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Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

Ricardo Reis, Heterônimo de Fernando Pessoa
Publicado em “Odes”
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RESUMO

Este trabalho busca compreender o que é a Escola Brasileira de Clarineta a partir da segunda
metade do século XX, tomando como referência a experiência e a história de vida de um
clarinetista que participou de seu processo de consolidação, a saber, o Professor José Cardoso
Botelho. Através da ferramenta da memória social, foi possível se obter dados que coligissem
traços característicos desta escola, assim como informações históricas a partir dos quais os
aspectos observados parecem ter surgido. A análise demonstrou, ainda, a forte presença do
paradigma Mestre-Aprendiz na construção desta escola e como este se relaciona com a
pedagogia, formação profissional e concepção ideológica na área das Práticas Interpretativas.
A abordagem utilizada confia que a história de vida do personagem investigado envolve-se
com a história da própria escola, de sorte que a sua trajetória é permeada por elementos
constitutivos da identidade de ambos, o mestre e a escola a que pertence.

Palavras-chave
Memória Social, Oralidade, Escola Brasileira de Clarineta, Professor José Botelho, História

da Clarineta no Brasil.
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Introdução

A palavra Escola tem, ordinariamente, muitos significados e aplicações. Denomina-se por

Escola uma grande variedade de diferentes categorias de idéias. Mesmo que nos circunscrevamos à

área da Música, esta palavra faz sublinhar uma miríade de possibilidades, dentre as quais

poderíamos citar: um simples local de ensino formal (Escola de Música, Escola de Teatro, Escola de

Dança), a tradição da prática de um determinado gênero musical dada por um segmento de uma

comunidade (Escola de Samba), os domínios de uma tradição musical idiossincrática oriunda ou

característica de um determinado local e perpetuada através dos anos pelos seus seguidores (Escola

Francesa, Escola Alemã, Escola Brasileira), a perspectiva, abordagem ou método específico adotado

por uma pessoa sobre uma ramificação ou questão teórica, cujo conjunto de idéias é disseminado

através de seus escritos e discípulos (Escola de Rameau, sobre os procedimentos de Harmonia

Tonal; Escola de Debussy, Escola Shöenberguiana, sobre os fundamentos da Composição Musical).

Porque uma Escola é algo aparentemente tão amplo e genérico, poderíamos supor que em

grande parte nossa vida é permeada por escolas. Não só o local onde estudamos, mas a linha

filosófico-ideológica que seguimos, nossas crenças e convicções, nossas diretrizes de conduta e

comportamento, os elementos da cosmologia que compõe nossa visão de mundo, os argumentos e

referências teóricas que regulam as dinâmicas de nossas interpretações, nossa maneira de nos achar

no planeta e na sociedade... enfim, ainda que talvez não saibamos ou não atentemos detidamente, é

possível que estejamos, de modo significativo, com freqüência nos encontrando de certa forma

como continuadores dos modelos que permearam a nossa formação. Conseqüentemente, estamos,

sob este prisma, inseridos em uma escola. É assim, por exemplo, que um filho se espelha em seus

pais, que um discípulo se espelha em seu mestre, que um aluno se espelha em seu professor, de

sorte que, no arrastamento de significados que são trocados nestas relações, muitas vezes

notavelmente longas e duradouras, o filho vem a tornar-se pai em algo semelhante aos seus

progenitores, como o discípulo ou o aluno se tornam mestres ou professores em muito afins à linha

daqueles que lhes tutelaram o ensino.

Dentro do escopo deste trabalho, entendemos por Escola a pluralidade de concepções

estéticas, ideológicas, filosóficas e técnicas que conduzem à disseminação de um fazer musical

específico na área de Práticas Interpretativas da Música. Entendemos que este fazer é não apenas
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puramente pedagógico, mas um traço fortemente cultural presente no grupo daqueles sujeitos

envolvidos no processo de formação e perpetuação desta prática. Compreendemos que a Escola, na

prática destes sujeitos, admite também seus traços peculiares, idiossincrasias e crenças,

desenvolvidos, validados e revalidados através de muitos anos de contato entre mestres e

aprendizes, professores e alunos. Concebemos que a construção de um escola requer uma trajetória

previamente cumprida pelo mestre e o conseqüente acúmulo, na bagagem recolhida desta viagem,

de certa sabedoria, de qualquer conjunto de conhecimentos práticos arregimentados sob a égide da

experiência vivida, de que resulta muitas trocas entre ele, o mestre, e seus seguidores. A escola,

portanto, é uma ocorrência processual e coletiva. É assim que os alunos de um determinado

professor tendem a utilizar palhetas de forças próximas, acessórios de mesma marca, ou a adotar

procedimentos interpretativos semelhantes, mesmas soluções de digitações, dentre outros traços

oriundos da formação sedimentada especificamente nos saberes de seu mestre. A escola, no corpo

deste trabalho, é configurada como efeito direto da tradição mestre-discipular.1

FREIRE (1992) caracteriza as escolas de práticas interpretativas como um sistema rígido,

calcado na relação mestre-aprendiz, centrado notadamente na técnica instrumental, de caráter oral e

de fraca formação teórica. Tece também uma crítica, pela qual estas escolas seriam, atualmente,

responsáveis pela geração de músicos tecnicamente acrobatas porém de pouco conhecimento

teórico, musicológico e, portanto, de poucas incursões reflexivas sobre a música e as artes.

