado, 

percebe-se uma consciencia hist6rica agu9ada: a poesia da mlIsica, o lirismo da mIsica 

db todbS りs tempos, clssica ou romdntica ll樫フression む1α ou modbrna: eu 翌フren威 α 
distinguir os temas e os estilos musicaお db5dひerentes 中ocas, mas ndb 曜フren虜 α 
destacar Os de uma para glorflcar os de outra [trecho perdido] (.").362 No caso da 

msica, suas referencias compreendem compositores at6 ent乞o ignorados pela critica 

local: Considero-me, 曜フenas ulll叩reciador de lll需ルa Tenho c曜フacidade para dizer 

que prefiro Debussy aos clssicos, Stravinsky aos romdnticos, etc... O que ndo impede o 

deliciar-me ao ouvir algumas das sil加nias e sonatas de Bee琉oven, aquek adorvel 
Kleinenachtmusjk de Mozart e Lizt, e Schubert, e Ch（アin.363 A constru9ao dos textos do 

professor Moreira se dh atrav6s de referncias bibliogrficas, ou seja, percebe-se na 

constitui9ao dos argumentos uma certa atualiza9ao, uma compreensao mais aguda e fina 

das quest6es referentes a arte em geral e, principalmente, sobre a arte que lhe6 

contemporanea. Hh, entre o texto de Vieira e o de Moreira, uma diferen9a de 

aproximadamente oito anos. Diferen9a consider自vel para um perodo de transforma96es 
abundantes.364 Mas nao 6 , creio, a justificativa para o distanciamento entre ambos 

Durante a leitura e cataloga9ao dos textos de Moreira, mapeei uma breve intriga entre 

Moreira, um colega de profissao na Escola Normal, Vilmar Dias e Altino Flores que, de 

certo modo, denuncia uma s6rie de permanencias com rela9ao ao texto de Vieira 

讐MOREIRA, J. R. Poesia e m"sica. Texto publicado n'A Gazeta de 23/04/1 944 
:: MOREIRA, J. R. Animagdo Florianopoliiana. Texto publicado n'A Gazeta de 12/04/1944 
．ハJ" 1、  一一  ‘ 	 」 	・  」 	 ． 	． 	 」 	 ー  

uurante este intervalo 1e tempo, onde se passou praticamente toda a Segunda Guerra e, no Brasil, 
instaurou-se o 1 stado Novo, Florian6polis passou a contar com sua primeira emissora de rdio e 
preparava-se. para abrigar sua primeira orquestra sinfnica - da qual Vieira ser o primeiro regente - 
ievaua a pratica em I 94う, mas idealizada no ano anterior. 
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O escrito que da inicio a discussao, tendo Moreira como autor e intitulado 

Panorama Esttico, trata, de forma geral, da evolu9ao nos modos de ver (que chama 

pontos de vista) nas artes plsticas, mormente em pintura, desde fins da Idade M6dia at 

meados da arte moderna.365 Um texto sobre arte de Ortega y Gasset lhe serviu como 

base para o artigo que, por sua vez, defende uma concep9ao evolutiva da cria9o 

artistica, criticando abertamente o academismo, colocando-o como atravancador do 

progresso da arte, mera tendencia imitativa que se aproveita dos inovadores como 

mestres cujas normas se devam eternizar.366 Incita, portanto, a necessidade de um olhar 

hist6rico para o tratamento do objeto artstico, contraposto aos preconceitos formados 

pelo comodismo da arte acad6mica. Tal crtica acabou, ao que tudo indica, por 

constranger a figura de Altino Flores, um dos idealizadores da Academia Catarinense de 

Letras e defensor de uma arte (mais especificamente a Literatura) academica, regida por 

pressupostos parnasianistas e desvinculada das discuss6es de vanguarda nacionais e 

internacionais.367 

Em texto provocativo intitulado Plgio: sim ou ndo?, Flores disserta sobre as 

recorrencias hist6ricas do plgio. O plagi自rio seria portador de um disturbio psicol6gico 

semelhante ao do ladr乞o, concebido invariavelmente como cleptomaniaco.368 O artigo6 

365 Publicado n'A Gazeta do dia 05/04/1944. Moreira fecha o texto prometendo um artigo especifico sobre 
a arte moderna. norm nao o encontrei oublicado n'A Gazeta. 
366 Creio que o autor a que Moreira se refere 6 Jos6 Ortega y Gasset, fil6sofo espanhol (Machi, 09/05/1983 
- Machi, 18/10/1955) que tamb6m atuou como ativista poltico e como jornalista. Iniciou seus estudos 
com padres jesuitas, graduou-se e doutorou-se em Filosofia na Universidade Central de Machi no ano de 
1904, ap6s breve passagem pela Universidade de Deusto, em Bilbao. Em seguida foi para a Alemanha, 
onde viria a sofrer influencia da Escola de Marburgo, de forte inclina9ao pelo idealismo. Em 1910 obt6m 
a ctedra de Metafisica na Universidade Central de Madri e em 1917 se torna colaborador do jornal Ei 
Sol, onde publicaria seus ensaios Espaia invertebrada (1921) e La rebeiin de ias massas (1930). Funda 
a Revista de Occidente em 1923, responsvel por traduzir e comentar grandes autores contemporneos na 
Filosofia, como Edmund Husserl. Oswald Soeunler. Georg Simmel. Hans Driesch e Betrand Russel. 
367 ハー  ーーー 与一一  ， 一 	I, 	、I一一土  一一  ニー  二  一 	二 	一一一  一一‘ 七一一一一一一  ‘一一」一  一  1一  」,一  」一  一  一一  一  ーUs escritos do protessor Moreira provocaram, parece-me, um certo impacto tanto pelo tato de se tratar 
de um forasteiro (nao foi possivel descobrir de onde veio exatamente, mas somente o fato de nao ser 
natural de Florian6polis) quanto pelas mostras de erudi9ao, tao incomuns no meio jornalstico de entao. O 
pr6prio Altino Flores diz, em trecho publicado n'O Estado: O Sr. J. Roberto Moreira, cuja atividade 
publicitria ultimamente feita pela imprensa desta capital tem despertado o interesse de quantos 
desejariam ver o nosso meio vulcanizado por maior amor s coisas do espirito にノ． O Estado, 
12/04/1944. 
368 Segue trecho do texto sobre o assunto: Disse Remy de Gourmont que 'a psicologia do plagirio se 
prende naturalmentea do ladro, e ambas a do avestruz. O plagidrio ou'ignorante e acre山α que todo 
mundo d ignorante; ou ele sabe, e a vaidade lhe faz crer que'o d nico a saber’．のEm geral, o plagirio 
sup6e que nunca ser apanhado em cuクα． 'O jogador de loteria escolhe um n'mero e acredita que ele 
sair. Oplagirio escolhe""l ndmero e acredita que ek ndo sair. Todos os n鳶meros podem igualmente 
sair. Eis porque d desarrazoado jogar na loteria ou roubar,. mesmo milh6es, ou copiar, ainda que sejam 
quinze linhas, de uma obra em 50 volumes'.のOs nmeros referem-se a s seguintes notas de rodap6: (1) 
Remy de Gourmont: Le probl6m du style. 6 edi9o. Paris, 1907, pp. 139-40. (2) Idem, obra citada, p. 
142. Este artigo foi publicado n'O Estado de 10/04/1944. 
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(ironicamente ou n乞o) marcado por uma s6rie de notas de rodap6,369 que chamam a 
aten9ao - sem nomes ou referencias diretas - para o uso desordenado de cita96es no 

texto de Moreira.370 Altino Flores cita, ainda, o trabalho de um certo lisboeta - Cruz 

Malpique - professor do Liceu Nacional Salvador Correa, autor de um livrinho de titulo 

bastante ambicioso: 'Como se faz um escritor'. Segue uma s6rie de crticas ao livro e, 

dentre elas, a men9ao a excessiva pretensao de uma obra que tem como objetivo dar a 
receita de como escrever.371 Esta seria mais uma das indiretas a Moreira, cujo texto teria 
a pretensao de ensinar a ver o objeto artistico. O artigo finaliza com a frase provocante 
Tamb'm o Plagldrio Podb ser 曜フαnhadb db sui7フresa Po眠 comoル  disse algu'm,月后 d 
grande, mas o acaso'maior. 

Moreira 6 alertado pelo colega de profissao Vilmar Dias sobre a possibilidade 

deste texto, o qual ainda nao tinha lido, referir-se a sua pessoa. Assim que possivel 

providencia uma resposta, que 6 publicada dois dias depois. Tanto Flores quanto Vilmar 

Dias negam veementemente qualquer confabula9ao ou inten9ao de referir-se aos 
trabalhos do professor Moreira.372 E de fato tal associa9ao nao pode ser comprovada, 
embora me pare9a evidente, tendo em vista que esta n乞o foi a primeira nem a 丘  ltima 
polemica em que Altino Flores veio a se envolver publicamente, usando seu jornal 

como forma de ataque aos defensores da arte moderna. Em 1949, por exemplo, teve 

369 も  v自lido lembrar que este nao 6 o inico artigo de Flores pontuado por uma s6rie de notas. Em 
03/04/1944, publicou n'O Estado o artigo Um nome para uma Rua, no qual constam diversas notas 
apontando referencias e observa96es. Esta 6 , de fato, uma peculiaridade daquele autor, pois nao foi 
encontrado nenhum outro texto, tanto n'A Gazeta quanto n'O Estado, que portasse tal complemento. A 
nota de rodap6, al6m de exercer um papel insinuantemente critico com rela9ao a Moreira,6 indcio de um 
desejo de cientificidade nas publica96es jornalisticas, que constituiam, salvo raras exce96es - como a 
revista Estudos Educacionais ou as discuss6es de caf - o丘  nico veculo de express乞o da intelectualidade 
local. 
370 A tal crtica, J. Roberto Moreira responde: J disse tal em um dos meus artigos, onde aponto sempre o 
que ndo d meu e, freq#entemente, como me veio a idia mestra do que alinhavo no papeにIto sem me 
preocupar com a precむdo meticulosa de livro e pgina, pretensiosas, deselegante e [trecho perdidoJ da 
mem6ria, muitas vezes, mais por honestidade que pelo prazer avelhantado de citar.Quem duvidar das 
cita96es, que venha a mim e eu訪e mostrarei o livro.Ndo me zangarei por isto porque esta dlvida ser, α 
certo ponto, um elogio: atribuir α mim o pensamento que sob as citag6es exponho. MOREIRA, J. R. 
Animaco Florianovolitana. A Gazeta. 12/04/1944. 
371 h 一一」一  t 	,・ 	一  ,. 一  L 	I、  ,-. 	、 I, . 	.., , 	. 	. 	 .. 	- 	ノ、  ー  segue trecno relerente ao livro ao prol・ Cruz Maゆique: I ma a gente sabe que um escritor nao se faz 
com 252 pdginas dessa estofa. Semelhantes livros tm tanta possibilidade de dar fruto concreto, quais 
aqueles outros intitulados 'Como enriquecer 二 'Como serルliz etc. Ademais, o autor'dos que malsinam 
e remoqueiam a gl・mndtica, taxandoーa de加姐l obstruto,・ロ e nociva.Esse homem ilustre, cue auer dill・  
regras a quem aeseja escrever com arte, ndo admite um livro que nos ensine a escrever com limpeza.E 
dos que ainda laboram na confusdo do estilo仇errio e correco de linpuapem... 1grifo do original1. 
372 AlA工  一  T、1一 	一一，  ,, 一 	， l 	t 子，  ''''Altino Flores publicou, alem do E plgio: sim ou ndo?, outro texto em resnosta ao Animacdo 
florianopoittana de Moreira, intitulado E lamentvel... (U Estado, 12/04/1944), salientando a escolha 
aleat6ria do tema. O professor Vilmar Dias publicou, tamb6m n'O Estado, no dia 13/04/1944, uma carta 
negando ter insinuado que o texto de Flores tivesse um carater provocativo direcionado a Moreira. Este 
丘ltimo publica ainda mais um texto sob o titulo de Trplica (A Gazeta, 13/04/1944), desaprovando o 
cinismo dos companheiros de profissao. 

174 



inicio uma polemica entre Flores e o escritor Elio Ballstaedt, participante do Circulo de 

Arte Moderna. A discussao se estendeu at6 1950, perodo em que foram publicadas 

dezenas de textos de ambas as partes, embora Flores, na condi車o de propriet自rio de 

jornal, tenha sido responsavel por grande parte deles, escrevendo quase que diariamente 

n'O Estado durante mais de um mes.373 Este embate teve inicio com a publica9ao de um 

suplemento literrio em agosto de 1949 n'o Estado, escrito por Elio Ballstaedt. 

Intitulado Goethe e a geraぐdo dos novos, o texto estabelecia uma rela9ao entre os 

jovens alemaes do Sturm und drang e a juventude brasileira contempornea que se 

voltava contra o academismo vigente. Em 16 de outubro do mesmo ano, Flores publica 

Goethe, os novos e os velhos, dando inicio a longa intriga crivada em meio a s paginas 

de jornais locais. As respostas de Ballstaedt foram publicadas na pagina literria 

patrocinada pelo Grupo de Arte Moderna n'O Estado. O conte丘do destas discuss6es no 

ser自  discutido aqui.374 Contudo, esta breve exposi9ao serve para dar mostras mais 

evidentes do posicionamento est6tico, poltico e intelectual de Flores. 

Retornando a discussao deste com Moreira, ocorrida cinco anos antes, parece 

nao ter ocasionado maiores desdobramentos, pelo menos nao passiveis de serem 

descobertos. Revela, por6m, um certo receio, uma recep9ao desconfiada e de certo 

modo agressiva com rela9ao a atualiza9谷o competente de intelectuais que nao fizessem 

parte de um circulo aceito e coeso. A forma9ao destes pensadores locais, at6 onde pude 

perceber, seguia uma trajet6ria pr6pria com rela9ao ao restante do pais, com uma 

pequena circula戸o de intelectuais entre Santa Catarina e grandes centros como So 

Paulo ou Rio de Janeiro. As parcas institui96es de ensino superior n谷o incentivavam a 

produ9ao cientifica. A formaao de bibliotecas era tamb6m precria. As consultas sobre 

arte moderna feitas por Moreira, por exemplo, serviram-se de bibliotecas particulares, 

m Os textos publicados vao desde 16/10/1949, data da publica9乞o do seu primeiro texto tomando parte na 
discussao, at6 23/11 do mesmo ano. No ano seguinte, Flores seguiu publicando textos de crtica ao 
modernismo, sempre recheados de ataques pessoais aos adeptos e simpatizantes locais desta corrente 
artistico-intelectual. O u ltimo artigo publicado (de Altino Flores) data de 24/05/1 950, continua9ao de uma 
discussao que havia come9ado no inicio daquele m6s sob o ttulo Ainda temos o que dizer. Em novembro 
de 1950, Othon Gama D'E9a publica texto em defesa do amigo Altino Flores intitulada Da Arte e do 
Modernismo, criticando modernistas, comunistas e existencialistas. Encontrei, ainda, a transcri9きo de uma 
palestra de Gama D'E9a realizada em fun9ao da presen9a de Renato de Almeida na capital. O texto, 
publicado no boletim n。  4 (ano I, junho de 1950) da Subcomissao Catarinense de Folclore, levou o ttulo 
Arte' emoCdo. Portador de uma crtica aberta a arte moderna, o texto defmia a arte como um instrumento 
do espfrito a servico da emo9do, colocando como absurdo o exercicio artistico dirigido, ou seja, 
enaaiado. 
374 Este assunto 6 desenvolvido - embora superficialmente - em CORRA, Carlos Humberto. A 
Persむ尼ncia das ye訪as concepc6es esだガcas e a んta contra o Modernismo. 血： His房ria db cultura 
Catarinense: o Estado e as idias (vol. I). Florian6polis: Ed. da UFSC: Di自rio Catarinense, 1997, pp. 195- 
218. 
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em especial a do professor Oswaldo R. Cabral.375 Palestras sobre arte nacional eram 

rarissimas. Durante a pesquisa tive noticia de apenas uma, e embora nao deva ter sido a 

hnica, n谷o creio que tenham ocorrido muitas. A tal palestra cujo anncio foi publicado 

n'A Gazeta do dia 12/03/1944 tratava do tema A tese na Literatura Moderna e foi 

ministrada pelo entao conhecido nacionalmente professor S6rgio Milliet, diretor da 

Biblioteca Municipal de S乞o Paulo, Professor da Faculdade Livre de Sociologia Politica 

na Universidade de S乞o Paulo, crtico literrio do Estado de So Paulo. Veio, segundo o 

anncio, a convite do Governo de Santa Catarina e proferiu sua palestra no Instituto de 

Educa9ao. Cerca de um ms depois, o professor Moreira estaria publicando um texto 

sobre um tema diverso - a pintura mexicana - tendo como base, por6m, um ensaio de 

S6rgio Milliet.376 Este texto sobre a pintura mexicana foi o primeiro encontrado tendo a 

arte moderna como assunto principal - temtica esta que s6 se tornar自  freqente (e no 

isenta de crticas) com a forma9ao do Grupo Sul. 

