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RESUMO

A dissertação tem como foco a compreensão do percurso da 

aprendizagem musical de crianças e jovens em duas filarmônicas atuantes 

na região do sertão do Seridó norte-rio-grandense: a Filarmônica Hermann 

Gmeiner, do Projeto Aldeias Infantis SOS, de Caicó, e a Filarmônica 24 de 

outubro, de Cruzeta. Destaca-se a relação singular entre o mestre da banda 

e seus alunos, com base na interação permanente entre tradição, 

criatividade e mudança, que decorrem de uma formação partilhada. A 

idéia que une o trabalho dessas duas comunidades é a aposta na formação 

do indivíduo como ser complexo, não apenas reduzido ao aprendizado de 

um instrumento musical, mas inserido num processo educacional capaz de 

facilitar o desvelamento de si, do outro e da sociedade. A história e o 

percurso da formação musical dessas duas experiências são tecidos com 

base em entrevistas semi-estruturadas com os mestres das bandas, 

aprendizes e pessoas dos dois municípios. Da leitura de fotografias das 

bandas também se constrói a história. A perspectiva teórico-social se pauta 

na idéia de complexidade tal como expressa Edgar Morin. Para o autor, 

“complexo” é o que é tecido em conjunto; portanto é multidimensional, faz 

dialogar vários domínios e aspectos que incidem sobre um mesmo 

fenômeno. O complexo supõe sempre criatividade e a relação entre razão e 

afetividade dos sujeitos. 

Palavras-chave: Cultura, Educação, Música, Complexidade.   



ABSTRACT

The focus of this dissertation is to understand the child and youth musical 

learning trajectory by using two philharmonic orchestras from Seridó, an area 

in the interior of Rio Grande do Norte.  One is called the Hermann Gmeiner 

Philharmonic Orchestra of Aldeias Infantis SOS Project from Caicó, and the 

other is the 24 de Outubro Philharmonic Orchestra from Cruzeta.  It 

emphasizes the singular relationship between the band’s master and his 

students, based on a permanent interaction with tradition, creativity and 

change, resulting from a shared educational process.  The idea that unites 

the work of these two communities is the gamble about the individual's 

formation as a complex human being, which it is not just concerned with the 

learning of a musical instrument, but is, more importantly, an educational 

process capable of facilitating the discovery of the self, others and society. 

The history and the course of the musical education of these two experiences 

were facilitated using a base of semi-structured interviews of the bands’ 

masters, students and people from two municipal districts.  Their history is 

understood through analysis of the band’s pictures and the theoretical-social 

approach is governed by the complexity idea expressed by Edgar Morin.  For 

the author, “complex” means to `weave together`; therefore it is multi-

dimensional, and it creates a dialogue about several domains and aspects 

that occur on the same phenomenon.  The “complex” always supposes 

creativity and the relationship between the subject’s reason and affectivity. 

Word keys: Culture, Education, Music, Complexity. 
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ABERTURA

Na arte, a inspiração tem um toque de 
magia, porque é uma coisa absoluta, 
inexplicável. Não creio que venha de fora 
para dentro, de forças sobrenaturais. 
Suponho que emerge do mais profundo ‘eu’ 
da pessoa, do inconsciente individual, 
coletivo e cósmico. 

Clarice Lispector 

El clarinetista - Aida Emart 



A banda de música é, para a minha vida, um grupo de referência; uma 

experiência da qual até hoje retiro ensinamentos e lições de vida. Nela 

convivi boa parte da minha adolescência e juventude. Passava, 

constantemente, mais tempo na sede da banda do que no convívio de 

minha casa. A banda era uma outra família, uma segunda família. Ali 

aprendi a respeitar regras; a compartilhar problemas e soluções; a construir 

novas aspirações, opiniões, atitudes, ou seja, adquiri outra visão de mundo. 

Para usar uma metáfora musical, o espaço de uma banda constitui um 

‘acorde híbrido’, nem maior nem menor, porque comporta a diversidade na 

unidade; um espaço “mestiço”, onde as singularidades se constituem em 

diferentes matizes de um quadro sinfônico. Posso olhar para o passado e 

reconhecer com esses sentidos e significados o papel da banda de música 

na minha formação como sujeito. 

Ao ingressar no espaço acadêmico, lugar privilegiado de construção 
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do conhecimento formal, trazia comigo a experiência vivenciada nas 

bandas: aulas coletivas pautadas em saberes, ausência da dicotomia teoria-

prática e da fragmentação do conhecimento. Na universidade, encontro 

outro tipo de configuração para o ensino: o modelo conservatorial, 

disciplinar, com ênfase no ensino individual do instrumento, o oposto do 

vivenciado nas bandas. É inegável que o conhecimento formal trouxe outras 

dimensões até então não percebidas no meu fazer musical. Mas é inegável 

também que, sem a experiência da banda de música, eu compreenderia 

somente o formal pelo formal, o técnico pelo técnico, a música pela música. 

Convicto, pois, de que o ensino oferecido nas bandas representa uma 

contribuição importante como alternativa pedagógica para o ensino 

musical, encontro motivação para refletir sobre a relação fecunda entre 

tradição-mudança-saberes-cultura, tecidas a partir da experiência coletiva 

das bandas de música. 

O que podemos aprender com esses espaços de aprendizagem 

musical? Como essa aprendizagem extrapola a experiência do manuseio de 

um instrumento e se torna um modelo cognoscente para compreender a 

relação de interdependência entre nós e os outros, entre os diferentes 

fenômenos da vida cotidiana? Para tecer e problematizar essas perguntas, 

tomo como referência a Filarmônica 24 de outubro, do município de  

Cruzeta, e a Filarmônica Hermann Gmeiner, esta última integrante do Projeto 

Aldeias SOS, localizada na cidade de Caicó, ambas no Estado Rio Grande 

do Norte. Essas Escolas vêm desenvolvendo significativas experiências com o 
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ensino de música na região. 

A escolha das duas bandas de música foi impulsionada pelo acaso 

transformado em descoberta. Há alguns anos, como professor de clarineta 

da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(EMUFRN), deparei-me com um fato que despertou minha atenção: tratava-

se da expressiva demanda de alunos advindos da cidade de Cruzeta, 

região do Seridó, localizada a 210 quilômetros da cidade do Natal, capital 

do Rio Grande do Norte, com o intuito de ingressar nos cursos técnico e 

bacharelado, oferecidos na EMUFRN. O que me impressionava era, 

sobretudo, o nível técnico-musical com o qual os alunos chegavam à Escola 

de Música. Era aparente a fragilidade técnica na execução musical, mas, na 

grande maioria, já se encontrava um potencial técnico-musical aflorado. 

Como compreender esse fenômeno? Como explicar que, no concurso 

vestibular realizado no ano de 2003 para o curso de bacharelado em 

instrumentos musicais, do total de 20 vagas ofertadas, 35% foram 

preenchidas por alunos da Filarmônica de Cruzeta? O bom desempenho 

técnico-musical desses alunos despertava minha atenção. De modo igual 

em relação às vagas oferecidas pelo Curso Técnico de Música para 

clarineta: no ano de 2003, a totalidade das vagas foi preenchida por alunos 

advindos da região do Seridó norte-rio-grandense. 

Conhecer a história, os fatos motivadores e os atores que protagonizam 

esse acontecimento certamente é uma maneira de construir o que Edgar 

Morin denomina de “conhecimento pertinente”. Para Morin (2000, p. 17), o 
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conhecimento pertinente é o que é “capaz de apreender os objetos em seu 

contexto, sua complexidade, seu conjunto”. Dessa perspectiva, o bom 

desempenho e a potencialidade dos jovens músicos do Seridó norte-rio-

grandense deve ser refletido à luz do contexto maior no qual se insere o 

aprendizado musical. Longe, pois, de afirmar de forma isolada a 

originalidade e genialidade do músico, tem-se aqui por hipótese a 

potencialidade do contexto no qual se desenvolve a experiência musical 

compartilhada. 

De fato, acreditamos que o processo de produção musical de Cruzeta 

e Caicó é uma perspectiva para comunidades socialmente carentes que 

encontram a oportunidade de desenvolver habilidades e competências a 

partir da música. Além de criar o ambiente propício para a prática social 

através da música, a experiência parece estar acenando para a 

possibilidade da realização do sonho pela profissionalização do músico.  

Para compreender a dinâmica do ensinar/aprender nessas escolas da 

vida, tornar-se-á necessário submergir na história da tradição do fazer 

musical subjacente às bandas de música do Seridó norte-rio-grandense. As 

duas bandas expressam fragmentos de complexidade do que vem a ser, 

simultaneamente, uma experiência de música e uma prática social que 

envolvem o contexto das bandas e a própria comunidade. 

Mesmo na emergência da seca, comum ao interior nordestino, 

impondo uma vida de carência material e cultural, no caso dessas cidades 

parece haver um clima propício para que os adolescentes procurem na 
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música um meio de elevação espiritual; elevação essa que emana da 

própria música. Nesse processo, emerge a perspectiva da construção de 

novos espaços sociais a partir do grau da relação que há entre os 

aprendizes, a música e o contexto no qual estão inseridos. 

A motivação teórico-social para empreender a pesquisa é a idéia de 

complexidade tal como expressa Edgar Morin, e que sugere o perfil do 

homem como ser desejante, aberto, imaginativo, inacabado e em 

permanente reorganização. Para Morin, o desenvolvimento humano implica 

no cultivo das autonomias individuais, no engajamento nas questões 

comunitárias e na emergência da consciência de pertencer à espécie 

humana.

Para discutir e compreender a relação entre música e complexidade, 

fazemos uso das idéias de pensadores que problematizam a condição 

humana em relação ao nosso tema. Edgar Morin, Humberto Maturana, 

André Comte-Sponville, Ilya Prigogine e Maria da Conceição de Almeida são 

alguns deles. Para a reflexão sobre a experiência musical, lançamos mão de 

textos de Stephen Nachmanovitch, Joachin H. Koellreutter e Igor Stravinsky, 

entre outros. 

Este estudo tem como pressuposto o entendimento de que uma 

situação particular representa, na sua singularidade, uma realidade 

multidimensional e historicamente situada. Assim, esta pesquisa foi norteada 

por uma concepção dialógica, ao admitir que os fatos não existem 

destacados uns dos outros, independentes, mas conformam um todo 
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organicamente ligado. O fenômeno estudado foi enfocado no conjunto das 

relações sociais, no interior das quais a prática pedagógico-musical se situa 

e com as quais dialoga. 

Para construir a experiência complexa da aprendizagem musical nas 

duas Bandas de Música citadas, utilizamos entrevistas semi-estruturadas 

concedidas pelos mestres das bandas, por aprendizes e por outras pessoas 

da comunidade pertencentes aos dois municípios.  

O registro fotográfico feito por mim, bem como o acervo de fotografias 

antigas (mesmo que disperso e pequeno), permitiram uma leitura conjuntural

e pontual de uma experiência rica de sentidos compartilhados.  Minha 

experiência como antigo participante de bandas pode ser considerada 

também como instrumento cognitivo, porque permitiu identificar e 

compreender fatos e dinâmicas que teriam passado despercebidos por um 

pesquisador alheio à vivência musical. 

A dissertação se desdobra em quatro momentos. O primeiro, Afinando 

os instrumentos teóricos, pontua questões relacionadas à educação musical, 

ressaltando uma perspectiva humanista e cultural mais abrangente e 

complexa. Abordo ainda temas relacionados à criatividade artística. No 

segundo, Pra ver a banda passar cantando coisas de amor: a Filarmônica 24 

de outubro, trato da educação musical dispensada à Banda de Cruzeta e 

seu entorno. Em Uma aldeia cósmica, uma lição de vida: a Filarmônica 

Hermann Gmeiner, enfatizo a formação musical no âmbito da Aldeia Infantil 

SOS, em Caicó. Por fim, no quarto momento, como se fosse para maestrar  
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uma síntese do que essas aprendizagens musicais podem hoje nos ensinar, 

executamos um Concerto para abrir o século XXI. Aqui, expomos, em quatro 

movimentos e uma coda, temas, variações, modulações e cadências. Parte-

se da compreensão de que a arte, e, especificamente a música, se constitui 

em importante instrumento para a sensibilidade, a cooperação e a partilha 

social. 

Para dizer de uma forma sintética, a dissertação gira em torno de uma 

expressão que me foi anunciada pelo mestre Bembém, em dezembro de 

2003, no momento em que iniciava a pesquisa. Disse-me ele: “aprender o 

primeiro som é descobrir o mundo”. Ao lado das leituras e dos instigantes 

argumentos de músicos e pensadores da complexidade, essa frase se 

transformou para mim em operador cognitivo, como convencionamos usar 

no Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM-UFRN) e como tem sido 

utilizado por Conceição Almeida e Edgard Carvalho. Esse operador 

cognitivo corresponde na música a um fragmento temático, célula 

emergente, tão rica em possibilidades que instigará a criatividade e 

inventividade que culminará em obras, resultante desse exercício de 

cognição. 
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AFINANDO OS INSTRUMENTOS TEÓRICOS

Não posso pensar sem emoção no momento em que 
Mozart, tendo acabado de escrever Don Giovanni, 
pousa a pena e junta suas páginas. É um momento 
importante da vida da humanidade e, por 
extensão, de toda a realidade. 

Hubert Reeves 

Existe alguma coisa melhor que a música para 
mostrar a uma criança como é ser humano? [...] 
A música diz: “com licença. Isto aqui é vida 
humana”.

Daniel Barenboim 

Depois do silêncio, o que mais se aproxima de 
exprimir o inexprimível é a música. 

Aldous Huxley 

Madeleine Remy - Musiciens 



a concepção de homem no processo civilizatório 

Como perspectiva teórica, o humanismo se constitui no empenho para 

retirar o ser humano da barbárie e essa é sua tese máxima: as boas leituras 

conduzem à “domesticação”, ao “des-embrutecimento” do homem. Como 

afirma o filósofo alemão Peter Sloterdijk, “no início, os humanizados não eram 

mais que a seita dos alfabetizados, e, como em muitas outras seitas, também 

nesta, despontam projetos expansionistas e universalistas” e, portanto 

projetos colonizadores (SLOTERDIJK, 2000, p.11). Nessa direção, o autor 

lembra que a origem da palavra “magia" no sentido de encantamento, 

glamour (do inglês medieval), é oriunda do termo glammar, variante em 

diferenciação fonética de grammar, palavra que dá origem ao termo 

gramática. Desse modo, no velho mundo, estar humanizado implicava estar 

alfabetizado, o que permitiu “fortes efeitos seletivos” na estratificação social. 
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No mesmo sentido crítico, Ilya Prigogine, prêmio Nobel de Química de 

1977, disse que “há pouco tempo, podia-se tratar os ‘não civilizados’ como 

crianças ou quase como animais” (PRIGOGINE, 2002, p. 71). É dessa 

oposição e discriminação que se vale a ciência ocidental para 

compreender as culturas arcaicas. Nas palavras de Edgar Morin, 

Se o homem é, potencialmente, em qualquer lugar Homo sapiens, a 
centralidade do ocidente nega a condição de homem plenamente 
adulto e racional ao “atrasado”, e a antropologia européia identifica 
os povos arcaicos não [mais] como “bons selvagens”, mas como 
“primitivos” infantis (MORIN, 2003, p. 73). 

O rótulo “humanismo recorda – de forma falsamente inofensiva – a 

contínua batalha realizada pelo ser humano, que se produz como disputa 

entre tendências bestializadoras e tendências domesticadoras”. As 

tendências bestializadoras referem-se às sensações e embriaguez 

desumanizadoras, “impacientemente arrebatadoras”, notadas já nos 

grandes espetáculos romanos de entretenimento, especificamente nos 

sangrentos combates entre gladiadores e animais que lutavam até a morte 

nas grandes arenas, sob os olhares eufóricos e gritos da turba. As tendências 

domesticadoras reportam-se às leituras (SLOTERDIJK, 2000, p. 17).  

Com o crescente fortalecimento do ‘mundo-rede’, a era do humanismo 

moderno pautado no ‘poder civilizador da leitura clássica’ perde força em 

favor das grandes mídias da cultura de massa nos países de primeiro mundo 

– radiodifusão, televisão e mais recentemente a Internet. Com o mass media, 

o processo de socialização idealizado para o indivíduo ganha outros 

contornos.
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A idéia de domesticação posta por Sloterdijk (2000, p. 43) permite situar 

o próprio ser humano como “criador de seres humanos”. Assim, ao falar 

sobre humanismo é imprescindível pensar em diferentes criadores (de 

homens), bem como em diferentes projetos de criação. Com métodos de 

apartação e mutilação – catequese, treinamento e formação e também 

civilidade e polidez, para acrescentar termos clássicos – os padres e 

professores, por algum tempo, detiveram o monopólio da criação dos 

homens e, sob o amparo da escola, visavam projetos que enxergavam na 

educação um processo de mero “adestramento”. Nessa direção, Pedro 

Demo comenta que “toda educação é, pelo menos em parte, 

adestramento, domesticação” (1985, p. 50). 

Admitir a força substantiva das idéias de domesticação e 

adestramento, no âmbito do mundo ocidental, significa também admitir que 

os modelos educacionais estão, em cada época, atrelados às necessidades 

presentes, em decorrência de uma certa concepção de homem. O 

conceito de homem civilizado, portador de boas maneiras, é em grande 

parte um referencial para as estratificações sociais. Está aqui a idéia de que 

a educação formal, o domínio do código da escrita e a assimilação de 

valores e regras da sociedade capitalista produzem a superioridade dos 

indivíduos. 

23



Ainda no século das luzes, o filósofo alemão Max Stirner1 (1806-1856) 

denuncia a existência de uma educação superior; elegante, do gosto (2001, 

p. 65). 

É preciso dizer que as várias faces do humanismo, durante muito tempo, 

não conseguiram ultrapassar a idéia de educação entendida como 

condicionamento, adestramento e domesticação por uma cultura, 

entendendo que bastaria tornar o homem “civil” e “polido”, isto é, cortês, 

passível de uma convivência urbano-social. De modo enfático, civilidade e 

polidez são dois aspectos do modelamento ou condicionamento dos bons 

costumes e hábitos consagrados. É primeiramente na nobreza, nos diferentes 

países da Europa, que se difundirá o uso de normas de comportamento 

sobre o que é socialmente aceitável. A imagem do perfeito homem da corte 

(cortesão) requeria o uso de costumes, comportamentos e hábitos que 

contribuíssem para o refinamento da alta classe. Na Itália das cortes 

humanistas e renascentistas, o cortesão deveria possuir determinada 

formação intelectual: conhecimento das letras, da música, da retórica, das 

artes figurativas, além de exercitar virtudes, como a prudência e a discrição. 

Esse código de comportamento, que surge nas cortes feudais, em seguida 

dissemina-se por outros extratos sociais. De modo geral, o indivíduo para 

considerar-se “cortês”; de acordo com os padrões da civilité2, teria de 

1 Nome do filósofo alemão Johann Caspar Schmidt (1806-1856), autor de O único e sua 
propriedade (1844), editado em Leipzig, mas logo teve a edição apreendida por ordem das 
autoridades locais. Max Stirner estudou filosofia, teologia e filologia clássica na Alemanha, 
em Berlim, com Hegel. 
2 A palavra “civilizar” pode ser encontrada no século XVI com uso delimitado em pelo 
menos dois sentidos: como idéia de civilidade; de tornar civis e brandos os costumes e as 
maneiras dos indivíduos, e noutro no uso da jurisprudência, ou seja, de tornar civil uma causa 
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observar, pois, o comportamento dos indivíduos da corte, moldando-se aos 

demais.

A partir do século XVI são comuns os tratados de boas maneiras e de 

como viver em sociedade. O sociólogo Norbert Elias faz referência ao De 

civilitate morum puerilium (da civilidade em crianças), de Erasmo de 

Rotterdam. O livro publicado em 1530 e adotado poucos anos depois como 

livro texto para educação de crianças, teve influência marcante em países 

da Europa como Alemanha, Inglaterra e França. O tratado de Erasmo de 

Rotterddam fala sobre como se comportar em sociedade, no que diz 

respeito à postura, gestos, vestuário, expressões faciais, ao “decoro corporal 

externo”, abrangendo todas as áreas da conduta humana, temas comuns 

nos manuais de civilidade e boas maneiras da época. 

Como exemplo da matéria tratada nos livros de boas maneiras, podem-

se destacar, em especial, os hábitos e comportamentos à mesa. Observa-se 

nos manuais de boas maneiras do século XVI que, com relação aos 

costumes à mesa, recomendava-se não fazer barulho de sucção com a 

colher3; não roer o osso e em seguida colocá-lo na travessa de uso comum, 

ou no chão; não assuar o nariz na toalha da mesa; não afrouxar o cinto à 

mesa; não estalar os lábios nem “bufar”, para citar algumas recomendações 

feitas tanto para adultos quanto para crianças (ELIAS, 1994, p. 68-69). 

De certo modo, a condição de ‘animal racional’, imputada ao homem 

no passado, implicava na adoção análoga da etiqueta ‘animal 

criminal. Na primeira acepção do termo, civilização reporta em primeiro lugar ao processo 
que faz dos indivíduos “civilizados”, posto como desenvolvimento da humanidade e seu 
progresso.
3 O garfo passa a ser usado como utensílio somente a partir do final da Idade Média. 
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influenciável’ ou criatura passível de ‘adestramento’. Desse modo, o projeto 

humanista-iluminista consistia no esforço para transformar, modelar e educar 

a parte animal do homem à luz da razão. 

Max Stirner entende a educação do homem noutra perspectiva. Na 

obra “O falso princípio de nossa educação”, questiona princípios de 

educação que propõem libertar o homem, mas que, no entanto, se limita 

aos ideários da antiga educação que se pautava na formação burguesa do 

gosto e nas maneiras cortesãs. Para esse filósofo, 

A cultura dispensada pela escola deveria ser uma educação para a 
liberdade e não para a submissão. A miséria de nossa educação até 
os nossos dias reside em grande parte no fato de que o saber não se 
sublimou para tornar-se vontade, realização de si, prática pura. Os 
realistas sentiram essa necessidade e preencheram-na, 
mediocremente por sinal, formando ‘homens práticos’ sem idéias e 
sem liberdade. A maioria dos futuros mestres é o exemplo vivo dessa 
triste orientação. Cortaram-lhes magnificamente as asas: agora é sua 
vez de cortar as dos outros! Foram adestrados, é sua vez de adestrar! 
Todavia, a educação deve ser pessoal, mestre do saber e guardar 
constantemente no espírito esse caráter essencial do saber: não ser 
em nenhum caso objeto de posse, mas ser o próprio Eu (STIRNER, 2002, 
p. 81). 

Para Stirner (2002, p. 83), a educação deve conduzir o indivíduo ao seu 

pleno desenvolvimento: a pedagogia não pode partir da idéia de civilizar, 

mas da idéia de desenvolver pessoas livres e autocriadoras, ao proporcionar 

ao “homem estar consigo em si mesmo”. 

Sem a pretensão de explorar historicamente as concepções do 

humanismo, é pertinente dizer que hoje ele significa mais do que a ingênua 

educação encerrada nos clássicos conceitos de civilidade e polidez. Isso 

também requer a compreensão de que o humanismo significa mais do que 

a “bucólica suposição de que a leitura forma”. O 
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humanismo envolve a antropodicéia, uma “definição do ser humano em 

face de sua abertura biológica e de sua ambivalência moral” (SLOTERDIJK, 

2000, p. 17-19).  

Essas palavras do polêmico filósofo alemão sintetizam com sonoridade e 

expansão a crítica às concepções clássicas do humanismo pautado pela 

idéia de adestramento e adaptação aos códigos estritos de uma época. A 

partir do mesmo diapasão de Stirner e Sloterdijk, é possível ouvir ressoar as 

concepções de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), em Emílio: “nosso 

verdadeiro estudo é o da condição humana [...] quer se destine meu aluno 

à carreira militar, à eclesiástica, ou à advocacia pouco me importa [...] viver 

é o ofício que lhe quero ensinar” (ROUSSEAU, 1995, p. 15-16). 

Mais contemporaneamente, e em patamares mais complexos, é Edgar 

Morin quem reconstrói as bases teóricas para compreender a permanente 

reconstrução do humano. Para ele, o processo de hominização pela cultura 

e pelo conhecimento oferece a moldura para se repensar a concepção de 

humanismo.

Ilya Prigogine, no livro Ciência, razão e paixão, diz que a humanidade 

encontra-se sempre em transição, longe da previsibilidade e da 

determinação. Para ele, vivemos um tempo de incertezas que supõe fazer 

escolhas. Ao procurarmos novas perspectivas para compreender a 

sociedade e o conhecimento, e projetar a direção a ser seguida, paixão e 

razão se misturam. Vale a pena, pois, perguntar, como Prigogine (2002), 

sobre qual seria o papel do homem no mundo: retirar-se dele ou projetar-se 
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na construção de um mundo melhor? O autor aposta na criatividade 

humana e na solidariedade. Pergunta, com ênfase, qual o papel da ciência 

hoje. Responde, com visão otimista, afirmando que, como a ciência vive sob 

o signo da incerteza, poderá fazer sua parte na construção de um mundo 

mais humano. 