O termo “mestre-aprendiz”, conforme citado por FREIRE (1992), ou o seu equivalente

“meste-discípulo”, no entanto, não são usado no campo das Práticas Interpretativas, sendo portanto

oriundos de ponderações sobre o tema. Os termos correspondentes usados corriqueiramente entre os

músicos são “professor” e “aluno”. Todavia, o modelo sugerido está presente nas práticas destes

sujeitos e, para eles, entende-se por “professor” muito mais do que simplesmente o que um docente

representa no âmbito de um curso. É tido por professor o mestre norteador da formação completa de

um aluno.

Muito amiúde, os alunos não têm, em sua trajetória de profissionalização, mais do que um

único professor, o qual o gradua durante anos, lapidando-o em sua técnica e traduzindo-lhe toda a

sua experiência e conhecimentos. Do mesmo modo, “aluno” representa, com efeito, o seguidor

deste mestre. Ainda, o professor de seu professor é referido pelo aluno, no vocabulário destes

sujeitos, segundo o termo “avô musical”, indicando que existe, nas relações entre mestres e

1 Os próximos capítulos explorarão mais detidamente as relações internas de causalidade entre o paradigma mestre-
discípulo, a trajetória do mestre, a memória coletiva do grupo de discípulos no adro deste e a formação de uma
escola a partir deste microcosmos social.
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discípulos, traços fortes de linhagem e herança, atribuindo caracteres culturais relevantes a estas

relações. Este último termo é proferido sempre com muito respeito e orgulho, indicando a alegria e

a honra de um estudante de música por se saber aceito dentro dos quadros ilustres de uma linhagem,

de um clã de profissionais de seu instrumento, considerados nobres e virtuoses qualificados. Por

isto, é usual que um aluno esforce-se tanto por se manter fiel a um mesmo professor, vindo a tratá-

lo como mestre mesmo muitos anos depois de se tornar ele mesmo um mestre e obter, assim, grande

plêiade de alunos a lhe sucederem.2

Jamais se espera que um mestre interfira, ainda que da forma mais sutil, no trabalho que outro

mestre realiza com seus alunos3. Genericamente, se um professor de instrumento detecta que um

aluno de outro professor está com algum problema técnico devido à omissão, falta de zelo ou má

orientação por parte de seu professor, espera-se que nada faça ele para corrigir ou orientar o aluno,

sob pena de sua intervenção ser mal vista ou, em alguns casos, considerada como um

comportamento anti-ético, uma sabotagem, traição profissional.

Ainda, para se delimitar território, assim como para se inferir quanto à seriedade ou qualidade

de um aluno, usa-se que estes sejam apresentados e referidos pela identidade de seu mestre (“este

é ..., aluno do Professor ...”). Para aquele que ainda não se estabeleceu no meio profissional, o

prefixo do seu mestre pode, muitas vezes, servir de fator decisório para a sua avaliação e

contratação ou aceitação frente à oportunidade de um trabalho.

A ligação entre mestre e discípulo é um laço forte e consistente. É comum que, para além das

ocasiões de aulas, ambos mantenham contato estreito por meio telefônico, ou se visitem, participem

de encontros sociais, almocem juntos, visitem-se às famílias, acompanhem um ao outro em

concertos, ensaios e ocasiões diversas. SHANKAR (1978) descreve a escolha do mestre e sua

relação com o discípulo como vitalícia e mais importante que a escolha do cônjuge matrimonial,

pois mestre e discípulo compartilham uma relação de confidência, respeito, adoração, reverência e,

por fim, amor.

O guru [mestre], enquanto doador nesta relação, parece ser todo-poderoso. Muitas vezes,
ele pode ser irracional, severo, ou arrogante, conquanto o guru ideal não é nada disto.
Idealmente, ele deve responder aos esforços do discípulo e amá-lo quase que como a seu
próprio filho. (SHANKAR, 1978, p. 11)4

2 Para SHANKAR (1978, p. 13), um verdadeiro mestre nunca conclui seus estudos e se conserva, portanto, em
constante desenvolvimento e crescimento, de sorte a que seus antigos discípulos, ora tornados profissionais, possam
terem-no como fonte segura e, oportunamente, voltarem a ele em busca de orientação e inspiração.

3 Quebrar esta regra pode implicar em uma infração ética grave e que pode levar a um mestre um relevante descrédito
do meio, ainda que, profissionalmente, este seja muito capaz.

4 Tradução do autor deste trabalho. Originalmente:
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As escolas de Práticas Interpretativas são sustentadas acentuadamente por tradição oral, no

contato pessoal entre mestre e discípulo, nas conversas e discussões sobre os assuntos técnicos, nas

visões de mundo e experiências que o mestre é capaz de traduzir aos seus aprendizes, nas práticas

em conjunto, onde o mestre e o discípulo entram na cena profissional lado a lado. Ao mestre não é

dado que escreva nada, ou, quando muito, pequenos cadernos de exercícios técnicos, que, quando

escritos, serão religiosamente adotados pela grande maioria (senão todos) de seus discípulos,

porventura vertidos em mestres. Ao aluno não é esperado que leia nada além de seus estudos

diários, as obras de seu repertório e as peças que seu mestre julgou propícias para seu estudo

naquele dado período. Obras compostas por um mestre, contudo, têm em seus discípulos seus mais

fiéis e ardorosos propagadores. Por isso, não raro mestres e discípulos tornam-se grandes amigos.