No caso da msica (e mais especificamente do repert6rio) moderno, muito 

pouco aconteceu. Compositores brasileiros como Villa-Lobos n谷o eram referenciados 

senao como de temperamento esquisito377 ou por resultados musicais tidos como 

infelicssimos.378 Tive noticias de somente um concerto contendo no repert6rio 

composi96es modernistas. E sobre este acontecimento e sua repercussao em 

Florian6polis que irei tratar nas pr6ximas linhas 

rs Moreira argumenta: Que fazer, porm, nesta ilha adorvel em sua beleza docemente agreste, onde sdo 
impossveis os museus, que nem nas grandes metrpoles brasileiras sdo col裡 letos e pe予itos? 
Recorramos aos 乃uns e aos lilノγos de crticas, portanto; numa autodidaxia controlada e sem vaidades 
injustflcveis; com autocrtica...k:Panorama esttico. Ja citado. Em outro texto, refere-se a Oswaldo R. 
Cabral: Graas d bondade do dr. Oswaldo R. Cabral, meu amigo, posso ter diante dos olhos um d lbum 
sobre a arte moderna, ktino-americana, elaborado em vむtas dos ProP6sitos de boa vizinhanca de nossos 
amigos estadunidenses. In: Pintura mexicana. Publicado n'A Gazeta do dia 16/04/1944. Sabe-se que 
Cabral esteve nos EUA por algumas vezes em visitas diplomticas, numa das quais pode ter adquirido tal 
exemniar. 
376 ハーー」,一一一  、 I ー一,一一一 nL L ,I,”「」  …Uontorme Moreira: ざ  ergzo MzlIzet, em recente artigo de vulto e em artigos anteriores, de叩recia戸o, 
ndo esconde o valor quealr訪Ui a Diego de Rivera, Posada, Orozco e outros. Procurando mostrar que, 
desde Giotto, na pr-renascenca, α尼 nossos dias, os pintores se puseram d margem da sociedade, 
fugindo-lhe, aos motivos,a preocupa9do requintada da arte pela arte, vE nos mexicanos contemporlneos 
α tentaiかa mais sみ加 e honesta de humanizar a arte plstica.E assim, da marginalidade inacessvel ao 
povo, ela viria a tornar-se um instrumento de socializa戸く） e uma glorfIca戸o das massas. Refere-se, 
ainda, a Milliet como um dos maiores crticos literrios que o Brasil jd teve, e de valor inegvel. Claro, 
bem documentado e original. In: Pintura Mexicana. A Gazeta, 16/04/1944. 
377 Conforme VIEIRA. SebastiAo. Caderno de Crnicas. De Arte n。  i 14 (26/03/l936. 
378 Termo usado por Jo乞o Barbosa (Caderno de Crnicas, De Arte n。  164 (27/11/1937), ao lembrar das 
tentativas do compositor de adaptar toadas genuinamente portuguesas trazidas do alm mar em algo que 
manifestasse uma musicalidade legitimamente brasileira, coisa que para o cronista nao existe: Ns ainda 
ndo temos m必ica nossa, nem sequer padro!ーSamba, maxixe, catere厄  batucada, enfim, uma mistura 
ridcula de d加ii apreensdo. A m'sica popular brasileira, propriamente, ndo existe; o nossop1k-lore 
um legado dos nossos ancestrais,"sdo toadas genuinamente portuguesas 一 que eles nos trouxeram de 
alm mar, e que o Sr. Villa-Lobos anda agora adaptando de maneira infelicssima. 
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2.3 Jorge Kaszs e os"Modernistas em terreno anti-moderno'' 

E no ano de 1944, mais precisamente no dia 18 de abril, que se da por realizado 

um sonho antigo e comum entre muitos dos habitantes de Florian6polis: a forma9ao de 

uma orquestra sinfnica. E foi naquela ter9a-feira que se realizou o primeiro ensaio, sob 

a batuta do maestro - j conhecido do leitor - Sebastiao Vieira.379 Conforme ja 

comentei no capitulo anterior, a falta de instrumentistas sempre foi um empecilho para a 

realiza9谷o deste projeto. Nao se sabe, por6m, de contrata96es de msicos estrangeiros, 

tampouco como foi solucionado tal problema. Tamb6m nao foram encontrados vestigios 

da forma9ao instrumental inicial exata da orquestra, que era compostapor mais de trinta 

msicos, todos empenhados em bem executar o mais d ノ7cil trecho, α mαお pesada 

partitura de mlIsicas imortais, que sdo todo o encanto em sutileza e suavidade.380 Sabe- 

se que al6m da forma9ao instrumental, incluam-se algumas cantoras e dan9arinas, 

tendo em vista que entre os objetivos da Sociedade de Cultura Musical - mantenedora 

da orquestra381 - estava mi7フlantar naquele meio a maior dlルsdo da arte e da cultura da 
.．二“~，  君ーノ，  一  一一1一‘」．  _7_. -. ‘一  一  一1一  L一,，一一，一 382 A 一  一  」 	』 	ー  "tu.)‘し“ ノ‘'LU ヒ Jビ‘ビLu, (AU CU(IIU e (AU UUUUUO・  パ pane ao canto ncou a cargo a a 

reconhecida cantora local Ondina Simone Gheur e a parte de coreografias (bailado) da 

dan9arina Albertina Ganzo. 

A data de estr6ia @rimeiro ensaio) da orquestra foi extremamente representativa 

para a sociedade local, pois apesar de capital, Florianpolis era a u nica dentre as 

principais cidades do estado que n乞o contava com os servi9os de uma sinfnica pr6pria 

Joinville e Blumenau j五  mantinham ha algum tempo suas prprias orquestras. E mesmo 

Lages teve tal privil6gio antes de Florian6polis. Segundo uma cr6nica publicada n'A 

Gazeta de 18/04/1944 (nao assinada), a sinfnica lageana foi levada a efeito por uma 

379 O maestro contava com alguns colaboradores, membros da orquestra dispostos a auxiliar nos ensaios e 
nos pormenores das apresenta96es. Dentre eles estavam Carmelo Prisco (violinista e idealizador da 
orquestra), Jos6 da Costa Moellmann e Icl6a Vieira (sobrinha do maestro, pianista e cantora. Al6m 
destes, foi possivel descobrir o nome de alguns outros membros da orquestra como Alberto Matos, Pedro 

綴翌窓鷺豊農貿揺畿濃需霊 I窓鷺器黒無篇saing d nrniiecth . 
teceu in meros comentrios 

- pu
blicados n 'A Gazetaー，  sobre os ensaios e as 

pe9as tocadas381 	 io 1. . L_ l_ 1flA - 	 .. 	 - '"""'~“ 、“"' 1し ju1J_uu uc Iフ‘中‘十， じ1_IHI U (3切じUVO ue amimar os nroieios cm orQuestra Mmg fat・df・ tni 
instaurado um curso de msica que abrigou cerca de duzentos alunos. Era atrav6s desta sociedade, da aual 
faziam parte m .sicos e nao msicos, todos elementos tidos como de real valor para a sociedade local (A 
Gazeta, 0 1/06/1944), que eram organizados os concertos e campanhas para arrecada9ao de fundos, corno 
aquele lan9ada n'A Gazeta em 12/09/1944, onde eram pedidas doa96es voluntdrias para a compra de 
instrumentos. Os nomes dos doadores eram publicados nesta coluna, seguidos de agradecimentos e 
men96es honrosas. 
382 MILTON, H6lio. A Gazeta, 30/07/1944. Grifo meu. 
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pliade de abnegados construtores do belo e sinceros allligos da cultura artstica. E 

segue: 

"A sinfnica em referncia obteve em Lages a mais franca acolhida e a 
sociedade que a mant6m conta com o nmero de 125 s6cios que pagam Cr$ 
10,00, o que j言  representa a soma variada de Cr$ 1.250,00 para atender as 
despesas inerentes a respectiva manuten9ao. Lages oferece, deste modo, a 
demonstra9ao do espirito de coeso de seu povo em torno de uma id6ia que, 
pela sua grandiosidade, mereceu o aplauso de todos os distintos filhos 
daquela cidade serrana. Oxal自  Florianpolis possa imitar-lhe o exemplo 
apresentando a sua orquestra sinfnica para gdudio dos que sabem que h na 
beleza da arte dos sons um insond自vel mist6rio que seduz. aue encanta e aue 
eauca, ennm, os nossos sentimentos. Fa9amos fileiras, pois, em torno dessa 
realiza9ao brilhante. Acoro9oemos o a nimo dos que desejam trabalhar pela 
nossa cultura artistica. Fa9amos tudo pelo bom nome da nossa terra natal e 
teremos, assim, algo de til de nosso povo". 

De fato a realiza9ao de tal projeto concedia a s cidades uma certa legitimidade, 

uma prova de empenho pela educa9ao e civilidade dos seus habitantes. Florian6polis, 

enfim, passaria a integrar - e nao mais somente atrav6s do status de capital - o grupo de 

cidades empenhadas na constru9ao de uma imagem europ6ia do Brasil - e nao um 

Brasil estilizado ao modo europeu, como queriam os modernistas. A orquestra 

realmente vingou. Menos de dois meses depois os ensaios (que eram semanais) 

duplicaram-se. Mais um encontro na sexta foi acrescido aquele de ter9a. Antes mesmo 

da estria em concerto phblico, a sociedade local j自  estava familiarizada com os 

repert6rios e a qualidade da orquestra, pois al6m dos textos publicados em abundancia 

sobre cada ensaio e cada passo a frente dado pelo maestro e pelos mhsicos, assistiam 

aos encontros dezenas de espectadores. Embora fossem ensaios, mas que 

miんdivelmente eram verdadeiros concertos das maおlmas e cdlebres obras musicais, 

havia motivo para que o amateur de la bonne musique encontrasse neles o deleite que 

agrada sua mentalidade e gosto mais bem prmados.383 Em pouco tempo伽enos de 

cinco meses) tiveram inicio os concertos da orquestra. O primeiro, inicialmente 

marcado para fins de julho, aconteceu no dia 6 de setembro daquele ano. Na seqencia 

do concerto, um baile de gala era anunciado para dar as boas-vindas a orquestra. O bar, 

por6m, permaneceria fechado at o fim da apresenta9ao, que incluia nmeros de canto e 

bailado. No repert6rio constavam pe9as jd consagradas entre o p丘blico local. A 

orquestra nao acresceu uma s6 pe9a ao pequeno repert6rio a que estava acostumada a 

assistencia. Dividido em duas partes, constavam as seguintes pe9as 

383 Trechos do texto de H6lio Milton publicado n'A Gazeta de 14/07/1944 
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ia Parte 
Verdi - Aida - marcha triunfal 
Tchaicovskiー  Chanson tristeー  romance 
Strauss~Contos dos bosques叱Viena一 valsa de concerto 
Katelbey - Num mercado persa - pe9a caracteristica 
C. Gomes 1 O Guarani - Fantasia da pera 

2a Parte 
Mascagni - Cavalaria Rusticana - Fantasia da 6 pera (intermezzo)* 
Boccherini - Minueto* 
Godard - Berceuse de Jocelin** 
Mendelsohn ー  Bailado de silhueta* 
Charpentier - Louise** 
C・ Gomes ー刀 cielo de Parabaー trecho da 6 pera Lo schiavo * * 
Rossini - O barbeiro de Sevilha - Overture da pera 

* Com nmero de dan9a criado pela sra. Albertina Ganzo 
** Pe9as cantadas. Ensaios sob a coordena9ao de Ondina Simone Gheur 

Este concerto, al6m de ser o primeiro executado pela sinfnica da capital, 

debutava tamb6m a primeira transmissao radiofnica de concerto local pela emissora 

Guarujh de Florian6polis, possibilitando uma audicdo ntida e perfeita aos habitantes da 

redondeza. Para os nmeros de dan9a e canto, foram feitos trajes especificos: no 

Minueto de Boccherini, por exemp珂ndopram di可pensados os trajes da corte de Luiz 

JJ/J() 384 A crtica ap6s a apresenta9ao nao fugiu a regra, apesar de nao contar mais 

com a presen9a de Barbosa (falecido em 1939) e Vieira (ocupado com a orquestra), 

apresentando-se nos ja consagrados moldes romanticos e empiristas. Num mercado 

persa, como exemplo, transportou o cronista sublimado s regies do Oriente 

ノascinante, mlIsica tアl camente caracterstica db onde M)homd ll裡フ6s suas doutrinas 

catequizantes.385 Por outro lado, a crtica de msica para concerto no Brasil daquele 

perodo nao se resumia, conforme Flavio Silva, a apreciaぐ6es de concertos, recitais e 

gravac6es de discos.386 A ambiente artistico era fomentado por intelectuais como M自rio 

de Andrade, Caldeira Filho, aldm de uma s6rie de msicos com participa9ao ativa no 

mundo da crtica. No caso de Santa Catarina, porm, a situa9ao era outra. Sao raros, 

384 MILTON, H6lio. A Gazeta, 19/09/1944. 
385 Este trecho, escrito por H6lio Milton, refere-se a re-execu9ao da pe9a no segundo concerto da 
orquestra, realizado no dia 22/09/1944, e foi publicado n'A Gazeta do dia 26/09/1944. O repertrio desta 
segunda apresenta9乞o foi basicamente o mesmo da primeira, sendo que este foi dividido em tres - e no 
duas partes. A primeira parte 6 quase identica,a exce9ao da pe9a de Katelbey, que foi recolocada. A 
segunda parte 6 aberta pela Valsa da primavera de P. Barbosa (dan9ada), seguindo as pe9as de Godard e 
Boccherini (executadas no primeiro), a Tosca (vicci d'arte) de Puccini, Mendelsohn (tamb6m repetida), e 
para fechar esta parte, El libro santo de Piusutti e II cielo de Paraba de C. Gomes. Na parte final, 
constavam as pe9as j自  conhecidas de Mascagni, Katelbey e Rossini. Este programa foi publicado n'A 
Gazeta nos dias 19, 21 e 22/09/1944. E interessante notar que o jornal O Estado nao publicou 
uraticamente nada sobre a orauestra. sua fundacao e eventos. 
386 Ver SILVA, Fl自vio (org.). Camargo Guanieri: o tempo e a m lIsica. Rio de Janeiro: Funarte; So 
Paulo: Imprensa Oficial de Sao Paulo, 2001. 
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entre os textos encontrados durante a pesquisa, os que fogem a regra de critica 

rom antica, onde o som e a palavra encontravam-se unidos atrav6s de intui96es 

individualistas e de pretens5o po6tica. Eram percebidos, por6m, como p6de-se observar 

at6 aqui, como textos de crtica ou cr6nica musical. 

De volta a s atividades da orquestra, num dos u ltimos ensaios do ano de 44, um 

maestro hngaro de passagem pela capital foi convidado a dirigir a orquestra, atividade 

para a qual se disp6s. Nao se sabe ao certo com que antecedencia este ensaio foi 

combinado, mas o repert6rio j自  apresentava grandes diferen9as, talvez jh pela presen9a 

desta ilustre figura.387 Sebasti乞o Vieira, apesar do empenho e da satisfa9ao com que 

realizava a tarefa, nao conseguiu manter o cargo. Foi substituido, mais tarde, pelo tal 

maestro, formado pelo conservatrio de Budapeste. Al6m de regente, era tamb6m 

professor de msica e compositor.388 Seu nome: Jorge Kaszs.389 Depois de haver 

dirigido, segundo A Gazeta de 24/08/1947, vdrias orquestras nas mais cultas cidades 

do velho continente, veio para o Brasil, onde regeu em Campinas, Curitiba, Joinville 

(Orquestra Harmonia Lyra) e Florian6polis, de 1945 a 1948, quando partiu para So 

Paulo e nunca mais voltou. Nao me foi possivel, at6 entao, descobrir muito sobre esta 

curiosa figura e sua vinda inusitada para a ilha. Segundo Osvaldo Ferreira de Meio390, 

em sua estadia por estas terras dedicou-se a proporcionar o desenvolvimento musical - 

segundo seus pr6prios conceitos - da capital, sempre movido e convulsionado por um 

387 As pe9as ensaiadas, todas in6ditas,foram Se eu pra rei, MIsica Proibida, Preldio da Traviata, 
Sinfonia de Martha, Morte de Ases, Valsa do Dan'bio Azul, Batuque da Suite Brasileira e Melodia em F 
(Rubstein). 
3RR .- 一. 	,1..一 	ょ  . .工」  . . 1. 	工 	.T,.. 	" , . 	. 	, , . 	 -.. . 	. . 	, 	.． 	 一  ー tsta uitima anviciacie e Inclicacia por Hello 1 eixeira cia Kosa no lilcionarlo aa musica em Santa 
Catarina (Florianpolis: Ed. do IHGSC, 2002, p. 125). Mas nao p6de ser comprovada atrav6s da 
documenta9ao trabalhada. Em um dos textos publicados n'A Gazeta, datado de 24/08/1 947, o escrevente 
ー que assina misteriosamente como Z - reclama provocantemente o fato do maestro nunca te-los brindado 
(os habitantes da capital) com uma composi9ao sua. Tal insinua9ao nao resolve, por6m, o problema, pois 
ainda que nao tenha composto durante o perodo em Florianpolis, poderia ser conhecido como tal por 
obras anteriores. Em princpio, tal dvida persistir. Sobre o citado Diciondrio de msica em SC, pode-se 
dizer que representa um dos五  nicos escritos sobre a misica no Estado. Une conjuntos e compositores que 
fizeram parte da hist6ria da msica catarinense, dedicando, em m6dia, de duas a dez linhas para cada 
item, todos arrolados em ordem alfab6tica, O autor do livro foi fundador e regente da Orquestra de 
Cmara de Florianpolis (chamada, por algum tempo de Orquestra de Camara da Universidade Federal), 
fundada em 02/07/1965, al6m de, na juventude, ter integrado, em fins da d6cada de 1940, a Orquestra do 
Col6gio Catarinense, regida pelo Padre Marroco, conf. Relat6rios do Col6gio Catarinense, 1948, p. 07. 
389 Grafado por Hlio Teixeira da Rosa como George Kaczas. A grafia aqui adotada confere corn aquela 
usada nos jornais da d noca. 
.,oA -一一・ よ  ー Fntrevista concedida a este autor・  O entrevistado, hoje professor universit自rio na 自  rea do Direito,6 
msico e compositor, al6m de pesquisador do folclore catarinense. Tocou violo, bandolim, obo6 e 
timpano, o qual aprendeu sob a orientaao do pr6prio Kasz自s. Integrou a Orquestra Juvenil de 
Florianpolis (fundada em 04/07/1947) e dentre os v自rios conjuntos dos quais fez parte (Los tres 
Caballeros, Rodrigo and his Playboys, Associado Coral de Florian中ohs~no naipe dos baixos), 
destaca-se o Grupo Matizes Barroco, talvez o h nico do Estado a dedicar-se exclusivamente え  msica 
barroca. Para mais informa96es, ver Diciondrio da msica em Santa Catarina, p. 154-5. 
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gnio idealista. Al6m do constante dilogo com a juventude interessada nas quest6es 

musicais - tal como o prprio Osvaldo F. de Meio ou Claudio Vieira391 - Kasz自s 

organizou juntamente com a Sociedade de Cultura Musical um curso de msica, no qual 

foi professor, lecionando para cerca de duzentos alunos. Al6m destas aulas, mantinha, 

eventualmente, classes particulares para amigos, investindo na forma9ao de 

instrumentistas que suprissem carncias das quais sofria a orquestra. Osvaldo F. de 

Meio, por exemplo, aprendeu a tocar timpano com o maestro. 