A concepção de homem, considerado como ser psico-sócio-cultural, 

firma-se na relação cérebro-linguagem-cultura-espírito. O que significa que 

somos seres que comportam dimensões cosmológicas, físicas e biológicas, 

mas também “somos portadores da cultura na sua universalidade humana e 

nas suas características singulares” (MORIN, 2002e, p. 50). 

Dessa perspectiva, é imperativo concluir que a socialização do 

conhecimento e a educação compartilhada contribuirão para formar o 

cidadão mais consciente de suas responsabilidades para consigo, para com 

o outro e o meio. No conhecimento reside um poder, apesar de toda a 

incerteza com a qual ele se depara para falar do mundo. Esse poder, 

quando utilizado de forma inábil, conduz à barbárie. A história tem mostrado 

o homem como produtor de pensamentos difusos, ou seja, cujos contornos 

não estão nitidamente definidos. 

Somos potencialmente, e ao mesmo tempo, virtuosos, lúcidos e 

bárbaros. As lições escritas na “memória do tempo” demonstram e 

representam a ambigüidade entre acertos e desacertos vivenciados pela 

humanidade. De um lado, o fracasso na construção do projeto civilizacional 

(que demonstra o cenário a que se chegou com base na competitividade, 
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desenhada no espírito belicoso, na crueldade e nos impulsos de exclusão), 

um bom exemplo de como a arrogância própria ao ser humano pode levá-

lo a uma insanidade racional. Por outro, exemplos milenares de 

solidariedade e amor, como aqueles da antiguidade, em que o agricultor 

judeu deixava no solo uma parte da colheita para os necessitados ou 

viajantes que por ali passavam, mostra como é possível agir com base em 

princípios de virtude e solidariedade. 

Diante das crenças e retrocessos do processo civilizatório, urge avaliar 

as porções que enfraquecem os ritmos da barbárie, da competitividade e 

da exclusão e permitem desenhar uma cultura da solidariedade, do 

compartilhamento e da criatividade. A julgar pelas reflexões levadas a cabo 

por pensadores da complexidade, o desenho desse novo caminho requer 

repensar em novas bases o humanismo. O interior desse processo requer 

também que a ciência dialogue com outras formas de dizer da vida, do 

homem e do mundo. 

De sua parte, Prigogine (2002) coloca sua esperança numa forma de 

viver e produzir conhecimento que se assemelha à obra de arte. Se, no 

passado, o pêndulo e o relógio representaram o universo de forma 

determinista, e hipotesearam os benefícios do progresso científico e 

tecnológico, a obra de arte representa hoje uma metáfora do universo  

aberto e criativo. É necessário compreender que “o futuro é incerto porque 

é aberto. Cabe a nós refletir a melhor maneira de realizar o futuro [...] a 

condição humana reside em abrir-se à possibilidade de escolha” 
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(PRIGOGINE, 2001, p. 41). As escolhas no universo artístico são provisórias e se 

ressignificam a cada nova leitura e interpretação. Acredito, como Prigogine, 

que elas podem alimentar uma forma de viver mais próxima da dinâmica da 

vida. 

criação, cosmo, vida, compartilhamento e música 

Quando lidamos com a música, a idéia de “criatividade” lhe é 

imediatamente associada. Temos de cor os nomes dos compositores que 

ganharam notoriedade na história da música por disporem de um “alto grau 

de criatividade”. Bach, Mozart e Beethoven, com certeza estão entre eles. 

No entanto, a criatividade se encontra presente também como elemento 

pulsional na vida, ou seja, como tendência constante, e em geral 

inconsciente, que dirige e incita a atividade vital, tanto no Kósmos, quanto 

no indivíduo, relacionada ao acaso, auto-organizador do caos. Edgar Morin, 

numa referência a N. Berdiav, deixa anotado que “a criatividade é o mistério 

supremo da vida” e o próprio Morin, com suas palavras, acrescenta que “o 

mistério da vida não está somente no seu nascimento tão difícil de 

conceber, mas na criação de formas incontáveis, complexas e refinadas”. 

Ainda nesse sentido, o autor pontua que “entre os grandes mistérios do 

espírito está, de fato, o da criatividade”, manifesta, também em grandes 

escritores como Balzac, Tolstoi e Dostoievski, que concretizaram grandes 

ectoplasmas de “imaginário na reprodução do real”. Também nesse 

aspecto, as evoluções dos seres vivos foram criadoras (MORIN, 2002e, p. 107-
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291). Em síntese, toda experiência vital comporta a idéia de criatividade em 

sua gênese. 

A evolução do caos inicial (gênesis) do universo, em busca da 

complexidade (o aparecimento dos átomos, das moléculas, dos organismos 

vivos, das galáxias, etc.), apresenta uma impressão de harmonia cósmica – 

nessa evolução, o plano humano ainda se mostra extremamente distante. 

Nessa perspectiva, a visão contemporânea da ciência permite, por 

analogia, comparar a evolução cósmica e auto-organizadora do universo 

com a imbricada disposição dos elementos num afresco. Segundo Reeves 

(2000, p. 44-46), na arte do afresco ter-se-ia uma organização sempre 

inaugural, a julgar pela maneira como os inúmeros elementos da obra 

artística encontram uma iluminação nova e inesperada. 

O que é importante destacar por ora é a idéia de emergência na 

relação dos fenômenos. O processo de auto-organização do universo deu 

origem a combinações portadoras de propriedades novas, “emergentes”, 

que não existiam nos elementos isolados. É o caso da molécula de água, 

ótimo solvente, propriedade esta que não se encontra nos elementos que a 

constituem, ou seja, nem no hidrogênio nem no oxigênio (REEVES, 2002, p. 

46). Sobre esse processo também reflete Edgar Morin, ao afirmar que a idéia 

de emergência é inseparável da morfogênese sistêmica, noutras palavras, 

da criação (MORIN, 2002a, p.147). 

Com base no conceito de “emergência”, Reeves (2002, p. 47) insere a 

idéia da criação artística no quadro geral da evolução cósmica 
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(organização do universo). Diz que as forças da natureza são regidas por leis 

que possibilitaram a formação e a estruturação da matéria e consolidaram a 

coesão e a longevidade das coisas. No entanto, é a idéia de acaso que 

“introduz a variedade e a diversidade dos sistemas soldados pelas forças 

naturais [...] se assim não fosse, nada de novo, de imprevisível apareceria e a 

monotonia seria total”. É, pois, em função do acaso, que a inventividade e a 

criatividade da natureza podem se manifestar. 

No início de meus estudos de clarineta, certo dia um professor contou-

me que ao participar de uma gravação com um famoso compositor e 

arranjador, um saxofonista tocou uma nota diferente da que estava escrita 

na partitura. Tendo percebido o erro, dirigiu-se ao maestro com desculpas. 

Ao ouvir o trecho musical, no entanto, exclamou o maestro: “é isso mesmo! 

Soa melhor do que como escrevi”. Na verdade, ao cometer o erro, trocando 

a nota, o saxofonista acrescentou um elemento novo, não previsto, obra do 

caso.

O compositor Igor Stravinsky (1882-1971) conta que, durante a (segunda 

grande) guerra, quando cruzava a fronteira da França, um soldado 

perguntou-lhe qual a sua profissão. Respondeu que era um “inventor de 

música”. O soldado, ao verificar o passaporte, indagou-lhe o motivo de estar 

registrada no documento a profissão de “compositor”. Stravinsky responde-

lhe que o termo “inventor de música” traduzia melhor o que fazia. 

“Invenção”, na compreensão de Stravinsky, pressupunha a necessidade de 

uma descoberta (STRAVINSKY 1996, p. 55). O que é criativo é da ordem do 
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novo, do inesperado, comporta incertezas, flutuações, saltos e bifurcações. 

E, nessa dinâmica da “emergência” criativa, é produzido o que está para a 

ordem do novo, tanto na música como na vida. 

O estudo do processo criativo na arte é algo bastante complexo e  

delicado de se abordar. A compreensão do ato criativo, no entanto, implica 

em reconhecê-lo, antes de tudo, como “inexplicável e sem fundações” 

(BERDIAV, 2000 apud MORIN, 2002e, p. 91). Tanto é bastante difícil de se 

explicar o que você mesmo faz, como do mesmo modo, observar de fora o 

que uma outra pessoa faz. As argumentações mais comuns estão 

respaldadas no que se denomina de “distúrbios emotivos” (inspiração). O 

pintor Kandinsky (1990, p. 130), no livro Do espiritual na arte, fala sobre a 

criação estética. Para ele, não é a forma (matéria) o elemento essencial, 

mas o conteúdo (espírito). A forma é a expressão exterior do conteúdo 

interior; é, pois, relativa, não passa do meio necessário pelo qual a 

manifestação artística ressoa. “O espírito de cada artista se reflete na forma. 

A forma traz o selo da personalidade”. Já, para Stravinsky, 

Toda criação pressupõe, em sua origem, uma espécie de apetite 
provocado pela antevisão da descoberta. Esse gosto antecipado do 
ato criativo acompanha a captação intuitiva de uma entidade 
desconhecida já possuída, mas ainda não inteligível, uma entidade 
que só tomará forma definitiva pela ação de uma técnica 
constantemente vigilante (1996, p. 54). 

Para esse compositor, no processo de criação estética, não há 

separação entre o esforço espiritual e o esforço físico e fisiológico, nem 

hierarquias, está tudo interligado. Nesse sentido, a formulação da teoria da 

gravidade por Newton não foi meramente obra do acaso, mas de recursos 
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cognitivos já dispostos e em sinergia, no momento em que se encontrava 

deitado embaixo de uma árvore e observou uma maçã cair, pois, com 

certeza, muitas pessoas já haviam visto uma maçã cair da árvore sem que 

isso as tivesse levado a deduções científicas desse evento. 

Pode-se dizer que a pulsão criadora do artista é similar ao 

comportamento criador da natureza. Na verdade, é um desdobramento 

humano dessa propriedade concernente a toda matéria. O artista é dotado 

dessa propriedade, desse “espírito criativo”, denominado às vezes de 

“talento” ou genialidade (REEVES, 2002, p. 50). 

Para Ilya Prigogine, “há uma história biológica do tempo que 

corresponde a uma estrutura cada vez mais complexa”. Para ele, pode-se 

encontrar essa estrutura também no tempo musical. Se comparados cinco 

minutos do movimento da terra com cinco minutos da música de Beethoven, 

o movimento da terra transcorreria de forma linear, enquanto em Beethoven 

encontraríamos “abrandamentos, acelerações, repetições, antecipações de 

temas que aparecerão sucessivamente; portanto um tempo muito mais 

independente”, que encontram na criatividade e na inventividade a “vida e 

o reino do não linear [...] a multiplicidade das estruturas” (PRIGOGINE, 1988, 

p. 24-28). 

A música, como processo de criação, quebra barreiras, ultrapassa 

expectativas, produz e apresenta novas soluções. Como pensa o pianista e 

compositor Robert Jourdain, “o prazer mais profundo da música vem com os 

desvios do esperado” (1998, p. 401). Para esse autor, são as dissonâncias, 
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sincopações, estrondos, silêncios repentinos e inesperados que fazem 

emergir o novo. O homem é o inventor e remodelador do (seu) mundo. 

Nesse sentido, uma pessoa é criativa quando “assume plenamente sua 

forma particular de se perceber no mundo, isto é, aquela pessoa que se 

apropria livre e eficazmente da singularidade imaginante do seu ser: a 

pessoa criativa é aquela que simplesmente ‘é’, se deixa ser” (VERGANI, 2003, 

p. 93-94). 

Assim sendo, é permitido ao artista usufruir a liberdade de criar, “alçar 

vôos”, em toda a sua essência, até do ainda não imaginado, buscar no mais 

profundo dos sonhos, um fragmento novo que realimente as forças 

criadoras. Como pensa Elias (1995, p. 61), “é o lado criativo do trabalho do 

sonho, onde conexões novas e muitas vezes incompreensíveis são 

reveladas”. 

O desejo de ser único e incomparável nas sociedades capitalistas 

remete o indivíduo à condição de sujeito cindido, unidade individual sem 

relações. A sociedade, por conseguinte, e nessa perspectiva, constitui-se 

num aglomerado de indivíduos sozinhos, centrados em si. Nesse sentido, é 

conveniente citar Stirner (apud DÍAZ, 2002, p. 78), numa Filosofia radical do 

eu, quando diz que “cada um é para si mesmo o próximo!”, uma maneira 

nada sutil, declarada e egoísta de proclamar já em meados do século XIX: 

“a única causa válida é a minha”. 

Morin (2002e, p. 77) não compartilha essa idéia com Stirner sobre a 

relação com o outro. Em seus próprios termos, “o indivíduo vive para si e para 
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o outro dialogicamente”. Ressalta ainda que o “ser humano define-se, antes 

de tudo, como trindade individuo/sociedade/espécie: o indivíduo é um 

termo dessa trindade. Cada um desses termos contém os outros”. Os 

indivíduos estão na espécie, assim como a espécie se encontra nos 

indivíduos e de igual modo os indivíduos estão na sociedade e está nos 

indivíduos, “incutindo-lhes desde o nascimento deles, a sua cultura” (MORIN, 

2002e, p. 51-52). 

Edgar Morin, na alvorada do século XXI, defende, a partir de Pascal, um 

outro princípio: “não somente cada parte está no todo como também o 

todo está em cada parte; o indivíduo, na sociedade, mas também a 

sociedade enquanto todo, no indivíduo” (MORIN, 2001, p.150).  

Noutras vias, o “todo musical” representa mais do que a soma das 

partes do produto finalizado no modo de produção manufatureira pré-

industrial. Na competição capitalista, a condição humana anula-se na 

totalidade do produto. Numa orquestra, ao contrário, a música tocada pelo 

conjunto de diferentes pessoas e instrumentos não desintegram as 

individualidades dos seus integrantes, antes reivindica unidade. Numa 

montadora de automóveis não se registra créditos para cada trabalhador 

no manual de instruções. Já no “prospecto” de uma apresentação artístico-

musical, constam registrados e nomeados os integrantes de todos os naipes 

instrumentais, bem como os dados sobre a formação do maestro e do 

solista. 

A uniformidade sonora, perseguida pelo regente, é pautada pela 
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negociação e pelo diálogo instrumental entre os naipes4 orquestrais e os 

componentes de cada naipe, pois o regente precisa encontrar um “corpo 

sonoro”, baseado em indicações estilístico-interpretativas e nuances de 

dinâmica (piano, forte, stacatto, etc.). O sobressalto da emissão sonora não 

negociada e a quebra da fraseologia compactuada por todos caracterizam 

ruídos, comprometendo o resultado do esforço coletivo. Mesmo assim, com 

a predominância da ação coletiva, o espaço do solista (individual) se faz 

eminente. Na música, o talento (e criatividade) imanente é matéria-prima 

que projetará o artista como pessoa única em meio à multidão. É o que 

pensa também Barenboim: 

Se você quer aprender a viver numa sociedade democrática, deve 
tocar numa orquestra. Pois numa orquestra você sabe quando é para 
conduzir e quando é para seguir. Você deixa espaço para os outros e, 
ao mesmo tempo, não se inibe de reivindicar seu espaço. E apesar 
disso – ou talvez justamente por causa disso – a música é a melhor via 
de escape dos problemas da existência humana (2002, p. 175). 

No livro Paralelos e paradoxos; reflexões sobre a música e a sociedade, 

Daniel Barenboim, músico israelense, e Edward W. Said, intelectual palestino 

comentam sobre um Workshop (Divã Ocidental-Oriental) ocorrido na cidade 

de Weimar, na Alemanha no ano de 1999. O evento constava de ensaios de 

orquestra, master classes, e seminários sobre música, cultura e política. Um 

dos maiores desafios, segundo os autores, foi o de reunir pessoas de 

diferentes nacionalidades para tocarem juntos na mesma orquestra. Havia, 

nessa diversidade de nacionalidades, israelenses, russos, sírios, libaneses e 

4 Conjunto de músicos que tocam determinado instrumento musical. 
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palestinos, povos envolvidos historicamente com freqüência em conflitos 

políticos. Inicialmente houve tensões nas relações entre essas pessoas. 

O livro registra que, numa das reuniões, um participante, manifestando 

sua opinião sobre o evento disse sentir-se discriminado. Ele referia-se ao fato 

de que todos os dias, após as atividades, um grupo de músicos estudantes 

de origem árabe se reuniam para tocar música árabe. Sendo ele albanês, 

havia sido impedido de se juntar ao grupo, cujos integrantes alegavam que 

“só os árabes podiam tocar música árabe”. Após longa discussão sobre 

quem podia ou não tocar música árabe, houve uma outra questão com o 

intuito de apaziguar os ânimos: já que era assim, então que direito tinham 

eles de tocar Beethoven, se não eram alemães? Houve ainda muita 

discussão e pouco consenso sobre o assunto. Todavia, o que se constata 

posteriormente é que o mesmo músico que havia defendido que só os 

árabes podiam tocar música árabe, estava ensinando um violoncelista a 

afinar seu instrumento pela escala árabe, o que indica, paulatinamente, em 

decorrência da experiência musical coletiva, uma mudança de 

comportamento, rompendo as amarras postas anteriormente. Vejamos o 

que diz a esse respeito um dos organizadores do evento: 

Não se tratava apenas de israelenses e árabes que não se gostavam. 
Alguns árabes não gostavam de outros árabes, assim como havia 
israelenses que cordialmente antipatizavam com outros israelenses. E 
foi fantástico ver o grupo se transformar numa orquestra de verdade, 
apesar das tensões [...] Um conjunto de identidades cedeu lugar a um 
outro conjunto (BARENBOIM, 2002, p. 27). 

Falando ainda desses momentos vivenciados no Workshop, Barenboim 

relata a maneira como um músico sírio e outro israelense compartilharam a 

38



música: 

Eles estavam tentando tocar a mesma nota, tocar com a mesma 
dinâmica, o mesmo movimento de arco, o mesmo som, a mesma 
expressão. Simples assim. Estavam tentando fazer alguma coisa juntos, 
alguma coisa que gostavam, alguma coisa que os apaixonava. Bom, 
tendo conseguido aquela nota, já não podiam se olhar da mesma 
forma, por que haviam partilhado uma experiência comum (2002, p. 
28). 

A idéia de que, como uma vivencia metaidentitaria e metahistórica 

possibilita, quiçá, o enfraquecimento dos conflitos e da violência entre 

grupos que se opõem entre si. A vivência musical se rege por outras regras, 

haja vista o que demonstra uma entrevista de Sérgio Martins publicada na 

Revista Veja5, em que Barenboim e Said fazem um balanço sobre a West-

Eastern Divã Orquestra Ocidental-Oriental nos últimos seis anos de sua 

existência. “O objetivo é fazer com que árabes e judeus busquem um 

entendimento”, (Sergio Martins). Nesse sentido, a idéia de orquestra para 

Barenboim e Said ultrapassa o objetivo da prática da música pela música. 

Ainda segundo Martins, a iniciativa dos maestros não foi bem recebida por 

parte do mundo árabe devido à intolerância permanente que obstaculiza a 

convivência pacífica entre árabes e israelenses. 

A resistência às pulsões do radicalismo e da intolerância tem sido eficaz 

para fortalecer as cadências vigorosas que emanam de soluções criativas e 

sutis como a experiência da West-Eastern Divã Orquestra Ocidental-Oriental, 

que nos mostra ser possível construir um mundo mais harmônico, através de 

projetos que incluem aposta, vontade, decisão e disposição. 

5 Publicada em 10 de agosto de 2005. Edição 1917. Ano 38. N. 32. (pp. 134-135) 
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É certo que uma paz geral e irrestrita é uma questão utópica, mas, se 

queremos ter alguma chance com relação ao futuro, precisamos alimentar 

nossas utopias. Nessa dinâmica vivencial é preciso, portanto, alimentar as 

porções altruístas ou de generosidade excessiva que existem em cada um 

de nós. 

No livro desses dois maestros, há ênfase na solidariedade e 

generosidade a partir da experiência musical, Para eles, a música ajudou as 

pessoas a sentirem-se mais próximas umas da outras. Não se pretende, 

entretanto, enfatizar o coletivismo como prática ideal, pois, para Elias (1987, 

p. 122-123), os dois conceitos – individualismo/coletivismo – só são possíveis 

juntos. Explica ele: “o alto nível de realização individual só pode ser atingido 

quando a estrutura social formada e mantida pelas ações dos próprios 

indivíduos é construída de maneira a não levar constantemente a tensões 

destrutivas nos grupos e indivíduos”. Por isso, a permanente necessidade de 

se reconhecer como vital a prevalência de postulados fundados nas idéias 

de amor, fraternidade e da consciência do “nós”. 

Desse modo, fundamental é entender que, nessa caminhada, não 

estamos sozinhos. Aliás, é impossível não lembrar aqui do compositor Tom 

Jobim, num trecho da música Wave: “fundamental é mesmo o amor, é 

impossível ser feliz sozinho”.  Maturana também concorda com o maestro 

quando diz: a “emoção fundamental que torna possível a história da 

hominização é o amor. Sei que o que digo pode chocar, mas insisto, é o 

amor” (2002a, p. 23). 
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música e liberdade 

Mesmo um ouvido pouco atento ao escutar obras artísticas poderia 

deduzir que a inventividade de um compositor transcende as regras pré-

estabelecidas, pois, toda criação é da ordem do novo, da emergência, do 

não previsível. É por isso que cada época musical faz-se reconhecer pela 

singularidade de suas formas, regras e escritas. Assim, temos, representando 

essas singularidades tecno-estilísticas (modos de fazer), claros exemplos 

como canto gregoriano, monodia, polifonia, escrita contrapontística do 

barroco, e música eletrônica, que simbolizam e solidarizam cada escrita e 

formas musicais estruturando a música em suas grandes linhas, “mas não 

determinam absolutamente sua forma final” nem se saturam na sua 

organização. 

Reeves (2002 p. 49) lembra que Bach escreveu 354 cantatas no mesmo 

estilo, mas todas diferentes, imprimindo a cada uma a marca de sua 

genialidade. Teríamos assim duas escalas de criação no que se refere à  

construção musical: uma norteada estritamente pelas regras estabelecidas; 

outra, transgressora, orientada pela intuição criativa, que coloca o artista 

como “único”, para, no extrapolamento das regras, fazer emergir o novo. 

Mas não é só. Há que considerar também saltos e “des-sintonias” nessas 

variações criativas. No processo de análise morfológico-musical comumente 

realizado com as obras, nos centros acadêmicos e conservatórios musicais, 

encontram-se, de um lado, o estabelecimento de formas e padrões; de 
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outro, as exceções referentes à forma e/ou ao estilo na identificação de um 

escrito. Assim, numa obra musical,  situada histórico-estilisticamente como 

“barroca” poderá se encontrar elementos que não correspondam a esse 

período pré-estabelecido e delimitado por um conjunto de características. 

Nesse caso, abordam-se então as singularidades. 

Como sabemos, na música, o rótulo “Barroco6” corresponde à 

produção de obras que compreende o período entre 1600 e 1760. Desse 

modo, considera-se extremamente pretensioso encerrar sob o mesmo rótulo 

uma produção musical de cento e sessenta anos, ocorrida em diferentes 

países europeus, que comportam uma diversidade de manifestações e 

formas musicais, contemplando compositores como Peri (1561-1633), 

Monteverdi (1567-1643), Scarlatti (1660-1725), Rameau (1683-1764), Corelli 

(1653-1713), Vivaldi (1678-1741), Schütz (1585-1672), Bach (1685-1750) e tantos 

outros. Talvez a análise estilística deva ser dirigida para a explicação da obra 

musical enquanto entidade individual (talvez monádica, ou, se divisível; 

hologramática), com suas estruturações internas únicas, e não para 

demonstrar categorias genéricas que se esforçam por quererem moldar e 

encerrar vários objetos musicais num conceito estilístico. 

É, pois, no extrapolamento das regras que reside a engenhosidade, a 

inventividade, a sensibilidade e a criatividade do artista, que não reconhece 

regras e é atemporal, idéia defendida também por Nachmanovitch: 

6 Estilo surgido na Europa entre 1600 e 1760, que enfatiza a polaridade entre a melodia e o 
baixo contínuo, assim como a harmonia expressiva, com exploração de elementos 
contrastantes dentro da composição, e em cujo período de vigência se consolidou o 
sistema de harmonia tonal prevalecente na música ocidental até c1900 (Houaiss). 
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William Blake fez uma curiosa e interessante observação: Jesus era 
todo virtude, e agia por impulso, não segundo regras. Normalmente 
imaginamos que a virtude se origina da obediência às regras e não do 
impulso, e também que agir por impulso é loucura e selvageria. Mas se 
Jesus tivesse seguido as regras da moralidade e da virtude 
convencionais, teria morrido velho como qualquer cidadão leal ao 
Império Romano. O impulso, como a improvisação, não é “qualquer 
coisa”, não é algo sem estrutura, mas a expressão de uma estrutura 
orgânica, imanente e autocriadora (1993, p. 31). 