Com esta postura não desejamos omitir o caráter intelectual da profissão de músico,

especialmente do intérprete. O esforço de lapidação pessoal para se alcançar uma boa técnica e o

empenho necessário para se desenvolver habilidades e refinamentos de interpretação notórias são

extremamente penosos e de difícil alcance, requisitando grande esforço intelectual dos praticantes

de música, além de muito tempo de reflexão e meditação sobre a gerência da técnica e as

concepções artísticas que a devem nortear. A interpretação conjuga a perícia técnica com a destreza

da percepção intelectual de uma escola aplicadas em um esforço de representação. Contudo, as

visíveis discrepâncias entre a formação teórica convencional e a prática musical, apoiada na

oralidade e no caráter mestre-discipular, leva a muitos preconceitos e desconhecimentos em torno

dos músicos e suas atividades. Nas palavras de SILVEIRA (2012):

Apesar da importância da arte para a sociedade, verifica-se o paradoxo da desvalorização
do trabalho do artista. Etimologicamente, a palavra arte, derivada do latim ars, -tis
(correspondente ao grego techné), significa, em sentido amplo, criar, fazer ou produzir
alguma coisa, sendo o artista/artesão, portanto, aquele que cria, fabrica ou produz a partir
de algo. A sociedade ocidental dissociou, durante séculos, o elemento intelectual inerente à
concepção da obra de arte e associou a atividade do artista a uma atividade meramente
manual. No Brasil, a título de exemplo, a música era ensinada por religiosos, mas a
atividade era exercida, inicialmente, por índios, depois por negros e mulatos. O músico usa
suas mãos para tocar seu instrumento; portanto, seria socialmente inferior. (SILVEIRA,
2012, p. 38).

É desejo de todo mestre ser superado pelo seu discípulo, embora nunca o admita ou lhe

The guru, as the giver in this relationship, seems to be all-powerful. Often, he may be
unreasonable, harsh, or haughty, though the ideal guru is none of these. Ideally, he should
respond to the efforts of the disciple and love him almost as his own child. (SHANKAR,
1978, p. 11).
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facilite o caminho para tanto, pois a sua superação pelo discípulo representa ao mestre a sua

superação sobre si próprio, a coroação pelo seu empenho e dedicação abnegados. Todavia, é

também desejo ardente do discípulo que este supere o seu mestre; não para que se torne melhor do

que ele, pois o discípulo sempre transportará o seu mestre para o ponto infinito e ideal do

intangível, do etéreo e indelével, mas para que, mirando-se neste inalcançável que toma por ideal,

garanta nunca se desviar da senda estreita e árdua que deve perseguir durante toda a vida. Assim, o

mestre representa, para o discípulo, aquilo sobre que, sendo inatingível, faz gravitar tudo que se

possa auferir, o destino último e final da suplantação infinda.

FREIRE (1992) e HARNONCOURT (1990) ressaltam o aspecto oral e pessoal das escolas de

práticas interpretativas, onde grande parte do aprendizado precisa ser vivido, experimentado, e não

documentado ou escrito. Para HARNONCOURT (1990, p. 20):

Em geral, as idéias sobre a natureza e a extensão das modificações por que passou a prática
musical, em inúmeras etapas, não são muito claras (…); é o caso da notação, até a metade
do século XVII submetida a constantes modificações e da qual certos sinais, tidos então por
fixados, não deixaram de ser utilizados de modo muito diverso até o fim do século XVIII.
O músico atual toca exatamente o que está escrito na partitura, sem saber que a notação
matemática e precisa só se tornou corrente no século XIX.

Conforme o autor afirma, as dessemelhanças entre as práticas das escolas foram, até o século

XIX, intensas o suficiente para que se atribuíssem significados diferentes aos mesmos símbolos de

notação musical, resultando em interpretações distintas. Por este motivo, até o mencionado século,

muitos compositores comumente optavam por omitir ostensivamente os sinais de interpretação

(articulações, agógicas, fraseados, ornamentações, etc.) de suas obras, confiando nas escolhas dos

intérpretes para os quais compunham, ou dialogando com eles.

SHANKAR (1978, p. 13), por sua vez e de modo mais extremo, confere às práticas

interpretativas a acentuada ausência de documentos escritos, mormente nos primeiros anos de

desenvolvimento do discípulo, que aprende a confiar apenas na tradição oral a ele segredada pelo

mestre e na força de fixação de sua memória, beneficiada pela prática incessante e repetitiva de um

treinamento profissional concernente ao mínimo de oito horas diárias de dedicação vocal ou

instrumental.

Dispondo mesmo de poucos documentos escritos, estas escolas, no entanto, revelam grande

vigor e consistência, como também resistência ao espaço e ao tempo, demonstrando notáveis

vínculos com sua história e acentuada capacidade de manutenção de suas tradições. A eficiência da

sua proliferação oral, sempre partindo de um mestre experimentado para seus discípulos ávidos de
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seu saber, ao tornar viva a divulgação de conhecimentos e sustentar fortes as suas ligações com o

passado, propicia grande imbricação de conhecimentos, não obstante sobreviva em uma sociedade

cuja ênfase é a cultura escrita5. Defendendo a oralidade e seus mecanismos de operação,

ZUMTHOR (2010) comenta:

É inútil julgar a oralidade de modo negativo, realçando-lhe os traços que contrastam com a
escritura. Oralidade não significa analfabetismo, o qual, despojado dos valores próprios da
voz e de qualquer função social positiva, é percebido como uma lacuna. Como é impossível
conceber realmente, intimamente, o que pode ser uma sociedade de pura oralidade
(supondo-se que tenha existido algum dia!), toda oralidade nos aparece mais ou menos
como sobrevivência, reemergência de um antes, de um início, de uma origem.
(ZUMTHOR, 2010, p. 24-25)

Portanto, o aspecto cultural do fazer destas escolas torna-se relevante, em especial buscando-

se entender como é a dinâmica dentro do ambiente e das relações mestre-discípulo que formam

gerações de músicos de uma mesma linhagem.