Vindo da Europa - da Hungria mais especificamente - o maestro procurou 

difundir a msica moderna, da qual era amante. Em Florian6polis, por6m, tal tarefa 

mostrou-se de extrema dificuldade. Foi criticado publicamente pelos arranjos que fez 

para a composi9ao de um msico local, Carmelo Prisco.392 Conforme o texto an6nimo 

publicado n'A Gazeta (24/08/1947), suas concep96es ousadas de orquestra9ao no 

agradaram o publico e tampouco os msicos locais. O autor do texto questiona, 

ironicamente, os leitores do jornal: instrumentar ou orquestrar ser por certo aquele 

amontoados de atonalismo que v. s. fez com a barcarolla do Prisco?393 9ue teve de ser 

refundida 但  instrumenta戸o) pelo repdio que lhe votaram os mllsicos？オ aquilo? 

Ento sei: instrumentar d o que fazem os americanos com a mzIsica alheia... 

Ainda que nao tenha sido possivel acessar tais arranjos, tampouco alguma 

composi9ao do maestro, devido a completa falta de referencias, tais depoimentos 

parecem apontar algumas dire96es acerca das preferencias est6tico-musicais do maestro. 

Foi provavelmente sua simpatia - ou mais do que isso, um desejo de incorporar ao 

cotidiano florianopolitano novas concep96es sonoras - que trouxe a cidade tanto o 

compositor e flautista alemao Hans-Joachim Koelireutter quanto o tamb6m flautista e 

compositor argentino Esteban Eitler - este u ltimo acompanhado do pianista Danio Sorin, 

391 Durante entrevista concedida a este autor, lembrou dos constantes e prazerosos encontros com o 
maestro que, eventualmente, tamb6m freqentava a casa de seu pai, o que me induz a pensar que sua 
entrada na Orquestra para a sada de SebastiAo foi pacifica e diplom自tica. 
392 Violinista nascido em Curitiba, veio a capital em 1935. Lecionou msica (al6m de ser funcion自rio 
autarquico junto ao Instituto de Aposentadorias e Pens6es dos Comerci自rios) e despertou o interesse, 
atrav6s do talento e idealismo, de v自rios jovens para o estudo do violino. Levou vdrios de seus alunos 
para a Rddio Guarufd , realizando diversas audi96es e iniciando, junto com outros msicos, a Orquestra 
Meldica e a c6lebre Tipica (modelo de Orquestra argentina) de Carmelo Prisco. Foi Spalla da sinfnica, 
tocando tanto sob a regencia de SebastiAo Vieira, quanto de Kaszds. De 1965 a 1968 integrou a Orquestra 
Sinfnica Brasileira e, em seguida, a Orquestra Sinfnica Nacional. De acordo com ROSA, H6lio 
Teixeira. Obra citada, p. 195. 
393 A barcarola (em frances barcarolle) remete a cancAo de baraueiros. esnecialmente dos gondoleiros 
venezianos. t tamDem( e creio ser este o caso na cita9ao acima pe9a musicai ae ritmo anaiogo na 
maioria das vezes nos compassos 6/4 ou 9/8), de carter nostlgico e indolente. Ver MASSIN, Jean; 
MASSIN Brigitte. Histria da MIsica Ocidental. Nova Fronteia: Rio de Janeiro, 1997. 
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conhecido difusor do repert6rio moderno.394 Sobre o concerto de Koelireutter, pode-se 

dizer que no a mbito jornalstico nao houve grande repercussao, muito pouco se fez al6m 

da publica9ao de um anncio do evento. Nao poderia dizer o mesmo, por6m, sobre o 

concerto da dupla Sorin e Eitler. Este ltimo, formado em piano, flauta e violoncelo, ja 

havia feito parte de diversas das mais famosas orquestras, conforme anunciava A 

Gazeta de 17/07/1947. Em turne pelo Brasil, ja haviam passado pelas capitais de So 

Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraiba e Parana. A dupla foi 

anunciada nos jornais como representante, adepta e defensora da mlIsica moderna 

Fizeram, ao que se sabe, dois concertos na cidade, sendo que sobre o segundo nada se 

sabe. O primeiro foi dividido em trs partes, como era costume em grande parte dos 

concertos da6 poca em Florian6polis. No repert6rio constavam as seguintes pe9as 

ia Parte (Estados Unidos) 
Roy Harris 一 Little Suite 印iano): Bells: Sad news: Children 'c Plrivino-・  
Diumoer 
George Perle~Suiteprpiano (I-il-Ill) 
Ruth Crawford - Suite for flute alone (1-11-111-1V) 
Walter Piston - Sonata (flute and piano) 

2a Parte (Argentina) 
Juan Carlos Paz一2a composi戸o nos 12 sons 
Esteban Eitler - Sonata 1944 
Jacobo Fischer - Sonata op. 32 no 1 (1935) 

3a Parte (Brasil) 
Cl自udio Santoro - Seis pecas para piano 
Edino Krieger一 lmproviso paraノ7auta s6 
Guerra Peixe - Melopias (1-11ー111) - 1947 
H. J. Koelireutter - Sonata 1939 

* Edino Krieger 6 natural de Brusque - SC395 

Na parte dedicada ao Brasil, todos os compositores selecionados no programa 

integravam o Movimento Mlsica Viva,396 tendo na figura de Hans-Joachin Koellreutter 

394 Em texto d'A Gazeta de 24/08/1947, h自  referncia a um concerto nao comentado nos jornais cujo 
repertrio era integrado por alguns modernos, dentre os quais estavam: Carleton Sprague Smith, 
Alimonda, Jolles e Jouteux. Heitor Alimonda, pianista e compositor brasileiro, escreveu para canto, 
piano, orquestra e msica de camara e teve estreitos vnculos com o Msica Viva. 
3951、ーーーュ！一！一  一11一1：一一」一  一，ハ  1,，一‘一J一  」一  lo,ハ”1'ハA,, ーー Keoertorlo DubilCaGo W（ノ Jsraao ae lろノU刀1ソ4 ノ．  
396 ハ  lI,一」  Tた一一一一一ー一一‘一一“ ーーーーーーーーーーユ、  』とー一  」一  ー一→ー一ニー一一一  ．ー．一；～、11一ーーニ1一ニー一  」ー．』』、  一一ー‘'Aー一“ J~O Mszca Viva representou uma segunda tase ao modernismo musicai brasileiro, aanuo sequencia ー  
ainda que com uma s6rie de rupturas - ao processo iniciado na d6cada de 20, tendo em Villa-Lobos sua 
figura central. Se na primeira fase, a e nfase estava na constitui9ao de uma msica essencialmente 
brasileira, de carter nacionalista, nesta segunda os membros do Msica Viva buscavam novas formas de 
cria9ao, contestando o reinado da tonalidade e reivindicando uma revitaliza9ao nao s6 artistica, mas 
tamb6m pedag6gica e cultural. Segundo Carlos Kater (MIsica Viva e H .1. Koellreutter: movimentos em 
direcdo d modernidade. Sao Paulo: Musa Editora: Atravez, 2001), as descobertas de novas perspectivas 
db organizacdo do espao musたαl e a cria 了do db 5加tagmas originaむ  de alturas~representadas 
notadamente pelo atonal ismo, dodecafonismo e e写 loraぐdo do serialismo一serviro de referncia para a 
produ戸o de alguns destes compositores brasileiros (pp. 14-5). 
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seu mentor. Tanto Krieger quanto Santoro e Guerra Peixe foram alunos de Koelireutter 

e membros ativos do movimento.397 Na segunda parte, dedicada a Argentina, 

nacionalidade dos int6rpretes, p6de-se verificar uma certa continuidade ou afinidade 

com os repert6rios mais freqentes nas apresenta96es e programa96es radiofnicas 

organizadas pelos membros do Mjsica Viva. Isso porque Esteban Bitler mantinha fortes 

liga96es com o movimento, sendo o compositor latino-americano mais executado nos 

programas organizados pelo grupo, ao lado de Juan Carlos Paz, outro nome presente no 

repert6rio do concerto em Florian6polis.398 Al6m de ter suas obras executadas com 

freqencia, Eitler tamb6m era um dos principais int6rpretes nas transmiss6es 

radiofnicas concebidas e realizadas por Koellreutter,399 tendo executado cerca de 16 

pe9as. Foi acompanhado em grande parte das ocasi6es por Geni Marcondes, int6rprete 

do piano que ocupou o primeiro lugar em nmero de performances nos programas de 

rdio. Vasculhando os roteiros de programas radiofnicos do Mlsica Viva, encontrei 

tamb6m breves referencias ao compositor americano Roy Harris, autor das cinco pe9as 

introdut6rias do concerto florianopolitano.400 

O programa deste concerto inseria-se, ao que pode-se notar, dentro de uma 

tend6ncia de valoriza叫o e divulga9ao da msica contempor合nea a qual era 

desenvolvida no Brasil pelo MIsica Viva. O grupo utilizou-se tanto de meios de 

comunica9ao que lhes eram contemporaneos (edi96es de revistas e msicas, programas 

radiofnicos, concertos e audi96es experimentais), quanto de meio de composi96es, 

cursos, eventos, atividades e propostas inovadoras realizadas ou trazidas a reflexao por 

seus membros, para divulgar a msica contempor合nea. Instaurou no ambiente musical 

brasileiro daquele momento, conforme Carlos Kater, uma ordem musical mais atual, 

ousada, inquietante e conseq女entemente mais din dmica. Compatvel com as 

397‘ 一I，・工，  . 	 . . ,，』 ‘ 	ー  i」  vaiiao lembrar que os dois ultimos - Santoro primeiro, por volta de 1948; Guerra Peixe deoois. em 
tomo ae ii.0 - se clesvinculanam do grupo. O primeiro em busca de sua coerencia Drnria. o seuundo 
peio envolvimento com o tolciore nacional. 
398Tー 	,-. , 	，、 	．  , 	. 	 . 	- ivanし  arios raz, alem de compositor, toi importante divulgador e estudioso da msica contemnornea. 
autor ae lntroauぐao a musica de nosso tempo (Sao Paulo: Duas Cidades. 1976'L 
399 n一一一  」  Tア」  
- ーさ  eguncio icater, a maioria absoluta das pe9as transmitidas correspondiam a internretac6es ao vivo 
(cerca de /,b'Yo). Somente um quarto destas emiss6es eram efetuadas atrav6s de gravac6es. Cerca de 200 
ooras roram apresentadas (com base somente nos documentos recuperados pelo autor). 136 foram fruto de 
perrormances ao vivo. A incidencia de interpretes brasileiros era muito maior (83,1%) do ciue de msicos 
latino-americanos (1 l,I'Yo) ou estrangeiros (5.2%). 
400 n 

segue uma das reterencias, anunciada durante o Noticirio MIsica Viva: A 'Columbia 
Uni讐sity 'realizou seu Quarto Festival de MIsica Contempornea onde pl executada, em primeira 
audido mundial, a 中era 'Evangelina' de compositor norte-americano OTTO LUENING二Tambm 
pram estreadas obras de ROY HARRIS, PORTER, WALLINGFORD RIEGGER E FOOS. Roteiro do 
programa MIsica Viva de 26/06/1948. Hor自rio: 22:30. Publicados como anexos do livro MIsica Viva e H 
.1. Koellreutter... (j citado), pp. 302-42. 
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necessidades da 中oca, afirmou-se como base his万rico-cultural para o 

desenvo ん  imento da m需ica nova brasikira nas dcadas que se seguiram.401 

Durante seus primeiros passos, a modernidade musical brasileira acabou por 

dirigir-se especialmente ao aspecto material, onde o elemento extra-musical - conforme 

as normas europdias da mIsica de concerto da 中oca ~ correspondeu a um 

instrumental tpico e d s prprias entidades paradigm dticas da cultura musical 

brasileira.402 Koelireutter e o Mlsica Viva preocuparam-se em atualizar a rotina musical 

do pais, inserindo uma necessidade de presente junto a s preocupa96es relacionadasa 

educa叫o artistica. Na edi9ao do primeiro boletim jd ficam claros seus objetivos para 

com a msica contempor含nea: A atividade do grupo 'Msica Viva'dedica-se 

princ加almente d produぐdo contempornea e, sobretudo,d proteぐdo daルvem msica 

brasileira: 'MIsica Viva'quer mostrar que em nossa 中oca tambdm existe m 1lsica, 

expressdo viva de nosso tempo.403 Apesar do interesse estendido tamb6m a msica de 

pocas passadas, desconhecidas e pouco divulgadas, a meta essencial era a renova9ao, a 

cria9ao de uma modernidade musical no pais. Em texto de encerramento de programa 

radiofnico apresentado em 1946, argumentam: uma cultura d incompleta, viciada, 

unikteral, se sづ  o訪apara o passado e recusa opresente. Uma cultura'incompたta, 

viciada, unilateral, se recusa aquilo que o presente tem ou possa ler de vivo, de criador, 

deルcundo, se ndo acompanha o presente no seu caminho de descoberta e de conquista 

para o futuro.404 Os concertos promovidos por todo o Brasil constituiam, entao, parte 

deste projeto para dar a ver um presente musical praticamente an6nimo no territ6rio 

nacional. Como se sabe, as id6ias do MIsica Viva nao foram aceitas de forma pacifica 

A famosa polmica gerada pela Carta aberta aos msicos do Brasil (1950) escrita por 

Camargo Guarnieri 6 o exemplo mais frisante disso. Guarnieri talvez tenha sido o 

principal discpulo de Mario de Andrade e cinco anos ap6s a morte do mestre (1945) 

ainda se sentia impelido a tomar conta dos rumos da msica nacional. A carta deu 

origem a um marco na hist6ria da msica brasileira, onde tomaram parte dezenas de 

msicos, intelectuais, artistas e o p丘blico em geral (at6 Patricia Galvao, a Pagu, 

interagiu na intriga por tratar-se de uma questo de ordem geral). A discussao girou em 

torno de dois focos: a introdu9ao de novas t6cnicas da msica contempornea no 

401 KATER, Carlos. Obra citada, p. 15. 
402 Id. Ibidem, p. 29 
403 o nosso programa. Boletim MIsica Viva. Ano I, n。  i, Rio de Janeiro, maio/1940, p. 1. Apud. 
KATER, Carlos. Obra citada, p. 140. 
404 Roteiro do programa radiofnico Mlsica Viva, S自bado, 4 de maio, 1946. Apud. KATER, Carlos. Obra 
citada, p. 174. 
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circuito de compositores nacionais (a9ao esta liderada por Koellreutter, alvo dos ataques 

de Guarnieri) e a necessidade de direcionamento da produ9ao sonora para o material 

folcl6rico popular, projeto marioandradiano que vinha dando frutos n乞o s6 com 

Camargo Guamieri, mas com Francisco Mignone, Luciano Gallet, Lorenzo Fernandes e 

Villa-Lobos - ainda que em instancias diferentes. As opini6es ficaram divididas, mas o 

teor agressivo da carta de Guarnieri acabou por levar grande parte das principais figuras, 

entre intelectuais e amigos do compositor, a discordar de suas posi96es radicais 

Cheguei a polmica da carta aberta somente para expor o car自ter polemico da 

introdu9乞o do repert6rio musical modernista do MIsica Viva, nao s6 em Santa Catarina, 

mas em nivel nacional. Poderia estender o assunto, pois sao v言rios os seus 

desdobramentos e conseqencias que ainda hoje sobrevivem, mas nao 6 o caso.405 

Voltando os olhos para Santa Catarina, os rumos tomados foram outros. 

Imperava em Florian6polis uma nostalgia autoritaria, um apego a um passado ideal que 

afirmava a comodidade de um presente esttico, sob r6deas receosas com a velocidade 

mutante da modernidade. E foi sob esta 6 tica, com este receio tenso, que o concerto de 

Estaben Eitler e D自rio Sorin foi recebido pela assistencia local, segundo pude 

acompanhar atrav6s de uma interessante e c6mica discussao travada nas paginas d 'A 

Gazeta logo ap6s a realiza9ao do recital. Infelizmente, os primeiros passos desta 

discussao perderam-se junto com o exemplar do dia 27/07/1947 d'A Gazeta. H自  uma 

falha no 3。  caderno deste ano, que omite este nmero, o qual continha o primeiro texto 

escrito por S. Y., de acordo com referencia em texto do dia 0 1/08/1947, que denuncia 

um escrevente revoltado com a rea9ao negativa do publico florianopolitano ao 

repert6rio escolhido pelos concertistas. Segue excerto da crnica publicada n 'A Gazeta, 

assinada por Z: 

"Em sua edi9乞o de 27 立  ltimo, A Gazeta estampou uma cr6nica assinada por 
um desconhecido S. Y., sobre o recital que aqui realizaram os srs. Esteban 
Eitler e D白rio Sorin. Pelo jeito, o 'crtico' apressado ficou zangado com o 
resultado artistico do recital, ou, pelo menos, com os comentrios que se 
fizeram a respeito do programa executado por aqueles artistas, que, diga-se 
logo, nao foram felizes na escolha do repertrio, composto na maioria das 
chamadas msicas modernas, que s6 sao modernas pelo desalinhavo, pela 
arbitrariedade das notas, mas que de msica propriamente nada tem, porque, 

405 Para maiores informa96es sobre o tema, ver SILVA, Fl自vio (org.). Obra citada, em especial o texto 
Abrindo uma carta aberta (p. 95) e os oito anexos que o complementam (pp. 123-85). 0 livro de Jos6 
Maria Neves MIsica Contempornea Brasileira (Sao Paulo: Editora Ricordi, ia edi9ao, 1981) tamb 6m 
aborda a questo. Embora o autor tenha uma posi9o marcada sobre o assunto, a questao 6 tratada com 
aten9ao. Difere do primeiro texto por contextualizar o acontecimento nao na trajet6ria individual de 
Guarnieri (o que nao desmerece o texto de Flavio Silva, que 6 mais completo e transparente), mas dentro 
de um movimento geral da msica construda a partir dos grandes modelos clssicos, como a chama. 
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segundo entendemos, msica 6 harmonia,6 sonoridade,6 sentimento, msica 
6aquilo que possa ser compreendido sem grandes esforos e que nos vai 
direto a alma, que nos fala ao coraao e nele imprime as mais gratas 
emo96es". 