É a singularidade do ato criativo que está em jogo, e que é única 

sempre em cada pessoa. Isso faz com que a obra de arte não seja simples 

repetição de um pedaço histórico de uma época. Do ponto de vista da 

complexidade, a arte inaugura sempre relações e construções de 

emergências a partir de ligações e arranjos antes inexistentes. De forma 

ampla, os estilos epocais demonstram a singularidade dos padrões coletivos 

da música, o que permite o reconhecimento distintivo entre o que é o 

barroco, o tecno ou o dodecafônico. Esses padrões comportam interpontes, 

mas, por sua vez, é a singularidade que faz compositores contemporâneos, 

situados num mesmo tempo, muito embora, unidos estruturalmente pelo 

mesmo estilo, se diferenciarem.  

Não há como confundir a escrita e a musicalidade inerentes a 

compositores da música barroca como Vivaldi ou Haendel, assim como não 

há como confundir Mozart ou Beethoven na música clássica; Chopin ou 

Brahms na música romântica. Assim como não há de se confundir a 

singularidade de cada artista em qualquer estilo ou época. Nesses termos, a 

partitura terminada de uma fuga de Bach denota um valor significativo ao 

mostrar toda a engenhosidade da evolução da escrita e das regras de 

harmonia e contraponto; denota a própria criatividade e a 

43



“personalidade” do compositor alemão como “arquiteto de sons” – pois o 

compositor, para preservar sua música, “tinha que demonstrar com a pena a 

mesma destreza que tinha com o instrumento” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 

20). 

Entretanto, é preciso dizer que a partitura, de forma alguma, encerra a 

idéia de obra musical. Quando falamos da música é preciso considerar que 

uma partitura ainda não é a música. São várias as opiniões de compositores 

sobre o assunto. Para o compositor alemão Karlheinz Stockhausen (1928), a 

notação é um mero registro; para Pierre Schaeffer (1910), compositor 

francês, a notação é a codificação de sons em símbolos. Arnold 

Schöenberg, compositor austro-húngaro, naturalizado norte-americano a 

partir de 1941, precursor do dodecafonismo, tem a música como anterior à 

notação (ZAMPRONHA, 2000, p. 38-39). Em todo caso, trata-se de 

paradigmas sobre representações sonoras e a questão não se esgota aqui. 

A questão é quando e como surge a música. A partitura é uma escrita sobre 

a qual o intérprete realizará sua marca, numa performance, na qual o 

ouvinte realizará também sua interpretação. Portanto, a idéia de música só 

se realiza no âmbito das relações humanas, no sentido em que é 

imprescindível à realização musical uma escuta. 

Vejamos o que acontece, no afã de se querer desvelar o “ser da 

música”, como numa sinfonia. Alguém poderá analisar o discurso musical 

registrado pela partitura. Parte-se de sua macro-estrutura (forma) para, em 

seguida, deter-se na sua micro-estrutura: frases, motivos, identificação dos 
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temas, análise harmônica (identificação dos acordes e sua relação tonal) e 

acompanhamentos. É possível dissecar o discurso musical até a condição de 

notas convencionadas e nomeadas de acordo com o número de vibrações 

sonoras.

Poder-se-ia afirmar que cada nota é, em potencial, a sinfonia, mas, na 

partitura, é apenas uma possibilidade de vir a ser condicionada à intenção 

humana de querer fazer. É preciso considerar que a partitura ainda não é a 

música. Qualquer som não possui maior sentido em si, é o que é. A idéia de 

música só se realiza no âmbito da existência humana. Nas palavras de Sir 

Thomas Beecham (1879-1961): “a música em si mesma não significa nada; é 

som puro, e o intérprete só consegue com ela o que as suas próprias 

capacidades, mentais e espirituais lhe permitem” (BEECHAM, 1995). 

A partitura é uma aposta na possibilidade de concretização sonora. 

Como sabemos, uma aposta não é um prognóstico, mas uma esperança;

esperança no sentido em que emprega Ricoeur (2002, p. 66), de que 

“haverá sempre poetas” (seres criativos) ou, como quer Reeves (2002), 

“artesãos do oitavo dia”, aquelas pessoas que acrescentam beleza ao 

mundo.

Ao comentar sobre a escuta de uma fuga de Bach, Prigogine (2001, p. 

61) diz que ela lhe dá a melhor analogia deste universo onde tenta pensar a 

unidade e o vir a ser. Estaria aí o grande enigma, a metamorfose que 

transcende a ordem e contém a emergência do devir. A fuga de Bach, diz 

ele, “responde às regras estritas, mas estas regras não são suficientes. Elas são 
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as condições para o evento inesperado, para a produção daquilo que as 

supera”. Nessa perspectiva, toda criação é transgressora, toda transgressão 

é um ato de liberdade. 

O artista potencial, imaginativo, experimenta no seu criar a mais ampla 

das liberdades. Essa liberdade é fruto do trabalho duro, persistente e 

insistente. Isso nos revela que a emergência criativa é a irmã gêmea da 

obsessão.

O filme Amadeus, de Peter Shaffer, protagonizado por Tom Hulce no 

papel de Mozart, mostra esse compositor como um transgressor de sua 

época, virtuose do piano e portador de uma técnica composicional 

esmerada. A película apresenta-o com uma força criativa e inventiva 

excepcional, no contexto de um cenário irreverente. Como compositor 

singular, não se submeteu aos ditames musicais estabelecidos em sua 

época. A liberdade criativa de Mozart rompeu com as estruturas tradicionais 

vigentes. E ele pagou um alto preço por sua maneira ousada de fazer 

música: não teve sua obra reconhecida em seu tempo. Morreu como 

mendigo, sendo enterrado numa vala comum. 

O filme Amadeus mostra também outro músico, Antônio Saliere (1750-

1825), personalidade influente na vida musical vienense, amigo de Haydn e 

professor de Beethoven, representado pelo ator F. Murray Abraham. Saliere 

era um músico da corte, cuja formalidade no modo de compor, na época, 

fez mais sucesso que a genialidade de Mozart. Embora bem-sucedido e, 

conhecedor das técnicas de composição, reconhecia o grande potencial 
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criativo que emanava da música de Mozart. Como Mozart, Saliere construiu 

sua música sob a influência do mesmo material cultural disponível para  

aquele momento histórico. Contudo, ficou prisioneiro nele. Num artigo em 

que comenta esse mesmo filme, Luiz Paulo Horta, crítico musical, diz que “a 

perfeição mozartiana foi um espelho em que um homem como Salieri não 

suportou contemplar-se” (1986, p. 83). Certamente, a história de Mozart, com 

seu contraponto em Saliere, exemplifica bem esse aspecto da criatividade, 

da obsessão por transgredir regras. 

Cada sujeito é potencialmente capaz de produzir obras musicais. 

Entretanto, o surgimento das obras-primas não prescinde do conhecimento 

da ciência musical. Mozart tinha consciência disso. É o que declara no 

trecho de uma carta dirigida a um amigo: 

Erram as pessoas que pensam que minha arte me vem com 
facilidade. Eu lhe garanto, querido amigo, que ninguém devotou 
tanto tempo e pensamento à composição quanto eu. Não há um 
único mestre famoso cuja música eu não tenha estudado, 
diligentemente, muitas vezes (MOZART apud SOLMAN, 1991, p. 25). 

Essa afirmação de Mozart é de extrema pertinência para os estudantes 

de música que pensam na genialidade como que advinda de uma estância 

sobrenatural. É preciso, pois, ressaltar que somente o domínio da técnica não 

representa atributo suficiente que dê conta de uma performance inovadora 

e represente o sentimento do artista, no seu momento único de se 

reconhecer em sua criação e através dela produzir o efeito de 

encantamento. Criatividade vem com obstinação, obsessão, dedicação e 

entrega à música. 
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Mozart, em um de seus momentos de criação musical, expressa que  

“sua cabeça e as mãos estavam tão absorvidas pelo terceiro ato que não 

seria nada milagroso se ele próprio fosse transformado no terceiro ato” 

(1995). No prolongamento das palavras de Mozart está a pergunta de Morin: 

“todo artista criador não é, de uma certa maneira, possuído pela obra que 

cria e, histérico no sentido em que dá existência a uma emanação do 

espírito?” (2002, p. 107).  

Comenta-se que Bach, ao ser indagado por um aluno como ele 

conseguia criar tantas melodias, respondeu-lhe: “meu jovem, minha maior 

dificuldade é evitar tropeçar nelas ao levantar-me pela manhã” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 17), o que denota que, mesmo durante a noite, 

havia uma busca obsessiva pela criação musical. Essa mesma obsessão 

pode ser encontrada em Beethoven. Para ele, “trazer música aos homens é 

a única coisa que dá sentido a sua vida”. Ela está de igual modo na pintura 

de Van Gogh, acometido pela loucura; de Rembrandt, atormentado pelas 

dívidas, e de Garcia Lorca, quando declarava: “escrevo para não morrer” 

(apud REEVES, 2002, p. 44). 

É a singularidade do ato criativo que faz com que a obra de arte esteja 

à frente do seu tempo. Cabe lembrar que é na visão de complexidade, de 

relações, de emergência de elementos antes inexistentes que reside a 

singularidade da obra de arte, pela maneira como cada artista combina os 

elementos. Cada pintor combina, do seu modo, a forma, a cor e luz, assim 

como o músico combina os sons (REEVES, 2002, p. 48).  
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Com base nesses argumentos, é possível dizer que ser músico é 

compreender que o uso da técnica pela técnica não ultrapassa a 

autoridade das estruturas. A música estará sempre desprovida da 

imaginação ativa, vazia de substância inventiva. A descoberta pressupõe 

risco. A intuição dá a chave para novas descobertas. 

sobre o ser polifônico 

A partitura denota ausência da própria música, apesar de 

supostamente possui-la e encerrá-la. Portanto, se a partitura é esperança e 

um “desejo referente ao que não temos, ou ao que não é”, como quer 

Comte-Sponville (2001, p. 50), então é preciso dar-lhe vida, fazê-la 

acontecer.

Também tem razão o compositor americano John Cage (1912-1992), ao 

afirmar: “ninguém pense que ao possuir uma gravação possui a música, a 

própria prática da música é uma maneira de celebrar o nada possuirmos” 

(1995). O que está em pauta aqui é a efemeridade do som. O som é 

passageiro, como os momentos da nossa vida. O som “não está à 

disposição, e esse é um dos motivos porque é tão expressivo. Não dá para 

puxar a cortina e vê-lo de novo” (apud BARENBOIM, 2002, p. 39). 

Em seu Alegre desespero, Comte-Sponville declara: “é porque sei que 

vou morrer que minha vida como toda vida me parece preciosa” (2002, p. 

47). Sendo, pois, o ato de ouvir música (fruição estética), no contexto da 

citação de John Cage, uma forma de lembrar que não a possuímos, é na 
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consciência de que ela irá findar que se valoriza cada momento de sua 

contemplação sonora e musical. A música é, assim, uma metáfora da vida: 

Não é só a empolgação de se apresentar em público, não é a 
empolgação do aplauso antes e depois; e por certo não é a 
empolgação de se vestir de um jeito especial para entrar no palco. É, 
sim, a empolgação de conseguir realmente viver uma determinada 
peça do começo ao fim sem interrupção, sem sair dela. De certo 
modo nada na vida se compara a isso, eu acho (BARENNBOIM, 2002, 
p. 51). 

Pode-se afirmar que na vida, como na música, “cada momento é 

precioso, precisamente porque é efêmero e não pode ser repetido, corrigido 

ou capturado” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 31-32). Viver é desenhar sem a 

borracha. O “aqui e o agora”, tanto da vida quanto da música, “não é 

apenas uma idéia, mas uma questão de vida ou morte, a partir do qual  

podemos aprender a confiar – que o mundo é uma perpétua surpresa em 

perpétuo movimento. É um perpétuo convite à criação”. A mesma obra 

musical poderá ser interpretada dezena de vezes por um mesmo 

instrumentista, mas cada momento da performance será único. 

Sabemos o que pode acontecer e não o que irá acontecer. Os 

momentos são únicos – como um sorriso de uma criança, um pôr-do-sol, um 

beijo, uma dança, declarar um poema, compor, tocar ou ouvir uma música. 

Nada voltará a ocorrer novamente do mesmo jeito. O “próprio ato de tocar 

tem algo de raro por ser fugaz. Acontece e termina, e só nos resta guardá-lo 

na mente” (BARENBOIM, 2002, p.34). 

O ato criativo é, desse modo, uma atitude de riscos, sem prognósticos, 

sem moldes já pré-estabelecidos: 

Qualquer bom músico de jazz possui inúmeros truques de que pode se 
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servir quando se vê num beco sem saída. Mas para improvisar você 
precisa abandonar esses truques, entrar no vazio e aceitar riscos, até 
mesmo o de dar com a cara no chão de vez em quando. Na 
verdade, o que o público mais adora é nos ver cair. Porque pode ver 
como conseguimos nos levantar e ir em frente (NACHMANOVITCH, 
1993, p. 31). 

Ao que o autor acrescenta mais adiante, na mesma página: 

No trabalho criativo jogamos abertamente com a transitoriedade de 
nossa vida, com uma certa consciência de nossa morte. Ouçamos o 
que Mozart compôs no fim da vida: nela ouviremos a leveza, a 
energia, a transparência e o bom humor, mas também o sussurro de 
fantasmas. A vida e a morte andavam muito próximas dele. Foi 
exatamente essa intensa comunhão com as forças primais que se 
fundiam nele – e a liberdade com que ele tocava com essas forças – 
que fez de Mozart o artista soberbo que ele foi. 

Quando está interpretando, todo músico tem seus “macetes” e seus 

truques. Mas, como diz Nachmanovitch, “para improvisar você precisa 

abandonar esses truques, entrar no vazio e aceitar riscos” (1993, p. 31). 

Aceitar o transitório é, pois, aceitar e compreender a finitude. No trabalho 

criativo jogamos abertamente com a transitoriedade de nossa vida, com 

certa consciência de nossa morte. 

Faz-se necessária a entrega. É ela que faz o músico improvisar e aceitar 

a “transitoriedade e a eternidade”. Para os gregos, os feitos e as obras eram 

um modo de se tornar eterno, de ser lembrado pelas gerações futuras. 

Na vida, como na música, nada está determinado. Pontes, atalhos, 

caminhos, bifurcações e a aposta, tudo está encerrado na ordem do novo. 

Nesse ponto é preciso fazer coro com Ilya Prigogine, quando pontua que “o 

futuro está aberto. Se não há como predizê-lo, há sim, como iluminar, 

destacar e apostar nos 'possíveis' que estão em flutuação e podem se 
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constituir em emergências de complexidade do pensamento”. Há de se 

considerar também os caminhos marginais, como fala Almeida: “reconhecer 

a simbiose [...], a hibridação, entre ordem e desordem, padrão, desvio, 

repetição e bifurcação, que subjazem aos domínios da matéria, da vida, do 

pensamento e das construções sociais” (2004, p. 15-16). 

Sabe-se que, para o músico realizar uma boa performance musical, é 

necessário o domínio de uma técnica que permita a interpretação com 

substância sonora e precisão rítmica, pois trazer para o concreto o que a 

criatividade produz no imaginário somente é possível através de uma 

técnica apurada, precisa, fazendo fluir a música. No dizer do saxofonista 

Demétrio Lima: “sem técnica, a beleza, e a sensibilidade não se realizam” 

(2003, p. 7). É claro que o domínio da técnica capacita o instrumentista a 

tocar pautado nas regras convencionadas já exaustivamente estudadas. 

Entretanto, é necessário ir além da técnica, libertar-se dela, buscar no mais 

profundo dos sentimentos o verdadeiro ser da música, e deixar aflorar o que 

não está escrito na arquitetura musical (partitura), e sim o que o imaginário 

intui sobre determinada obra, de acordo com o padrão estético pertinente 

a cada estilo e as singularidades próprias a cada intérprete. 

Recebi uma lição sobre essa maneira de interpretar, um pouco menos 

aprisionado pela técnica, nos idos de 1976, numa aula de música de 

câmara. Após me ouvir tocar o Adágio do concerto KV622 de Mozart em Lá 

para clarineta e orquestra, o professor disse-me que precisaria empregar 

toda carga de dramaticidade que a obra requeria. As palavras do estimado 
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professor foram mais ou menos essas: escute a si próprio; toque com a 

mente, não só com o corpo; tente fechar os olhos e toque. Caso não 

consiga se emocionar e passar para mim essa emoção, mude, vá procurar 

fazer outra coisa, pois você não terá chance como clarinetista. Naquele 

momento, não entendi muito bem o que ele pretendia, mas não desisti. 

Continuei a buscar essa essência intrínseca ao fazer musical, sabendo que, 

para a encontrar, seria suficiente nunca parar de procurá-la. 

Fato similar narra Stephen Nachmanovitch no livro Ser Criativo, onde 

fala das “fontes interiores da criação” na vida e na arte. Ele inicia o livro com 

uma história retirada do folclore japonês que transcrevo abaixo. Apesar de 

longa, a citação mostra-se necessária para a nossa reflexão: 

A Nova Flauta 

Uma nova flauta foi inventada na China. Descobrindo a sutil beleza de 
sua sonoridade, um professor de música japonês levou-a para o seu 
país, onde dava concertos por toda parte. Uma noite, tocou com uma 
comunidade de músicos e amantes da música que viviam numa certa 
cidade. No final do concerto, seu nome foi anunciado. Ele pegou a 
nova flauta e tocou uma peça. Quando terminou, fez-se silêncio na 
sala por um longo momento. Então, a voz do homem mais velho da 
comunidade se fez ouvir do fundo da sala: “como um deus!”. 

No dia seguinte, quando o mestre se preparava para partir, os músicos 
o procuraram e lhe perguntaram quanto tempo um músico habilidoso 
levaria para aprender a tocar a nova flauta. “Anos”, ele respondeu. 
Eles lhe perguntaram se aceitariam um aluno, e ele concordou. Depois 
que o mestre partiu, os homens se reuniram e decidiram enviar-lhe um 
jovem e talentoso flautista, um rapaz sensível à beleza, dedicado e 
digno de confiança. Deram-lhe dinheiro para custear suas despesas e 
as lições de música, e o enviaram à capital, onde o mestre vivia. 

O aluno chegou e foi aceito pelo professor, que lhe ensinou uma única 
e simples melodia. No início, recebeu uma instrução sistemática, mas 
logo dominava todos os problemas técnicos. Agora, chegava para 
sua aula diária, sentava-se e tocava sua melodia – e tudo o que o 
professor lhe dizia era: “falta alguma coisa”. O aluno se esforçava o 
mais que podia, praticava horas a fio, dia após dia, semana após 
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semana, e tudo o que o mestre lhe dizia era: “falta alguma coisa”. 
Implorava ao mestre que escolhesse outra música, mas a resposta era 
sempre “não”. Durante meses e meses todos os dias ele tocava e 
ouvia “falta alguma coisa”. A esperança de sucesso e o medo do 
fracasso foram se tornando cada vez maiores, e o aluno oscilava entre 
a agitação e o desânimo. 

Finalmente, a frustração o venceu. Ele fez as malas e partiu 
furtivamente. Continuou a viver na capital por mais algum tempo, até 
que seu dinheiro acabou. Passou a beber. Finalmente empobrecido, 
voltou à sua província natal. Com vergonha de mostrar-se a seus 
antigos colegas, foi viver numa cabana fora da cidade. Ainda 
mantinha sua flauta, ainda tocava, mas já não encontrava nenhuma 
nova inspiração na música. Camponeses que por ali passavam 
ouviam-no tocar e enviavam-lhe seus filhos para que ele lhes desse 
lições de música. E assim ele viveu durante anos. 

Uma manhã, bateram à sua porta. Era o mais antigo mestre da 
cidade, acompanhado de seu mais jovem aluno. Eles lhe contaram 
que naquela noite haveria um concerto e que todos haviam decidido 
que não tocariam sem ele. Depois de muito esforço para vencer seu 
medo e sua vergonha, conseguiram convencê-lo, e foi quase num 
transe que ele pegou uma flauta e os acompanhou. O concerto 
começou. Enquanto esperava atrás do palco, nada perturbou seu 
silêncio interior. Finalmente, no final do concerto, seu nome foi 
enunciado. Ele subiu ao palco com fúria. Olhou para as mãos e 
percebeu que havia escolhido a nova flauta. 

Agora ele sabia que não tinha nada a ganhar e nada a perder. 
Sentou-se e tocou a mesma melodia que tinha tocado tantas vezes 
para o mestre no passado. Quando terminou, fez-se silêncio por um 
longo momento. Então a voz do homem mais velho se fez ouvir, 
soando suavemente no fundo da sala: “como um deus”. 

Antes de qualquer coisa convém precisar o conceito de prática na 

dimensão que foi posta no conto A nova flauta. No percurso da 

aprendizagem musical, o aprendiz se depara com a idéia de prática 

associada à repetição e à automação de movimentos relacionados ao 

desenvolvimento técnico. Isso porque a aquisição da habilidade de tocar 

um instrumento musical passa pelo rigor do estudo repetitivo e diário visando 

a automação dos movimentos. 
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Para o músico ocidental, a “prática” é assimilada como aquisição de 

técnica tendo como fim a performance musical. Essa noção está 

relacionada com a ‘ética do trabalho’ do mundo cristão que nos ensina a 

suportar as agruras do mundo, em favor de recompensas futuras. É assim 

também para o estudante de música. Ele se exercita com escalas, arpejos, 

objetivando o almejado dia no qual tocará sua peça num palco. Já para o 

oriental, “não se trata de praticar para algum fim”, mas a própria prática já é 

um fim em si mesma. Não há, aqui, limites entre o exercício musical, a música 

estudada e a performance. Conforme Nachmanovitch, a idéia de que “a 

prática leva à perfeição” parece um tanto equivocada pelo fato de 

imaginarmos que a prática seja sempre um meio para se atingir “uma boa 

performance” (1993, p. 70). O prazer que emana do ato de tocar deve ser o 

mesmo tanto para execução de exercícios técnicos quanto da música.  

Ao tocar a lição, o flautista viu na técnica a expressão máxima de sua 

performance, reduzindo-a a um rígido profissionalismo. Não lembrou, nem 

quis usufruir do “frescor da situação presente”. Já havia adquirido a técnica, 

é verdade, mas faltava-lhe algo. Faltava-lhe a entrega. Faltava-lhe a 

renúncia sobre as expectativas do fracasso ou do sucesso. Foi só a partir daí 

que pôde “tocar como um deus”. 

A prática não é só necessária à música, ela é a própria música. Logo de 

início o flautista não conseguiu enxergar isso. Para criar, é preciso ter técnica, 

é verdade, mas é preciso libertar-se da técnica. Só desse modo a música 

poderá ser desvelada. Quando a técnica se oculta, revela em certa medida 
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o mundo subjetivo do artista trazendo à tona o material “inconsciente 

contido no mundo onírico e mítico para que ele possa ser visto” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 71). 

Podemos dizer que na música há uma magia, magia essa que permite 

tanto ao intérprete como ao ouvinte recrutar o passado, revolver 

lembranças e construir no imaginário cenários que nem sempre são possíveis 

no mundo físico. Sobre esse encanto, ouçamos ainda Nachmanovitch (1993, 

p. 18): “Quando pela primeira vez me descobri improvisando, senti uma 

grande excitação de estar consciente de alguma coisa maior, uma espécie 

de comunhão espiritual que ia muito além da finalidade de tocar”. Nessas 

palavras reside uma questão emblemática muito discutida por estudiosos da 

área. Trata-se da essência do fazer musical, singular a cada artista que faz 

com que ele reconheça em cada interpretação musical uma efetivação de 

prazer. Nessa linha de pensamento, o saxofonista norte-americano Joe 

Lovano, em entrevista à Revista Weril, diz: “Minha música é minha vida. Me 

escute e você entenderá quem eu sou”. Para Lovano, a sua dificuldade está 

em tratar com as palavras um discurso musical e pronuncia: “é muito difícil

explicar com palavras, porque eu vivo um mundo de música” (LOVANO, 

2004, p.3). 

Como Lovano e Nacmanovitch, também concordo com a existência 

de uma dimensão que ultrapassa o fazer mecânico. Por outras palavras, o 

que decorre é a comunhão espiritual com a própria música; o músico se 

reconhece na sua música. Quando assim acontece, o músico está livre das 
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amarras técnicas, e pode, a seu modo, construir a música do espírito. Tal 

espírito não constitui, entretanto, algo separado do corpo, mas uma esfera 

pensante que produz uma ‘esfera espiritual’ objetiva, que tem por atividades 

superiores a inteligência, o pensamento, a consciência e as emoções mais 

inesperadas e fundamentais. A música é uma duplicação do ser do músico. 

Desse modo, é somente pelo talento artístico e pela pulsão criadora 

que o músico instrumentista, ao lançar mão do seu poder de criatividade e 

inventividade, alimenta um imaginário capaz de engendrar o novo, 

objetivação de um ser produtor de sons e de sonhos. 