Pode-se atribuir, segundo apontam FREIRE (1992) e HARNONCOURT (1990), a constância

e estabilidade das escolas de Práticas Interpretativas ao sistema de Conservatórios, criado na

França, após a Revolução Francesa, e que rapidamente se disseminou pela Europa e pelo mundo. Os

Conservatórios, assim, formalizaram institucionalmente o que já era realizado informalmente na

prática: a formação de alunos a partir de um professor que ministra aulas práticas e individuais,

fundamentadas em exercícios técnicos intensos e estudo detido de repertório, onde os detalhes de

interpretação são apreendidos pelos alunos através do contato pessoal com seu professor, pelos seus

ensinamentos proferidos oralmente e por ouvi-lo executando seu instrumento, a título de exemplo e

demonstração.

O modelo de conservatórios estabeleceu-se no Brasil muito gradualmente, a partir da segunda

metade do século XIX, época em que escolas ou cursos de música eram raros e as aulas particulares

de música (em geral em residências) eram responsáveis pela formação da grande maioria dos

profissionais de música do país (BARROS, 1998). “O ensino de música, como de resto, toda a

educação, se fazia em aulas particulares, que só os mais ricos podiam pagar.” (FONSECA, 1996, p.

19, citado por BARROS, 1998, p. 8). Contudo, BARROS (1998) identifica, ao campo de Práticas

Interpretativas (Piano), a presença de mestres que fundaram, no Brasil, suas escolas, sendo

perpetuados através de seus discípulos. “Tivemos importantes professores de piano que fizeram

"escola", como por exemplo Guilherme H. Fontainha e Lucia Branco, entre outros, que deixaram

5 A oposição entre oralidade e escritura será debatida mais detidamente em seções posteriores deste mesmo capítulo.
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discípulos que divulgaram e desenvolveram suas idéias e seus ensinamentos. (BARROS, 1998, p.

40)”. Deste feito, o autor localiza a presença de mestres de piano no Brasil, ao redor dos quais se

erguem escolas específicas da prática deste instrumento, devidamente difundidas pelos seus

respectivos discípulos.

HARNONCOURT (1990) aponta que, na Europa de seus dias, a lógica deste sistema ainda é

francamente aplicada na educação musical. No Brasil, as Escolas de Música de diversas

Universidades (em especial as mais antigas) têm suas origens em antigos Conservatórios6.

Atualmente, muitas Escolas de Música, ligadas ou não a Universidades, ainda aplicam a

metodologia deste sistema (FREIRE, 1992). Portanto, também institucionalmente, a área de Práticas

Interpretativas, no Brasil, tem forte ligação histórica com o modelo mestre-aprendiz, sedimentado

pelo sistema de Conservatórios francês, confiante no arrastamento pungente pelas veias da

oralidade, em que se acha imerso.

Se, conforme demonstra BARROS (1998), podemos enumerar mestres de piano fundadores

de importantes escolas de Práticas Interpretativas deste instrumento no Brasil, assim como localizá-

los no tempo e espaço, o que se pode dizer dos outros instrumentos, como a clarineta?

A pergunta central deste trabalho é a indagação sobre o que venha a ser a escola brasileira de

clarineta. Ela existe mesmo, de fato? Como podemos caracterizá-la? Existem diferenças

significativas entre a prática de clarineta no Brasil e a prática em outros países? Quais são seus

mestres e como podemos entender suas premissas filosófico-estéticas? Quantos são seus discípulos

e até que ponto eles velaram e velam pela continuação da prática de seus mestres? Existe um grande

mestre, fundador desta escola? Quando e em que parte do país esta escola teria surgido?

São, decerto, perguntas muito extensas e necessitam de um estratagema traçado

cuidadosamente, assim como uma definição de escopo que permita abordá-lo com sucesso.

Entretanto, para que isto seja feito, é necessário que, antes, haja algumas considerações sobre as

escolas de práticas interpretativas, onde a escola de clarineta se encaixa, seu modus operandi, o

ethos que conduzem seus praticantes, a força de sua tradição e história.

Entender a escola de clarineta no Brasil do século XX é, de fato, uma proposta muito ampla.

Portanto, este trabalho traçará um perfil desta baseado na história de vida de um mestre, a saber, o

6 Podemos citar a Escola de Música da UFRJ, que tem sua origem no antigo Conservatório de Música do Império,
fundado por D. Pedro II, Imperador do Brasil, a 13 de agosto de 1848, sendo este a primeira casa do gênero em solo
nacional. Ainda hoje, a Escola de Música citada ocupa o antigo prédio do Conservatório. (AUGUSTO, 2010).
Segundo estudos realizados por FREIRE (1992), esta Escola mantém significantemente a metodologia e orientação
ideológica dos antigos conservatórios franceses, inclusive na escolha do repertório de estudos e de concerto. Outros
Conservatórios fundados posteriormente também se tornaram Escolas de Música de Universidades brasileiras, como
é o caso da Escola de Música da UFMG, que se origina do Conservatório Mineiro de Música, criado em 1925
(REIS, 1993).
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Professor José Cardoso Botelho (1931-). A escolha do professor Botelho para o estabelecimento

desta empresa justifica-se pelos seguintes fatores:

• O Professor José Botelho, com 84 anos no momento da confecção deste trabalho

(2015), ainda atua como professor de clarineta e intérprete, detendo uma trajetória de

diversas décadas de ensino e atuação7;

• O Professor Botelho é responsável pela formação de um sem-número de alunos, dentre

os quais muitos deles se tornaram, por sua vez, mestres e músicos de destaque, como o

professor Sergio Burgani (primeiro clarinetista solista da OSESP, Orquestra Sinfônica

do Estado de São Paulo e professor de clarineta da UNESP, Universidade Estadual

Paulista Júlio de Mesquita Filho), além de professores de Universidades como: UNI-

RIO, UFRN, dentre outras;

• Devido aos fortes laços de amizade e afinidade profissional com os professores José

Freitas8 e José Carlos de Castro9, notou-se uma significativa troca de alunos entre estes

professores, fenômeno incomum no universo das Práticas Interpretativas e que

ampliou o leque de alunado do Professor Botelho, vez que muitos alunos destes

professores se tornaram, posteriormente, alunos do Professor Botelho;

7 Em geral, espera-se que um clarinetista, flautista, trombonista, assim como muitos outros instrumentistas de sopro,
encerrem suas atividades profissionais por volta dos 50 ou 60 anos, idade a partir da qual considera-se que o corpo
não consiga mais sustentar o esforço físico que demanda o ato de tocar o instrumento e o conseqüente exercício da
profissão. O Professor Botelho, contudo, continua tocando seu instrumento, tendo reduzido suas atividades nos
últimos anos apenas devido a um antigo problema de vista que ora se vê agravado. O referido professor argumenta
que isto é possível somente em virtude da técnica de relaxamento muscular que desenvolveu e de que dispõe para
tocar seu instrumento. Embora aposentado das atividades de músico sinfônico, o professor Botelho ainda executa, de
memória, o alto repertório para clarineta, tanto em música de câmara quanto como solista diante da orquestra, assim
como algumas peças solo, adaptações e muitos excertos sinfônicos, solistas ou não, para clarineta, seu congêneres
ou outros instrumentos.

8 José da Silva Freitas foi aluno do professor Jayoleno dos Santos, na Escola de Música da UFRJ, onde, mais tarde,
passaria a ser professor. Virtuose de seu instrumento, também ocupara o cargo de primeira clarineta solista na
Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). Hoje, encontra-se aposentado tanto do serviço docente quanto dos quadros
sinfônicos.

9 José Carlos de Castro (1937-), é clarinetista e regente, professor de clarineta aposentado da Escola de Música da
UFRJ e da Escola de Música Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Foi aluno nesta mesma Escola, onde graduou-se na
classe do professor Jayoleno dos Santos. Foi primeira clarineta solista em diversas orquestras cariocas, em especial a
Orquestra Petrobrás Pró-Música. Estudou regência com o professor Franco Ferrara, na Academia Musicale
Chigiana, em Siena, Itália. (PROMÚSICA, 2015).

Jayoleno dos Santos: clarinetista, regente, professor, pesquisador e compositor brasileiro. Nascido em 08/03/1913
(falecido em 2007). Formou-se na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil (atualmente, Escola de
Música da UFRJ). Estudou clarineta com Antão Soares, contraponto e fuga com Paulo Silva e instrumentação com J.
Otaviano. Em 1949, apresentou a tese intitulada “Aspectos da Virtuosidade na Clarineta” à Escola Nacional de
Música da UB, pela qual foi admitido como professor titular e livre-docente. Foi primeira clarineta solista da
Orquestra Sinfônica Brasileira, membro fundador da Sociedade de Música de Câmara e da Academia Nacional de
Música. Fez parte do Quinteto de Sopros da Rádio MEC. (MARCONDES, 1998, p. 714).
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• O Professor Botelho é tido no Brasil, de maneira informal, especialmente entre os

clarinetistas, como o “Papa da Clarineta”, devido ao grande número de concertos e

gravações que realizou, tanto como membro de orquestras sinfônicas quanto como

solista. Autores consagrados na música brasileira, como Francisco Mignone e José

Siqueira, dedicaram toda a sua obra para clarineta ao Professor Botelho;

• O Professor Botelho é considerado (ainda que informalmente, pois talvez não haja

ainda pesquisa documental neste sentido) em muitos lugares do mundo o representante

da escola de clarineta do Brasil, vindo a receber esporadicamente alunos e colegas

estrangeiros, além de notável reconhecimento internacional.

SILVEIRA (2012) ressalta a grande importância de músicos como José Botelho (clarineta),

Odette Ernest Dias (Flauta) e Noël Devos (Fagote), que contribuíram para um expressivo aumento

do alunado brasileiro em suas especialidades, além de contribuir de forma ostensiva para o aumento

da literatura brasileira de seus instrumentos, incentivando compositores brasileiros a que

escrevessem obras para este repertório.