Ha, nesta passagem, sinais que aproximam o crtico an6nimo da visao de 

Guarnieri sobre a constru9ao musical. Segundo Fl自vio Silva, uma mIsica que ndo 

e.xprimisse emocdo e que ndo se baseasse na tradicdo P翌ular era 加aceitvel, era um 

contra-senso.406 A id6ia de emo9乞o, para ambos, estava ligada ao manuseio tradicional e 

habilidoso da tonalidade. Mas a questao da tradi9ao popular, to importante para o 

msico, nao era discutida, ainda, em Florian6polis. Nao havia, em Florian6polis, uma 

preocupa頭o em formar ou discutir os pressupostos necess自rios para uma msica 

nacional. A msica popular urbana estava presente, cada vez mais, em especial a partir 

da d6cada de 40 com o surgimento da Radio Guarujd. A pequena burguesia ja se 

envolvia com tais manifesta96es, formando compositores de marchinhas e blocos 

camavalescos, al6m de conjuntos regionais que tocavam em bailes para a elite local, 

como os Dem6nios do Ritmo, formado por rapazes da sociedade local e financiado por 

um importante empresrio. Mas no ambiente freqentado pelos apreciadores da msica 

dita s6ria, aquilo que servia de alimento para transmiss6es ruidosas no radio nao deveria 

ser levado em conta. A pesquisa folcl6rica, por outro lado, ainda n谷o tinha adquirido 

relev含ncia (que vir com a funda9ao da Subcomissao Catarinense de Folclore) e o 

repert6rio de compositores nacionalistas brasileiros nao integrava nem os programas de 

concertos, nem os textos de crtica musical da capital. 

Para aquele crtico an6nimo, ao qual me referia anteriormente, msica seria 

sentimento, ou melhor, aquilo que possa ser col裡フreendido sem grandes esforos e que 

nos vai direto d alma, O processo de composi9ao deveria estar voltado para o prazer 

est6tico, para uma reflexao interior pura, distante das quest6es levantadas pelas 

metamorfoses do presente. Nao que a msica produzida na contemporaneidade devesse 

ser ignorada, mas ao menos selecionada de acordo com os pressupostos criativos que 

vigoraram no passado e que deveriam ser instaurados para a eternidade enquanto 

linguagem ideal. Nas palavras do crtico: ndo somos contra a msica moderna que seja 

mlsica de verdade Mis se mIsica moderna d esse amontoado de notas, se d essa arte 

que, de acordo com os 'sdbios二 admite e propaga as dissondncias sem a menor 

cerim6nia, ento ndo precisamos ir s salas de concerto para ouvir os modernos. As 

linguagens musicais de contesta9ao da tonalidade nao foram recebidas pacificamente 

406 SILVA, Fl自vio. Obra citada, p. 108 
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nem mesmo em ber9o europeu, mas mesmo em meio a hostilidade, os modernistas 

tiveram seu publico e seus seguidores, ainda que em pequenas propor96es. 

Florianpolis, porm, mostrou-se mais coesa, quase sem dissidentes, pelo menos no 

em nmero suficiente para formar grupos capazes de questionar com maior 

contundencia - e nao isoladamente. O outro crtico argumentou, por6m, que a recep9o 

do concerto nao havia sido de todo ruim, pois havia superado suas expectativas. A 

coesao nao era absoluta, embora na midia, diante daqueles que nem sequer tinham 

chance de assistir a estes concertos,a exce叫o do amigo ainda oculto, S. Y., a invasao de 

novos pressupostos sonoros era apresentada como algo a que se devia reagir. O ponto de 

ataque seguinte na discuss乞o foi a msica norte-americana, onde Z se refere a primeira 

parte do programa do concerto: Se o cinema americano imbecilizou a mzlsica de 

Chopin, Ravel, Tchaikovski e outros, pela mutilagdo ou pela interpretacdo que瓶es do 

os seus mlIsicos, como podem os americanos escrever mlIsicas que ndo sejam 

imbecilizadas? E o que os leva a desfi加rar mlIsicas centendrias, d s vezes consagradas 

pelos povos lllaお cultos como obras insuperveis, sendo o seu mau gosto?Logo... A 

indstria cultural americana representava uma invasao excessiva e violenta. A difuso 

da febre das jazz-bands, a comercializa9ao artistica nas radios e cinemas: tais avan9os, 

al6m de invasivos, eram entendidos como contamina9ao dos ideais de alta cultura 

europeus, valores estes recriados e defendidos atrav6s do exercicio jornalistico da crtica 

de arte, em especial da msica - e por vezes do teatro - cujo destaque neste cenario era 

considervel.407 Nao houve - e o leitor j deve estar consciente disso - uma crtica 

especializada em msica ou em arte de forma geral. Esta fun9ao era suprida por msicos 

- que nao necessariamente eram crticos - e amadores das letras, com relativo talento 

com as palavras. Esta foi mais uma das quest6es abordadas por S. Y que, ao censurar os 

407 As discuss6es referentes a indstria cultural americana seguem neste conjunto de textos, tomando, 
por6m, um rumo diverso. Vale dizer que, por parte de S. Y., as respostas s乞o organizadas em tpicos (dez 
por vez), cada um deles tratando de questes diferentes. Segue sua resposta junto ao trecho citado por Z.: 
lo. にノ "Se o cinema americano imbecilizouam'sica de Chopin, Ravel, Tchaikowsり  e outros, pela 

mutila戸o ou pela interpretacdo que lhes do os seus mIsicos, como podem os americanos escrever 
msicas que ndo S可am imbeciルadas? E o que os leva a desfigurar msicas centendrias, s vezes 
consagradas pelos povos mais cultos como obras insuperve楓  sendo o seu mau gosto?"Pensasse v. s 
com cabe9a戸ia, perceberia que, ao falarmos de 'cinema americano'em sentido pejorativo, pensamos na 
maior parte dos filmes produzidos em Hollywood em seus satdlites, ciダα finalidade d de reaver do 
"blico, com juros, o capital investido na sua produgdo. So, geralmente, de bom acabamento tcnico, 
mas de enredos corriqueiros, que fogem completamente d realidade. Essa verdade'reconhecida por 
muita gente de bom senso, mesmo norte-americanos, at nativos de Hollywood. O verdadeiro artista 
americano, lalllo no norte como no sul, , porm, de outra marca. Portanto, o seu conceito d simples 
sofisma. Logo... (texto publicado n'A Gazeta do dia 06/08/1947). 0 que passa a ser ponto de discussao 6 o 
mercado cinematogr自fico norte-americano e nao mais a msica e a sua deforma車o - ou nao - por parte 
dos profissionais daquele meio. 
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crticos de arte que sobram pela imprensa afora, disse estar pensando em individuos 

que fazem isso profissionalmente. E segue: bem sei que a escassa atividade artstica de 

Florianpolis ainda ndo comporta tais elementos. A partir dai, a discussao travada entre 

os senhores Z. e S. Y. seguiu um rumo bastante pessoal, onde a conquista da 

credibilidade do p丘blico passou a ser uma questao importante, ainda que para dois 

an6nimos. Z., de um lado, defendia-se como podia. As quest6es abordadas em seu 

primeiro texto, segundo o pr6prio, nao eram de tanta transcendncia que merecessem 

debate prolongado.408 Se foram postos reparos a quela crtica, foi to somente para 

ressaltar aincoerncia do seu autor e repelir opinido pouco lisonjeira que ali se faziad 

respeito da 'maior parte'da nossa assis尼ncia de concertos. 

A parte c6mica de toda essa hist6ria 6 a confusao criada entre os argumentos e 

referencias da intriga e o anonimato de ambos cronistas. A discuss乞o gira em torno de 

uma pe9a intitulada Em um mercado persa, de Katelbey, a qual S. Y. se refere com 

desd6m, ridicularizando uma plat6ia que repele Esteban Eitler, mas aplaude com 

orgulho uma pagina da hist6ria da msica t乞o desgastada como esta. Para confirmar o 

titulo de crtico improvisado concedido a S. Y, Z recorre a uma figura que, ao que tudo 

indica, pouco conhecia - o maestro Jorge Kaszas - lembrando com precisao o nmero 

de vezes que esta pe9a havia sido executada pela Sinfnica de Florian6polis.409 O fato 

de um maestro europeu ter regido a pe9a por mais de uma vez seria, entao, o enterro 

daquele crtico desenformado (S. Y.). Nas palavras de Z.: 

"Kaszds regeu o Mercado Persa por tres vezes nesta capital e na cidade de 
Laguna. E preciso que se note que a msica de Katelbey figurou ao lado de 
Grieg, Brahms, Massenet, Chopin, Rossini e outros. Portanto, brilhantemente 
acompanhada. Que diz a isso o interessante S. Y.? Kasz自s 6 um maestro ou 
um bobo ou um charlatao que empunha a batuta, despreocupado da sua 
dignidade de profissional, apenas para fazer jus ao sal自rio que recebe? Nao. 
Estou certo de que nao. Ele nao se sujeitaria a reger se a msica no 
merecesse ser conduzida por um maestro de profissao. E se o maestro Kasz自s 
6de sua opiniao, o que nao acredito, ent乞o o p丘blico tem o direito de fazer 
mal juizo dele. Agora, uma pergunta: por que citou Porto Alegre e nao 
Curitiba? Talvez Mercado Persa seja apresentado nesta 立  ltima capital, muito 
k,．ー，。  ,, 410 

408 Texto publicado n'A Gazeta do dia 08/08/1 947. Z. argumenta, ainda: Quando rabisquei sobre a perna 
α nota sobre a crtica do concerto de Eitたr e Sorin, assinada por&x,ndo tencionava voltar ao assunto. 
O excerto que segue 6 do mesmo texto. 
409 Tal precis乞o unida a urna s6rie de outros detalhes me levam a crer que Z. era um membro da orquestra. 
Sabe-se que a grande maioria dos msicos da orquestra reprovavam a msica moderna, tendo reprovado 
os arranjos feitos pelo maestro Kaszas a barcarolla do Prisco. Al6m disso, no 丘  ltimo texto da s6rie, 
datado do dia 24/08/1 947, Z., sem revelar sua identidade, confirma sua presen9a no pr6ximo concerto da 
orciuestra em Curitiba, coisa aue. creio, nor motivos aue revelarei em seauida. no faria senao nor dever. 
410 ‘ ノ, 	」 	i 	」  . ,',.. !".' ー月レazeta ao aia tioiuoi I #' I. 
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Infelizmente a refer6ncia escolhida por Z. n谷o foi acertada. No texto seguinte, a 

identidade de S. 1'. era revelada e, a menos que tenha sido premeditada uma provoca9o 

ao maestro Kaszs, o sr. Z. acabava de enterrar-se at as oreihas, termo este usado por 

ele ao referir-se a primeira resposta de S. Y. 

"Na roda dos interessados (seja o assunto suficientemente transcendental ou 
no), desde o inicio, s6 os urubus nao sabem o grande segredo que as 
misteriosas letras S. Y. 'escondem': a pessoa to elogiada por v. s., o maestro 
Jorge Kaszas, 'formado.., profissional correto.., com responsabilidade...' etc. 
A sua identidade 6 desconhecida para mim, ao contrrio nao hesitaria em 
chamh-lo pelo seu prprio nome". 

E no quinto item de sua esquemtica e organizada resposta, o maestro responde: 

"Com a sua brilhante inteligencia o senhor tamb6m poderia perceber que 
essas circunstancias nao se resumem no salrio, que parece preocupd-lo 
demasiadamente (se fosse, nao estaria mais aqui hd muito tempo), mas no 
fator de ser a fun9ao do msico, radicado num ambiente artstico em 
formacdo (sem querer ofender o seu bairrismo exagerado), muito diferente da 
fun9ao do artista visitante. Se n6s, a Sociedade de Cultura Musical, no 
estaramos arrastando o publico え  sala de concertos a custa de certas 
concess6es, nao teriam os artistas que nos visitam a assistencia que tem". 

Z., em sua 丘  ltima volta, questiona o profissionalismo de um maestro que rege 

contra com seu gosto pessoal, devido a circunstdncias. Insiste em uma volta, caso 

impertinEncia do maestro lhe obrigue e o diretor do jornal permita. A discussao termina 

assim e Z. nao se identifica. No ano seguinte, pelo que se sabe, Kaszs abandonou a 

capital catarinense para nunca mais voltar ou dar noticias aos jovens amigos que aqui 

deixou. A regencia da orquestra ficou a cargo de um msico local, o maestro Peluso.411 

Kaszas morreu em 2002, tendo permanecido no Brasil e atuando na rea 

musical. Como professor, lecionou na Universidade do Estado de Sao Paulo (UNESP) 

Comp6s, entre outros, o clssico Gimba em parceria com o teatrlogo Gianfrancesco 

Guarnieri, gravado Por Walter Wanderley. O desejo de instaurar por estas terras as 

novidades musicais do mundo moderno nao vingou. Quase que simultaneamente a este 

caso fundava-se o Circulo de Arte Moderna, em meio ao qual pouco se falou de msica, 

mas que deu mostras de uma nova fase, de uma juventude questionante e rebelde. Em 

um terreno onde pouco se produziu em termos de msica de concerto, procurei, at 

agora, dar mostras daquilo que se entendia e comentava acerca desta msica, sobre seus 

espa9os, seu phblico. Apesar do meio florianopolitano nao ter sido destaque ou, pelo 

411 Emmanoel Paulo Peluso (Florian6polis, 20/07/1 906 - 14/10/1992) foi compositor, professor e regente, 
atuando na capital e em Lages (Escola Normal de Lages). Regeu a Orquestra Sinfnica de Florianpolis - 
no se sabe ao certo durante quanto tempo. Ministrou aulas, tal como o maestro Kasz自s, no Curso de 
Msica da Sociedade de Cultura Musical. 
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menos, razoavelmente produtivo no que conceme a s composi96es para concerto, muito 

do ambiente artistico e cultural de ento p6de ser entendido a partir de uma analise do 

cendrio musical. Isso porque ao fen6meno sonoro - e a educa9ao artistico-musical - foi 

concedido um valor imenso, e desenvolvido de forma singular. Tal singularidade, 

por6m, trouxe frutos plurais, mas que nao assumem, necessariamente, o r6tulo de 

exce9ao. 

3. Compositores locais:azguns apontamentos 

Para encerrar este h ltimo capitulo, por6m, falta ainda expor, mesmo que 

brevemente, uma das composi96es locais que acredito representar,a sua maneira, pela 

via sonora, os ideais de msica apreciados naquele momento. O discurso sonoro, na 

amplitude de sua ambigidade fundamental e insuperavel, constituira mais uma forma 

de resposta dos personagens em questo ao mundo. Procurarei elucidar em que medida 

sao afins ou nao o discurso acerca da msica divulgado na imprensa (e entre a 

intelectualidade local) e aquele de matriz sonora, organizado por compositores que 

dominavam o c6digo musical. A inserao destes apontamentos nao terh o intuito de dar 

seqencia ao texto at6 aqui apresentado, mas de p6-lo a prova, de questionh-lo 

Escolhi uma pe9a a ser analisada, que leva o nome de A voz da arte. Foi 

composta em 1933 por Alvaro Sousa. Da familia Sousa sairam tres importantes 

compositores para a hist6ria da msica local. O primeiro deles, pai de Alvaro, chamava- 

se Jos6 Brasilicio de Sousa (1854-1910) comp6s, entre outras pe9as, o Hino de Santa 

Catarina. Apesar da escolha pelo magist6rio, exerceu diversas outras atividades.412 Era 

msico (tocava violino, piano e compunha) e aventurava-se como cientista, astr6nomo, 

412 No Liceu de Artes e Oficios - educand白rio instalado e inaugurado em 03/05/1 883 em Florianpolisー  
foi indicado, juntamente com Adoipho Mello, para a cadeira de MIsica instrumental. Sua perman6ncia no 
cargo durou pouco. Mas em 1888 voltou para lecionar Geografia e Cosmografia. Em 1891, Lauro Mller 
- ento governador do estado - o nomeou para lecionar Histria e Geografia no Ginasio Catarinense, 
tendo sido demitido em 1894 pelo Governador Moreira C6sar por estar supostamente envolvido na 
revolta de 1893. Para maiores informa96es sobre o seu envolvimento neste evento, ver A Revolu9ao. In: 
SOUSA, Abelardo. O sdbio e o idioma. Florian6polis: IOESC, 2002, pp. 72-4. Este livro, escrito por seu 
neto, trata de sua biografia e constitui a mais completa obra sobre suas diversas atividades. Constam 
breves informa6es sobre Brasilicio na Enciclopddia Portuguesa Ilustrada - Dicion自rio Universal, 
Lisboa, Volume X, p. 268; Enciclop6dia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Madri - Barcelona: 
Editora Espasa-Calpe S/A, 1927, vol. 57, p. 701: e no encarta do CD da Camerata Florianpolis intitulado 
扉茄；蒜扇茄海石rinens‘・ン扇 Br泌ilicio /de Sousa,カmnフ Sousa, Abelardo Sousa. Florian叩ohs, 
2002, texto de Luisa T. Wittmann. 
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jornalista, linguista (pesquisador do idioma internacional volapk) e poeta. O Hino do 

Estado de Santa Catarina, composto originalmente para piano solo, foi oficializado em 

2 1/04/1892, consagrando-o como um dos mais importantes compositores catarinenses 

Foi esquecido durante o Estado Novo, perodo em que o Hino Nacional tomou a frente 

como h nico hino a ser executado. Em 1953, foi restabelecido como hino oficial do 

estado. 