Ao tratar da educação como influente na condição humana, 

referenciamos aqui o papel da arte nesse contexto, situando o homem no 

universo, pois “o homem somente se realiza plenamente como ser humano 

pela cultura e na cultura” (MORIN, 2002f, p. 52). Não se quer aqui promover 

uma discussão sobre a “história da arte”, pois mais uma vez estaríamos 

cindindo, fragmentando a própria história do homem. A história da arte deve 

ser compreendida como outra forma de falar da história do homem e de sua 

humanidade. Essa forma de dizer encontra eco na síntese argumentativa de 

Prigogine, para quem “há uma história cosmológica, no interior da qual há 

uma história da matéria, no interior da qual há uma história da vida, na qual 

há finalmente nossa própria história” (2002, p. 26). Nessa seqüência de 

desdobramentos da mesma história, poderíamos acrescentar: no interior da 

nossa própria história há a história da música. 

Ao tratar da construção social, é importante considerar o ambiente 
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concreto no qual o homem está inserido. A educação, nesse sentido, deverá 

ser considerada não como um simples ajuste do indivíduo à sociedade, ou 

seja, domesticadora, mas também como um mecanismo cultural capaz de 

possibilitar a autonomia do pensamento. O papel vital da educação na vida 

do cidadão, conforme expressão de Conceição Almeida, “é fazer um 

mundo melhor, senão para todos nós, pelo menos para as futuras gerações” 

(2003, p.287). Segundo Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, “existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo” (1981, p. 92). Uma 

idéia importante a reter nessa obra é a noção de diálogo como fundamento 

existencial, como convergência entre a ação e a reflexão em sujeitos num 

mundo em transformação. Diálogo entre os homens e o mundo dos homens. 

Os paradigmas civilizadores que transversalizam a história da existência 

humana pontuam-se num quadro de múltiplas escolhas. É significativo 

compreender que qualquer uma dessas escolhas é lugar de começo, 

recomeço e de referencial a outras escolhas, para fazer emergir outros 

exercícios de vida, de apostas civilizatórias. Como na música: cada som 

musical, devido aos seus harmônicos, é potencialmente referencial para 

novos sons, é uma unidade estrutural. Metáfora que representa bem a 

condição emergente das relações humanas. Assim como na relação entre 

um som e seus harmônicos, é preciso pensar também o indivíduo como 

gerado e gerador, produto e produtor da sociedade. 
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O meio social cria condições favoráveis ou desfavoráveis ao processo 

de desenvolvimento do indivíduo7. Essa afirmação não pretende reduzir-se a 

uma abordagem comportamentalista da aprendizagem, que enxerga o 

indivíduo como uma conseqüência das influências existentes no mundo, mas 

salientar uma visão interacionista e dialógica que insere o homem num 

contexto sócio-econômico-político-cultural; em outras palavras: num 

contexto complexo. Como sabemos, o ser humano compreende uma 

unidade complexa, que envolve dimensões físicas, biológicas, psíquicas, 

sociais e históricas. O conjunto dessas dimensões constituem a cultura. 

Considerando esse ponto de vista, a educação ideal é aquela que leva em 

conta tanto as potencialidades emergentes de vir a ser do homem (devir), 

quanto as condições materiais em que está inserido (contexto). Numa 

palavra: a “condição humana deveria ser o objeto essencial de todo ensino” 

(MORIN, 2002f, p. 15). 

Nesse devir, é impossível ignorar a ação dialógica que a arte exerce na 

vida do homem em suas dimensões indissociáveis dos domínios psico-sócio-

cultural.

Para Ernst Fischer, filósofo e jornalista austríaco, “a arte pode elevar o 

homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total”, 

capacitando-o a compreender, suportar e transformar a realidade é a 

missão da educação. Diz ainda esse autor que “a arte, ela própria, é uma 

realidade social” (1987, p. 57). A arte tem o poder de transformar e 

7 Erwin Schrödinger, no texto O que é vida? O aspecto físico da célula viva, afirma que no 
processo de abstração do mundo sujeito e objeto são um só, pois, o próprio ambiente que 
pretendemos apreender é modificado por nós. 
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humanizar, constituindo-se como importante elemento no processo de 

humanização.

Conforme aponta Georg Lukács, pensador húngaro do século XX, a 

obra de arte enriquece a realidade na qual o homem vive. A partir da 

contemplação estética, ele torna-se autoconsciente, reconhecendo-se 

como senhor de sua vida e destino. Lukács afirma que o homem transcende 

através da arte. Na obra de arte, pela catarse, ele pode contemplar o seu 

feito, reconhecer-se e realizar-se: uma objetivação do ser social. O 

“indivíduo, que se reencontrou e se identificou com a humanidade, é 

lançado de volta ao cotidiano. Mas agora é um homem enriquecido, que 

conheceu uma experiência vital e está apto a olhar para o mundo com 

outros olhos” (apud FREDERICO, 1997, p. 67). 

É conveniente ressaltar que o estudo do processo de emancipação que 

a arte logra ao homem, referenciado aqui por Fischer e Lukács, possibilita 

pistas para compreender o contexto das relações entrelaçadas entre a 

experiência da arte e o aprendizado da vida social. Ao tomarmos 

consciência do fato musical, o mundo se revela como uma projeção do 

imaginário que emerge a partir da música. Nesse contexto, acreditamos que 

o ensino da música não está apenas resumido ao aprendizado de um 

instrumento musical. Ele busca, de forma integral, o desenvolvimento do 

indivíduo, colaborando para o seu crescimento pessoal. Trata-se de 

compreender a música como recurso de desenvolvimento interior do 

indivíduo no processo educativo. 
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Essa idéia não é nova. Richard Wagner (1813-1883), compositor alemão, 

considera que, para o artista, a prática criativa é em si mesma 

compensatória, pois sua satisfação reside na própria prática. Já o 

trabalhador assalariado, afirma Wagner, interessa-se apenas pelos resultados 

dos seus esforços, pelo salário. “O trabalho só o prende por obrigação e é 

por isso que o assalariado tem o espírito ausente do que faz” (1990, p. 72). 

Wagner, no texto A arte e a revolução, externa o desejo de que o 

homem tenha uma vida digna na qual “não seja obrigado a aplicar todas as 

suas forças no penoso ganho de sua subsistência material e possa, pelo 

contrário, experimentar alegria na sua existência” (1990, p. 89). 

Assim sendo, não se trata de “uma educação para a música com a 

finalidade artístico-musical e sim educação pela música, a qual todos 

devem ter direito de vivenciar” (ROCHA, 1976, p. 61). Sobre a importância da 

ação musical no indivíduo, Koellreutter (1994, p. 14) observa: 

O objetivo dessa interação arte/vida profissional do dia a dia deverá 
ser o de intensificar através da música, certas funções da atividade 
humana ou, em outras palavras; o de humanizá-las com o auxílio da 
comunicação estética funcionalmente diferenciada. 

No sentido vislumbrado por Koellreutter (1994), a música ensinada 

converte-se em um instrumento de sensibilização estética; logo, de 

humanização. Isso porque a prática musical deixa brotar os elementos 

próprios da convivência social. Saber ouvir o outro se espelhando no outro, 

deixar que pela dialógica da convivência surja um terceiro elemento, uma 

revelação não esperada, o novo, a difícil arte da unidade. 

A beleza de tocar junto com alguém é a possibilidade de encontrar a 
unidade. É surpreendente a freqüência com que dois músicos de 
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formação e escolas diferentes se encontram e, antes de trocar duas 
palavras, começam a improvisar, revelando uma tonalidade, uma 
estrutura e uma perfeita comunicação. Toco com um parceiro; 
ouvimos um ao outro, espelhamos um ao outro, estamos conectados 
com aquilo que ouvimos. Ele não sabe para onde estou indo, eu não 
sei para onde ele está indo, e, no entanto prevemos o que o outro vai 
fazer, sentimos, conduzimos e seguimos um ao outro [...] A música não 
nasce de um ou de outro, embora nossas idiossincrasias e nossos 
estilos, os sintomas de nossa natureza original, continuem exercendo a 
sua influência. A música também não nasce de um compromisso entre 
nós ou de um meio termo (a média é sempre uma coisa tediosa!), mas 
de um terceiro elemento, que não é necessariamente igual ao que 
um ou outro de nós faria individualmente. O que brota é uma 
revelação para nós dois. Um terceiro estilo, totalmente novo, nos 
supera. É como se tivéssemos nos tornado um organismo grupal que 
tem uma natureza própria e um peculiar modo de ser, um elemento 
único e imprevisível, que é a personalidade ou o cérebro grupal 
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 91). 

Tocar com alguém significa apostar que juntos irão “pronunciar” a 

música. Ao improvisar na música não sabem exatamente que caminho 

tomarão. Mas a confiança é instaurada. Compartilham a música, por isso 

tornam-se companheiros na pronúncia musical. A música aqui não é 

decorrência da união de músicos com seus instrumentos e um stand de jazz. 

Sem confiança não é possível a emergência da nova música revelada pelo 

diálogo musical dos músicos. A confiança é um elemento importante. 

Ressalte-se com ênfase que a relação que se tem aqui com a música é 

antes de tudo uma relação de prazer, de lîla8. Nesse caso, a música permite 

a superação da experiência do tempo maquínico, cartesiano, da repetição 

pelo trabalho (ALMEIDA, 2001, p. 12). 

8“Lîla, em sânscrito, significa ‘jogo’, ‘brincadeira’. Mais rica de sentidos do que as palavras  
correspondentes em nossa língua, ela significa brincadeira divina, o jogo da criação, 
destruição e recriação. O dobrar e o desdobrar do cosmo. Lilá, profunda liberdade, é ao 
mesmo tempo a delícia e o prazer do momento presente e a brincadeira de Deus. Significa 
também “amor”. Lîla pode ser a coisa mais simples que existe – espontânea infantil, franca. 
Mas, á medida que crescemos e experimentamos as complexidades da vida, ela também 
pode ser a conquista mais dura e difícil, e chegar a desfrutá-la é como retornar ao nosso 
verdadeiro ser” (NACHMANOVITCH, 1993, p.13). 
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Educar para a música é indubitavelmente educar de maneira 

otimizada, como observa Sekeff (2002, p. 123): “A educação otimizada por 

mais esta prática, a musical, ajuda a pensar tipos de homens, homens 

inteiros, completos”. Para essa autora, a música impulsiona criatividade nas 

formas de compreender o mundo, é uma adição dos sentidos. 

Como função criativa a música amplia nossa compreensão do mundo 
e possibilita um inter-relacionamento entre o que sentimos e o que 
pensamos [...] A interface musical não só favorece a “educação” dos 
sentimentos como possibilita o desenvolvimento cognitivo, 
particularmente por suas relações lógicas e matemáticas, assim como 
a prática do cálculo o faz em relação ao pensamento (SEKEFF, 2002, 
p. 122-123). 

Sobre a importância do ensino das artes para a educação do homem 

também comenta Cruz: 

A preocupação em desenvolver o gosto pela arte, pela criatividade, 
como forma de organizar a sociedade, ainda é insignificante [...] Nas 
escolas, mesmo havendo proposta de desenvolver o gosto pelas artes, 
o acesso ao fazer artístico, ou mesmo ao conhecimento do que já 
existe, restringe-se a alguns poucos interessados. Falta uma educação 
artística, uma valorização desse lado mais belo do saber humano 
(2003, p. 127). 

Levando em conta a “interface educacional”, Sekeff aponta quatro 

funções para o uso da música: criativa, possibilitando um inter-

relacionamento entre o pensar e o sentir; como apelo à universalidade, 

possibilitando o desenvolvimento cognitivo não fragmentado; como 

interface de desenvolvimento social, permitindo “que se participe do 

sentimento de uma época”; e, por último, como ação de potencialidades, 

auxiliando na “maturação da equação social” (2002, p. 123). 

Essas últimas considerações engendraram a necessidade de, no interior 
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das reformas do ensino, advogar-se a presença da música nas nossas 

escolas. Se a música não traz diretamente conotação de desenvolvimento 

científico, sem dúvida contribui para a humanização, colabora com a 

formação de “cabeças bem-feitas”, de indivíduos mais sensíveis à sua 

condição humana. 
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PRA VER A BANDA PASSAR, CANTANDO
COISAS DE AMOR: A FILARMÔNICA 24 DE

OUTUBRO

Antes de formar grandes músicos, pensamos em 
formar grandes cruzetenses, seridoenses, norte-
rio-grandenses, nordestinos, brasileiros, 
cidadãos do mundo e de si mesmos. 

Mestre Bembém 



uma banda 

A história da formação do músico instrumentista do interior norte-rio-

grandense está relacionada com a própria história das bandas de música. 

Elas têm constituído um espaço de preservação de uma cultura de 

integração do homem ao seu espaço social, com base na sensibilidade 

potencial que se edifica a partir de uma experimentação coletiva. Esse 

mesmo argumento permite compreender a história das bandas de música 

no âmbito da história da cultura brasileira a partir da chegada dos jesuítas 

ao Brasil. 

É possível inferir que a música executada pelos jesuítas exercia grande 

fascínio sobre os índios. Logo passaram a utilizá-la como recurso para fins de 

catequese. Por isso considera-se como significativo a utilização da música 

como recurso no trabalho de catequese aos índios. Foram os jesuítas, que 
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em 1549, ao chegar à Bahia, implantou o modelo de ensino “cantar e 

tanger” (canto com acompanhamento instrumental). Nas palavras de 

Almeida, a “influência do padre jesuíta foi intensa e penetrante. Em pouco 

tempo em todas as aldeias catequizadas, havia escolas de cantar e tanger 

e já há muitos que tangem flautas, violas, cravos e oficiam missa em canto 

de órgão” (apud Medeiros, 1999, p. 24). 

No processo de catequese, era feita adaptação cristã à língua nativa 

nas representações dramáticas, sendo incluídas onomatopéias nas 

orquestras de percussão. Este modelo perdurou até 1759, sendo interrompido 

em decorrência de terem sido os jesuítas expulsos sob a alegação de 

“ambição de poder e riqueza” (Medeiros, 1999, p. 25). É pertinente 

mencionar como ponto importante que o legado deixado por aqueles que 

aqui estiveram nesse período, em missão de catequese, tiveram como 

estratégia o ensino da música e a formação de grupos musicais com ênfase 

nos instrumentos de sopro e percussão. Identifica-se aí o germe das atuais 

bandas de música. 

Com o passar do tempo os negros escravos, aos poucos, substituíram os 

índios no ofício da música. Como afirma Lima ao citar um estudioso do 

assunto: 

O papel do negro e sobretudo do mulato era importante porque cedo 
os indígenas se tornaram esquivos e se retiraram para regiões remotas 
do Brasil. O escravo e seus descendentes cada vez mais claros se 
tornaram em breve os personagens no terreno da música, uma vez 
que ainda naquele tempo o músico era nivelado aos criados ou 
empregados. Ademais, a musicalidade inata do africano o destinava 
a ser o interprete ideal e, oportunamente, também o criador da 
musica que se fazia no Brasil ( Apud MARIZ, 1983, p. 39). 
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É nas fazendas, sob o auspício da burguesia, que a cultura musical 

erudita encontra lugar de preservação. De outra forma, é nas ruas, nas 

manifestações populares que se encontra o ambiente propício à formação 

de uma identidade artístico-musical popular. São os músicos de rua, no 

contato com o povo, nas praças e coretos que darão sentidos a uma forma 

de linguagem musical identificada com o sentimento de uma época e de 

um lugar. É, portanto, da mestiçagem, das manifestações artísticas que 

emergem novas formas de expressão musical, fazendo eclodir novos códigos 

expressivos, representações culturais identificadas com o espírito de um  

povo. 

A construção da história se efetiva pela participação popular 

inconteste do sentimento de uma época, sem deixar de considerar a 

contribuição dos músicos europeus que aqui chegaram e trouxeram, pois, 

uma cultura musical erudita. Sem dúvida, esses mestres demarcam o ponto 

inaugural de um processo cultural e histórico, mas que logo passa a se 

deparar com estratégias de resistências como a mestiçagem, a rua e a 

astúcia; astúcia que Certeau (1980) entende como a estratégia do mais 

fraco e que pode também ser entendida como uma importante estratégia 

da criatividade. No entanto, é no encontro de culturas que se orquestram os 

primeiros acordes de um arranjo cultural, construído com base na 

pluralidade das relações. Para dar um exemplo, a criação da USP– 

Universidade de São Paulo - primeira universidade brasileira, demonstra bem 

a tensão e a criatividade resultantes do enfrentamento entre a cultura 
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européia e a cultura brasileira. Conta Claude Lévi-Strauss que as classes 

populares acabam por se apropriar do projeto da bandeira paulistana que 

era a criação da USP. Deu-se como que uma “resistência ao monopólio da 

burguesia: estudantes vindos das classes modestas, homens e mulheres já 

engajadas na vida profissional [...] que passam a ouvir, discutir e, por vezes, a 

ensinar os mestres europeus” (ALMEIDA, 2003, p. 29). Assim também 

aconteceu na música brasileira. Foi com a banda, nas ruas, nas praças e nos 

coretos que a música estrangeira sofreu metamorfoses. Foi, ao mesmo 

tempo, nas diversas manifestações populares, na participação de eventos 

de natureza cívica, religiosa e fúnebre, que a banda de música ganhou 

expressiva importância na cultura brasileira a partir século XIX. 

Os gregos consideravam que a música, conforme o ritmo e a melodia, 

exercia influência sobre a psicologia individual e coletiva. No aprendizado 

da música, as crianças eram iniciadas na ordem do ritmo e da harmonia. 

Através da música, difundiam-se os ideais do belo e do autocontrole. Os 

ritmos eram tratados como elementos influentes nas questões cívico-

educacionais, pois ritmos de caráter enérgico e marcial tendem a despertar 

sentimentos de excitação, entusiasmo, revolta, representando, dessa forma, 

perigo para o Estado. Assim como os andamentos lentos, sonoridades leves, 

suaves, frases alargadas, respirações pausadas, que sugerem repouso, 

acomodação.

Na cultura ocidental, é comum assinalar a idéia de que a música 

possibilita a emanação de sentimentos diversos, possibilitados por formas, 
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estilos e sonoridades contrastantes. 

Embora a música, por si, não se destine a nenhuma outra finalidade a 

não ser sua própria representatividade, imputamos a ela significados vários, 

entre eles, o social, o político, o moral, o cívico, que podem interferir no 

modo de existir de uma sociedade e/ou de um cidadão. 

Tinhorão (2005, p.108), no livro “Os sons que vêm da rua”, reconhece a 

importância das bandas de música na vida de uma cidade. Comenta, 

entretanto, que antes do século XIX, “as bandas militares tiveram 

organização e vida muito precárias [...] é confusa a formação de músicos 

tocadores de charamelas, caixas, e trombetas vindos dos primeiros séculos 

da colonização”. Esta situação começa a exibir mudanças a partir de 1808, 

com a chegada do príncipe Dom João juntamente com a corte portuguesa. 

Luiz Gonçalves dos Santos (padre perereca), cronista da época, diz não ter 

observado a presença de uma banda de música tocando no desembarque 

do príncipe, e sim “alegres repiques de sinos”. Esse mesmo cronista diz que, 

na coroação do príncipe Dom João no ano de 1818, fez presente “uma 

numerosa banda de música dos regimentos das guarnições da Corte” (apud 

Santos, p. 108). O que se conclui é que, com a chegada de Dom João, as 

bandas de música, principalmente as militares, ganham um perfil profissional 

e encontram nos quartéis lugar de estabelecimento de forma duradoura. 

O repertório executado por esses grupos instrumentais nesse período são 

dobrados, valsas, polcas, mazurcas; música trazida da Europa. Contudo, aos 

poucos, esse repertório passa a sofrer mudanças em sua estrutura e a 
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adquirir características próprias; ou seja, passa a exibir o gosto do povo 

brasileiro, resultado de uma hibridação de culturas. O caráter diversificado 

de apresentações de cunho cívico, religioso e profano levou a banda de 

música a praticar o exercício da bricolagem de métodos e estilos. Em outras 

palavras, a sua participação em atividades de natureza diversa lhe permitiu 

a execução de um repertório de alcance popular e erudito. 

Danilo Guanais, no livro “O plantador de sons”, ao escrever sobre a vida 

e obra de Felinto Lucio Dantas, grande musicista e compositor do nordeste 

brasileiro, identifica em sua vasta obra dobrados, valsas, hinos sacros e 

profanos, mazurcas, obras sacras (novenas, missas, ladainhas, ave-marias, te

deum, incursos) e marchas sacras e profanas (GUANAIS, 2001, p. 67). Esta 

grande diversidade de estilos se justifica porque a banda se constitui num 

campo de experimentação, desprovido de conceitos restritivos ao popular 

ou ao erudito. 

Estudiosos do assunto não se furtam em afirmar que foi nas bandas do 

Recife que nasceu o frevo – aceleração da cadência marcial, uma 

manifestação inconteste da criatividade do músico brasileiro. A união da 

banda de música com a música popular ganha ênfase no carnaval. No ano 

de 1855, no Rio de Janeiro, por iniciativa do escritor José de Alencar, os 

foliões passam a contar com a presença da banda nos passeios públicos. A 

partir de então, as bandas ganham destaque nas festividades carnavalescas 

(TINHORÃO apud ALENCAR, 2005 p.115). 

Importa destacar a relevância das bandas de música no dia-a-dia das 
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cidades, particularmente até o período que antecedeu ao advento da 

gravação9. Este fato opera mudanças significativas com o passar do tempo. 

Leonardo Dantas Silva, no livro “Bandas de Música de Pernambuco – História 

Social” diz: 

Com os seus desfiles ruidosos pelas ruas, suas apresentações em 
retretas nas praças públicas, sua participação nas festas religiosas, as 
bandas musicais vieram se tornar o mais importante instrumento de 
divulgação da música popular brasileira, da segunda metade do 
século XIX até a primeira metade do século atual (SILVA, 1998, p.51). 

Os resultados obtidos com a evolução das ciências e das técnicas têm 

produzido uma nova reorganização na disponibilidade das produções 

musicais que, se por um lado, disponibiliza para toda a sociedade o acesso 

às expressões musicais através dos recursos de gravação sonora, televisiva e 

Internet, por outro, afasta o contato “ao vivo” com os grupos tradicionais de 

música, enfraquecendo o sentido da ressonância musical que ainda 

integrava comunidade, músico e música. 

Nos tempos atuais, as bandas militares têm se mantido como grupo 

tradicional de referência, divulgando o repertório que o caracteriza 

(dobrados, marchas, canções, valsas, maxixes, frevos etc), assim como 

também música do repertório popular nacional e internacional. Por  mais 

paradoxal que seja, identifica-se no governo dos militares no Brasil, sobretudo 

na década de oitenta, o incentivo às bandas de música como instrumento 

de difusão do espírito cívico patriótico e nacionalista. Isso denota a natureza 

plural a que podem servir as bandas de música – tanto para a construção 

9 Processo de registro sonoro desenvolvido pelo inventor norte-americano Thomas A. Édison 
(phonografo) e introduzido no Brasil através do decreto imperial no 7072, de novembro de 
1878. 
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de uma cidadania aberta, poética e engajada, o que se evidencia nesse 

estudo, quanto para amenizar os conflitos políticos e sociais. É fato que as 

bandas amadoras, grupos civis nascidos da iniciativa pública ou privadas, 

algo bastante comum há décadas passadas, padecem de incentivos e 

estão sendo substituídas por atividades concebidas para um mundo 

sofisticado com o surgimento de novas tecnologias. 

Em Natal, as bandas-escolas do passado, como as do Colégio Padre 

Miguelinho (Banda de música dos Escoteiros do Alecrim), Colégio W. 

Churchill e a Banda do SESI, que tinham por finalidade o ensino da música 

como forma de acrescentar uma experiência artística e educativa 

significativa à vida do educando, não sobreviveram à modernidade. Assim, 

em Natal, a banda de música, no seu papel de instituição que contribui para 

imbuir o sujeito de um sentimento de pertencimento a uma comunidade, de 

produzir um sentido ético e estético, não conseguiu resistir. Foi desativada, o 

que, de certa forma, representa o desaparecimento de um espaço 

fundamental à conservação da cultura musical tão essencial na formação 

do sujeito. É possível, entretanto, observar “reservas de complexidade”, 

conforme expressão de Edgar Morin. 

Na região Seridó do nosso Estado,  encontramos núcleos de resistência 

nos quais depositamos a esperança de permanência e revitalização do 

ideário das bandas de música. A extinção dessas escolas de vida e cultura 

reduziria um pouco da poesia que nos alimenta em nossos sonhos mais 

profundos. Mais do que uma recordação do passado, ouvir uma banda 
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tocar é como se fosse um bálsamo para o corpo, um alimento para o 

espírito. Um dobrado. Uma valsa. 

Tiveram início na cidade de Cruzeta, interior do Rio Grande do Norte, no 

ano de 1985, as atividades de uma banda de música, inicialmente sob o 

patrocínio da prefeitura municipal daquela localidade. Ubaldo Medeiros, 

músico, mestre de banda, foi convidado para implantar e administrar essa 

iniciativa. O mestre Ubaldo veio da cidade de Ouro Branco, interior do Rio 

Grande do Norte, onde ocupava o cargo de mestre da banda “Manoel 

Felipe Nery”. De acordo com o músico, sua ida a Cruzeta para formar uma 

banda deu-se por convite do padre Ernesto da Silva Spínola, vigário da 

cidade e grande idealizador do projeto da criação da banda, juntamente 

com o prefeito Manoel Maurício de Medeiros. 