FREIRE (2003), estudando a trajetória de construção da identidade do clarinetista brasileiro a

partir do prisma apresentado por Mário de Andrade em Evolução Social da Música Brasileira

(1928), aponta que:

O terceiro estágio [proposto por Mário de Andrade, de um total de quatro estágios
evolutivos da música em uma sociedade], o nacionalismo, pode ser considerado a partir do
momento que clarinetistas passam a tocar e promover o repertório brasileiro, ao invés de
apenas tocar o repertório padrão europeu. O clarinetista José Botelho, brasileiro de origem
portuguesa, formado em Portugal, abriu fronteiras nesta direção quando retornou ao Brasil
em 1952. Botelho passou a atuar como solista, influenciando vários compositores
brasileiros a escreverem para a clarineta entre eles: Francisco Mignone, Bruno Kiefer,
Nelson Macedo, Ricardo Tacuchian e A. [Alceo] Bochino [sic., Bocchino]. Botelho sempre
programou peças brasileiras em seus recitais, o que gerou comentários de colegas que o
consideravam “louco por querer tocar música brasileira, pois o público não gostava deste
tipo de música.” [indicando palavras do próprio Botelho, colhidas oralmente]. Até 1950,
poucos compositores dedicaram peças para a clarineta, [pois] a preferência sempre recaiu
sobre o piano, canto e violino. Aproximadamente 85% do repertório atual para clarineta foi
composto após 1950, e grande parte destas obras foram dedicadas a José Botelho. Desta
maneira, Botelho estabeleceu uma postura artística que incentivava a produção dos
compositores brasileiros. Como professor, Botelho influenciou vários clarinetistas a
valorizarem o repertório nacional. Em 1996, José Botelho gravou o primeiro CD com
composições [brasileiras] exclusivas para clarineta intitulado “Música Brasileira para
Clarineta e Piano.” (FREIRE, 2003, páginas não informadas)

Assim, ganha relevância a pergunta: de que forma exatamente o professor José Botelho, na
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sua trajetória de vida e na sua atuação profissional em meio ao ambiente artístico-musical brasileiro,

pôde modificar este ambiente e foi capaz de interferir, pelas suas trocas e experiências com alunos,

regentes, compositores e outros profissionais da música, na prática clarinetística dos músicos de seu

tempo e os que lhe sucederam? E como esta influência se encontra expressa na prática da clarineta

dos dias de hoje? Compreender estas respostas, diante do cenário apresentado, revela-se

consideravelmente importante para nos ajudar a modelar melhor uma possível escola brasileira de

clarineta, construída a partir da segunda metade do século XX, porém ainda presente nos dias de

hoje, viva na prática cotidiana do músico deste instrumento.

Desta forma, este trabalho propôs-se a realizar entrevistas ao Professor José Botelho,

investigando sua narrativa de vida e sua memória, suas relações com o contexto musical

profissional brasileiro, sua pedagogia, sua rede de alunos e repertório, sua participação em

orquestras, além do alcance de seus discursos e sua cosmologia musical, de modo que conseguisse,

a partir destes subsídios, promover uma análise da escola de clarineta no Brasil, segundo José

Botelho, ressaltando suas características práticas, técnicas, ideologias e seus procedimentos.

A aquisição dos dados orais provenientes destes depoimentos ocorreu em três momentos

distintos. O primeiro deles deu-se entre os dias 03, 04 e 05 de abril de 201310, quando uma longa

bateria de entrevistas foi realizada durante as manhãs, tardes e algumas noites, no apartamento onde

mora o Professor José Botelho, no bairro da Gávea, cidade do Rio de Janeiro. O entrevistado pôde

acomodar-se em seu quarto de estudos, sentado em sua poltrona, e proferiu vasto depoimento

durante horas, nestes três dias, tendo o mesmo sido gravado em algumas tomadas de áudio e vídeo.

Foi concedida acentuada liberdade e o conforto necessário para que o entrevistado falasse com

plenitude, recolhido no seio de seu lar, evocando por sua voz tudo que selecionasse de suas

memórias, considerado passível de documentação. As entrevistas não possuíram limites de tempo

ou restrição de temas, de sorte que o Botelho pôde relatar, à sua maneira, todos os fatos e opiniões

que julgasse importantes. Vez por outra, o Botelho também se comunicava por gestos ou tomava de

sua clarineta para elucidar exemplos a respeito do que defendia, fazendo curtas ou longas

demonstrações, elementos igualmente registrados em vídeo. O interlocutor manifestou-se muito

pontualmente, mantendo-se quase sempre como um espectador do discurso do Botelho, sugerindo

alguma direção apenas em último caso, quando o depoimento se perdesse ou algum assunto se

encerrasse sem que o seguinte se lhe apresentasse.

Os dados recolhidos nesta primeira etapa foram de extrema importância para o entendimento

10 O evento das entrevistas, incluindo uma preparação inicial e uma finalização para demover algumas dúvidas, tomou
os cinco dias daquela semana, a saber, de 01/04/2013 a 05/04/2013, embora as gravações tenham ocupado apenas
três destes cinco dias.
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da percepção do Professor Botelho a respeito da Música e uma melhor compreensão de sua visão de

mundo, sua pedagogia, sua forma de se expressar musicalmente e sua história de vida. Emergiram

detalhes cruciais de sua trajetória, ratificando a presença do paradigma mestre-discípulo a lhe

acompanhar os pontos fundamentais da carreira. O esquema da tradição oral das práticas

interpretativas, carreado pela necessidade de estabelecimento da trajetória do mestre, apresentou-se

como princípio de fusão entre a vida do artista, sua arte, sua maestria e seu discipulado. O colóquio

do Professor também exprimiu as relações que estabelecera com o meio musical de sua época e a

sua paulatina interferência na prática dos estudantes, músicos, compositores e regentes brasileiros,

traços relevantes para a identificação de uma escola.