Alvaro (1 879-1939), por sua vez, quarto filho do casal Jos6 Brasilicio (msico) e 

Maria Carolina de Sousa (poetisa), dedicou-se, desde cedo, ao estudo musical. 

Aprendeu piano e flauta, sendo que a este u ltimo instrumento dedicou maior parte de 

seu tempo. O primeiro aprendeu sob o estmulo do pai; o segundo, devido ao pouco 

agrado por parte do patriarca, aprendeu sozinho e a s escondidas, desenvolvendo t6cnica 
上一  1 一 413 1、ーーーーー  ー 	ェー  1 1 1 	.1 	,．一  ～  
invulgar. rreocupou-se uurante toua a vicia com a auiusao e o ensino cia musica na 

capital, negando-se a exercer cargos publicos ou outros empregos, alegando que o 

artista ndo pode estar sujeito a peias que 訪e to訪amaliberdade de expressar-se nos 

momentos de inspiracdo. Ele deve viver, exciusivamente, para a sua arte.414 Lecionou 

msica gratuitamente no Liceu de Artes e Oficios e deu aulas de flauta e piano a vrios 

daqueles que vieram a ser parte do grupo de executantes dos concertos locais, dentre os 

quais estavam Icl6a Vieira, Olga Silva Richter, Marilia Cardoso Green, C6lia Sousa, 

Nargo Galletti, todos pianistas reconhecidos em 合  mbito local; al6m de Manuel Miranda 

Cruz, considerado um dos maiores flautistas da capital, o qual veio a executar a 

composi9ao Variaぐ6es para flauta sobre um tema original (1934) da lavra de Alvaro, 

em concerto local (ocorrido em 10 de abril de 1936). 

Al6m de alguns artigos versando sobre arte e msica publicados em jornais 

locais e de outros municpios do estado (principalmente Lages, Laguna e Itajai), 

escreveu quatro obras sobre msica. Tr6s delas tiveram edi9ao local.415 O Compndio 

413 Segundo o filho, Abelardo, mesmo o famoso flautista Pat貞pio Silva, durante visita a capital, por onde 
acabou falecendo, ficou admirado com a percia de Alvaro no instrumento, confidenciando ao grupo de 
amigos que o visitavam: Decididamente, esse moぐo toca mais flauta do que eu. SOUSA, Abelardo. 
Paindis. Florianpolis: FCC: IOESC, 1982, p. 77-9. 
414 SOUSA, Abelardo. 1982. Obra citada, p. 78. 
415 Os livros D6 sustenido ndo d Rd bemol e Glossdrio de termos italianos usados na escriturado 
musical foram impressos pela Tipografia do Liceu de Artes e Oficios, em Florianpolis, no ano de 1923. 
O terceiro, No96es de Harmonia, foi editado pela Tipografia da Escola de Aprendizes Artifices, tamb 6m 
na capital, em 1914. S6 me foi possivel acessar o Glossdrio de termos italianos usados na escriturado 
musical, o qual apresenta, na introdu9ao dirigida ao leitor, a seguinte justificativa para tal publica 谷o: Em 
nosso meio artsticoaだ os chamados mestres de m必ica ndo passam, permita-se-nosaノranqueza, de 
simples curiosos, mal grado a tendncia que para a msica revelam. Dizendo simples curiosos, ndo 
temos em mira ferir susceptibilidades, mas sim lastimar αルita, n'esta capital, de obras didicticas ao 
alcance d'aqueles que aqui podem, com vantagem, cultivar a msica. Como msico e propagador que 
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Elementar de MIsica nao foi editado. A obra recebeu comentrios positivos do maestro 

Francisco Braga (autor do Hino a Bandeira Nacional e com quem mantinha regular 

correspond6ncia) e foi aprovada pelo governo estadual, que mandou adot豆-la nas 

Escolas Normais e Complementares (Decreto n。  866, de 19/03/1915), o que nunca foi 

concretizado. Al6m das obras de literatura musical, Alvaro Sousa deixou um vasto 

indice de composi96es, desde msica sinfnica, de camara e religiosa at6 pe9as para 

teatro e hinos diversos.416 Nao hh, por6m, nem um arquivo publico destinado え  obra do 

compositor ou da familia Sousa. Nao ha grava96es de cunho hist6rico das composi96es 

deste compositor ou de seu pai, Brasilicio, e seu filho, Abelardo. A Camerata 

Florianpolis, orquestra local, gravou um disco intitulado Mem6ria Musical 

Catarinense: Josd Brasilcio de Sousa, jivaro Sousa, Abelardo Sousa (Florian6polis, 

2002) a partir dos materiais disponiveis no acervo da familia: partituras incompletas, 

temas isolados e melodias com titulo. A partitura da msica Choro, por exemplo, 

executada pela orquestra com solos de flauta e saxofone, foi desenvolvida a partir de 

uma 丘  nica folha manuscrita e sem data contendo uma melodia (destinada, 

provavelmente, a uma das partes de um arranjo para banda). Talvez a exce9ao de poucas 

pe9as, como Hino do Estado de Santa Catarina, ou Sob a ponte417 - a primeira de 

Brasilicio e a u ltima de Abelardo - todas as outras pe9as tenham sido rearranjadas a 

partir de materiais incompletos ou, em alguns casos - como em Romanca, variac6es e 

valsa (1937), originalmente escrita para piano e violino - adaptadas a forma9o 

camerstica da orquestra.418 A reconstru9ao hist6rica de composi96es incompletas6 

plenamente viavel, a9ao corrente entre music6logos. Mas neste caso, o caminhado 

trilhado parece ter sido o da reformulado. Nao cabe, portanto, no contexto desta 

pesquisa, como fonte sonora, servindo no m自ximo como instrumento de aproxima9o 

das composi96es atrav6s do conhecimento das melodias. Al6m disso, s6 obtive, durante 

somos da arte, maximd neste Estado, o que muito nos orgu訪a, pensamosル ter, com mais esta 
publicaぐdo,戸ito alguma coisa em prol dos que, em Santa Catarina, procuram estudar um pouco da arte 
que tan勿s e to agradveis momen勿S proPorc加na ao mundo. 
416 Entre os hinos destaca-se o Hino da Escola Normal Catarinense (hoje Instituto de Educa叫o) pelos 
elogios deferidos ao compositor pelo Padre Emilio Duffner. Este, diretor durante v自rios anos do Col6gio 
Catarinense, foi respons自vel por diversas das atividades musicais daquela institui9ao, em especial a 
regencia da orauestra. do coro de alunos e as aulas de msica. 
417 Esta composi9ao, tema para concerto, foi elogiada em correspondencia pelo maestro Issac 
Karabtchevski. Foi executada pela primeira vez em 1963 pelo pianista Gerson Neves no Teatro Alvaro de 
Carvalho. 
418 o Fox Trot (1939), obra de sua juventude, foi composta originalmente para piano solo, tendo sido 
gravada com sax, trompete, piano, contrabaixo e cordas. 
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a pesquisa, notcias de execu9きo das pe9as A voz da arte e Variaぐ6es para flauta sobre 

um tema original, nenhuma delas gravadas no referido trabalho fonografico. 

Alvaro dedicou-se, enquanto compositor, msica de concerto, tal como seu pai. 

A inser9ao da m立sica popular se deu de forma progressiva na familia. Se Brasilicio 

manifestou-se desfavorvel ao aprendizado da flauta por parte de seu filho, este, por sua 

vez, nao se mostrou satisfeito com o aprendizado do violo por parte de seu filho. 

Abelardo Souza (1920-1986), tal como o av6, dedicou-se ao magist6rio. Paralelamente, 

foi compositor de hinos, composi96es para coral e can96es populares, al6m do estudo de 

idiomas artificiais (o volapk), tema devido ao qual representou no Brasil a Unio 

Internacional de Servi9o Interlinguistico, com sede em Amsterd乞. Dedicou-se a vida 

jornalistica, escrevendo para v自rios jornais (em especial O Estado) e revistas locais, 

alm de ter publicado uma s6rie de livros sobre assuntos diversos, um deles sobre a vida 

de seu av6 Brasilicio.419 Sua atividade como msico foi bastante diversa se comparada 

com a de seu pai. Abelardo transitou entre o universo musical popular e o da msica de 

concerto com fluidez, tendo composto pe9as instrumentais e sambas-can9ao de sucesso. 

O samba-can9ao Quero-te como s, por exemplo, venceu concurso da R自dio Nacional 

em 1952, tendo sido executado pela orquestra da Radio sob a regencia do maestro 

Alexandre Gnatalli, no programa Em primeira audicdo. Recebeu como prmio um 

belissimo violo fabricado por Tranqilo Gianini (ver figura 3.6).420 Tamb6m comp6s 

coros orfe6nicos, aos quais nao tive acesso, e publicou, em parceria com Aldo Krieger, 

compositor catarinense, Seis cang6es para coral, contendo obras suas, de seu av6 e de 

seu pai.421 

419 De Abelardo Sousa foram publicados os seguintes titulos: A Secretaria de Educado de Santa 
Catarina (1975), 0 mestre-escola viaja no tempo (1978), Ementrio da legislado do Ensino de Santa 
Catarina no perodo de 1835 α1979, Pain缶 (1982), Um lder na rota cronista (1986) e O sdbio e o 
idioma (2002). 
420 0 samba Contemplando o luar (1942) tamb6m foi executado na Rdio Nacional. A marcha Cidade 
Mulher (1966) recebeu o terceiro prmio no concurso Uma canぐdo para Florianpolis, tendo ficado em 
primeiro lugar o compositor Zininho, com o Rancho de amor d ilha. Diversas de suas marchas marcaram 
poca nos carnavais locais. A marcha Carnaval de 1939, obteve o 10 lugar no concurso de marchas 

carnavalescas daquele ano, bem como Vou-me embora, vencedora no ano seguinte. Neste mesmo ano 
lancou as marchas Amor no Carnaval e Peru Gozador, de grande sucesso na 6 poca, constando at6 na 
cronologia do carnaval local lan9ada por Atila Alcides Ramos (Carnaval da Ilha II)・  Foi vencedor de 
concursos carnavalescos tamb6m nos anos de 1952 e 1963. Sua participaao nos carnavais no se 
limitava, no entanto, ao trabalho de composi9ao. Fez tamb6m diversos arranjos e musicou poemas para 

mpositores e amadores que o procuraram. 
KRIEGER, Aldo; SOUSA, Abelardo (arranjadores). Seis cang6es para coral. Florian6polis: FCC 

Edi96es. Para maiores informa96es sobre Aldo Krieger, ver KRIEGER, Carmelo. Aldo Krieger: hist6ricn 
contadas por Carmelo Krieger. Florianpolis, 2004・  
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3.4 Violao recebido por 
Abelardo Sousa como premio 
de concurso realizado pela 
Rdio Nacional em 1952. 

Abelardo, pertencente a uma gera9ao posterior, mostrou-se jh familiarizado com 

o ambiente radiofnico, com o samba, com a carnavaliza9ao do cotidiano atravds da 

inser9ao dos modos e modas consequentes dos novos pap6is delegados a mhsica 

popular. Seu pai, por outro lado, nao chegou a buscar sintonia com as ondas sincopadas 

do rdio, mesmo porque morreu antes de presenciar a funda戸o da primeira esta9ao na 

capital (Rddio Guaruj, 1942), momento a partir do qual d redimensionada a relevancia 

de artistas populares e conjuntos de samba ou choro com a chegada dos programas de 

audit6rio. Alvaro comp6s dezenas de valsas, algumas mazurcas, gavotas, barcarolas, 

marchas, romances, minuetos, raps6dias, um tango (intitulado Manilha - 1928), todas 

pe9as que, dentro de um espirito romantico, investiam em formatos mais livres e nao 

muito extensos. 

A produ戸o musical de Alvaro reflete algo do universo de desejos do meio por 

ele frequentado e que era constituido pela elite intelectual da cidade. O compositor se 

voltou para o cultivo dos valores ali apreciados: o italianismo e o apego a 6 pera 

manifestos em La voce dei arte; o virtuosismo nas diversas pe9as de dificil execu9o 

destinadas a explora9o das faculdades de determinados instrumento (em especial da 

flauta422); os valores romnticos na forma, optando muitas vezes por dan9as e pe9as 

curtas, diferentemente da valoriza9ao concedida a s formas clhssicas pela escola 

neoclassica que vigorava entre os nacionalistas brasileiros; al6m de temticas de cunho 

religioso (Tantum Ergo - 1938) ou romantico (diversas pe9as que levam nomes de 

mulheres). Uma de suas composi96es leva o ttulo O Carnaval de Veneza (varia96es 

422 Duo para flautas (1908), Duo para duas flautas (1925), Dueto para flautas (1929) e Variac6es para 
ノlauta sobre u,n tema original (1934), entre outras. 
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para flauta), hom6nima, portanto, de uma pagina da lavra de Paganini. A id6ia, talvez 

demasiadamente pretensiosa, foi versar, tal como o virtuose do violino, sobre a Europa, 

alterando o timbre para a flauta, sem referenciar em absoluto o Brasil. A aproxima9o 

do Vetho Continente nao deveria se dar atrav6s da nacionalidade - subentenda-se 

originalidade - mas da t6cnica. O tema, neste caso, dava mostras de um territ6rio 

conhecido e um clima comum, fruto da busca de uma imagem de essencia europ6ia. 

Comp6s tamb6m a barcarola Un jour d Venise (1928), versando, dentro de uma forma 

de expressao caracterstica daquele lugar, sobre o cotidiano da referida cidade italiana. 

Neste contexto, a pe9a A voz da arte - ou La voce dei arte, como foi chamada no 

concerto em que foi executada - insere-se como realiza9ao sonora de uma s6rie de 

ideais, unidos atrav6s da obra a situa9ao de carencia e desenvolvimento prec自rio em que 

se encontrava o cenrio artistico local. Apesar de ser um dos mais capacitados msicos 

locais, Alvaro nao freqentou escolas de msica ou conservat6rios, tendo aprendido os 

fundamentos da arte musical por conta pr6pria. Adentrado na partitura desta 

composi戸o, pode-se entender melhor tanto a personagem do compositor, quanto a 

situa9ao do circulo produtivo entre msicos em Florian6polis. 

A pauta a qual tive acesso apresenta duas paginas, sendo a primeira para obo6 e 

a segunda para cornetina em Si bemol. Representam, por6m, partes secund自rias no 

interior da estrutura geral da pe9a, anunciada originalmente como trecho de sala para 

violoncelo, piano e pequena orquestra.423 Nao foi possivel, portanto, conhecer a obra na 

sua completude, tendo em vista que nem a parte para piano, onde provavelmente 

constariam as op96es harm6nicas feitas pelo compositor, nem o trecho de violoncelo (o 

qual creio ser o instrumento solista da pe9a) esto disponiveis. As partes acessadas 

viabilizaram, por6m, o acesso a forma, tanto na sua manifesta9ao mais geral (da pe9a 

como um todo), quanto nas presen9as mais passageiras, como a organiza9乞o das frases 

da melodia.424 

A composi9ao 6 dividida em 7 epis6dios, sendo que a 丘  ltima subdivide-se em 

duas.425 A primeira se恒o (A), um moderato maestoso em quatro tempos (4/4), na 

423 Ver anexo lいvitr(ルnost なたα： Caderno de Crnicas De Arte e Anexosー vol.の， 1.3 一Partituras 

Alvaro Sousa. 
424 A leitura hist6rica deste documento foi feita sob a orienta9o do professor S6rgio Freitas, o qual 
dedicou-se a viabilizar a audi9ao das melodias atrav6s de grava96es artificiais do programa ENCORE. 
Al6m do auxilio na parte de Andlise Musical, 言  rea na qual 6 especialista, fez uma s6rie de sugest6es 
hihlinoi'拓cas nertinentes a esta narte do廿abatho. 
425 Optei por chamar de secdo, parte ou epis6dio as divis6es da composi9ao devido a inexistencia de um 
padro formal reconhecido como a sonata ou o rond6, cuja nomenclatura est, em certa media, 
estabelecida. 
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tonalidade de D6 maior,6 constituida dentro de uma quadratura cldssica de dezesseis 

compassos (tal como as outras partes), sendo quatro versos de quatro compassos cada 

Os dois primeiros versos, de fun9ao expositiva, contrastam entre si na forma de 

antecedente e conseqガente, nomenclatura esta usada por Arnold Schoenberg para referir 
a estrutura9乞o de um tema em exposi9乞o.426 O antecedente exp6e a frase, deixando-a em 

aberto, ou seja, terminando no V (dominante), O conseqente 6 uma esp6cie de 

repeti9ao, mas de carter conclusivo (termina no I - t6nica). Os dois h ltimos versos da 

se9ao tem fun9ao conclusiva, sendo que o 丘  ltimo compasso do u ltimo verso apresenta 

fun9ao anacrIzica, antecipando o inicio da se9ao seguinte. A transi9ao para a segunda 

parte 6 feita da maneira mais simples: atrav6s de uma fermata (que indica tempo livre 

no final de determinado trecho ou melodia), seguindo com altera9ao de compasso e um 

novo tema a ser exposto. Tanto o recurso a anacruse, quanto a inser9ao de contrastes 

entre as partes estao presentes em quase toda a pe9a 

A segunda se9豆o (B), iniciada jh no d6cimo sexto compasso com novo 

andamento (andante) e novo compasso (3/4),6 estruturada tamb6m em quatro versos de 

quatro compassos cada, apresentando figuras mais prximas de uma valsa. A tonalidade 

de D6 maior 6 sustentada durante esta segunda se車o. A terceira se恒o (C), de 

andamento um p6 animato, apresenta uma mudan9a de tonalidade para a regiao de Lh 

bemol maior (empr6stimo da tonalidade de D6 menor). Esta forma de modula9ao em 

teras (D6 para Lab ou Mib)6 um cliche muito presente entre os romanticos, Beethoven 
em especial.427 Tal como na transi9ao entre a se9ao A e B, a passagem da se9乞o C para a 
seguinte 6 iniciada com uma anacruse no u ltimo compasso, precedida por uma fermata 
(compasso 47), retornando ao compasso quaternario. Na quarta se頭o (D), nem o obo6, 

nem a cornetina tocam. Sao dezesseis compassos de pausa. A indica9ao do andamento 

pede um andante sostenuto e mo/to expressivo. A anacruse na se9ao anterior indica um 

compasso 4/4 e prepara a tonalidade de Mib maior, mas que pode ser substituida pela de 