Ubaldo descreve que as dificuldades emergiram. Não havia 

instrumentos musicais, por isso os trabalhos inicialmente limitaram-se às aulas 

de teoria musical e solfejo. O conjunto de instrumentos necessários à prática 

instrumental só chegou em novembro de 198510. No ano seguinte (1986), já 

com o nome de Filarmônica 24 de Outubro, segundo o mestre, a banda foi 

premiada com o segundo lugar no I Concurso de Bandas de Música, 

realizado na cidade de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Essa 

conquista deu ao grupo grande credibilidade na cidade, proporcionando, a 

partir de então, outras oportunidades para apresentações em festas e datas 

comemorativas da cidade, em cerimônias religiosas, festas populares e 

10 Foram eles: 2 Tubas, 2 Sax-Horn’s, 2 Trombones, 2 Trompetes, 1 Bombardino, 1 Sax-Soprano, 
2 Saxofones Eb, 2 Saxofones Bb, 4 Clarinetas, 1 Requinta, 1 Bombo, 1 Tarol, 1 Par de Pratos e 1 
Surdo.
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solenidades de cunho cívico. A banda troca de mestre. No dia oito de julho 

de 1988, Ubaldo Medeiros se afasta do cargo e indica para o seu lugar o 

músico Humberto Carlos Dantas, conhecido por Bembém. 

Milton Nascimento, na música Bailes da Vida, lembra que “o artista tem 

que ir onde o povo está”. Parafraseando Milton, podemos dizer: a música 

tem que ir onde o povo está. Para que isso ocorra, todo esforço deve ser 

empreendido no sentido de entender a música como elemento 

fundamental na educação estética do homem. Esse pensamento, sem 

dúvida, harmoniza-se com objetivos delineados por Humberto Dantas e 

Ubaldo Medeiros, pois ambos empreenderam esforços na divulgação da 

cultura musical ao se apresentarem com a Filarmônica 24 de Outubro em 

diversas localidades do Rio Grande do Norte, bem como em outras cidades 

do interior nordestino. Em decorrência do trabalho desenvolvido pos esses 

mestres, o grupo obteve reconhecimento local e intermunicipal11.

A participação da banda de música em eventos é lembrada pelo 

mestre Bembém: 

Eu assumi [a banda] em agosto e três meses depois, em outubro, a 
gente participou de um concurso de bandas daqui do Seridó e fomos 
os ganhadores. Nós éramos a banda mais nova do Seridó, tínhamos só 
dois anos. Três meses depois teve outro concurso em Parelhas e a 

11 Como participações significativas da Banda de Cruzeta, destaca Bembém: a abertura do 
II Painel de Música do Brasil realizado pelo Ministério da Cultura e FUNARTE, em Natal no ano 
de 1999; abertura e encerramento do oratório natalino “Presente de Natal” realizado em 
Natal, respectivamente nos anos de 2001, 2002 e 2003; encerramento da I Quinzena Barroca 
do Nordeste, realizado em Natal no Palácio da Cultura; X Encontro de Bandas de 
Pernambuco realizado na Cidade de Nazaré da Mata; apresentações na Praça do Ferreira, 
Dragão do Mar e Teatro José de Alencar em Fortaleza; apresentações no Centro de Ensino 
Musical em Olinda, Marco Zero, Armazém 14 e Teatro Apolo em Recife, e, por último, a 
apresentação no Teatro Santa Rosa em João Pessoa/PB. Ressalta ainda Bembém a 
participação no Projeto “Música no Interior”, juntamente com a Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte com a qual realizou apresentações no interior norte-rio-grandense. 
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gente ganhou. Isso gerou na cidade uma expectativa enorme, e uma 
grande demanda de crianças nos procurando para estudar música. 

As apresentações da banda pelos vários municípios da região 

proporcionaram na população infanto-juvenil o desejo pelo aprendizado 

musical. A partir de então, a própria banda transforma-se em espaço 

escolar; numa escola de música. 

Os concursos de bandas de música, que ocorrem tradicionalmente na 

região do Seridó, no Rio Grande do Norte, funcionam como elemento 

motivador que ajuda a manter o ‘espírito’ de coletividade (consciência 

comunitária) desses grupos. Fato que se observa igualmente em outras 

regiões do país, como observa Lima: 

Vale lembrar que as bandas, quando premiadas, afirmam-se e 
consolidam o espaço social para os seus integrantes – que se 
apresentam motivados pela conquista dos prêmios – além de obterem 
status de vencedoras, o que lhes confere auto-estima e legitimação 
dos demais conjuntos. (2000, p. 60) 

Esses eventos passam a ter grande significado para os municípios 

envolvidos, considerando que as bandas representam, nesses torneios, a 

própria cidade onde estão inseridas. A idéia de competição mobiliza as 

comunidades, ultrapassando o próprio contexto da banda. Os preparativos 

inerentes a esses torneios envolvem os familiares dos integrantes das bandas, 

amigos, patrocinadores (oficiais ou privados) e comerciantes locais. Os 

familiares, os amigos e a comunidade em geral unem-se apoiando com 

ímpeto a banda, motivo de orgulho de sua cidade. O apoio dos 

comerciantes das localidades envolvidas é fundamental. É freqüente, por 

iniciativa dos músicos, criar mecanismos para arrecadar recursos – como 
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rifas, bingos, feijoadas, apresentações, etc. – para investir em fardamentos, 

manutenção de instrumentos ou mesmo custear o translado para o 

município sede do concurso. 

A premiação, quando ocorre, gera na banda grande motivação, 

constituindo-se elemento nutritivo que alimenta o desejo e o sonho de 

manter-se como grupo de referência da região. O título de banda campeã 

a colocará em posição de destaque frente às demais bandas, aumentando 

a auto-estima do grupo. 

O status que a banda de cruzeta alcançou, ganhando num mesmo 

semestre dois títulos em concursos, como afirma Bembém, aumentou na 

comunidade o interesse por querer participar da banda. Entendo que essa 

participação não se limita ao ato de tocar um instrumento musical, mas 

refere-se a um contexto mais amplo, que envolve a música e seu entorno 

(apresentações, concursos, viagens, ensaios, etc.).  

Parte de um dos versos da música “A banda”, de Chico Buarque de 

Holanda, escolhido como título deste capítulo, ainda denota a importância 

que as bandas têm para o Seridó norte-rio-grandense, possibilitando o 

acesso à cultura e à profissionalização, em regiões onde a perspectiva 

profissional aponta, sem deixar opções, para atividades relacionadas à 

agricultura ou à olaria. Falando sobre a importância das bandas para a 

região, Bembém diz: “É uma exigência do próprio povo. Além de atender a 

essa vocação, trabalhamos com crianças carentes. Hoje a banda é muito 

mais que uma escola de música. É uma nova perspectiva de vida”. 
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Tem toda pertinência lembrar aqui a célebre frase "de pés no chão 

também se aprende a ler", slogan do programa de alfabetização de adultos 

implantado outrora em Natal, na época do prefeito Djalma Maranhão, 

deposto pelo golpe de 1964. Na Filarmônica 24 de Outubro, os espaços de 

formação perdem a delimitação espacial da escola formal, ou seja, 

ultrapassam a geografia da sala de aula. Destaca-se nos aprendizes a 

espontaneidade no modo como se vestem para estudar a música: roupa 

informal, sem camisa ou pés descalços, denotando ser também a banda 

uma extensão do ambiente familiar. Nesse sentido, podemos dizer: de pés no 

chão também se aprende a tocar. 

Aprendizes da Filarmônica 24 de Outubro 

Segundo dados 

colhidos junto à Fundação 

José Augusto, estima-se 

que no Rio Grande do 

Norte há mais de 45 bandas 

de música. Entretanto, o 

trabalho musical 

desenvolvido na cidade de 

Cruzeta, na banda de 

música, é destacado como pioneiro na iniciação musical com crianças na 

faixa etária a partir de oito anos, utilizando a flauta doce como instrumento 

de iniciação musical à prática. A utilização da flauta doce como recurso 

para a musicalização de crianças não é aqui uma inovação. O que está se 
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colocando é que o ingresso de aprendizes na banda de música é 

fundamentado, na perspectiva desses mestres, com a vivência da flauta 

doce anterior ao contato com os instrumentos da banda. 

A Filarmônica 24 de Outubro, segundo Bembém, atende em média a 

duzentos aprendizes, em faixa etária diversificada. São crianças, pré-

adolescentes, adolescentes, jovens e adultos que convivem no mesmo 

grupo. Na Filarmônica não há uma hierarquia produzida pela faixa etária ou 

nível de conhecimento. 

Mesmo na emergência da seca, comum ao interior nordestino, que 

impõe uma vida de carência material e de espaços para o desenvolvimento 

de atividades culturais, no caso da cidade de Cruzeta parece haver um 

clima propício que tem feito com que seus jovens procurem na música um 

instrumento de natureza socializante, de elevação espiritual, elevação essa 

que emana da própria música. 

A Banda de Cruzeta, nesse sentido, é mais do que um conjunto 

instrumental. Na opinião do jornalista Woden Madruga, 

A banda de Humberto é uma verdadeira escola de música, uma 
escola de cidadania. Seus integrantes meninas e meninos, a grande 
maioria de adolescentes, formam um conjunto exemplar, modelo 
perfeito de uma banda que poderia ser seguido. Ali vão se formando 
grandes nordestinos, grandes brasileiros. Grandes artistas (Jornal 
Tribuna do Norte 21/11/2000). 

Os fatos motivadores e os atores que protagonizaram a criação da 

Banda de Cruzeta dão luz e trazem novas perspectivas para uma 

comunidade carente socialmente, que encontrou no fazer musical a 

oportunidade de incluir pessoas num projeto relacionado à música. Além de 
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criar o ambiente propício para a prática social através da música, parece 

estar acenando à possibilidade da realização do sonho pela 

profissionalização. 

A Filarmônica 24 de Outubro, nesse  sentido, tem sido considerada um 

agente que tem contribuído para a transformação da realidade social em 

que vivem muitas pessoas. É o que estamos defendendo ao longo deste 

trabalho. No perfil das pessoas atendidas no espaço da Banda de Cruzeta 

destacam-se algumas particularidades. A procura da escola por estudantes 

do sexo feminino é uma delas, por se tratar de uma área profissional até 

pouco tempo discriminada, especialmente pelas comunidades da área 

rural. O músico, seja profissional ou diletante, era considerado boêmio; “o 

cara que bebia que fumava que não prestava: o desmantelado”, no dizer 

de Adaílton Eduardo da Silva, conhecido como ‘gata’, músico veterano da 

Banda da cidade de Acari, no Rio Grande do Norte.  

Filarmônica 24 de Outubro 
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O ingresso de mulheres nas bandas deu-se paulatinamente. Podemos 
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observar tal fato nas várias fotografias expostas na sede da banda de Acari, 

numa das visitas que fizemos a essa comunidade musical, onde se nota, em 

cada fotografia emoldurada e 

exposta na parede, organizada 

por geração, cada vez mais a 

significativa presença de 

mulheres na banda. No caso 

da banda de Cruzeta, no ano 

de 2002, todo o naipe das 

clarinetas era composto por 

mulheres.

De modo geral, é importante destacar também na Filarmônica 24 de  

Outubro um expressivo número de A bandaCl ilmulheres (Ilustração 3).arinetistas da F armônica 24 de Outubro 

desdobra-se em vários grupos de música de câmara, compostos muitas 

vezes de jovens mulheres. Esse desdobramento da banda em pequenos 

grupos camerísticos torna-se um diferencial. Além de proporcionar uma 

interpretação musical mais apurada, contribui para a unidade da 

performance do conjunto. 

Sobre esse assunto, Bembém revela 

que as bandas pertencentes à região do 

Seridó norte-rio-grandense (Acari, Cruzeta, 

Caicó, São José do Seridó, Carnaúba dos 

Dantas, entre outros municípios) sofreram 
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influências das bandas militares, que não permitiam mulheres em seus 

quadros. O “mestre Pinta”, de acordo com Bembém, foi a primeira pessoa a 

aceitar a participação das mulheres na banda de Acari, por volta do ano de 

1975. Na cidade de Carnaúbas dos Dantas, no Rio Grande do Norte, o 

“mestre Pinta” também contava com um número considerável de mulheres. 

Bembém acrescenta ainda, como importante informação, o fato de 

que quando esse mestre ia dar aulas no município de São José, também no 

Rio Grande do Norte, levava uma aluna para tocar. De certo modo são 

apresentados fatos que colocam esse músico como um dos pioneiros em 

aceitar mulheres nas bandas do interior norte-rio-grandense. 
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Banda de Acar

O mestre Ubaldo Medeiros também aponta seu irmão, Urbano 

Medeiros, como participante desse pioneirismo. Diz que, por volta de 

meados dos anos 70, ao retornar da cidade de São Gabriel da Cachoeira, 

no estado do Amazonas, Urbano tenta criar em São José do Seridó uma 
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Suzete Maria 

banda mista, com homens e mulheres. A experiência não deu certo, o 

projeto só veio a se concretizar posteriormente, na cidade de Ouro Branco, 

no Rio Grande do Norte. Avesso à vida militar o mestre Urbano, de acordo 

com o depoimento de Ubaldo, retira a gravata e o quepe do fardamento 

da banda daquela cidade. 

Bembém recorda o paulatino ingresso da figura feminina nas bandas 

assim: 

Eu me lembro que as pessoas, principalmente as mulheres, diziam: “ai 
meu Deus como é bonito [ver] a mulher tocando.” [...] Vixi Maria! 
Mamãe achava a coisa mais bonita do 
mundo... as meninas tocando na banda 
[...] Quando cheguei aqui [na Banda de 
Cruzeta] no ano de 1988 não tinha 
nenhuma mulher, inclusive teve algumas 
que procuraram [a banda anteriormente] 
para estudar teoria [musical], mas naquela 
época não era comum mulheres na 
banda.

Bembém, no ano de 1989, teve entre os seus 

trinta e dois alunos catorze mulheres, dentre essas, 

oito ficaram efetivamente envolvidas com a 

música, sendo que, dessas últimas, uma clarinetista 

foi para a banda. Por influência dessa jovem 

clarinetista, outras meninas da localidade se 

interessaram pela música, especificamente pela clarineta. Bembém ressalta 

que não houve grandes expectativas quanto a esse fato, mas, mesmo assim, 

encaminhava as alunas para a clarineta ou para o saxofone, por ser, na sua 

visão e com suas palavras, “instrumentos mais adequados à anatomia da 
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mulher”. Essa atitude não deve soar como discriminatória, mas como 

preocupação do mestre em adequar anatomicamente determinados 

instrumentos musicais ao porte físico da criança, independente do sexo, o 

que não impedia posteriormente dela optar pelo instrumento que mais lhe 

conviesse. 

A democratização do espaço musical na banda deu-se, então, 

paulatinamente, a começar pela quebra da instituição hegemônica de 

espaços sociais considerados masculinos, sendo a banda, nesse sentido, tida 

como espaço impróprio às mulheres. Suzana Maiara, cruzetense que iniciou 

seus estudos musicais nessa cidade, aluna do curso de bacharelado em 

música e integrante da Banda Sinfônica Municipal, descreve como tudo 

começou para ela: 

No começo era muito difícil, no caso da minha irmã foi mais difícil 
ainda, porque ela foi a primeira musicista da Banda. Na minha época 
já não foi tão difícil, mas você ainda sente aquele tipo de rejeição por 
parte da comunidade por ser uma mulher no meio de tantos homens 
[...] No interior, a população não botava muito futuro nisso não. 

Numa análise contextualizada, é possível afirmar que não havia 

discriminação à participação das mulheres nas bandas, seja por parte da 

comunidade ou dos homens participantes da banda. A discriminação, 

quando referenciada nas falas das pessoas entrevistadas, era pelo acesso 

aos espaços da boemia, das festas, da vida noturna, onde a música se fazia 

presente. Nesse sentido, para alguns pais, a música possibilita o ingresso a 

espaços sociais distintos. O fato de seus filhos tocarem numa “banda de 

forró” soa socialmente diferente do que tocar numa “banda sinfônica”. 
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Suzana Maiara comenta: 

Minha irmã [Suzete] já tocou numa banda de forró [...] A 
preocupação de minha mãe era muito maior quando ela saía para 
tocar do que quando eu venho para Natal estudar. Acho que é 
devido ao ambiente. E no ambiente de uma banda sinfônica você 
está lidando com pessoas mais... . Acho que era a preocupação dela 
[minha irmã] se envolver com coisas que não prestam na noite [como] 
prostituição, bebidas, que no “ambiente sinfônico” você não vê. 

Evidencia-se, nesse contexto, a preocupação dos pais pelo futuro dos 

filhos. Os filhos são naturalmente cobrados pelos pais para trabalhar, para 

ajudar nas despesas domésticas. O depoimento de Suzana Maiara é 

bastante esclarecedor com relação às expectativas de seus pais quanto à 

profissionalização na música: 

Eles têm orgulho porque ver você fazendo alguma coisa, aprendendo 
uma profissão, tocando um instrumento, é muito bonito. Mas eles têm 
uma preocupação com seu futuro, com a parte financeira, se aquilo 
vai ter um retorno. Porque a visão de música no interior [é essa:] ou vai 
tocar numa banda de forró ou vai tocar naquelas festas de 
padroeiras. Eles têm essa dimensão do campo profissional [da música]. 

Assim, a atividade musical é enxergada, muitas vezes, de modo 

temeroso por grande parte dos pais, uma vez que a música não oferece, no 

entender deles, uma perspectiva de um futuro melhor. Para os pais, o jovem 

tem que se envolver profissionalmente com algo que lhe proporcione 

sustento. A música, em alguns casos, é vista como coisa para “desocupado”. 

No caso da menina, jovem estudante de música, é pior ainda. Estudar 

música soa como negligenciar os afazeres domésticos; varrer a casa, cuidar 

dos irmãos e fazer almoço. Numa última instância, casar a filha denota uma 

meta alcançada, pois mesmo que a filha não ajude financeiramente em 

casa, pelo menos já se sustenta. 
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O ingresso das mulheres na música muda essa orientação social 

permitindo o respeito e a admiração mútua entre homens e mulheres. A 

mulher é admirada e considerada pelo homem por ser boa musicista e vice-

versa. Numa orquestra, homens e mulheres são remunerados igualmente, 

dependendo da função exercida por cada um. A música, para as meninas 

musicistas de Cruzeta, não só possibilitou a oportunidade de sustento, próprio 

e de seus familiares, como lhes deu perspectivas outras na vida. 

Corroborando esses dados está ainda o fato de que tem sido significativo o 

número de mulheres, musicistas integrantes das bandas, que saíram da 

região do Seridó para estudar na EMUFRN. 

Mestre Bembém 

Bembém nasceu na cidade de Acari, num contexto cultural formado 

por repentistas e emboladores de coco, personagens comuns nas feiras-livres 

das cidades circunvizinhas. Estudou música com o mestre Urbano Medeiros, 

em São João do Seridó, também interior do Rio Grande do Norte. Ainda 

adolescente começou a tocar em charangas, orquestras carnavalescas, 

bandas filarmônicas e grupos de baile. Bembém viveu sua infância no Sítio 

Alto Grande, nas cercanias de São José do Seridó, no convívio com a 

agricultura e com a música. Concluiu o curso de Agronomia na Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM). 

O apelido Bembém foi adquirido em seu primeiro teste de solfejo, ao 

cantarolar “bém!... bém!... bém!...”. Desenvolveu o gosto pela música 
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incentivado pela mãe, que tocava violão e cantava em festas nos sítios e 

fazendas da região no período de festas juninas. O rádio também foi para 

ele uma referência musical importante. A partir dos cinco anos, quando um 

de seus primos comprou um aparelho de rádio, passou diariamente a ouvir 

Jackson do Pandeiro, Teixeirinha, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Glenn Miller 

e as grandes orquestras. 

Deixemos que o próprio músico se apresente: 

Meu nome artístico, meu nome musical, é Bembém. Eu consegui esse 
nome no dia do meu teste de aptidão musical. Comecei meus estudos 
musicais em São José do Seridó com Urbano Medeiros, que foi o meu 
primeiro e único professor. Aprendi os regimentos da música e 
comecei a tocar trompete na banda, logo depois a banda acabou, e 
eu continuei o meu trabalho na agricultura, mas nunca me desliguei 
da música; aprendi a tocar outros instrumentos e sempre fui muito 
musical, até mesmo porque a minha mãe tocava violão, e de uma 
certa forma ela sobrevivia do violão, e aquilo me fascinou muito, eu 
via a forma como a minha mãe tocava e eu a acompanhava. 

Bembém seguiu a tradição do aprendizado musical autodidata, a 

exemplo de outros músicos pertencentes à região do Seridó do Rio Grande 

do Norte, como Felinto Lúcio, Tonheca Dantas, Urbano Medeiros, entre 

tantos outros. Como ele mesmo afirma, sua formação musical é uma 

“formação popular”, fecundada na observação do toque das bandas, dos 

cantadores de coco, dos violeiros e da escuta do rádio. 

Nesse contexto situa-se como músico-professor-regente e ‘humanista’, 

como se autodenomina. Sua experiência musical e dedicação à Filarmônica 

24 de Outubro, ou simplesmente “Banda de Cruzeta”, fez com que a banda 

se destacasse como uma das melhores do Estado do Rio Grande do Norte. 

O inicio de suas relações com a escola de música de Cruzeta ocorreu 
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no ano de 1988. Bembém começou a tocar na banda a convite de Ubaldo 

Medeiros, seu primo, que na época estava à frente dos trabalhos na banda 

de música. Naquele momento, a sua participação consistia em tocar no 

naipe dos trompetes. 

Sobre o primeiro contato que teve com a banda de Cruzeta, Bembém 

comenta:

O início do trabalho em Cruzeta foi em 1988, eu vinha de Mossoró. Eu 
cheguei aqui e havia um trabalho musical que o meu amigo e 
parente Ubaldo Medeiros estava começando [tratava-se de] uma 
bandinha. Ele estava querendo deixar o trabalho, e como a gente 
tinha muita afinidade ele pediu pra que eu ficasse, aí eu comecei a 
tocar na banda pra ajudar ele; ele me pedia pra que eu ficasse aqui 
por que ele achava que a gente podia fazer um bom trabalho 
musical. Havia a empolgação, principalmente da comunidade, mas 
eu estava com outros planos e relutava; daí um dia no ensaio Ubaldo 
pegou a chave da sede e anunciou que a partir daquele dia eu é que 
iria tomar conta da banda de Cruzeta, isso foi em 1988. 

Bembém conta que não tinha a pretensão de participar efetivamente 

de uma banda de música e nela profissionalizar-se. Entretanto, admite que o 

“espírito musical” presente entre as crianças e jovens integrantes da 

Filarmônica 24 Outubro, juntamente com o incentivo da comunidade 

cruzetense em geral, fizeram-no mudar de idéia. De maneira inesperada, por 

convite de Ubaldo Medeiros, Bembém é conduzido ao posto de mestre da 

Filarmônica, sem planos para seguir profissionalmente na música. Ao ser 

envolvido pelo entusiasmo e empolgação dos integrantes da banda, resolve 

aceitar o convite para regê-la. 

Daí em diante, o mestre irá tecer um compromisso que não se esgota 

na própria música, mas se estenderá no campo do fazer artístico e das 
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relações humanas que emanam dessa prática. Ao assumir a banda de 

música, Bembém assume também as dificuldades e desafios. Para contorná-

los, precisará de estratégias que possam conduzir à superação de grandes 

carências.

Em entrevista concedida pelo mestre no ano de 2004, revela que, 

mesmo a banda estando vinculada à prefeitura municipal, não havia 

alocação de 

recursos

orçamentários 

para

investimentos 

destinados a esse 

projeto, exceto o 

salário que lhe 

era pago. Não havia recursos para a manutenção de instrumentos, 

aquisição de acessórios e materiais pedagógicos (métodos e partituras), 
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ibem como a aquis ção de novos instrumentos. Não havia, ainda, uma infra-

estrutura própria e adequada às atividades da banda. 
Mestre Bembém ensaia com o naipe das calarinetas

Segundo Bembém, sua angústia era ver tantas crianças talentosas 

querendo estudar música e, naquele momento, encontrar-se impossibilitado 

de atendê-las, em decorrência da falta de recursos. O próprio mestre 

descreve as dificuldades e sinaliza como as contornou: 

Como a gente não tinha instrumento, e eu tocava flauta doce, eu tive 
a idéia de ver muitas flautas doce tocando, e por coincidência 
chegou em Cruzeta, nesse tempo, Margareth Kelly que vinha 
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justamente fazer um trabalho com crianças carentes com flauta doce. 

Como alternativa, no intuito de contornar as dificuldades apresentadas, 

com a utilização da flauta doce, Bembém aumentou o espaço de absorção 

de aprendizes sem aumentar o espaço físico e sem grandes investimentos de 

instrumentos musicais, próprios da banda de música, uma vez que a flauta 

doce é um instrumento de baixo custo, de fácil aquisição e um recurso 

pedagógico de resultados eficientes na musicalização de crianças. 