O formato de entrevistas permitiu evidenciar informações provavelmente ausentes de

documentos históricos, assim como opiniões e exemplos executados ao instrumento, mostrando-se

de destacado valor para a aferição dos dados desejados. Contudo, ainda um item parecia não

comparecer tão apropriadamente às entrevistas: a prática da aula do professor Botelho. Assim,

foram recolhidos materiais em mais dois momentos, posteriores à seqüência de entrevistas, no

sentido de completar e validar os depoimentos.

No segundo momento, analisamos uma aula do Professor Botelho a um aluno particular, em

casa daquele, no mês de dezembro de 2013. Nesta aula, o aluno apresentou o Concertino para

Clarineta e Orquestra em Mi bemol Maior, Op. 26, de Carl Maria von Weber, que estava sendo

preparado para uma prova de seleção na UNIRIO. A aula foi registrada em áudio e vídeo.

Entendendo a pedagogia do Professor, e comparando-a com as informações apresentadas durante as

entrevistas, foi possível o soerguimento de uma visão mais ampla e precisa dos traços técnico-

artísticos de sua escola, assim como de sua metodologia de trabalho.

A fim de completar esta análise, revelou-se necessário um terceiro momento de observações

sobre a prática pedagógica e a escola do Professor Botelho, onde esta pudesse ser analisada mais

detidamente. Em virtude desta premência, no início do ano de 2014, foi proposto, através da Escola

de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o projeto de extensão “I Seminário de

Práticas Interpretativas”, submetido à Pró-Reitoria de Extensão desta mesma instituição, e cujo

objeto era arrecadar verba para realizar um evento de masterclasses de clarineta com a duração de

cinco dias (segunda a sexta), convidando o Professor Botelho para ministrar estas aulas.11 O projeto

foi avaliado e aprovado para o primeiro semestre de 2014, concedendo os valores para diárias e

11 Na intenção de forcejar a aprovação deste projeto, o mesmo contou com a colaboração de outro projeto de extensão,
o Trio Riedel-Gagliano-Portela, cuja participação obrigou que o projeto também trouxesse um professor de canto
para lecionar. Assim, sucederam-se duas masterclasses simultâneas, uma de clarineta, com o Professor José Botelho,
e outra de canto, com o Professor Adriano Pinheiro (UFPE).
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hospedagem solicitados. Destarte, entre 05 e 09 de maio de 2014, o evento foi executado em Natal,

nas dependências da Escola de Música da UFRN, onde fora proposto. Dentre suas ações,

destacamos: aulas de clarineta com o referido Professor, durante as manhãs do período do evento;

um recital de câmara do professor, ocorrido no Auditório da Escola de Música da UFRN, com a

participação de convidados, como a pianista Angela Portela; uma mesa redonda com o Professor,

debatendo a carreira, a trajetória e as oportunidades profissionais na área das Práticas

Interpretativas; e uma oficina de manutenção de clarinetas com o fabricante brasileiro Odivan de

Santana, que produz as clarinetas Devon-Burgani12. As oficinas e aulas de clarineta foram

apreciadas e analisadas, colaborando fortemente para a compreensão da prática da escola do

professor Botelho, sua pedagogia, sua trajetória e sua maestria.

Analisar uma escola a partir de sua prática nos remete à estética e ao pensamento de seu

doutrinador, o mestre que a rege; todavia, endereça-nos, para muito além disto, à própria natureza

social da música, sobre a qual seu caráter oral e sua ênfase no arquétipo mestre-discipular

repousam. Assumir a música como um episódio social e formador é também compreendê-la como

algo mais do que o simples registro documental e notacional nos faz supor. E o que seria isso?

Sobre que pilares conceituais e estéticos erguemos as premissas a partir das quais este trabalho soeu

levantar-se? Como relacionamos a prática musical de uma dada escola de Práticas Interpretativas

com a imanente oralidade característica da produção musical e os depoimentos orais outrora

recolhidos à voz de um determinado mestre?

A música é uma arte que transcorre no tempo. Esta única faceta – a abstração temporal da

forma – é-lhe razão de tanta versatilidade interpretativa, como também causa de tantas desgraças

notacionais. Durante séculos a sociedade ocidental tem-se debruçado sobre o problema da notação

em música. Mesmo no século XX, muito do que os intérpretes fazem ao executar as obras de seu

repertório nada têm de notacional, ou não há idiomas escritos para tanto. Muitos compositores do

século XX, diante deste problema, simplesmente concedem ao intérprete a maior liberdade possível

para que executem livremente suas obras, corrente esta que culmina nos paradigmas da música

estocástica. Em muitas das sociedades orientais, até hoje a música deve ser decorada e aprendida

exclusivamente pelo contato vivo com o mestre, sem qualquer intenção de registro ou notação

musical para suporte à execução ou estudo. Mesmo os concertos são realizados, pelo grupo

executante, sem consultas a partituras; quer seja a seção de improvisos, quer seja a seção

12 Devon-Burgani é uma marca de clarinetas brasileira cujos instrumentos são construídos artesanalmente pelo luthier
Odivan de Santana, assim como projetados e testados pelo clarinetista Sérgio Burgani, ex-aluno do Professor
Botelho. É, possivelmente, a única empresa nacional nos dias atuais a fabricar clarinetas por lutheria.
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convencional, toda a execução é inevitavelmente reproduzida de memória. (SHANKAR, 1978).