D6 menor (relativa que apresenta a mesma armadura de clave - compasso 49) 

Provavelmente o compositor dedicou este epis6dio ao instrumento solo, que creio ser o 

violoncelo. A quinta se頭o (C) representa, em certo sentido, um retorno a terceira 

parte. O andamento: animato, mdpoco. O compasso tern自rio e a tonalidade de La bemol 

篇器認驚器鷲・才damentos da composido musical. Sao Paulo: Editora da Universidade 
427 A'1 - 
一i-ue entao, rorma mais comum de modulaao se dava em quintas, ou seja, de D6 para Sol ou Fd. 
re

g
loes. estas 

que constituem, res
pectivamente, Dominante e Subdominante do tom original, provocando um ereito muito mais sutil, bem menos chocante

, pouco contrastante, se com
p

arado com urna altera9o
para as regies de Mib ou Lb. 
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s谷o restaurados. Por6m, se na terceira se9ao o intuito 6 o distanciamento, atrav6s de uma 

s6rie de breves modula96es em quinta (de La bemol para Mi bemol; de Mi bemol para 

Si bemol), neste quinto epis6dio o escopo 6 a aproxima9谷o, indo em dire95o え  
tonalidade original de D6 maior. Ambos os casos (a terceira e a quinta parte) podem ser 

percebidos como uma esp6cie de retransicdo, constituindo o primeiro um elemento 

distanciador; e o segundo, uma ponte, um retorno.428 A sexta se真o (B) constitui a u nica 

repeti9ao da pe9a. Num andante come prima (em referencia ao andamento do B anterior 

ー  segunda se9乞o), a tonalidade de D6 maior ja se encontra restabelecida - retomo este 

que se inicia nos quatro 立  ltimos compassos (77-80) da se9ao anterior. O compasso 3/4 

tamb6m 6 retomado. A diferen9a esta em que este epis6dio apresenta somente quinze 

compassos, cortando c 丘  ltimo do quarto verso, onde geralmente encontra-se a anacruse. 

A 丘  ltima se恒o (coda) encontra-se dividida em dois momentos, sendo que o 

primeiro possui oito compassos e tem a fun9ao de introduzir uma id6ia de final, 

retomando ao compasso (4/4) da primeira parte em um andamento allegro. O segundo 

momento, constituido por um verso somente,6 o fim propriamente dito, funcionando 

como uma coda menor dentro de outra maior. Um ralentando nos dois u ltimos 

compassos fecha a composi9乞o. 

Tais apontamentos sobre a estrutura9ao da pe9a podem ser lidos de maneira mais 

ampla, dando a ver caractersticas do compositor, bem como do periodo e territ6rio em 

que viveu. A pe9a nao apresenta grandes novidades ou pesquisas est6ticas. Apesar do 

uso de referencias rom合nticas, nao apresenta uma unidade no seu interior, sendo 

desenvolvida atrav6s de uma seqencia de eternas exposi96es. Praticamente todos os 

epis6dios sao expositivos, o que insinua (jor6m nao afirma, devido a parcialidade do 

documento) algumas limita96es por parte do compositor.E feito um uso desordenado 

(de carter provavelmente desproposital) de elementos formais classicos, al6m de uma 

s6rie de altera96es incomuns em pe9as instrumentais, tais como a altera叫o de 

compasso.429 A pe9a remete diretamente a uma abertura de 6 pera, principalmente pelas 

constantes mudan9as de clima e ritmo, comumente usadas para acompanhar as 

428 Segundo Arnold Schoenberg, o retorno do tema secundirio ao tema principal nos ronds, ou o 
re切ma ao inた加, 響フ山 ae響フosiぐdo dbs sonatas,dgeralmen旭  'do simples,9ue ndo hd necessidbde de 
veicular nenhum segmento espec切co. Entretanto, ocasionalmente ocorrem pequenos segmentos 
conectivos que atuam ou como,ontes ' ou como elementos 'distanciadores'das duas partes. A este 
segmento o autor da o nome de retransio. SCHOENBERG, Arnold. Obra citada, p. 219. Ver tamb6m p. 
253. 
429 Nao incluo aqui compositores como Villa-Lobos, por exemplo, onde a mudan9a de compasso 6 um 
tra9o presente, tendo em vista que tratamos de uma pe9a sem qualquer pretensao de renova9ao est6tica. 
Trata-se de uma composi9ao que, ao que tudo indica, pretendia-se tradicional, sem distanciar-se do 
cnone setecentista e oitocentista europeu. 
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transi96es cenicas das hist6rias representadas. A referncia a pera explica nao s6 a 

cria9ao de uma seqencia de ambientes sonoros distintos, mas tamb6m o contexto 

musical em que foi executada. 

O concerto, organizado em homenagem ao pr6prio compositor, foi dividido em 

tres partes, conforme consta no repert6rio j自  mencionado no capitulo II. A exce9ao de 

Salut d'amour de Sir Edward Elgar - msica de camara instrumental, um dueto para 

violinos, mais precisamente - todos os outros compositores executados dedicaram-sea 

composi9ao de peras. Somente a segunda parte do concerto foi cantada. No primeiro e 

terceiro momentos aconteceram execu96es instrumentais, sendo que o repert6rio foi 

composto por aberturas, overtures, fantasias, prel丘dios e pot-pourris de peras 

conhecidas. Integravam o programa os familiares compositores de pera italianos 

Gioachino Rossini (1792-1868), Ruggiero Leoncavallo (1857-1919) e Giuseppe Verdi 
(1813-1901), al6m de Giuseppe Sarti (1729-1802) com Rouxinol. A Fran9a estava 

representada nas figuras de Adoiphe Adam (1803-1856), com Si j 'etais roi de 1852; 

Daniel-Fran9ois-Esprit Auber (1782-1871), com Fra Diavolo de 1830; L6o Delibes 

(1836-1891), com Coppdlia (1870) e Jules Massenet (1842-1912), com Le Cid (1885) 

Constavam tamb6m dois austriacos: Franz Lehr (1870-1948)ー  A viva alegre; e Franz 

Supp6 (18 19-1895) - Poeta e campons. Carlos Gomes, Sebastiao Vieira (com 

Amizade, trecho de salao oferecido ao homenageado) e Alvaro Sousa representaram o 

Brasil em meio ao extenso repert6rio. 

A unanime prefer6ncia por compositores de pera explica e 6 explicada atrav6s 

de um olhar mais intenso sobre A voz da arte de Alvaro Sousa. O apego a s melodias 

fceis, o estimulo pela simplicidade sonora, caractersticas presentes nestas pe9as 

ligadas ao repertrio operstico, marcaram o universo da msica instrumental em 

Florianpolis, onde as fantasias, overtures e pot-pourris de peras e operetas obtiveram 

grande espa9o e repercussao positiva.430 Se por um lado esta obra demonstra certo 

conhecimento das estruturas clssicas de composi9ao, por outro denuncia um ambiente 

estagnado, sem discuss6es ou trocas entre msicos da rea, resultando em uma pe9a 

pouco fluente, com vrias passagens resolvidas de forma simpl6ria. Certamente o 

compositor tem outras obras muito mais sofisticadas, tendo em vista que sua 

especialidade eram pe9as virtuosisticas para flauta transversa. Encontram-se nesta pe9a, 

430 Conforme o Dicion言rio Grove de Msica, o pot-pourri 6 uma miscelnea de melodias conhecidas, at 
ento ndo relacionadas entre si, de 中eras ou outras obras. Os repert6rios de bandas militares do s6culo 
XIX e das orquestras de caf-concerto compunha-se, em grande parte, de pot-pourris. GRO\TE. 
Diciondrio de MIsica (edi9ao concisa). Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1994. 
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por6m, uma s6rie de vestigios que vao ao encontro da realidade aqui estudada. 

Certamente a obra de Alvaro 6 original. O uso que faz das formas, a instrumenta9o 

peculiar (provavelmente escrita em acordo com as possibilidades locais de execu9ao, 

sintoma acusado pela presen9a de dois instrumentos caractersticos de bandas musicais), 

o apego a 6 pera transvertido em msica instrumental: sao todos tra9os que, juntos, 

dificilmente serao encontrados em outros compositores. 

Cabe, futuramente, uma anhlise mais precisa e detalhada do conjunto de obras de 

Alvaro, bem como de seu pai e de seu filho, Brasilicio e Abelardo, respectivamente, 

al6m de outros compositores catarinenses de vulto local, tal como  Aldo  Krieger, entre 

outros. Uma pesquisa mais aprofundada pode vir a revelar outros formatos, outras 

verdades. Aguardemo-la! 

199 



CONSIDERACOES FINAIS 

...enfim um comeo! 

A vida de pesquisador, escritor, leitor ou autor nem sempre 6 das mais 

comunitarias. Ler e escrever, procurar saber: todos exercicios criativos que acabam por 

nos rodear - eu e o leitor, por exemplo - de fantasmas, mas nao necessariamente de 

companhia. Esta pesquisa, especificamente, foi realizada praticamente sem vizinhos. 

Dialoguei, 6 verdade, com uma srie de trabalhos distantes - sobre os modernistas, 

Mrio de Andrade, a teoria musicol6gica, o samba carioca, a metrpole paulista em 

sinfonia, entre outros - mas nao com vizinhos, pois escrever sobre a hist6ria da msica 

catarinense 6 optar pela solidao,6 viver luz bruxuleante da vela numa tristeza infinita, 

a casar-se com leve rumor do gotejar das goteiras, como dizia o agora ja conhecido 

Sebastiao Vieira.431 Concluir tao cedo seria, portanto, uma imprudencia. Procurarei, 

exigindo um pouco mais do leitor, abrir mais algumas portas simultaneamentea 

sistematiza9ao dos problemas at6 aqui resolvidos. 

Algo tem sido feito,6 verdade, nestas terras de areia e mar. Familiares de 

msicos tem escrito, compilado, organizado obras e eventos numa luta contra o 

esquecimento e mais, em favor da constru9ao, do enquadramento da mem6ria de seus 

pais e av6s. Algumas publica96es gen6ricas - por vezes quase catalogrficas, como 6 o 

caso do Diciondrio da mzIsica em Santa Catarina - apesar de teis, nao constituem, 

ainda, o que se pode chamar de um trabalho academico em ciencias humanas ou 

musicologia. Esta carncia afeta nをo s6 os estudos da cultura em Santa Catarina, mas 

em nivel nacional. Apesar de ser somente um pais, de lingua comum e isolada do 
restante do continente, e para aldm do carter centralizador no caso do Estado Novo, a 

hist6ria da msica tomou rumos diversos que a caracterizam, em certos sentidos, como 

polifnica. 

Sabe-se que o apre9o a msica europ6ia e em especial a pera, como no caso de 

Florian6polis, foi tra9o comum ao territ6rio nacional, especialmente durante o s6culo 

XIX, conforme procurei expor no segundo capitulo. Buscou-se, em nivel nacional, 

atrav6s da funda9きo da Imperial Academia de Msica e pera Nacional em 1857 no Rio 

de Janeiro, substituida no ano seguinte pela Empresa de pera Nacional, criar um meio 

artistico-musical preenchido, inicialmente, com artistas nacionais e, mais tarde, com 

431 VIEIRA, SebastiAo. Caderno de Crnicas, De Arte (05/05/1936) 
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uma arte essencialmente brasileira. A funda9乞o do Imperial Conservat6rio de Musica 

alguns anos antes (1948) deu mostras do interesse em formar msicos brasileiros 

capacitados a interpretar e criar msica para concerto. Iniciava-se nos principais estados 

do Brasil, j自  no s6culo XIX, culminando no inicio do seguinte, um processo de 

institui9ao da individualidade nacional, e as manifesta96es musicais legitimamente 

brasileiras deveriam funcionar como marcas d'gua, atestando a originalidade e 

certificando a singularidade do pais. Em 1923, Francisco Laraya Filho proferia uma 

palestra sobre este tema: 

"Nas can96es populares de um povo como que se percebe a sua prpria 
individualidade. Vede as con9onetas da Hespanha, cantadas geralmente ao 
som das castanholas, entre o sapateado e as dan9as lascivas.., no 
descobrimos nellas o espirito valoroso, aventureiro, brilhante e bizarro do 
hespanhol, com as suas touradas e com as suas fa9anhas mirabolantes? Vede 
o fado, o fado nostlgico dos portugueses. Nao descobrimos nelle aquele 
romantismo, aquele apego a s tradi96es e aos sentimentos de melancolia e 
candura que sao da essencia da alma lusitana? E a can9oneta napolitana, em 
que sempre ha arte porque 6 crea9ao de uma pdtria onde a arte sempre 
fulgura, na can9oneta napolitana nao percebemos a inspiraao que flutua 
perene da doce Italia? Nao resta dvida... Mesmo porque tamb6m na 
modinha brasileira, cantada ao som da viola nos dias de quietude e enlevo, ou 
senao no lund, no samba ou na tyranna, vibrados em occasi6es festivas, 
poderemos, outro tanto, encontrar o prprio sentimento do nosso povo, 
prenhe de atavismos estheticos".432 

Florian6polis, conforme procurei expor neste trabalho, deu seus primeiros passos 

em dire9ao a msica europ6ia em meados do s6culo XIX, quando aportaram na ilha 

alguns artistas estrangeiros. Apesar do vasto nmero de europeus instalados em Santa 

Catarina, o estado ainda virgem em que se encontravam as terras, e os conflitos entre os 

imigrantes e indigenas acabaram tomando a aten9ao do Governo, que pouco fez para 

criar estruturas que viabilizassem o desenvolvimento do cenario artistico catarinense, 

nem mesmo de sua capital. 

O grande nmero de instrumentistas, em especial pianistas e violinistas, frutos 

de uma tradi9ao formativa europ6ia, culminou, quando muito, em apresenta96es de 

alunos e mestres, cuja repercussao raramente ultrapassou o a mbito local. Dei mostras 

durante o trabalho da situa9ao em que se encontravam as estruturas formativo-musicais 

em Florian6polis. Nao havia escolas de msica na cidade at6 o surgimento da Sociedade 

de Cultura Musical na d6cada de 1940, quando foi instalada uma classe de estudos 

musicais para duzentos alunos. Vigorou durante o s6culo XIX e quase toda a primeira 

432 LARAYA FILHO, Francisco. A msica brasileira. A Cigarra. Sao Paulo, ano 11, n。  210 (15/06/1923), 
p. 13. Apud. CASTAGNA, Paulo. Impressionismo, modernismo e nacionalismo no Brasil. Apostila n。  
14. Curso de Hist6ria da Msica Brasileira - Instituto de Artes da UNESP, 2003, pp. 6-7. 

201 



metade do s6culo XX, o ensino privado, tanto no a mbito individual, entre mestre e 

discpulo, como foi o caso da maioria dos msicos jovens presentes neste trabalho, 

como Icl6a Vieira (pianista e cantora), Manoel Cruz (flautista), entre outros; quanto no 

合mbito coletivo, quando o ensino se processava vinculado a institui96es escolares 

privadas - como o Col6gio Catarinense ou o Cora車o de Jesus. Eram poucos os 

professores de msica realmente capazes de formar profissionais, sendo quase um oficio 

passado de gera9ao para gera9ao. A familia Sousa 6 uma prova disso. A forma9o 

musical entrou na vida do cidado florianopolitano - em especial aquele que poderia 

paga-la - como elemento de distin9ao, sempre alcan9ado atrav6s do incentivo privado, 

nunca oficial. Sociedades musicais como a Amor d Arte nunca conseguiram apoio fixo 

do governo, embora tenham prestado contas com ele durante o Estado Novo, conforme 

consta no primeiro capitulo. Talvez seja possivel apontar o papel destas sociedades 

como ponto flexivel nesta rela9ao entre alma das ruas e arte culta. O ensino musical em 

tais institui96es formou instrumentistas que, ao fim, atuaram nos mais diversos setores, 

integrando simultaneamente orquestras e conjuntos de samba e jazz 

Mesmo sabendo do percurso original da arte moderna brasileira, que nasceu 

entre uma pequena elite e ali se desenvolveu, nao provocando, por exemplo, uma rea9o 

institucional com o significado da arte francesa, ou uma repercuss乞o comercial como na 

Alemanha, sabe-se que ainda assim as quest6es da arte e da msica nacional na primeira 

metade do s6culo XX tiveram um certo acolhimento estatal. A funda9ao do Instituto do 

Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional e os estudos folcl6ricos instigados pela figura 

de Mrio de Andrade ja na d6cada de 1930, as empreitadas orfe6nicas de Villa-Lobos, 

os murais de Portinan: todos sintomas de um momento em que a arte e os artistas 

quedavam-se politicos e xen6fobos. Em terreno catarinense, e em Florianpolis mais 

especificamente, as politicas estatais voltadas a msica foram, para nao dizer nulas, 

parcas e dispersas, sem intensidade. Mapeei apenas dois concertos patrocinados pelo 

Estado, ambos sem o tきo comum apelo nacionalista. Nao houve, ao que dizem os sinais, 

um intento deliberado, intenso e especialmente dedicado a instaurar uma brasilidade 

musical neste territ6rio. Os concertos freqentes de compositores como Camargo 

Guamieri, o ambiente intelectual borbulhante em busca de manifesta96es sonoras 

legitimamente brasilicas: nada disso parecia chegar at6 a longinqua ilha ao leste do 

estado. Junte-se a isso um sem nmero de especificidades da popula頭o local, as quais 

procurei expor neste trabalho - a forma9ao artistico-intelectual oferecida pelos padres 

jesuitas, a dispersa movimenta9ao musical local, o conservadorismo na arte e o 
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conseqente apego aos valores rom合nticos na arte, etc. - e tem-se ai uma receita nova, 

no menos saborosa, embora menos quente. 