Bembém cria no ano de 1989, com o apoio da professora suíça 

Margareth Keller, a Associação Musical de Cruzeta (AMUSIC), com o objetivo 

de dar apoio e sustentação à banda e conseqüentemente à escola de 

música. A partir de então surge um mecanismo que possibilitou a captação 

de recursos, recebimento de instrumentos e acessórios por doações, bem 

como a aquisição de novos instrumentos musicais. 

Segundo constatamos nas falas dos aprendizes, a relação entre eles e o 

mestre ultrapassa a tradicional relação professor-aluno. Eis aí um dos motivos 

pelos quais utilizamos a palavra “mestre de banda”, em detrimento de 

regente ou simplesmente professor. Os próprios aprendizes forneceram 

atributos que desenham o perfil do mestre: 

O maestro tem a função de, além de ser maestro, ser uma pessoa 
digna e de formar você orientar você, colocar você em um bom 
caminho, dando opção de escolhas, mostrando para o músico como 
é o ambiente no trabalho e o mercado de trabalho; esses foram os 
motivos que me deixaram cada vez mais decidido em seguir na 
música, e hoje, além dessa escolha que eu tive, eu passei também a 
desenvolver um trabalho de companheirismo (Alzimar Monteiro 
Trajano, 23 anos, trombonista). 

Eu iniciei pela brincadeira; antigamente tinha uma peladinha atrás da 
escola, aí um dia eu estava jogando eu ouvi “meu boi morreu”. Aí eu 
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resolvi ver o que era aquilo, aí Bembém me chamou para tocar, e me 
mandou tomar banho; eu fui em casa, tomei banho, me arrumei e 
voltei. (Edmilson Batista da Silva Júnior, 16 anos, trombonista) . 

Bembém é um segundo pai para mim. Acho que pra todo mundo lá 
[...] Ele conseguiu colocar na cabeça de mais de cinqüenta pessoas 
que a gente tem um futuro a desenhar (Francisco Canindé de 
Medeiros Sena, 21 anos, trompetista). 

Bembém é o maior exemplo de líder na minha vida [...] Hoje a gente 
demora a se ver mas eu penso nele como aquela pessoa que abriu as 
portas, que também passava a mão na cabeça, que me incentivou a 
estudar [...] Tenho uma ligação afetiva com ele muito grande (Susana 
Maiara Costa dos Santos, 27 anos, clarinetista). 

Por regente entende-se o profissional que rege, conduz um grupo 

musical na busca da melhor performance possível. O mestre, nesse caso, 

excede as funções de um regente; ensina todos os instrumentos, compõe e 

arranja para a própria banda e orienta os aprendizes para o exercício da 

cidadania. Como professor, também inicia o aprendiz na música, mas possui 

uma atuação transdisciplinar, lidando com saberes e não somente com 

conhecimentos específicos, técnico-musicais. Com o mestre, a delimitação 

do próprio espaço escolar perde sua rigidez. De acordo com os alunos, é 

comum a aula terminar na calçada da casa do mestre, numa reunião 

informal, abordando temas transdisciplinares. 

Observo nos depoimentos dos aprendizes a identificação não da figura 

de um professor, regente ou “pai”, mas de um educador. Educador no 

sentido em que coloca Jiddu (apud MUNDURUKU, 2002, p. 94) da pessoa que 

“cumpre ajudar o aluno a compreender a complexidade de seu ser 

integral”. 
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UMA ALDEIA CÓSMICA, UMA LIÇÃO DE VIDA:
A FILARMÔNICA HERMANN GMEINER

Uma cidade que não tem uma banda de música 
não é uma cidade completa, não é uma cidade 
inteira, falta uma banda. 

Anônimo

Clarinetista – Clóvis Graciano 



Aldeia SOS Caicó 

A cidade de Caicó, distante 220 quilômetros de Natal, situada na região 

do Seridó, abriga o projeto de uma Organização não-Governamental (ONG) 

denominada “Aldeia SOS”. Essa ONG tem por finalidade amparar crianças 

carentes, ou mesmo em estado de risco, com o propósito de assegurar-lhes 

educação, saúde e um modo de vida que busque resgatar a cidadania. 

A Aldeia SOS foi criada no ano de 1949, na cidade de Imestin, na 

Áustria, pelo educador austríaco Hermann Gmeiner. Inicialmente, foi 

idealizada com o nome de Societas Sociales. Como é sabido, as iniciais SOS 

são abreviações do termo inglês save our soul (salve a nossa alma). Significa 

o grito de socorro usado internacionalmente, emitido em sinais. O termo foi 

utilizado como grito de socorro em prol de crianças abandonadas. 

Hermann Gmeiner acreditava que a melhor forma de educar uma 
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criança seria dentro de um lar, no seio da família. Preocupado com a  

situação das crianças órfãs que tiveram suas famílias destruídas durante a 

segunda grande guerra, queria oferecer para elas a oportunidade de uma 

vida melhor. A partir de então, iniciou um projeto juntamente com amigos de 

sua cidade, contando com o apoio de pessoas sensibilizadas com essa 

causa social. Cria, então, as Aldeias Infantis SOS no modelo casa-lar. 

Cada aldeia é composta por casas-lar, formadas por famílias: mãe 

social e irmãos. A casa-lar acolhe crianças com o carinho e aconchego de 

uma família. Cada casa-lar é composta por uma mãe-social e tem 

capacidade para até nove crianças. Considera-se mãe-social aquela 
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pessoa que fez uma opção de vida de “maternidade social”. Sua função é 

dirigir a casa-lar dispensando todo amor e carinho necessários ao 

desenvolvimento das crianças. Trata-se de uma pessoa que, além de 

administrar a casa-lar, dedica-se à formação moral e cultural das crianças. 

Cada família da Aldeia é composta de uma mãe-social e de crianças com 
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idade e sexo que variam, semelhantemente à família natural. Os irmãos 

consangüíneos são mantidos na mesma casa-lar, preservando os laços 

afetivos. 

No Brasil, somente no ano de 1967 foi implantado na cidade de Porto 

Alegre o primeiro núcleo da Aldeia SOS. Hoje estão presentes em dez 

estados brasileiros e no Distrito Federal com catorze unidades em 

funcionamento, atendendo a mais de 6.000 crianças e jovens em seus 

diversos projetos. 

O projeto Aldeia SOS em Caicó foi implantado no ano de 1979. Iniciado 

com apenas três casas. Atualmente, de acordo com o diretor da instituição, 

acolhe 151 crianças e jovens em quinze casas devidamente preparadas 

para abrigar as famílias. Francisco de Assis Santiago Junior, diretor da Aldeia 

Infantil SOS em Caicó, descreve a proposta que norteia o seu 

funcionamento: 

O nosso trabalho tem como base a proposta pedagógica do nosso 
fundador, Hermann Gmeiner, que está toda fundamentada na 
relação mãe/criança. Essa relação familiar onde a criança [é] 
acolhida por nós com sua história de vida. A partir do momento que 
está acolhida por nossas famílias, inicia-se o processo de 
transformação da sua história de vida, ela está com sua mãe, com 
seus irmãos, está vivendo em uma família. Então, esta é a base, a 
criança com o seu convívio diário familiar, com toda a sua estrutura 
familiar, para que a mesma cresça e se transforme em um cidadão 
consciente dos seus direitos e deveres. 

O projeto conta também com uma escola de ensino fundamental, 

escola de música, escolinha de artes, aulas de reforço escolar e um ginásio 

esportivo. A mãe social recebe uma casa para administrar e crianças para 

educar como se seus filhos fossem. 
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Numa visita que fiz em dezembro de 2003, em entrevista realizada com 

a senhora Margarida Maria dos Santos, mãe social, falamos sobre a vida 

cotidiana no interior da Aldeia SOS. Nessa conversa, tomei conhecimento da 

dinâmica que há no contexto das relações familiares dos aldeanos e com a 

comunidade externa à Aldeia. A entrevista ocorreu na residência de dona 

Margarida. Inicialmente, solicitei que falasse do seu trabalho como mãe-

social. Ela respondeu que, embora investida do cargo de mãe social, sentia-

se realizada, “quase como mãe biológica”: “me sinto totalmente mãe”, disse 

ela. Uma questão que me chamou a atenção foi o fato de ver em dona 

Margarida uma mãe dedicada, sempre disponível para os filhos, não se 

limitando aos deveres de servidora contratada. A senhora Margarida foi 

muito gentil, convidou-me para almoçar juntamente com ela e seus filhos, o 

que foi bastante agradável. De modo geral, ficou a impressão de que havia 

naquele lar, amor, carinho e respeito, elementos essenciais ao núcleo 

familiar. Essa impressão fica realçada quando observo a maneira carinhosa 

com que dona Margarida fala dos seus filhos ex-aldeanos, que já não 

moram mais com ela: 

Em outubro completo oito anos de trabalho aqui. Eu já tenho até neto, 
eu tenho três filhos que já não moram comigo que já estão 
emancipados, Inclusive a mais velha já é casada e tem dois filhos; o 
nosso relacionamento é de mãe e filhos, sempre que vêm aqui eles 
me visitam, passam o final de semana comigo, é tudo normal. 
(Margarida Maria dos Santos – mãe social). 

É importante o esforço das Aldeias SOS em ver no modelo familiar 

(casa-lar e mãe-social) uma alternativa para retirar crianças do estado de 

abandono.
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Pintos (1997, p. 14) assinala como característica social do ser humano o 

sentimento de “pertença”. Pertencer ao mundo ou a alguém. De estar com 

os outros e ser com os outros. O autor relaciona dois tipos de “pertença”. Um 

diz respeito àqueles que são escolhidos pelo próprio sujeito, que lhe 

convidam a fazer parte dele, como o círculo de amigos, clube esportivo, 

partido político, o próprio cônjuge. É o que denomina de “grupos 

secundários de pertença”. São tipos de filiação que permitem a livre adesão 

ou separação, conforme desejo do participante. Entretanto, existem 

pertenças que nem sempre dão margem às suas escolhas, a família a que se 

pertence, o nome já herdado na fase uterina, a nacionalidade, a herança 

cultural, a filiação. 

A família comporta um duplo sentido. Tem-se a liberdade de escolher o 

cônjuge, entretanto, uma vez constituída com os filhos, mesmo que os pais 

venham a separar-se, mantém-se presente o vinculo familiar. A família é, 

pois, um grupo primário de pertença – o que Mandrioni (apud PINTOS, 1997, 

p. 15) designa de “vínculos nativos”. É pertinente dizer que estamos nos 

referindo à instituição familiar enquanto estrutura integrante de resultados de 

transformações históricas, orientadas, sempre, por um contexto sócio-

cultural. São configurações sociais decorrentes das próprias mudanças na 

sociedade; a cultura paternalista, as mudanças decorrentes de um novo 

direcionamento da mulher no espaço das culturas capitalistas, novas  
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configurações da sexualidade, as famílias monoparentais12, entre outras. 

Na ótica de Pintos, a família é um sistema; “uma estrutura de 

permanência perpétua, de pertença significativa, palco natural da vida da 

pessoa” (1997, p. 40). Por sistema esse autor entende “um conglomerado de 

pessoas, que em seu conjunto – e somente em seu conjunto – formam uma 

totalidade que, como uma gestalt, somente pode ser compreendida e 

adquire uma identidade reconhecida como tal” (idem, p. 17). É preciso que 

se diga que isso não deve ser entendido como uma somatória de pessoas, 

mas uma multiplicação dos indivíduos sujeitos. Todavia, aprofundar essas 

questões não é pertinente no momento. É satisfatório apenas deixar claro 

que a família deve ser olhada como um sistema dinâmico seguido de várias 

transformações que modificaram sua existência enquanto instituição, no 

âmbito da cultura ocidental, mas que o indivíduo na sociedade ainda 

necessita dela, seja que configuração tenha, para validar o sentimento de 

pertença. 

Outros projetos de cunho social têm nascido do sonho de pessoas 

simples que não detêm poder político ou financeiro que permitam fazer 

frente a tais investimentos. Entretanto, o exemplo de Hermann Gmeiner 

demonstra bem que sonhar é o primeiro passo, e a solidariedade o fator que 

liga os homens em busca de alternativas que permitam amparar aquele 

12 Segundo dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE), a família clássica 
ainda é maioria no Brasil. No ano de 2000, mais da metade (55,4%) das famílias brasileiras 
ainda eram formadas pelo casal com seus filhos, dentro do modelo clássico da família 
nuclear. Desse conjunto, 52,4% tinham como responsável um homem e 30%, uma mulher. A 
proporção de famílias monoparentais femininas (mulher responsável sem cônjuge) com a 
presença de filhos chegava a 12,6%. 
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desvalido social, proporcionando a oportunidade de viver socialmente com 

mais igualdade de condição. 

A Aldeia SOS, por ser uma organização não-governamental, 

conseqüentemente não subsiste de recursos públicos e sim da iniciativa 

individual de pessoas que sonham e acreditam mudar o mundo do seu 

lugar; um pequeno gesto que se soma a outro. Assim, o amor se fortifica e se 

projeta em espaços antes impensados onde a prevalência era a da 

pobreza, a violência e o desajuste social. Como visto, o que importa mesmo 

não é somente sobreviver, mas viver, como pensa Morin, na plenitude que 

esse nome comporta em todas as dimensões sociais. 

Na proposta pedagógica da Aldeia estão contempladas atividades 

relacionadas à música e às artes plásticas, a primeira através da Filarmônica 

Hermann Gmeiner. No ano de 1989, quando da visita de uma madrinha SOS, 

a Sra Margareth Kelly, professora de música, iniciou-se o processo de 

musicalização com flauta. Algumas crianças se sensibilizaram e 

demonstraram interesse para o aprendizado musical. Só no ano seguinte 

(1990) é que tiveram inicio oficialmente as atividades da banda. Falando 

sobre a importância da banda de música para a Aldeia, o Sr. Francisco de 

Assis Santiago Júnior declara: 

A música tem um trabalho significativo na formação da pessoa 
humana, e temos também um dado que foi observado por nós dentro 
das atividades na escola de música, é que a nossa banda de música 
formou profissionais. Crianças que iniciaram as atividades na escola de 
música quando se tornaram jovens escolheram a música como 
profissão. A nossa escola de música direcionou profissionais para a 
área musical, e hoje nós temos jovens que já estão cursando o nível 
superior em música. Também foi oportunizada a ida deles para outros 
países através da nossa banda de música; então a banda também 
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tem [dado] essa contribuição na formação profissional nos jovens de 
nossa cidade. 

Há, assim, um reconhecimento singular do papel exercido pela música 

no âmbito da Aldeia. A Filarmônica Hermann Gmeiner, nesse sentido, simula 

um núcleo que desenvolve o sentimento de pertença. Reforça a idéia de 

convivência na alegria compartilhada da música, contribui para o processo 

de educação do indivíduo e acena a possibilidade da profissionalização. 

a Filarmônica Hermann Gmeiner 

Inicialmente, as atividades musicais não eram parte integrante dos 

programas implementados na Aldeia SOS de Caicó. Por iniciativa da 

professora suíça Margareth Keller, no ano de 1991, criou-se a Filarmônica e a 

escola de música Hermann Gmeiner. Implantadas para atender as crianças 

da Aldeia, com o tempo foram admitindo a participação da comunidade 

externa.

A forma de ingresso na escola de música não difere dos procedimentos 

costumeiramente adotados em outras congêneres. Vejamos o que diz o 

mestre Ubaldo: 

Iniciamos as matriculas para iniciação musical de acordo com as 
vagas remanescentes, no total, 70 vagas. Primeiro flauta doce, pré-
requisito para chegar à banda. Faz-se teste de aptidão, ritmo, 
entonação e percepção auditiva. Na segunda fase, preparatória 
para a banda de música, é aplicado um teste de aptidão para o 
instrumento oferecido. A partir dai é oferecido concomitante teoria 
musical, leitura e pratica instrumental. 

Na banda de música há um procedimento pedagógico próprio. As  
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vagas a serem oferecidas dependem dos instrumentos que estão 

desocupados e não existe rigor no horário de ensaios e estudos. O aluno 

pode utilizar o alojamento da banda e o instrumento a qualquer momento, 

inclusive à noite e fins de semana. Segundo o mestre da banda Ubaldo 

Medeiros, o importante é que o aprendiz toque, que tenha domínio na 

execução das obras ensaiadas pelo grupo. Portanto, não se mostra 

necessário ao iniciante um conhecimento de “teoria musical”. Com o passar 
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do tempo, caso queira continuar na música, o aprendiz poderá procurar 

outras instituições especializadas, em conservatór os ou universidades. 
Filarmônica Hermann Gme ner sob a condução do mestre Ubaldo. 

A Filarmônica Hermann Gmeiner é reconhecida, pelo mestre Ubaldo e 

por diversas pessoas da localidade, como patrimônio da comunidade, pois a 

maior parte de seus integrantes é oriundo da comunidade. Ao entrevistar a 

professora Maria Divaneide de Lima Medeiros, diretora do centro social 

urbano, encontro nas suas palavras sustentação para essa afirmação: 

Nós somos de uma região que valoriza muito uma banda de música. 
Uma cidade que não tem uma banda de música está faltando tudo, 
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porque é uma maneira de transmitir cultura para essas crianças e 
esses jovens. A gente vê claramente que quando a criança começa a 
lidar com a música, a cabeça dela muda, ela se torna uma pessoa 
mais aberta, mais responsável, mais sociável. 

A banda, além de espaço de difusão cultural na comunidade é 

também instrumento de socialização, é o que notamos nas várias falas 

colhidas junto aos pais dos aprendizes: 

Meus dois filhos participaram da banda de música e eu acredito que 
isso serviu muito para o crescimento deles [...]. A música promove esses 
jovens e essas crianças e isso é interessantíssimo para a nossa região, 
por que nossa região é uma região pobre, onde não tem um teatro, 
não tem cinema, não tem boas bibliotecas. O jovem não tem 
praticamente para onde sair, também como crescer. A música se 
torna um elemento altamente importante no desenvolvimento desses 
jovens (Maria Divaneide de Lima). 

Para os pais, a música ajuda na disciplina, concentração e no 

desenvolvimento intelectual, além de desenvolver a socialização. Por isso 

estimulam a participação dos filhos na banda, mesmo que eles não tenham 

interesse na profissionalização. Todavia, todos ressaltam que, caso os filhos 

resolvam optar pelo ofício, não demonstrarão nenhum empecilho. 

De fato, tendo sido aprendiz de banda de música na minha infância, 

entendo a dimensão dada à música, através de sua prática, nas bandas. Em 

qualquer grupo musical busca-se a unidade na diversidade. Com as bandas 

não seria diferente. O grupo está dividido por naipes que precisam ter o 

propósito de interpretação semelhante para somar-se aos demais naipes. 

Para tanto, faz-se necessário um estudo conjunto para dar unidade sonora, o 

que só ocorre na convivência e na troca de experiências. A disciplina e a 

concentração tornam-se elementos fundamentais para a educação do 
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aprendiz. A concentração é exercitada em vários momentos. Por exemplo, 

ao tentar acompanhar a melodia na partitura e ao mesmo tempo ouvir o 

conjunto, situando-se nessa diversidade sonora; ao observar a dinâmica, a 

regência e o próprio controle da respiração ao tocar. Já a disciplina faz-se 

presente no estudo diário, pontualidade nos ensaios e no trabalho conjunto. 

Nesse sentido, as bandas são reconhecidas como um espaço de 

desenvolvimento para a educação do jovem. É pertinente ouvir os músicos: 

O regente era como se fosse um pai, ele ia à minha casa no final de 
semana e me chamava para ir ensaiar. Após o ensaio eu mostrava 
interesse e procurava saber dele como eu estava. Acho que a aldeia 
foi uma grande escola. Lá tanto a gente aprendia música como 
aprendia coisas da vida [...] O professor Ubaldo quando a gente fazia 
alguma coisa errada ele passava noções de ética, cidadania e 
amizade (Josias Ramos da Silva, 28 anos, trombonista,). 

Aqui na banda foi onde na prática eu aprendi muita coisa. Aqui na 
banda nós aprendemos na prática o que é ser pontual, a ter 
responsabilidade [...] Por incentivo de Bembém estudei e fiz [a seleção 
e fui aprovado para] o Curso Técnico [...] Hoje graças a Deus sou 
monitor da EMUFRN e da escola de música de Cruzeta (Clênio Jonessy 
de Medeiros Barros, 17 anos, trombonista). 

A banda tinha muito prestígio lá. Era uma escola, não era só uma 
banda. Ubaldo sempre foi muito exigente. Ele pegava meninos que 
mal sabiam falar [...] Sempre perguntava se estávamos bem na 
escola, se estávamos estudando em casa, porque ele não queria que 
a banda atrapalhasse os estudos. Ele sempre cobrava muito da gente 
(Hélder dos Santos Gomes, 20 anos, saxofonista). 

Fica evidente, de acordo com os depoimentos dos músicos, que o 

ensino de música aplicado às bandas de música tem sua dinâmica própria, 

e essa pedagogia está relacionada com o fato de ser o estudo da música o 

estudo do próprio homem. 

A banda de música, por não se constituir fragmentária nesse processo, 
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se apresenta como espaço de desenvolvimento musical e social do 

indivíduo, local de onde os participantes se rejubilam, compartilhando a 

música. A presença dos instrumentos durante as aulas (mesmo de teoria 

musical) denota não haver a dicotomia entre a teoria e a prática no 

aprendizado musical (Ilustração 8). 
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Mestre Uba do e a Filarmônica Hermann Gmeiner na sede da banda 

Mestre Ubaldo 

Nascido na cidade de Caicó, Ubaldo Medeiros construiu sua formação 

como músico e mestre, lidando com as bandas de música na região do  

Seridó do Rio Grande do Norte. Aos sete anos já tocava valsas de ouvido. 

Lembra que a primeira valsa que tocou foi Saudade de Matão. Iniciou nos 

estudos de teoria e solfejo com seu pai, Severino Salvino de Medeiros, 

saxofonista e também mestre de banda. Das suas lembranças ressalta os 
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aboios do avô e a musicalidade presente em sua casa. Tal ambiente 

favoreceu a predileção pelo ofício da música, a ele e aos dois irmãos, 

Urbano Medeiros e Antônio Medeiros, todos saxofonistas e clarinetistas, como 

o pai. Em seguida foi estudar com Manoel Felipe Néri, mestre da banda de 

São João do Sabugi, a quem carinhosamente chama de “negro velho; um 

gênio da música”. Foi aluno particular do mestre Felipe Néri, cujas aulas eram 

pagas, segundo conta, com o dinheiro que recebia em troca do 

abastecimento de água nas casas da comunidade. O próprio mestre nos 

conta como iniciou na música: 

Eu sou de uma cidade pequena chamada São João do Sabugi, uma 
cidade muito musical, e a minha infância foi dentro da música, e 
quando eu menos esperei estava envolvido, ouvindo a banda 
ensaiando, acompanhando a banda com o meu pai; meu pai era 
professor de música, e com esse contato que eu tinha em São João 
do Sabugi muitas crianças da minha época tinham, eu comecei em 
casa escondido do meu pai, traquinando, bulindo nos instrumentos, no 
sax soprano e no sax tenor; e o soprano por ser menor era mais fácil de 
ficar soprando [...] Então certa vez eu estava tocando uma valsa de 
ouvido, o nome dela era “Saudade de Matão” e minha mãe não se 

iSever no S. de Medeiros e Urbano M. 

conteve mais e falou pro meu pai que 
eu tinha que estudar música. 

A primeira experiência como 

mestre de banda foi na cidade de 

São José do Seridó, aos dezesseis 

anos, como substituto do pai, o 

titular. O primeiro cargo efetivo 

como mestre titular foi na cidade de 

Ouro Branco, no ano de 1981, por 

ocasião do afastamento para o 
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serviço militar de seu irmão Urbano Medeiros. Em seguida, no ano de 1986, 

criou a banda de música de Cruzeta, ausentando-se do cargo em 1988, 

para ir para Caicó, onde criou um novo grupo no âmbito do projeto Aldeias 

SOS.

Ubaldo considera que o projeto que desenvolve na Aldeia SOS é um 

“trabalho social que traz dignidade humana e profissionalização”. Ressalta 

as oportunidades que a banda proporcionou aos aprendizes na formação 

integral do cidadão. Sobre isso, diz o mestre: 

[...] hoje nós temos alunos que já estiveram na Europa, coisa que eu 
nunca tive oportunidade, e muitos alunos vão; alunos da aldeia que 
hoje estão freqüentando uma universidade, fazendo um curso 
superior, fazendo bacharelado, todos saíram de dentro da aldeia, 
então a base de tudo isso foi a música. 

Nas falas dos aprendizes da Filarmônica Hermann Gmeiner, bem como 

nas de seus familiares, encontro o reconhecimento da importância da 

escola de música, enquanto instituição, mas também encontro palavras de 

gratidão ao mestre por possibilitar uma lição mais ampla do que a do solfejo 

musical: a de proporcionar elementos para a formação de um indivíduo

íntegro, total. 
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CONCERTO PARA ABRIR O SÉCULO XXI

Se você quer aprender a viver numa sociedade 
democrática, deve tocar numa orquestra. Pois 
numa orquestra você sabe quando é para conduzir 
e quando é para seguir. Você deixa espaço para 
os outros e, ao mesmo tempo, não se inibe de 
reivindicar seu espaço. E apesar disso – ou 
talvez justamente por causa disso – a música é a 
melhor via de escape dos problemas da existência 
humana.