A msica para concerto permaneceu, em Florian6polis, no 含  mbito privado, 

carregando consigo o insigne cracha da distin9ao - social e cultural. As tentativas 

frustradas de congel-la com o intuito de evitar a sua contamina9ao, excitaram um culto 

arepeti9ao e ao passado.433 Desejava-se a inserdo - uma forma de adesao a fantasia 

feita sobre os modos de ser do europeu - para dar vida a uma origem ja morta, ou 

melhor, totalmente transformada, que era a Europa durante a Segunda Guerra (em 

oposi9ao ao que havia sido no perodo em que os imigrantes de l自  partiram rumo ao 

desconhecido Brasil). Aquele velho continente permanecia vivo, ainda que 

transfigurado no crcere da mem6ria, enquanto vontade, como projeto. Idealizar a 

Europa, buscar nela um modelo: tais tra9os nao significam aceita戸o pacifica, mas 

sele9ao, escolhas, op96es.434 

Pode-se dizer que o momento estudado (d6cadas de 1930 e 40)6 , em 

Florianpolis, de transi9ao. Um novo texto sobre a msica local vinha sendo redigido. A 

funda9ao da Subcomissao Catarinense de Folclore em outubro de 1948, vinha a 

concretizar um projeto iniciado em meados dessa mesma d6cada por Oswaldo R. 

Cabral, secretdrio-geral da Subcomiss乞o, quando escreveu A vitria da coloniza9do 

aぐoriana.435 Passaram a ser divulgadas novas fontes para justificar a singularidade 

catarinense, antes apresentada atrav6s de proximidades - em especial no campo artistico 

ー  com a Europa.436 Os mesmos temas tratados positivamente pelos foicloristas eram 

vistos como manifesta96es nao civilizadas durante o s6culo XIX. Seguem abaixo 

'33 A repeti9ao, entendida, tal como venho apontando no decorrer do trabalho, enquanto uso seletivo de 
determinados repert6rios, foi trao marcante em outros momentos da histria da msica. Cand6 aponta o 
circuito operistico italiano da segunda metade do s6culo X\TIll at6 inicio do seguinte, tendo em Rossini 
um limite, como um cen自rio marcado pela repeti9ao; isso devido a s implica96es provenientes de uma 
encena9ao de 6 pera (cenrios caros, grande nmero de msicos, etc...). Ver CANDE, Roland. Histria 
universal da msica. Sao Paulo: Martins Fontes, 1994, vol. II. 
434 -, 一 	一t 	一  一  uomo exemmo. ver texto renroauziao na nota 55o. 
435 Entre os principais membros efetivos da funda9ao catarinense de folclore, estavam tamb6m Walter 
Piazza (tesoureiro), Altino Flores, Henriqe Stodick, Joao dos Santos Areao, Martinho de Haro, Osvaldo F. 
de Mello Filho e Oton Gama D'Eca. 
436 Eram publicados textos do folclore de v自rias regi6es do Estado, al6m de uma s6rie de artigos sobre o 
material folcl6rico de outros estados. No boletim n。  8 (ano II, junho de 1951), por exemplo, constam 
textos sobre o folclore carioca (Santo Antnio no folclore brasileiro, por Manisa Lira), folclore goiano 
(Folclore dos garimpos, por Joao Dermas Filho)， 釦lclore alagoano (Zabumba, o major Bon拶cio e o 
sururu da negra, por Luiz Alpio de Barros), folclore pernambucano (O morcego, o domind, o papangI, o 
doutor, o urso, o prncipe, a morte, o diabinho, por Eust6rgio Wanderley). Constavam tamb6m textos do 
folclore de ouras terras, como o folclore a9oriano, obviamente (Modos de viver micaelenses, por F. 
Carreiro da Costa) e folclore espanhol (Teraputica ocular, por Antonio Castillo de Lucas). 
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trechos de jornais do perodo onde sao destaque festas religiosas mais adiante estudadas 
e divulgadas como genese do catarinense. 

"Mesmo com a cost ' -'eir' fillta de nech .li.. n ._..t只1 L'i n、1l -tn p-1,rn-- -.Aハ  。  '''v‘…～ vvlA'“ しJJ''u11j1Ia LaIca Lic PC .U1Ud 0 LLaLU1 101 muito concomuo: as 
ruas apmnaram-se de povo, que acompanhava os bangal6s do bumba meu 
001, 0 que na verdade cia uma boa idia do estado de civilizac乞o do nais! A 
poiicia lar-nos-ia um beneficio vedando semethante divertimento. Este 
beneficio poria muitos senhores a salvo da vadia9乞o de seus escravos". (O 
Mensageiro, 12/01/1856) 
"Isto que se cama folia do Esprito Santo 6 dessas coisas que nao tem p6 nem 
cabe9a, e que s6 serem para nos envergonhar na presen9a de pessoas 
estranhas, que estejam na terra, O que dizer - andar pelas ruas de uma cidade 
civilizada, uma msica infernal composta de uma mal tocada viola, de uma 
enfuma9ada rabeca e de um insuport自vel tambor? Ser isto culto religioso?" 
(O Mensageiro, 23/04/1856).437 

J no inicio do s6culo XX, perodo aqui estudado, a preocupa9ao destes homens 

de letras (que chamei durante o trabalho de intelectuais) girou em torno da constitui9o 

de um projeto - ou pelo menos de um discurso - acerca do importante papel da msica 

na forma9ao artistica. Msica esta entendida enquanto resultado de uma educa9o 

artistica apropriada, ou seja, voltada para o aprendizado das t6cnicas europ6ias. A 
msica popular lowbrow (sem pretens6es artisticas, artesanal, conforme Carl Dahihaus) 
foi, em certo sentido, esquecida. Tornou-se alvo das crticas a msica urbana: o samba, 

o jazz, as marchas e dan9as com influencia africana.438 

Tais transforma96espodem ser percebidas em espa9os mais restritos. Na familia 

Sousa, por exemplo, encontra-se em cada gera9ao, um tipo de msico. Brasilicio, 
habitante do oitocentos, exerceu suas atividades musicais paralelamente a vrias outras, 

'37 Apud. SIEBERT, Itamar. Crnica jornalistica, sociabilidade e vida familiar na Desterro de meados do 
s6culo XIX. In: BRANCHER, A. AREND, S. (orgs.) Histria de Santa Catarina no s'culo XIX: 
Florianpolis: Ed. da UFSC, 2001, p. 237. Marcos Napolitano aponta como caracterstica do auge da 
msica burguesa (por volta de 1850) o predomnio de prinas musicais sinfnicas e valores musicais 
consagrados, dentre os quais estava o banimento da 'mlIsica de rua'. NAPOLITANO, Marcos. Histria e 

histria cultural da mlIsica popular. Belo Horizonte: Autentica, 2002, p. 12. 
ar das criticas mais pesadas estarem direcionadas a msica urbana, radiofnica, as manifesta96es 

tidas como folcl6ricas nao eram, ainda (durante os anos de 1930), bem recebida. Segue abaixo trecho de 
texto de Jo谷o Barbosa, onde o cronista questiona a existencia de uma msica legitimamente brasileira: 
Assunto que se apresentou ao pas, como de alta relevncia foi o da nacionalizado da 'arte二  coisa que 
ザ聖s apresenta verdadeira utopia・にJN（うs ainda ndo temos m'sica nossa, nem sequer padro7- 
Samba, marixe, cateret, batucada, enfim, uma mistura ridcula de dificil apreensdo.石n"sica vovular 
brasileira, propriamente, ndo existe; o nossop1k-lore ""l legado dos nossos ancestrais, ー sdc toadas 
genuinamente portuguesas - que eles nos trouxeram de alm mar, e que o Sr. Villa-Lobos anda agora 
adaptando二de maneira infelcissima(")A msica brasileira d blague, e grossa(...).Caderno de 
Cr6nicas, De Arte n。  164 (27/11/1937). Caso interessante 6 que cerca de tres anos antes Barbosa defendia 
posi9をo oposta. Segue texto de 11/12/1934: A mlIsica brasileira d originalssima e interessante‘ ノ o 
ritmo d sui generis; o samba, por exemplo, oferece uma grande soma de dfIculdades ao m癒co 
estrangeiro, aquele que ndo tem no sangue a bossa do malandro (..). A leitura e execu9do do samba' 
tudo que se pode imaginar de embaragoso. O brasileiro, porm, est de talprina familiarizado que ndo 
月ncontra tropeco na div瑠do db sua m必ica Executαーαノhcilmen旭  mesmo com a dbsiocaぐdo dostemoos 
fortes que parece aos nefitos quebra de ritmo(..).BARBOSA, Jo豆o. Caderno de Cr6nic亀De Arte0 93 
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priorizando, por necessidade e pela ausencia de um cenario musical digno de dar 

sustento a um msico, a carreira no magist6rio.A exce9ao dos hinos, provavelmente 

executados publicamente, Brasilicio teve sua vida musical restrita aos sal6es privados 

da sociedade local. Alvaro, durante suas seis d6cadas de existencia, viveu a transi9ao, 

tendo presenciado, alguns anos antes de morrer, a execu9ao de uma obra sua em 

concerto publico. Embora a repercuss言o tenha sido um pouco plida - assistencia parca, 

conforme anunciam os jornais da 6 poca - tal epis6dio representava um passo 

significativo, pois saiam dos sal6es os primeiros compassos escritos por um autor 

catarinense. Ainda que nao tenha presenciado a concretiza9ao do sonho maior de sua 

gera9乞o - a ftmda9乞o da Orquestra Sinfnica de Florian6polis em 1944, cinco anos ap6s 

sua morte - Alvaro pode ser considerado um dos responsaveis pela sua realiza9ao. 

Dedicou a vida a arte dos sons e provavelmente tenha sido um dos u nicos a sobreviver 

estritamente de msica, sem nem mesmo prestar servi9os a conjuntos de msica 

popular, como fez Joao Barbosa, o que era considerado um sacril6gio entre os amantes 

da msica culta. O cronista De Arte, ferrenho crtico da msica de divertimento ou 

mIsica ligeira, como chamava as manifesta96es populares urbanas ou radiofnicas - 

samba, jazz e outros ritmos de raiz africana em geralー  integrou durante v言rios anos uma 

jazz-band que levava seu nome, profissao esta que jamais lhe agradou. Em tom 

lamentoso, o esteta do sofrimento, como foi chamado ap6s sua morte, em 1939, mesmo 

ano em que morreu Alvaro Sousa, relembra o passado e lamenta sua condi9ao no 

presente: 

"(...) Hoje as nossas filarm6nicas nao se exibem mais. Uma retreta 6 um 
milagre! Nao s6 as bandas de msica; as orquestras tamb6m. No 'Chiquinho' 
o conjunto que ali trabalha ha oito anos, e do qual fao parte, tamb 6m 
desvirtuou. Dantes,a hora do aperitivo, a orquestra entremeava a audi9ao trs 
ou quatro trechos de msica boa, agora 6 o samba, o fox, a marchinha banal, 
e nada mais. Sao audi96es que constituem simples pornografia artistica. 
Diro que me cabe culpa tamb6m nisso, pois ao conjunto empresto meu 
nome. Est certo, mas 6 preciso saber que: 'uma andorinha nao faz vero'. Se 
n乞o quiserem aceitar a minha explica叫o, paciencia, entretanto, ela 6 a 
一ー一ー一．．ーα一  」一ー一一」一 」一，,43Q expressao cia verclaae'.’一  

Conjuntos como este tocavam seguidamente em bailes de clubes de sele9谷o, 

onde s6 participavam membros da elite local, muito provavelmente os mesmos que, 

noutros momentos, declaravam-se defensores da msica s6ria e agredidos pela invaso 

de ritmos populares. A vergonha nao era freqentar tais eventos, mas emprestar o nome 

e o talento a tais prop6sitos. O msico em situa9ao ideal s6 deveria prestar servi9os a 

439 BARBOSA, Joao. Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  87 (04/12/1934) 
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causas nobres. Em um de seus textos criativos, Barbosa conta um sonho. Referindo-se a 

pesquisas contemporneas que apontavam possiveis efeitos terapeuticos da msica em 

seres humanos, visualiza, num breve devaneio, a imagem ideal que faz acerca do 

trabalho do msico. Pe9o licen9a ao leitor para uma u ltima e extensa, porm divertida, 

cr6nica De Arte: 

"Os horizontes clareiam; um futuro promissor e risonho nos espera. O 
msico, ao que vejo, ter ainda os seus dias 自  ureos. Divagava eu assim 
s自bado a noite depois da 'Tocata no Chiquinho'. Dizia de mim para mim, nao 
6s6 na veterindria que a msica produz os seus ben6ficos efeitos, nao s6 
aumenta o leite das vacas [referncia ao texto De Arte n。  79 - 24/11/1934], 
tamb6m cura o homem. Quer dizer que, amanha, nao s6 nos est自bulos, mas 
nos gabinetes m6dicos, nos quartos de doentes seremos persona gratissima. E 
a nossa cota9ao subir. Quanta gente que hoje nos olha de soslaio e com 
desprezo, amanha ser todo salamaleques え  nossa passagem. Teremos, como 
m6dicos, direito de andar a disparada de autom6vel, nao haver limite de 
velocidade para os nossos veiculos. A nossa arte vai custar dinheiro. E 
pensando, j自  antevendo um futuro farto e descansado, adormeci e sonhei:A 
entrada de um pr6dio grande da rua Felipe Schmidt estavam apostas v自rias 
placas indicativas. 'Professores Herminio Jacques e Carlos Freyeleben: 
violinistas - tratamento das mol6stias de olhos, nariz, ouvido e garganta'. 
'Professores Sebastiao Vieira e Astrogildo Costa: Saxofone - mol6stias da 
senhora'. 'Antnio Souza e Narciso Lima: Bateria - tratamento garantido da 
sifilis'. 'Mol6stias das vias respirat6rias - maestro Max Knzer, Hugo 
Freysleben e Ovaldo [sic] Souza'. 'Professores Manoel Cruz e Joao Barbosa: 
Flautistas - tratamento seguro e absolutamente garantido das mol6stias de 
crian9as e do aparelho digestivo. Executam qualquer receita m6dica com 
perfei9ao e a pre9os mdicos'. Certa madrugada tempestuosa bate-me え  porta 
um cavalheiro bem trajado aflito que me trazia uma receita para tratamento 
do tifo negro: uso auditivo: uma ria variada de Mozart. Dr. Fulano. Bonito! 
Nao tinha no repert6rio mais nada al6m da Marcha a la turca. Mas, era 
preciso honrar o nome e lh me fui, bem encapotado atender o cliente. Pasta na 
mao, flauta embaixo do bra9o, sai sobre um terrivel temporal. Ao chegar 
perto do doente, comecei a execu9ao de um sucedaneo: Serenata Oriental de 
Kuller. O paciente nao viu a luz do dia; respirou aos 丘  ltimos compassos. O 
remorso come9ou a perseguir-me. O Alves, a vitima, vivia a gritar atr自s de 
mim: Uma d ria variada de Mozart! Uma d ria variada... "acordei apavorado 
巳 peo d Deus 9ue, se a m必icafor de fato 町フlicvel d medicina, mnca me 
caia nas mdos uma receita to dflcil de aviar".440 

Barbosa morreu tamb6m sem fazer parte da to sonhada Orquestra. O almejado 

respeito, expresso no texto acima como necessidade de conscientiza9ao acerca do papel 

do msico, nao veio em vida. A frustra9乞o com rela9ao a falta de prestgio de sua 

profissao, manifesta em v自rios de seus textos De Arte, acompanhou-o at6 a morte 

Barbosa foi, tal como Alvaro (mas a sua maneira), um dos responsveis indiretos pela 

concretiza9ao da orquestra e da Sociedade de Cultura Musical de Florian6polis, tendo 

exercido papel fundamental na institui9ao - ou pelo menos divulga9ao - dos ideais 

msico-intelectuais na capital catarinense, os quais procurei discutir. 

44O BARBOSA, Joao. Caderno de Cr6nicas, De Arte n。  92 (10/12/1934) 
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A gera9ao seguinte, em meio a qual estava Abelardo Sousa, apresentou 

diferen9as fundamentais. Nascia enfim, no final da d6cada de 40, um relacionamento 

mais espontaneo entre estes msicos de forma9谷o cl自ssica e a msica popular. Abelardo, 

contrariando a vontade do pai ー  que havia contrariado o seu ao aprender flauta - 

aprendeu violo, instrumento cuja imagem vinha sendo reformulada e progressivamente 

aceita entre as famlias tradicionais, como mostraram os trechos de relat6rio e as 

imagens, exibidas no primeiro capitulo, onde alunos do Ginasio Catarinense 

empunhavam o instrumento. Dedicou-se a composi9ao de marchas, sambas e can96es 

ao mesmo tempo em que comp6s pe9as instrumentais e corais. Integrou o ambiente 

radiofnico local e nacional, coisa que seu pai jamais almejou. Comp6s no ano da morte 

de seu pai o fox-can9ao Vem... Oh meu amor em parceria - a qual considerei um tanto 

inusitada e emblemtica - com o filho (hom6nimo) do compositor de hinos Jo谷o dos 

Santos Areao. Os ritmos brasileiros e as dan9as europ6ias abrasileiradas foram sendo 

aceitas discretamente, assim como uma identidade catarinense foi sendo criada a partir 

de manifesta96es - muitas delas musicais' 4' - caracteristicamente populares 

Definitivamente a segunda metade da d6cada de 40 foi, em Florian6polis, uma 

primavera de transforma96es. Alguns anos depois da funda9ao da Rddio Guaruj, ainda 

em 1942, floresceram os primeiros vestigios de discuss6es crticas sobre arte, em 

especial a literatura, atrav6s do Grupo Sul e o Crculo de Arte Moderna. Suas atividades 

- Revista e Edi96es Sul, Teatro Experimental, Museu de Arte Moderna, Clube de 

Cinema, ciclos de conferencias, produtora cinematogr自fica, contatos com outros centros 

do pais e do exterior, reuni6es musicais (nao muito especificas,d verdade) - 

funcionaram, conforme um de seus principais membros, o escritor libanes Salim 

Miguel, menos como realizagdo de resultados concretos e mais como uma abertura, 

uma reaぐdo contra um ambiente fechado e limitado. 442 Ou ainda uma tentativa de fugir 

dlimitaぐdo do meio加l um grito de rebeldia; e pi, finalmente,‘ ノ uma e写フerincia 

441 Sao diversos os textos publicados nos boletins da Subcomiss含o Catarinense de Folclore tratando de 
manifesta96es musicais ou da parte musical de rituais ou cerim6nias. Constam textos sobre o Boi de 
mamdo, a Ratoeira, o Terno de Reis, entre outros. Para citar um exemplo, no boletim n。  11 (Ano III, 
maro de 1952), hd um texto sobre o Romance da donzela ou a linda menina que morreu de febre 
amarela. Trata-se, entre outras coisas, da msica. A anlise6 feita separadamente ede forma superficial, 
identificando as harmonias e aspectos gen6ricos que pouco dizem sobre a manifesta9ao, descrevendo-a 

somente442M1G置鴛認農器器響盗器農霊 manifestada.lento de Salim Miguefl. Tn: SOARPS Thnnnrn 
Salim Miguel: literatura e coerncia. Florian6polis: Lunardelli, 1991. t. 103 
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pioneira peん que conseguiu no sentiわ de renovar e sacudir o ambiente provinciano e 

de d guas Paradas.443 

A pintura, que at ento exercera papel semelhante ao da mhsica - embora muito 

menos expressivo - desvinculou-se das correntes realistas e das temticas rom合nticas (a 

paisagem em especial) em busca de imagens regionais, com temticas hist6ricas ou 

culturais, por6m sempre com referencia local, regional, raramente nacional. A trajetria 

do pintor catarinense Willy Zumblick d exemplar neste sentido. Classificado durante o 

inicio de sua carreira como pintor realista, amante das paisagens romanticas, ficou 

conhecido, mais tarde, pintor das bandeiras do Divino, devido ao vasto numero de 

obras dedicadas a s imagens das bandeiras desta festa tipica de algumas regi6es 

catarinenses. Pintou eventos tradicionais e os principais epis6dios hist6ricos ocorridos 

em SC: a proclama車o da rep自blica catarinense em Laguna (22/06/1939) foi ilustrada na 

tela Proclamado da repblica Juliana; ou ainda o Fuzilamento do Baro de Batovi 

(1894), obra queimada no incendio que destruiu o prddio sede da assembl6ia legislativa 

em 1956.444 Segue abaixo uma reprodu9ao de um quadro a 6 leo de Willy Zumblick 

publicada no Boletim Trimestral da Subcomissao Catarinense de Folclore no 11 (Ano 

III・  mar9o de 1952, p. 89), junto a um ensaio sobre Os artistas catarinenses do folclore 

Figura 4.1 Boi de Mamdo. Reprodufao de 
pintura a 6 leo de Willy Zumblick. 

443 Id. Ibidem, p. 104. 
444 Sobre o pintor consta um texto, de autoria de Llia Pereira da Silva Nunes, intitulado Zumblick: uma 
histria de vida e arte publicado nos boletins de folclore dos anos de 1993 e 1994 (pp. 157-61). 0 pintor 
foi homenageado pelo resgate e pelo trabalho de ilustra叫o da histria catarinense. A mesma autora deste 
artigo lan9ou em 1994 um livro hom6nimo, publicado pelo Governo do Estado. 
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Neste contexto, o presente trabalho insere-se como uma forma de hist6ria 

regional. No exatamente com o intuito de tornar macro aquilo que, em princpio,6 

micro. Mas de negar, em parte - e a partir do detalhe - o carter totalizante ou 

nacionalizante atribudo em determinados momentos a hist6ria e mais especificamentea 

hist6ria da msica. Esta pesquisa diz, tamb 6m, sobre a hist6ria social e cultural das 

elites e, indo um pouco al6m, da diferen9a, pois na medida em que sao analisados 

projetos e manifesta96es de distin9ao cultural, sao expostas raizes da cria9谷o da 

diferen9a, aspecto este que pode ser percebido atrav6s da msica em a mbito nacional, 

ainda que de formas distintas. Predominou na Florian6polis das d6cadas de 1930 e 40 

um sentido nostlgico com rela9ao 良  msica; sentimento este muito comum em um 

perodo conhecido como era do rdio; constituiu-se na capital catarinense, porm, de 

form4 peculiar, em acordo com sua realidade bastante especifica. Foi singular tamb6m 

na forma de receber os apontamentos para a educa9ao musical vindos do governo 

federal, nao se desvinculando, na medida do possivel, da referencia romantica. O 

nacionalismo em msica foi, quando muito, uma roupagem, ou melhor, um uniforme. 

Quase nada de pele... pouco de cora9ao. O universalismo regional vinculado ao 

fen6meno sonoro nao constituiu uma etapa, mas uma caracterstica local. 

Em termos de funcionamento (ou metodol6gicos), procurei, durante a constru9o 

desta vitrola, pe9a a pe9a, um resultado que abarcasse as duas fun96es atribuIdas ao 

fen6meno musical nas primeiras linhas deste trabalho: o sentido do som e o som 

sentido. Embora o particpio tenha, em muito, superado o substantivo, creio ter 

alcan9ado alguns objetivos. Acredito ter exposto a essencia da forma perceptivo-sonora 

daquele meio, dando a ver suas preferncias, seus espa9os, sua forma9ao e atua9o 

artstica. Atrav6s do material colhido em jornais e revistas do perodo, em especial os 

textos de crtica e crnica musicais, foi possivel expor os sentidos presentes e aqueles 

almejados para a msica naquele momento, al6m de suas transforma6es no decorrer 

dos tempos, expostas de forma mais clara aqui, nas 丘  ltimas paginas do trabalho. A 

hist6ria da msica em Florian6polis durante as d6cadas de 1930 e 40 foi explicada 

atrav6s dos usos e das formas de compreensao do fen6meno sonoro. A metafora da 

vitrola insere-se dentro de uma perspectiva muito pr6xima daquela usada pelo cronista 

De Arte Joao Barbosa, percebendo-a como contr自ria ao processo de cria叫o musical, 

como algo que vinha tomando um espa9o que era do msico arteso: a reprodu9o 

enquanto substituta da performance e cultora da repeti9ao. No caso do presente estudo, 

a repeti9ao mostrou-se caracterstica marcante, pois descreve um publico apegado a 
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determinados repert6rios e sem disposi9ao para novidades est6ticas. Ao referir-mea 

assistencia e, consecutivamente,a s apresenta96es, falo sobre performances, concertos 

que substituem, de certo modo, o processo de cria9ao sonora local, quase inexistente, 

sem, contudo, sacar valor do trabalho msico-artesanal propriamente dito, contrapondo- 

se, neste ponto,a significa9ao apontada por Joao Barbosa. A vitrola carrega algumas 
ambiguidades: se por um lado leva a taija da repeti9谷o, por outro carrega a virtude do 

registro, especialmente quando se trata do inicio do s6culo XX, onde come9am a 

intensificar-se experiencias etnogr自ficas voltadas para a msica (as pesquisas e 

grava96es realizadas por Bela Bart6k com o auxilio do gramofone s乞o, creio, as mais 

representativas). O significado aqui visado 6 o primeiro, pois trata de resumir uma 

trajet6ria est6tica voltada para a repeticdo e de umpassadismo exacerbado. Traza tona, 

ainda, a id6ia de uma escuta comunitria, onipresente, que refere, em certo sentido, a 

relativa coesao sonora entre o pequeno grupo estudado. O sentido do registro fica, nesse 

caso, restrito ao trabalho do historiador da msica, cuja preocupa9ao 6 dar voz a um 

passado extremamente sonoro, mas que at6 ento permanecia no mais absoluto 
silencio.445 

A institui9ao de espa9os caractersticos (Teatro Alvaro de Carvalho, Sal乞o do 
Lyra Tennis Club, Salo do Clube Doze de Agosto, Audit6rio da UBRO - Unido 

Beneficente e Recreativa Operria) foi uma das formas encontradas para dar 

independencia e distin9ao a msica de concerto com rela9ao s manifesta96es sonoras 

radiofnicas, cinematogr自ficas ou de divertimento em geral. A escolha dos repert6rios e 
o culto a repeti頭o foi sintoma de um passadismo, de uma mem6ria coletiva idealizada 

445 Espera-se, na medida do possvel, que um trabalho voltado para a hist6ria da msica estabele9a, 
minimamente, algum tipo de referencia sonora, especialmente em se tratando de s6culo XX. Infelizmente, 
esta disserta9ao n豆o veio acompanhada de anexos sonoros. Explicitarei algumas das possibilidades 
juntamente com rpidas justificativas. A grava9ao das partes escritas dos hinos escolares por um pianista 
no foi feita pela dificuldade de grava9ao em estdio e tamb6m pela complexidade envolvida no processo 
de orienta9ao para grava9ao hist6rica. A grava9ao de A voz da arte, comentada no 丘  ltimo capitulo, apesar 
dos muitos esforos (conjuntos entre este autor e o professor do Curso de Msica da UDESC, S6rgio 
Freitas) nao se concretizou pela falta de material, tendo em vista que n乞o foi possvel localizar as partes 
essenciais da peca (harmonia - piano: e melodia - violoncelo). Consegui encontrar, depois de entregue os 
exempiares para a Danca, a versao integrai cia outra composi9ao de Alvaro Sousa executada no concerto 
em que fazia parte La voce deli arte (ou A voz da arte), intitulada Variaぐ6es para flauta (uma pe9a para 
duas flautas e piano). A falta de tempo nao possibilitou algum trabalho neste sentido. Atrav6s do 
programa Encore, o professor Srgio Freitas gravou (com timbres artificiais) as duas vozes de A voz da 
arte, a partir da qual foram escritos os apontamentos concementes a neca. Seria possivel, ainda, anexar 
uma grava9ao ae um samoa-can9ao de ADelarcio Sousa, Pino de Alvaro, na Raalo Jvaclonal, clisponivel 
no acervo da familia. Porm, uma grava9乞o isolada e, al6m do mais, de um repert6rio que pouco foi 
abordado no decorrer do trabalho (que trata, essencialmente, de msica para concerto) seria incoerente. 
As gravaC6es da Camerata Florian6polis (no CD Memづria Musical Catarinense: Jos Brasilcio de 
,ousa, m varo )ousa, Jlbeiarao J ousa), contorme ja apontei no corpo cio trabalho (cito a pagina iソ  i cio 
primeiro volume), n乞o tem valor de documento. Nao acrescentaria, portanto, enquanto documento sonoro. 
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que apontava o presente como poluido, ruidoso, contrastante com um ontem imaginado, 

ideal. Nostalgica, nao transformadora: eis a expressao daquele presente. A forma9 ao e 

atua9言o de artistas e de intelectuais naquele momento foram instruldas a trazer de volta 

(e nao conservar) o timbre de um passado que, em verdade, n乞o havia existido. O 

intento foi muito mais desqualificar um presente em meio ao qual emergiam e 

mesclavam-se novas for9as provenientes principalmente da cultura musical 

afrodescendente (samba e jazz) e americana (jazz e cinema). 

O primeiro capitulo traz algumas importantes realiza96es, dentre as quais esta o 

trabalho de leitura hist6rica e direcionada de partituras, exercicio que podera, mais 

adiante, ser aprimorado. Traz tamb6m uma breve apresenta9ao de sentimentos sobre 

aulas de msica institucionais do ensino fundamental. Por meio de um contato com 

leigos (em msica), foi possivel ter uma id6ia mais geral das circunstancias e da 

percep9ao sobre as aulas. Na parte dedicada a verificar em que medida foram 

implantadas a96es estatais voltadas para a msica em Florianpolis e em Santa Catarina 

em geral, p6de-se verificar, de um lado, a real amplitude destes projetos estadonovistas, 

tendo em vista que n5o chegou a ultrapassar com intensidade as fronteiras do Brasil 

central, em especial o eixo Rio - Sao Paulo. Por outro lado, foi possivel identificar uma 

forma de a9ao sobre o fen6meno musical especifica do local analisado, que priorizou, 

mesmo em tempos de nacionalismo berrante, o ensino da arte europ6ia. 

O segundo capitulo sugere algumas possibilidades de analise de repert6rios, bem 

como formas possiveis de desvendamento (ainda que parcial) do universo de 

prefer6ncias artistico-musicais atrav6s de uma pesquisa voltada para a forma9o 

ideol6gica e s6cio-cultural. Entendendo os ideais vigentes no meio intelectual local, e 

mais, buscando as raizes de tais preferencias, tomou-se vivel compreender os 

descompassos entre as principais capitais nacionais e Florian6polis. Neste sentido,6 no 

capitulo II que se encontra, ainda que nas entrelinhas, a tese do trabalho, que diz sobre a 

experi6ncia sonora singular de Florianpolis durante o periodo em que vigoram 

polticas musicais estadonovistas, os modernismos, os nacionalismos. A escolha de 

repert6rios, de espa9os, de combina96es instrumしntais mais freqentes e melhor aceitas, 

o papel das institui96es musicais (sociedades, bandas, escolas): tudo foi discutido com o 

intuito de identificar l6gicas e de buscar causas coerentes que explicassem os 

distanciamentos entre o escolhido e o rechaぐado, entre o praticado e o alvo das criticas. 

Desta forma, o italianismo em msica, cuja presen9a varou a primeira metade do s6culo 

XX, foi explicado pelo vagar com que andava o meio artistico local, tendo contato, 
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desde o s6culo XIX, somente com artistas perifricos, cultivadores do virtuosismo e de 

melodias fceis. O apego ao passado se deu atrav6s do enquadramento destas imagens 

dispersas sobre os prim6rdios da m丘sica para concerto em Desterro. A intera9ao de 

repert6rios populares (marchas, sambas, fox-trots e choros) e de msica para concerto 

europ6ia nas apresenta96es de bandas de msica locais, em associa9ao com seus 

espa9os de performance 印  ra9as, ruas, ao ar livre, de forma geral), al6m de demonstrar 

uma forma de ouvir especifica a retreta, exp6s um dos porqus para o progressivo 

transporte da msica erudita europdia em dire9ao a s salas de concerto, espa9o este 

entendido como inv6lucro que protege do externo e que cria um novo mundo, uma nova 

e idealizada paisagem sonora. 

A recep9ao de repert6rios e o trabalho com crtica e cr6nica musical sao os 

temas mais gerais do u ltimo capitulo, que cont6m, ainda, alguns apontamentos iniciais 

sobre o universo criativo. Atrav6s de uma pesquisa detalhada e di自ria e jornais locais, 
foi possivel mapear uma s6rie de discuss6es que tornaram vi自vel o dificil trabalho com 

recep9ao musical. Infelizmente, devido a s limita96es temporais, n乞o foi possivel uma 

pesquisa mais detalhada sobre cada personagem (especialmente o maestro Jorge Kasz自s, 
sobre o qual gostaria de ter dissertado mais longamente) envolvido nas discuss6es 

apresentadas no terceiro capitulo. Uma pesquisa em jornais dedicada e atenciosa 

mostrou-se de grande valia. Nao s6 no que tange a parte de textos de crtica e crnica 

musical, mas tamb6m na cole9ao de imagens, anncios de concerto ou radiofnicos, 

al6m do mapeamento de uma boa parte da produ9ao literria do momento. Mas a 

utilidade deste veiculo impresso esta diretamente ligada a necessidade de uma pesquisa 

multidirecional, que acrescente algo s diversas sele96es feitas pelos jornalistas 

O universo criativo da cidade foi apenas introduzido neste trabalho. Esta etapa 

s6 foi possivel ap6s um longo trajeto de identifica9ao, caracteriza9乞o e analise de um 
cen言rio musical especifico, entendido como uniao entre livros, leitores, autores e 

crticos - diga-se obras, ouvintes, compositores e criticos - envolvendo, 

respectivamente, espa9os, ocasi6es, temporalidades e sensibilidades a mostra, O 

ambiente musical florianopolitano permitiu, em certo sentido, uma pesquisa mais 

gen6rica, tendo em vista que muito pouco se produziu em termos de msica para 

concerto naquele momento e espa9o. Os apontamentos finais do terceiro capitulo do 

mostras, pordm, a novas possibilidades (e necessidades) de trabalho, tendo em vista que 

nao existem, conforme ja disse anteriormente, pesquisas - e conseqentemente 

grava9 6es - de cunho hist6rico acerca das obras de compositores locais, tais como o trio 
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Sousa (Brasilicio, Alvaro e Abelardo). Ao fim, este trabatho aponta algumas dire96es 

para se pensar em uma hist6ria da arte - mas especificamente da msica - de carter 

local, regional. Neste sentido, imperaram nao os motivos e transforma6es est6ticas, 

internas ao c6digo musical, como centro da analise, mas a prpria experiencia cotidiana 

da est6tica. Ou seja, a vivencia local, a recria9ao e a inven9ao de par合metros artsticos 

vigentes em determinados momentos. 

・・・ a vitrolaParec加  enguicadとi, mas era db中era gue ek gostava mesmo!Foxー  
trot, samba e marchinha... sづ  em ノresta e com muito esforo; mas ainda assim ek 

ル疏ava・ O que ela tocava pra valer eram os discos do vov6. S gente do outrくHado do 

mar, branca e morta..,.Eta vitrola metida...e nostlgica. 
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