Daniel Barenboim 

Musiciens - Levent Akaylı



allegro: descobrir o som, descobrir o mundo! 

Ao entrevistar o mestre Bembém, na cidade de Cruzeta, no verão de 

2004, percebi seu contentamento ao falar entusiasticamente sobre os jovens 

dessa localidade. Ele relaciona a descoberta da sonoridade musical à 

descoberta do mundo. Busquei compreender a dimensão de tal afirmação. 

Somente pude engendrar alguma conjectura quando me afastei da 

circunscrição dessa afirmação e fiz uma digressão até a minha infância, 

quando então iniciava meus estudos musicais. 

Por volta do ano de 1970 comecei a estudar música na banda dos 

escoteiros do Alecrim, conhecido bairro de Natal. Como toda banda-escola, 

inicialmente tive aulas de solfejo musical para logo em seguida iniciar o 

estudo da clarineta, instrumento por mim escolhido sem uma motivação 

específica. O primeiro som aprendido e articulado demonstrou que, em um 
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semitom acima ou abaixo, havia um novo som e, vizinho a esse novo som, 

existia outro, agudo ou grave. Logo, essas sucessões de sons formavam 

escalas, que por sua vez originavam outras escalas. As escalas possibilitam 

criar melodias. As primeiras escalas aprendidas foram as de Dó maior e Lá 

menor, as quais logo associei, respectivamente, ao sentimento de alegria e 

tristeza. Essa associação de sentimentos aos modos maior e meno é 

geralmente comum na cultura ocidental. Ainda sem conhecimento teórico 

para decifrar o descrito numa partitura musical, foi possível, por 

comparação, de ouvido (na escuta do rádio, disco, observando outros 

músicos), tocar na clarineta melodias simples do repertório popular e 

folclórico. 

Mesmo sem conseguir ainda ler a partitura, o modo como tocava, 

intuitivamente, denotava a presença de elementos que ultrapassavam a 

emissão sonora das notas musicais. A música inseria-se numa conjuntura na 

qual era indissociável de um contexto cultural mais amplo. Ao tocar  

Carinhoso, de Pixinguinha, além da fascinação rítmica e melódica que esse 

choro proporcionava, descobri que existia uma história, um compositor que 

se relacionava com outros compositores num determinado recorte temporal 

e social. Existia uma nota que, por sua vez, possibilita a melodia, os acordes, 

a música, o compositor, o intérprete, o ouvinte, o lugar, a história e assim por 

diante. Com efeito, tratava-se da complexidade humana. 

Alves (1981, p. 56) conta que Beethoven, numa determinada feita, após 

tocar uma peça em público, foi indagado por uma senhora, ansiosa por 
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querer saber o que o maestro compositor queria dizer com aquela música. 

Beethoven responde-lhe: “isto!”, e tornou a tocar a peça novamente. Com 

base nesse relato, pode-se dizer que a linguagem artística é uma moldura 

“aberta”, cabe ao expectador completar o seu sentido. Assim, quando a 

música se mostrava para mim, mesmo não falando nada, percebi que 

falava tudo. Ou seja, falava de vida. Caberia a mim interpretá-la, mesmo na 

consciência de que era uma interpretação inacabada, renovada e re-

significada a cada nova performance. Tratava-se de uma descoberta 

libertadora. E o que estava sendo dito pela música, naquele momento, não 

poderia ser expresso de outro modo. 

A partir dessa reflexão, na minha maneira de perceber, entendi o que 

quis dizer o mestre Bembém. Assim, ao iniciar-se na música existe um mundo 

a ser descoberto, desvelado. Também não pude deixar de lembrar das 

palavras de outro mestre, falando sobre a abertura ao mundo: 

O espírito humano se abre ao mundo. A abertura ao mundo revela-se 
pela curiosidade, pelo questionamento, pela exploração, pela 
investigação, pela paixão de conhecer. Manifesta-se pela estética, 
pela emoção, pela sensibilidade, pelo encantamento diante do 
nascer e do pôr-do-sol, da lua, da avalanche das ondas, das nuvens, 
das montanhas, dos abismos, da beleza dos enfeites naturais dos 
animais, do canto dos pássaros; e essas emoções vivas estimularão a 
cantar, a desenhar, pintar (MORIN, 2002e, p.40). 

Bembém relaciona, numa mesma convergência, o aprendizado 

musical e a descoberta do mundo. Isso só se torna possível porque a música 

ultrapassa, no caso da comunidade de Cruzeta, o âmbito do fazer musical 

técnico. Trata-se de uma educação para o sensível que proporciona 

mudanças e interfere nos padrões de comportamentos locais. 
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Para Bembém, é a preocupação pela “humanização” que o mobiliza 

diante dos aprendizes, ávidos em compartilhar suas aprendizagens com os 

novos colegas. Humanizar, aqui, não possui conotação de adestramento, 

catequese, mas antes, desejo de contribuir para o auto-reconhecimento dos 

futuros músicos como pessoas no mundo; sujeitos de direitos civis e políticos, 

que se relacionam com outros e com o mundo. 

Essa concepção demonstra preocupação em dar alcance social a um 

projeto que ultrapassa a experiência musical como aprendizado técnico. O 

sentido evidenciado é outro, conforme depoimento de Bembém: 

Uma das coisas que mais me fascina com o trabalho de música é a 
humanização, é a forma como os alunos começam a ver o mundo; 
mesmo assistindo televisão, mesmo com o desconforto da violência, 
mesmo passando por problemas econômicos e existenciais em casa, 
mas a forma com que a sensibilidade atua é diferente. Qualquer 
aluno daqui quando começa a ter o contato com a música, que 
começa a tocar, dentro da filosofia que eu desenvolvo aqui, que é a 
de aprender a primeira nota e descobrir o mundo, todos estes eu 
observo que são diferentes [...] Esse trabalho se mantém há tanto 
tempo e com a esperança de crescer mais ainda, porque nós temos 
essa visão, visão social, visão humana, visão de mudança, visão de 
transformação; é isso na realidade que a gente pensa: transformar 
através da música. 

Trata-se de uma educação para o sensível que proporciona mudanças 

e interfere nos padrões de comportamentos da comunidade local. Para 

Bembém, os jovens músicos não são simples alunos, mas “filhos”, como faz 

questão de salientar. 

Esses jovens realmente são diferentes. Os professores dizem que são 
diferentes; toda semana eu encontro professores indagando o que 
havia acontecido com tal menino. Às vezes eles têm problemas com 
os pais e vêm conversar comigo, por que a linguagem musical mudou 
a cabeça deles. Se você conversar com qualquer menino desses, 
chamo de meninos porque pra mim todos são como se fossem meus 
filhos, você vê a preocupação deles em ajudar os outros, a 
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preocupação de passar para outros o que ele já aprendeu. 

Em geral, o ensino formal tende a colocar o professor numa posição 

hierárquica de destaque: ele é aquele que ensina transmite conhecimento. 

Ao aluno resta ocupar o lugar passivo de aprendiz: seu papel é receber e 

absorver informação e conhecimento. 

No caso da banda Filarmônica 24 de Outubro, a dinâmica é outra. 

Trata-se de uma experiência educacional que reduz a dessimetria entre 

professor e aluno e transcende a transmissão mecânica da própria música. 

Essa transcendência se expressa no discurso do educador Humberto Dantas. 

Para ele, “aprender a primeira nota é descobrir o mundo”. Essa concepção 

demonstra uma preocupação em dar alcance social a um projeto que 

ultrapassa, nessa perspectiva, a experiência musical como aprendizado 

técnico. Por conseguinte, a educação musical poderá ser entendida como 

um desvelar do mundo. O trabalho por ele desenvolvido tem como eixo a 

aposta e a esperança na formação do indivíduo como ser complexo, não 

apenas reduzido ao aprendizado de um instrumento musical, mas capaz de 

desvelar a si e ao outro, seu entorno e a música. 

adágio: compartilhar música, compartilhar vida 

Músico autodidata, “agricultor musical”, como ele mesmo se identifica, 

Bembém representa na escola de música o diretor, professor, supervisor, 

conselheiro e amigo. É a pessoa que idealiza e executa todas as etapas 

necessárias ao funcionamento da escola. Indagado sobre a metodologia 
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pedagógica utilizada para ensinar a aproximadamente duzentas crianças, 

respondeu: “Tenho como Universidade a vida e como mestre qualquer 

pessoa, esteja ela na posição que estiver, seja criança, jovem, adulto ou 

idoso, minha universidade é fonte de aprendizagens, em qualquer hora, em 

qualquer lugar”. 

E mais adiante completa: 

O nosso sistema é muito parecido [com o sistema de ensino tradicional 
para bandas de música e] ainda deve permanecer porque nós 
acreditamos nesse sistema e nessa metodologia das bandas de 
música, onde tem somente um professor que obrigatoriamente tem 
que ensinar todos os instrumentos: palhetas, metais e percussão. Além 
da leitura e da interpretação e tudo exigido, os professores das escolas 
e das bandas fazem isso sozinho. Durante dez anos eu assumi esse 
papel sozinho, mas, agora [nesse] momento nós, [as] crianças, os 
monitores, que são alunos que nós damos suporte para eles estudarem 
na capital e ou fazer curso fora se aperfeiçoarem... [trazendo] o 
conhecimento pra dentro da escola. Ao mesmo tempo assumem a 
função de monitores... [assim,] temos professor de clarineta, de 
trompete, de trombone, de tuba, percussão de todos os instrumentos 
inclusive de flauta doce e iniciação (musical) justamente devido a 
esse agente multiplicador que a gente criou. Os alunos que têm 
condições de se qualificar na escola de música [da UFRN], nós damos 
aqui toda a infra-estrutura para ele poder chegar e concorrer para 
entrar nos cursos da Universidade. 

Nesse ponto é importante destacar que a banda de música é uma 

instituição que tem sobrevivido às transformações da modernidade por 

apresentar uma alternativa eficaz na formação de músicos instrumentistas. 

O processo de ensino-aprendizagem nas bandas de musica do Seridó 

norte-rio-grandense ainda tem por referência a transmissão oral, muito 

embora a leitura musical seja algo bastante comum. 

No Brasil, o autodidatismo é bastante presente na área musical. Músicos 

de referência têm surgido ao longo dos tempos. Sobre essa afirmação, é 
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pertinente ouvir Luiz Gonzaga, “o rei do baião”, ao comentar que “queria ser 

sanfoneiro do bom, mas não havia encontrado nenhum professor para 

ensinar-me a tocar e aí comecei a tocar por conta própria do meu jeito”, e 

acrescenta: “eu nunca estudei música, mas a música está no meu sangue” 

(apud ÂNGELO, 1990, p. 51; 61). 

Ao abordar questões como a transmissão oral e o autodidatismo na 

música, torna-se imprescindível referenciar um tipo de música instrumental 

surgido no Brasil há dois séculos. Tinhorão (1998, p.155) na sua História Social 

da Música Popular Brasileira relata que no Brasil, em meados do século XVIII 

surge um novo tipo de personagem no cenário musical. São os barbeiros-

cirurgiões, pessoas que além de cortar cabelo, fazer barba e arrancar 

dentes, ainda se dedicavam às atividades musicais. A música que tocavam 

ficou registrada nos livros como “música de barbeiros”. 

Enquanto a elite e as camadas mais chegadas a ela vinculavam-se à 

tradição musical européia, a música de barbeiros estava mais próxima dos 

padrões da cultura popular. No repertório que tocavam constam valsas e 

contradanças francesas arranjadas ao modo deles. Seus instrumentos eram 

as rabecas e trombetas. Conciliavam as seções de sopros, cordas e 

percussão, livres de qualquer compromisso estético e funcional. “Ao 

contrário dos músicos das bandas das fazendas, cuja finalidade, ostentação 

e deleite pessoal dos grandes proprietários rurais, levava a preocupação 

orquestral, quase sempre sob a direção dos professores europeus”. Tornaram-

se os únicos fornecedores de um novo tipo de serviço urbano, que era a 
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música popular destinada ao entretenimento público nas portas das igrejas, 

festas e novenas (TINHORÃO, 1998, p. 162). 

No contexto desse grupo, o aprendizado do instrumento era feito de 

forma livre ou sob a orientação de um “mestre”. Tocavam de “orelha”, isto é 

de “ouvido”, num linguajar ainda atual. Tocar de “orelha” era a designação 

dada aos músicos autodidatas que não tocavam guiados pela partitura, 

mas com espontaneidade e arranjos ao modo de cada um. A esse respeito, 

dessa maneira de aprender a tocar um instrumento musical, o sanfoneiro Luiz 

Gonzaga, no século passado declarou: “aprendi vendo, de intuição, de 

orelhada” (apud ÂNGELO, 1990, p. 62). 

Contudo, aos poucos os barbeiros foram substituídos pelas bandas 

militares dos coretos e praças. O desaparecimento gradativo dos barbeiros 

coincide com o aparecimento dos grupos de choro, formados pelas 

primeiras gerações de operários e pequenos funcionários urbanos, que 

mantêm de igual modo a tradição oral e o autodidatismo no aprendizado. 

Porquanto, pode-se afirmar que reside ai, nos barbeiros, o germe que 

produziria a banda de música consignada como fato social que se  

consolidou como grupo através dos tempos. 

De acordo com o depoimento de Bembém, pode-se fazer algumas 

observações quanto à metodologia empregada no processo de ensino-

aprendizagem no âmbito dessas comunidades. Um dos aspectos a ser 

evidenciado é a figura histórica do “mestre” de bandas. Diferentemente do 

regente o mestre no passado, era o responsável pela formação inicial dos 
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instrumentistas, o que se supõe que toda banda possuiu (ou simplesmente é) 

uma escola de música. Assim, o mestre tem a característica de assumir 

múltiplas funções: o ensino de teoria musical e solfejo e de todos os 

instrumentos que integram a banda de música. O método de ensino 

tradicionalmente praticado nas bandas de música é entendido como uma 

prática a ser mantida. Foi através desse sistema de aprendizado que 

importantes figuras da música no Rio Grande do Norte tiveram sua formação 

musical. 

No seu “Desfolhar de saudades: uma biografia de Tonheca Dantas”, o 

professor e pesquisador norte-rio-grandense Cláudio Galvão descreve a 

seqüência metodológica utilizada por Tonheca Dantas para a formação de 

uma banda: 

[Tudo começa com] o ensino da teoria musical seguida de solfejo - o 
exercício de cantar a música escrita. Depois, aqueles alunos que mais 
se destacavam e apresentavam maior tendência para a música, 
recebiam cada um seu instrumento, guiados pela sua preferência e 
pela indicação do mestre. Nem todos chegavam ao ponto máximo 
que era tocar música. Todos, entretanto, recebiam e fixavam em seus 
espíritos jovens os benefícios educativos daquela atividade, crescendo 
em disciplina, socialização, sensibilidade, optassem ou não por se 
profissionalizarem em música. De escolas como aquela, onde tanto 
quanto a música recebia-se educação e civismo [...]. (GALVÃO, 1998, 
p.41). 

Nas palavras de mestre Tonheca Dantas é transparente a preocupação 

com questões que ultrapassam o fazer musical. Estão presentes questões 

relacionadas com a educação do indivíduo. Essa seqüência metodológica 

do aprendizado do instrumento musical também se faz presente no 

depoimento de Felinto Lúcio (1898-1986), citado por Guanais: 

Eu comecei como todo mundo. Primeiro as lições preliminares. Depois 
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as lições de solfejo. Do solfejo para o instrumento. De instrumento para 
composição [...] Depois, quando comecei a dirigir banda de música, 
a conseqüência regência, não é? (apud GUANAIS, 2001 p. 16). 

Eminente personalidade norte-rio-grandense, compositor, arranjador, 

mestre de banda, Felinto Lúcio descreve de forma concisa as etapas 

percorridas de seu aprendizado, o que não difere ainda hoje da educação 

musical desenvolvida nas bandas. 

O processo de aprendizagem baseado na transmissão oral, por 

imitação, é, assim, um ponto a ser destacado, conforme entrevista realizada 

com o músico Adaílton Eduardo da Silva, o “gata”, da Banda Filarmônica 

Felinto Lúcio, de Acari: 

Eu via a banda, garoto com dez... onze ... anos, e a minha vontade 
era fazer parte, sem ninguém me ensinar. Ninguém pegou numas 
baquetas e me disse: é assim. O maestro dizia: “pegue aí. Você quer 
aprender? Então sente aí, vamos tocar”. Não tinha esse negócio de 
“faça assim”. Mas a minha vontade era tanta que quando o tarolista 
oficial que era este... (aponta para a foto antiga da banda na 
parede) se embebedava eu assumia o lugar dele. Fiquei sendo 
reserva porque o “velho” [tarolista] era um dos fundadores e o 
maestro não queria tirar ele. O interessante era que, como eu não 
sabia música – até hoje eu faço a mesma coisa com Neto (apontou 
para o mestre) – tudo que eu faço [no instrumento] é por gestos. 
Como eu não sei ler a parte, ele [o maestro] gesticula. 

Conforme nossa experiência na área, preferimos considerar a imitação 

não como uma mera cópia do modelo, mas conforme assinala Vygotsky, 

como “uma reconstrução individual daquilo que é observado nos outros” 

(apud OLIVEIRA, 1995, p. 63). 

O processo de lidar com a música, de acordo com o depoimento de 

Adaílton Eduardo da Silva, revela nuances da estratégia pedagógica, 

tradicionalmente utilizada no ensino voltado para as bandas de música. Na 
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convivência reside a possibilidade do aprender, do fazer e de inserir-se no 

contexto musical, do bairro, da cidade e da vida. 

No processo de ensino implantado na banda-escola de Cruzeta, 

constatam-se três etapas distintas. Inicialmente, aulas de teoria e solfejo; em 

seguida, a prática de banda com a utilização da flauta doce e, por último, a 

prática instrumental já no contexto da “Filarmônica 24 de Outubro”. Existe 

um caminho a ser percorrido pelo aprendiz, de acordo com as etapas aqui 

descritas. A meta é levar o aprendiz a tocar na banda, “sonho de cada um 

que entra na escola de música”, pois toda atividade desenvolvida tem 

como objetivo o ingresso do estudante na banda. 

Bembém também se utiliza de métodos tradicionais de teoria musical, 

como os de Maria Luiza de Matos Priolli e Bohumil Méd. Entretanto, como ele 

descreve, tudo é “adaptado para a realidade local”. 

Para dar vida ao instrumento, tudo é adaptado às necessidades do 

CD p p

experimentação musical, de 

roduzido or alunos da Banda de Cruzeta. grupo. A utilização de 

métodos tradicionais é 

substituída aos poucos por 

arranjos e composições 

feitas pelos aprendizes e 

pelo mestre. A própria 

banda funciona como um 

laboratório de 
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novas composições e arranjos musicais desenvolvidos pelos próprios alunos. 

Outra iniciativa dos alunos é a produção musical de CDs. Eles gravam, 

elaboram e executam o projeto gráfico, reproduzem, divulgam e 

comercializam o CD. 

Esse método de ensino não prevê avaliação tradicional, como é 

geralmente tratado o termo nas escolas especializadas em música e 

conservatórios. Sequer há “diários de classe”. Entretanto, nota-se uma 

prática avaliativa, uma vez que há constantes intervenções do “mestre” em 

todo o processo da construção musical, conforme acentua Bembém: 

[...] a gente vai vendo um instrumento [que] se adapte 
anatomicamente para aquele aluno, vai tendo a preocupação 
social, nós vamos fazendo um acompanhamento para quando ele 
chegar na banda nós realmente tenhamos não o controle, mas uma 
visão geral de cada ser humano. 

Há uma prática avaliativa, uma vez que há constantes intervenções do 

“mestre” em todo o processo da construção musical, e há o respeito ao 

tempo de maturação que cada aprendiz precisa para superar as 

dificuldades emergentes. Sendo assim, pela singularidade imanente a cada 

indivíduo, esse tempo não é determinado. Nesse caso, a avaliação não tem 

a mesma finalidade que no ensino formal: aprovar/reprovar, ou mesmo de 

cumprir carga horária estabelecida. 

O acompanhamento de cada estudante evidencia a preocupação 

com o respeito às individualidades. Esse respeito é fundamental para que o 

processo de sensibilização musical possa emergir. Ao lidar com estudantes 

das mais diversas faixas etárias e esferas sociais, é pertinente reconhecer as 
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diferenças anatômicas - que permitam o manuseio do instrumento de 

maneira confortável ao aprendiz - e cognitivas, reconhecendo que cada 

pessoa é singular e tem seu tempo próprio para desenvolver suas 

potencialidades. 

A preocupação não só com a formação musical, mas também com a 

formação cidadã sintetiza bem a experiência da banda de Cruzeta. 

Professor e aprendiz compartilham do mesmo ideal; o aluno vislumbra entrar 

na banda e o professor em criar condições para que ele alcance seu 

objetivo. Essa se torna a meta central de todo o processo de ensino-

apredizagem. A partir dela, serão desenvolvidas estratégias mútuas e 

múltiplas. Portanto, o aluno que se inicia na aprendizagem da música 

parece estar cumprindo um ritual de iniciação de aprendizagem da vida. A 

confirmação dessa interação escola-educador-aprendiz aparece nos 

depoimentos: 

Eu tinha colegas que usavam drogas. Eu nunca chequei a usar, mas 
com o tempo eu ia acabar usando. Aqui eu passei a adquirir amor, 
aqui eu passava manhã, tarde, noite, até deixei os amigos de 
antigamente e troquei pelos amigos daqui. A lição que eu tenho é 
essa. De certa forma a música me livrou da perdição (Edmilson Batista 
da Silva Júnior, trombonista, 16 anos) 

Nessa experiência, o espaço escolar está permanentemente 

disponibilizado para o aprendiz, o que representa vantagem, uma vez que o 

ambiente escolar é propício e motiva para o estudo. 

Outro aspecto a ser destacado é a idéia de compartilhamento da 

música, definida na figura que o maestro denomina “agente multiplicador”. 

Bembém considera agente multiplicador qualquer pessoa: criança, jovem 
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ou adulto que tenha conhecimentos que contribuirão de alguma forma 

para a formação musical dos colegas. Assim, todo aprendiz é um 

multiplicador em potencial. 

Aspecto ainda referente ao processo de ensino-aprendizagem está no 

fato de a Escola de Música de Cruzeta propiciar auxílio financeiro, a fim de 

custear despesas com 

locomoção, àqueles 

alunos aprovados no 

vestibular para o curso 

de Bacharelado em 

música ou mesmo para o 

Curso Técnico, ambos, 

ofertados pela Escola de 

Música da Universidade 

Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Ap prendiz multi licador tocando bateria. 
Assim, ampliam-se 

fronteiras, abrem-se 

novos horizontes para que esses jovens possam dar seqüência aos estudos, 

agora no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse 

ínterim, enquanto estudam na capital, os próprios alunos atuam como 

multiplicadores levando novos conhecimentos para a Filarmônica 24 de 

Outubro. Manter o sonho de ser músico tem sido uma preocupação 
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constante dessa escola da vida. Isso agrada tanto aos alunos bolsista-

multiplicadores quanto aos demais, conforme depoimento de uma aluna 

beneficiada por esse sistema: “Eu sou bolsista da escola e tenho um trabalho 

com o quarteto de clarinetas; eu aproveito dicas sobre a clarineta pro 

pessoal daqui e também dou aula de teoria” (Paula Francinete, clarinetista, 

19 anos). 

As inter-relações entre os aprendizes fermentam o ambiente escolar, no 

qual é fecundado o espírito necessário à prática da música, e a própria 

música encarrega-se de tecer os fios condutores dessas relações que 

certamente se constituirão em matéria-prima a ser utilizada na construção 

de uma “ponte”, ponte essa que certamente os levará a um saber-fazer 

com independência e senso reflexivo. 

O ensino praticado nas bandas-escola 24 de Outubro e Hermann 

Gmeiner ultrapassa o espaço acadêmico. Não se reduz somente à 

preparação do indivíduo para a realização de uma futura atividade 

profissional na música. A relação dos atores envolvidos no contexto escolar 

ultrapassa a própria questão escolar. Escola e comunidade dialogam. O 

aluno que se inicia na aprendizagem da música parece estar cumprindo um 

ritual de iniciação de aprendizagem da vida. 

Em seu depoimento, Bembém revela o envolvimento dos alunos com 

questões que extrapolam o espaço da sala de aula: 

Partindo do princípio que este nosso trabalho é de “promoção 
humana...” é um trabalho social [...] não poderíamos nunca ser 
incoerentes com o que a gente prega. Então se o espaço foi 
construído com tanto sacrifício, nada mais certo do que quem se 
beneficia da estrutura ser responsável pelos cuidados. [Na] nossa 
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escola o aluno é quem varre, limpa os banheiros, é quem decora no 
período de festa... Cada um com suas tarefas... [eles] se preocupam 
com a manutenção da escola. 

A responsabilidade com a manutenção, compartilhada entre os alunos, 

acrescenta um elemento na formação musical dos aprendizes: a idéia do 

“nosso”, a consciência da consciência comunitária; nosso estudo, nosso 

trabalho, nossa escola, nossa música, nossa comunidade, nosso mundo, sem 

necessariamente abrir mão da individualização. 

Japiassú (1994, p. 14) considera dois fatores preparativos do campo 

epistemológico das ciências humanas; a “consciência de si” e a 

“consciência do nós”. A primeira inspira-se na conhecida proposição 

“conhece-te a ti mesmo” socrática e cartesiana. A teoria do conhecimento 

cartesiano ganha suporte no Cogito (penso logo existo). Logo, torna-se 

possível uma visão de mundo antropológica e antropocêntrica ao invés de 

cosmológica, cosmocêntrica ou teocêntrica. A questão “o que é o homem” 

é aqui tema primordial. Ele, o homem, é a figura central dos valores e do 

conhecimento. Nesses termos, o homem moderno inaugura uma 

“racionalidade triunfante e dominadora, muito embora incapaz de integrar 

em si a diversidade infinita das experiências humanas”. A visão do universo e 

do homem que se tinha nesse momento pode-se considerar uma filosofia da 

consciência. 

A mudança se dá de modo significativo quando se passa a estudar 

cientificamente a realidade humana. Posteriormente, a questão “quem sou 

eu?”, torna-se secundária para filósofos iluministas como Rousseau (17112-
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1778), muito embora esse pensador destaque o importante papel do 

indivíduo no âmbito da coletividade, pois o processo de hominização só 

pôde ser concretizado na convivência, em sociedade. O que é 

fundamental, a partir de então, é pensar o grupo, a coletividade o “Nós”; 

“Nós-Nação” (Fichte); “Nós-Pátria” (Michelet) e “Nós-Produtores” (Saint-

Simon e Marx). 

Segundo Bembém, a prática da competitividade, comum ao mercado, 

é atenuada pela idéia de compartilhar experiências. Migra-se, assim, da 

perspectiva individualista para a adoção de uma consciência comunitária. 

No momento em que essa comunidade compartilha experiências, entram 

em sinergia diferentes elementos que envolvem o processo de educação da 

“pessoa”, como carinho, amor, afeto, respeito, compreensão, para citar 

alguns valores essenciais da condição humana. 

A respeito desse assunto, Luiz Antônio França, saxofonista, ex-aluno e 

colaborador da escola de música de Cruzeta diz que a chegada de 

Bembém na banda mudou a dinâmica do trabalho. O mestre deu uma 

conotação social e implantou o que denomina de “sistema de 

multiplicadores do conhecimento”. As noções de compartilhamento são 

notadas nas falas dos músicos pertencentes tanto à banda de cruzeta 

quanto na de Caicó. 

Eu aprendi com Bembém que o que a gente aprende não é para nós, 
temos que pensar nos outros também (Gilvânia Flávia de Lima Dantas, 
clarinetista, 20 anos). 

A lição de vida que a música me deixou foi essa questão de perder a 
individualidade, de saber que não estamos sozinhos, que a gente não 
aprende somente para si, a gente tem que deixar o que aprende 
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para alguém [...] aprendi não somente música, mas a também saber 
conviver com as pessoas (Paula Francinete de Araújo Vicente, 
clarinetista, 19, anos). 

[Bembém] trabalha muito bem a relação entre os músicos do naipe, 
nós ensaiamos conjuntamente de forma que qualquer um possa fazer 
o solo. E quando alguém não vai bem, nós conversamos e procuramos 
resolver conjuntamente (Luiz Antônio Dantas França, saxofonista, 30 
anos). 

Desse modo, em ambas as comunidades musicais, pode-se dizer que se 

tem uma unidade numa pluralidade. O compartilhamento dá-se no modo 

como os aprendizes poderão aprender a “viver uma união musical do 

indivíduo com o grupo que resulte num desabrochar do individuo e do 

grupo: cada ouvinte interpreta a emoção do seu próprio jeito e, ao mesmo 

tempo participa das reações dos outros...”. (SNYDERS, 1992, p. 92). 

vivace: a alegria da música e a solidariedade 

Uma das personalidades que tem tornado possível o trabalho musical e 

social desenvolvido nas cidades de Caicó e Cruzeta é a professora 

Margareth Keller. Natural da Suíça, é formada em música pelo 

konservatoriun Zurich; especialista em educação, título adquirido em 

Salsburgo; graduada em flauta transversal, nos Estados Unidos, e 

musicoterapia, por uma universidade londrina. A sua vinda ao Rio Grande do 

Norte decorre de sua participação no projeto “Aldeias SOS Internacional”, 

no qual é voluntária como professora de flauta. O mestre Ubaldo relata que, 

entre as opções que lhe foram oferecidas pela unidade matriz das “Aldeias 

SOS” para conhecer, a professora olhou o mapa do Brasil e escolheu a costa 
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do Rio Grande do Norte. Keller não dispunha de nenhuma informação das 

atividades musicais desenvolvidas pelas Aldeias SOS no Brasil. 

Chegando a Caicó, a professora Keller constatou que não havia 

nenhum projeto com a música na Aldeia SOS e procurou, inicialmente, 

contatar músicos para tocar e compartilhar idéias sobre música. Conheceu, 

então, Ubaldo Medeiros, com quem passou a compartilhar freqüentes 

encontros musicais. 

 Professora Margareth Keller. 

Após se 

familiarizar com a 

realidade da Aldeia, 

sugeriu à direção a 

criação de uma 

banda de música. 

Não obtendo 

resposta, resolveu, 

por iniciativa própria, começar um trabalho de musicalização. Adquiriu, 

também com recursos próprios, um conjunto de flautas doce. O resultado 

desse trabalho surpreendeu a direção que resolveu implantar oficialmente 

uma escola de música e a Filarmônica Hermann Gmeiner. De volta à Europa, 

Keller indicou Ubaldo Medeiros para continuar seu trabalho. 

No primeiro encontro que tive com a professora Margareth Keller, ela

me pareceu bastante tímida. Com um ar de simplicidade, passou-me a 

impressão de uma pessoa bastante quieta, o que não me permitiu, nesse 
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primeiro momento, compreender a grandeza que residia no seu trabalho 

social em beneficio de crianças carentes em vários paises. 

Durante um dos ensaios do quarteto de saxofones da Escola de Música 

da UFRN, grupo formado por alunos dos cursos técnicos e bacharelado, 

Ubaldo Medeiros, aluno do curso técnico, integrante do quarteto, convidou 

a professora Keller para assistir ao ensaio do nosso grupo. Recebi, então, a 

visita da professora que participou como ouvinte do ensaio. Não houve 

oportunidade, naquele momento, de conversarmos sobre os assuntos 

relacionados à minha pesquisa, ou seja, sobre a Filarmônica Hermann 

Gmeiner e a Filarmônica 24 de Outubro. 

A professora Keller assistiu ao ensaio do quarteto de saxofones 

totalmente em silencio. Ao final, elogiou o grupo pelo trabalho que estava 

realizando e não fez nenhuma observação técnica quanto à performance. 

Encerramos o ensaio e nos dirigimos ao auditório da reitoria para a 

realização de uma apresentação que marcava o inicio do semestre letivo 

de 2003.1. Em face da expectativa que normalmente se cria em função de 

um recital, não foi possível nessa oportunidade dialogar com a professora. 

No ano de 2004 voltei a me encontrar com a professora Margareth 

Keller na cidade de Cruzeta, durante o “Encontro interestadual para 

instrumentistas de bandas de música”, que contou com mais de setecentos 

participantes. O Encontro foi promovido pela AMUSIC, com o patrocínio do 

governo do Estado, através da Fundação José Augusto. 

Num clima de festa pelo sucesso do evento, voltei a conversar com a 
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professora Keller na praça da cidade. A Filarmônica 24 de Outubro acabara 

de fazer uma apresentação quando iniciamos uma conversa com a 

participação também de Bembém e sua esposa. 

Inicialmente, perguntei sobre suas atividades em Caicó. Ela repondeu 

que acompanhava a parte artística musical dos projetos das Aldeias SOS, 

mas também quando está no Rio Grande do Norte gosta de trabalhar com 

os alunos, tanto do projeto de Caicó como os de Cruzeta, por encontrar um 

“espírito apaixonante” que a fascina, a ponto de dedicar suas férias a esses 

projetos. 

Minha grande expectativa era conhecer como foi o seu primeiro 

contato com os alunos da escola de Cruzeta. Sem entender, ainda, o 

porquê do meu interesse pelo assunto, diria até que um pouco tímida, ela 

me conta que no de 1996 estava em Caicó cuidando dos seus 

compromissos com a Aldeia SOS quando Ubaldo Medeiros a convidou para 

conhecer o trabalho social que iniciara em Cruzeta. Ela me revelou que foi

paixão à primeira vista. Como pessoa sensível que é, a professora Keller 

encontrou a extrema carência materializada naquele ambiente, mas 

também encontrou talentos, vontade de querer saber. Em suas palavras, “foi 

apaixonante”. 

Em outro trecho da conversa, Ubaldo justificou a insistência ao convite 

para que a professora Keller ouvisse a banda de Cruzeta: 

Eu fui conversar com ela que eu estava com muito dó, porque tinha 
deixado aquele trabalho e sabia que ia porque não tinha apoio 
nenhum. Aquela banda eu montei fazendo festas promocionais [...] Eu 
compus uma valsa e coloquei o nome de Margareth Keller e convidei 
a banda de Cruzeta para vir tocar aqui na Aldeia na despedida dela. 
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Ela vai embora a banda fica “caindo”, Bembém chegava e dizia 
“Ubaldo a banda não tem apoio”. 

A professora Keller assistiu à apresentação e, em seguida, retornou para 

seu país. 

Ubaldo tinha se afastado da direção da Banda de Cruzeta, mas indicou 

para seu lugar Humberto Carlos Dantas que estava realizando, segundo 

relata o mestre, um ótimo trabalho musical, contudo enfrentava dificuldades 

pela falta de apoio e sustentação a um projeto de tal envergadura. As 

dificuldades se acentuaram quando, no ano de 1990, um acidente 

automobilístico inutilizou os instrumentos musicais comprometendo a 

continuidade do trabalho. Embora tenha havido sensibilidade por parte do 

prefeito local, em recuperar alguns instrumentos, as dificuldades 

continuavam. A professora Kelly tomou conhecimento desse fato e pediu a 

Ubaldo que levasse à banda de Cruzeta uma quantia dentro de um 

envelope, explicando que tal quantia deveria ser aplicada na aquisição de 

novos instrumentos. 

Ubaldo conta que, no retorno da professora ao Brasil, no ano seguinte, 

começou a incentivá-la a conhecer um pouco mais do trabalho 

desenvolvido em Cruzeta: “Eu tinha tanto interesse que a banda não 

morresse, pois afinal, eu tinha sido o fundador. Ela foi se envolvendo e 

começou a ajudar”. 

Noutra oportunidade, Bembém descreve dois episódios que fizeram 

com que a professora Margareth Keller se sentisse atraída por querer ajudar 

o projeto da banda-escola de Cruzeta: 
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Uma das coisas que Margareth reparou e ficou impressionada no 
primeiro ensaio que ela foi assistir: um menino “telecando” e o outro 
querendo ajudar [...] Ela disse que foram duas coisas, justamente, que 
fizeram ela decidir que era aquilo que buscava; uma foi um menino 
tocando tuba dançando e, outra, um menino tocando errado e outro 
querendo ajudar. 

Esse depoimento revela dois elementos fundamentais nesse processo: a 

alegria e a solidariedade. A alegria; a satisfação pela música em espaços 

onde predominam a extrema carência, e a solidariedade pelo outro, em 

compartilhar o aprendido. 

Segundo Bembém, a professora Keller, além de dedicar suas férias a 

ministrar aulas nessas comunidades, mantém remessas anuais de recursos 

financeiros que permitem custear o programa de “multiplicadores”, bolsistas 

aprovados em cursos oficiais da EMUFRN e demais custos. Além disso, é  

comum a doação de instrumentos aos alunos em nível de profissionalização, 

que não possuem condições financeiras de adquirir o instrumento. 

Para os aprendizes dessas comunidades, a professora Keller representa 

a pessoa que tornou possível a realização de sonhos, é mais do que a 

professora patrocinadora. Veja-se, a esse respeito, o que comentam alguns 

aprendizes: 

Em não sei nem falar sobre ela; é doce e meiga como uma criança, 
conforta a gente tira esse carrego que os nossos pais implantam na 
cabeça da gente de dinheiro em primeiro lugar. Quando ela está 
presente até os nossos pais reconhecem a beleza do trabalho 
(Francisco Canindé de Medeiros Sena, trompetista, 21 anos). 

O período que fiquei na casa dela na Suíça para estudar jazz percebi 
a preocupação com que demonstrava por mim, e isso me faz senti-la 
como uma madrinha (Fernando Fernandes, saxofonista, 21 anos). 

Falar da professora Margareth me deixa muito feliz, porque foi uma 
pessoa, assim, que Deus mandou, muito abençoada, na minha vida. 
Porque ela foi quem me deu os recursos que hoje 
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eu posso usufruir. Através dela eu consegui uma bolsa para estudar 
aqui em Natal. Através dela eu consegui um instrumento, que acho 
que até hoje eu não teria conseguido comprar minha clarineta. E 
também o apoio moral. A gente tem uma afinidade muito grande 
como amiga. A gente está sempre escrevendo uma para a outra. 
Então ela é uma peça fundamentais na minha vida. Eu sempre digo 
pra ela que sem ela, com certeza, não teria chegado até onde estou 
(Susana Maiara, clarinetista, 24 anos). 

Conforme identificamos nas falas dos aprendizes entrevistados, a 

professora Keller é para eles madrinha, financiadora e amiga. Há aqui uma 

relação solidária que ultrapassa o mero assistencialismo social. Margareth 

Keller é vista pelos aprendizes como a pessoa que alivia o fardo da 

cobrança feita a eles pelos pais para a busca de uma profissão ou atividade 

que provenha sustento imediato e maior rentabilidade. O ato de trocar 

correspondências com eles com freqüência, possibilita o uso de um 

pronome de tratamento que denote uma relação estreita entre a professora 

e os aprendizes, é, portanto, considerada uma amiga. 

Por extensão de sentido, a palavra “madrinha” significa protetora, 

auxiliadora, patrocinadora. A madrinha, no interior norte-rio-grandense, 

tradicionalmente era a pessoa que servia de testemunha em batizados; era 

uma segunda mãe; na ausência dos pais, provia de tudo quanto fosse 

necessário ao afilhado. É nesse contexto que a palavra ganha sentido no 

âmbito da banda e de seus músicos afilhados. 

Assim, a professora Margareth Keller busca na solidariedade humana, 

no espírito cooperativo dos moradores de sua cidade, na Suíça, um ponto 

de intercessão com as cidades de Cruzeta e Caicó, demonstrando ser 

possível pensar local e agir global como quer Edgar Morin. 
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Nos dias atuais temos visto a participação de organizações não-

governamentais (ONGs) em programas no campo das artes, esportes, 

informática, saúde preventiva e outras modalidades de apoio social, com o 

objetivo de reduzir a desigualdade existente entre as camadas sociais. 

Convém ressaltar que assumir a responsabilidade nessa caminhada é 

uma questão de vontade, de atitude, de sentir-se inserido, partícipe de uma 

história de muitos atores, no qual é dado a cada um a possibilidade de 

intervir e mudar o percurso dessa história. Essa tarefa é premissa de todos e 

não somente do poder público e dos órgãos oficiais de fomento à 

educação e à cultura. 

Não queremos as instituições musicais desprovidas de sensibilidade 

humana. Salvaguardar, portanto, os espaços da tradição por onde passa o 

fluxo criativo presente nas bandas de música, e tão comum às expressões 

artísticas, é tarefa de um professor sensível (para usar uma expressão de 

sentido amplo) e que reconhece no discurso dos sons uma fala sonora, de 

sentido.

Se a ciência e a tecnologia revolucionaram os modos de nos 

relacionarmos com o mundo, paradoxalmente nos afastaram de nós 

mesmos. Na aurora do século XXI urge nos mobilizarmos na construção de  

um novo tempo. Se for ousada, ética e estética a premissa de que o novo 

sujeito refunda-se na civilização das idéias como quer Edgar Morin, também 

é crucial o entendimento sobre a necessidade de investir numa nova 

sensibilidade. 

131



A música atonal, ao transversalizar as tonalidades e nutrir-se de blocos 

sonoros, mesclas, de acordes híbridos, mestiços e múltiplos, pode muito bem 

servir de metáfora para representar outro desenho social a ser visualizado no 

mundo atual. A música atonal possui uma organização sonora não causal, 

sem efeito previsível, ao contrário do tonalismo centralizador. Transpõe o 

principio hamônico-funcional da causalidade tonal pela sístase, processo 

criativo que junta as partes. Ou seja, apresenta a idéia do todo 

organicamente ligado mesmo no âmbito da aparente desordem sonora. 

Assim, caminho e descaminho se alternam numa ação complementar e 

antagônica para permitir, na emergência da ação humana, o surgimento 

de um novo contexto no qual seja possível mudar, fazer diferente. É preciso, 

portanto, caminhar contra a desintegração cultural que tem avançado 

neste inicio de século; preservar o que o homem tem de mais belo: a 

capacidade de reconhecer no outro um legítimo outro. Um parceiro no 

compartilhamento estabelece as condições para o inicio da reconstrução 

dos espaços nos quais se preserva uma cultura que contribui na formação 

do sujeito. É nesse sentido que as bandas de música se apresentam como 

lugares grávidos de cultura, verdadeiras escolas de vida. 

coda

Toda conclusão pode (ou deveria) ser uma homenagem. Na música, a 

palavra coda (cauda), originada do italiano, é utilizada para indicar uma 

seção conclusiva de uma composição. Componho aqui uma coda em 
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prosa que reflete aspectos de uma vida tecida ao longo dos anos, a partir 

de relações com outros músicos os quais, de forma decisiva, contribuíram 

para que eu pudesse encontrar a iluminação necessária para o caminho da 

vocação a ser seguida. 

Para homenagear de forma musical, quero lembrar que toda sinfonia é 

composta e executada por gente de carne e osso e afeto. Em todo começo 

há um sonho, um desejo, uma aposta. Todo coletivo começa com um 

singular (ou com sonhos singulares). Como uma dádiva sublime erigida no 

mais puro enlace de sons, acordes e ritmos, meus primeiros passos na música 

foram orquestrados sob a batuta de Wascyli Simões, a quem dirijo esta 

homenagem. Professor plural, multifacetado, sem títulos acadêmicos é bem 

verdade, mas um oboísta excepcional, senhor de suas interpretações, 

conhecedor não só das técnicas do oficio do ensino musical, mas também 

um artista sensível, um disseminador da música, um homem preocupado em 

colaborar de forma ampla para o crescimento intelectual, ético e moral dos 

seus alunos. 

Wascyli Simões dos Anjos nasceu em 26 de outubro de 1928 na cidade 

de Recife, Pernambuco. Aos onze anos de idade ingressa na Escola Industrial 

e começa a estudar teoria musical, solfejo e clarineta na banda dessa 

escola. Passados quatro anos de estudo na clarineta, resolve dedicar-se ao 

oboé, por incentivo do maestro Antônio Fittipaldi, então regente da 

Orquestra Sinfônica do Recife. Aos quinze anos ingressa na Orquestra 

Sinfônica do Recife como estagiário e, logo aos dezoito, é contratado  
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profissionalmente para o cargo de segundo oboé, cujo spala do naipe era o 

oboísta Renato Bruno. 

Sua formação musical deu-se no Conservatório Pernambucano de 

Música, com aulas de teoria musical, solfejo e oboé, e nas participações em 

master classes, ministradas por oboístas de referências nacional e 

internacional, que eventualmente passavam por Recife. Entretanto, o 

autodidatismo é um elemento predominante na sua formação. 

Em Recife, como profissional da música, participou da criação de vários 

grupos musicais, entre eles a Orquestra Sinfônica da Rádio Jornal do 

Commercio e a Orquestra Armorial, juntamente com os músicos Cussy de 

Almeida e Clóvis Pereira. Foi ainda fundador do primeiro quinteto de sopros 

dessa cidade. O primeiro cargo exercido como docente foi no Colégio 

Musical da Juventude, dirigido pelo maestro Eleazar de Carvalho, numa 

participação voluntária e sem remuneração. 

Como professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

lecionou oboé, flauta, clarineta, saxofone e flauta doce, o que demonstra 

grande versatilidade, pois mesmo não possuindo um estudo formal como  

instrumentista, o fato de lecionar diversos instrumentos demonstra o perfil de 

um “mestre” na concepção estrita do termo utilizado no âmbito das bandas 

de música. 

É contratado como professor na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mesmo sem títulos 

acadêmicos, mas com o reconhecimento da vasta experiência no campo 
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da música erudita. Desse modo, passa a atuar em três estados 

simultaneamente: Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nesse 

último, além de ministrar aulas dos instrumentos já mencionados, é pioneiro 

na criação de grupos de música de câmara. Participou da fundação da 

Orquestra Sinfônica da Paraíba e, em Natal, da Orquestra Sinfônica do Rio 

Grande do Norte, nos idos de 1970. Na Escola de Música da UFRN (EMUFRN), 

lecionou instrumentos de palhetas (oboé, clarineta, saxofone), além da 

flauta transversal e doce. Pioneiro no trabalho com música de câmara, cria, 

no início da década de 1970, o Quinteto de Sopros da EMUFRN. 

Conheci o professor Wascyli quando Ingressei na EMUFRN no ano de 

1977.  Fui apresentado por ele ao Concerto n. 1 do compositor alemão Carl 

Maria Von Weber (1786-1826), para clarineta e orquestra, obra integrante do 

repertório do II Concurso Jovem Instrumentista Brasileiro, realizado 

bienalmente na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Foi um grande 

desafio, pois, essa obra, naquela fase de meus estudos, se apresentava de 

modo denso em seus recursos técnicos e interpretativos. A obra exigia 

conhecimentos estilísticos do período clássico, domínio do instrumento no 

que diz respeito à afinação e sonoridade, bem como o domínio fluente da 

leitura musical. Foi, na minha expectativa, um obstáculo quase 

intransponível. 

O professor Wascyli propôs que eu estudasse essa obra. Caso vencesse 

as dificuldades técnicas e musicais, ele me indicaria para participar da 

seleção do II Concurso de Jovens Instrumentistas Brasileiros. O professor 
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recomendou-me que ouvisse a gravação, estudasse a partitura e tentasse 

apreender a ‘fala sonora’ (i.e.), as intenções interpretativas propostas e 

procurasse re-significar conceitos. Foi o que tentei fazer. A respiração, até 

então percebida unicamente como uma necessidade biológica, era agora, 

nessa nova perspectiva, um ótimo recurso técnico-interpretativo que faria 

toda a diferença na performance musical. Na linearidade melódica, a 

respiração separa as frases musicais, mas também as liga e religa, 

evidenciando o repouso e o silêncio, elementos fundamentais à 

interpretação. Outro aspecto importante foi a necessidade da flexibilização 

do tempo mecânico, metronômico. O metrônomo, para o estudo da 

técnica, é um instrumento imprescindível ao músico. Na verdade, num 

primeiro momento é indispensável à aquisição do controle matemático da 

pulsação rítmica, para daí, em  seguida, libertar-se dele. O tempo 
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metronômico está presente, é bem verdade, entretanto, o artista, ao imprimir 

sua marca pela performance, situa-se na transversalidade do tempo musical. 

Ou seja, conduz seu tempo, sua interpretação sem criar defasagem com a 

pulsação metronômica, de modo acrônico. 

De modo intenso dediquei-me a estudar o repertório do concurso até 

conquistar do professor, em virtude do nível técnico musical por mim 

alcançado e demonstrado, a indicação para participar do evento. Com 

esforço, conquistei a primeira colocação no concurso. Mas a lição 

significativa viria ocorrer após esse fato. Ao retornar, meu professor me fala 

que aquela teria sido apenas uma primeira etapa e que, nas diversas vezes 

Quinteto de Sopros da UFRN (entre as décadas de 1970 e 1980): da esquerda pra 
direita, Ronaldo Lima, Péricles Johnson, Regina Lima, Wascyli Simões e Maviael 

que tocasse aquele repertório, ainda assim seria como se fosse a primeira 

vez. A grande lição aprendida com o mestre Wascyli foi a de que o artista só 
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se completa com a sua morte, pois enquanto intérprete sua obra está 

sempre inacabada, a depender do seu próprio poder de re-significá-la. 

Estudei com o professor Wascyli uma década, de 1977 a 1987. De modo 

que, com ele, não aprendi só música. Na convivência do dia a dia, aprendi 

lições que comportam a solidariedade, o compartilhamento, o amor e 

principalmente a alegria da música, como defende Snyders (1992): a alegria 

de estar junto em música (tocar, compor e ouvir música em grupo), de se  

comunicar com outros, de ver a música como linguagem não traduzível, mas 

assim mesmo significativa. 

Talento e paixão são duas características do professor Wascyli. Talento 

para a música e paixão pelo ensino. Condições fundamentais na construção 

de um professor humanista. Por isso e muito mais, ao professor Wascyli, esta 

homenagem.
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