Acresce ao mencionado problema o fato de que, de certa forma, muitos detalhes de notação

que os compositores realizam sobre as obras (arcadas, articulações, fraseados, agógica, digitações,

pedais, etc.) são deliberadamente alterados pelos intérpretes (regentes e instrumentistas), com a

intenção de atribuir à obra os expressividade e caráter que julgam mais apropriado segundo suas

concepções. Estas decisões interpretativas são provenientes tanto do estudo e análise da obra em

que se debruçam os intérpretes quanto das concepções artísticas de suas escolas e formação. De

qualquer sorte, o que existe escrito em uma obra musical não é senão uma pequena parte do que a

obra se torna de fato, quando executada (HANSLICK, 1992).

Para HANSLICK (1992), a música é uma articulação de formas sonoras simbolicamente

significadas pelos seus apreciadores. Portanto, não é possível que haja música se não houver quem a

aprecie. Assim, do ponto de vista puramente físico, a música não representa nada, ou seja, é

desprovida de conteúdo, pois porta somente uma dinâmica abstrata de formas em movimento. Para

o autor, há muita confusão na estética da música oriunda da falha sobre a identificação do que é a

música em essência e como reconhecer os alicerces estéticos de seu belo. As impressões dos

sentimentos arrebatadores que a música provoca muitas vezes são tomados como a música em si, e

não uma construção subjetiva e interpretativa do objeto musical. Enquanto que, em outras artes, esta

diferenciação parece mais clara, na música isto não acontece.

Em outras palavras, a arte não pode portar ou comunicar sentimentos porque estes são

subjetivos e singulares, variando muito de um indivíduo para o outro, enquanto que a forma é mais

homogênea e concreta na percepção das pessoas. Se o sentimento existe no momento da fruição da

arte, é porque a percepção desta desencadeia sensações que, experimentadas e interpretadas pelo

homem, provocam na sua subjetividade o que Hanslick chama de “fantasia”, ou seja, uma

introspecção interpretativa capaz de atribuir valores ao conteúdo, resignificando-o. “A obra musical

surge da fantasia do artista para a fantasia do ouvinte. Sem dúvida, diante do belo, a fantasia não é

simplesmente uma contemplação, mas uma contemplação com intelecto, isto é, representações e

juízos;...” (HANSLICK, 1992, p. 18).

Devido ao seu maior grau de abstração, na música, mais do que em outras artes, o apreciador

se concede maior liberdade e plenitude para a fantasia. Fantasiando mais, o apreciador tende a

alcançar sentimentos mais profundos:

O poder e a tendência de despertar emoções segundo o desejo do ouvinte é o que
caracteriza a música em confronto com as demais artes. (HANSLICK, 1992, p. 20).
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Uma vez estabelecido que a fantasia é o órgão verdadeiro do belo, manifestar-se-á em toda
arte um efeito secundário sobre o sentimento. (HANSLICK, 1992, p. 20).

… o belo musical também se ocupa dos sentimentos, só que em segunda linha, enquanto
age imediatamente apenas sobre a fantasia. (HANSLICK, 1992, p. 21).

Existe, assim, uma lacuna nas artes, e em especial na música (devido à sua abstração), que a

documentação ou a notação jamais poderiam solucionar: como representar o sentimento, e como

argumentar tecnicamente, na composição e na prática instrumental, esta representação. Em outras

palavras, a arte é de certa forma tão absorvida de aspectos culturais e subjetivos13 que jamais

poderia ser aprendida sem um contato vivo e muito próximo com o fazer artístico.

Embora a beleza de uma obra de arte venha a provocar sentimentos, pois incita o apreciador à

fantasia, este vínculo não é perene. Apreciadores de diferentes épocas poderão fantasiar de maneiras

muito diferentes sobre a mesma obra de arte; diferentes apreciadores fantasiarão de diferentes

modos. O sentimento é sempre uma particularidade subjetiva e exclusiva daquele que o sente,

especialmente na música. “A relação de uma peça musical com os sentimentos provocados por ela

não é, contudo, necessariamente causal, mas esse estado de espírito se modifica conforme o variável

ponto de vista de nossas experiências e impressões musicais.” (HANSLICK, 1992, p. 22).

Desta forma, HANSLICK (1992) acaba por explicar o motivo por que existem tantas e tão

contrastantes escolas de práticas interpretativas, assim como a necessidade que estas escolas têm de

priorizar tão acentuadamente a prática oral e vivida dos seus fazeres em detrimento da

documentação escrita e da notação musical minuciosa. Porque é apenas pela dinâmica empírica do

contato entre seus praticantes, como dos praticantes iniciantes com os mestres de suas artes, que

estas escolas se sustentam e se desenvolvem. Por conseguinte, porque a experiência deve ser vivida,

a formação de um mestre em Práticas Interpretativas consome longos e penosos anos de prática e

aprendizado. SHANKAR (1978) aponta que são necessárias décadas (no mínimo, 20 anos) para que

a um aprendiz se possa satisfatoriamente ser outorgado o título de mestre, e muitos mais anos para

que este mestre desenvolva tamanha maestria na arte da sua música que possa ser considerado

gênio.14

13 É digno de nota o caso de uma canção do dramaturgo e poeta espanhol Lope de Vega, cuja execução fora proibida
em todo o território da Espanha devido à intensidade dos arroubos a que conduzia seus ouvintes. Hoje, esta canção,
quando executada, não soa aos ouvidos contemporâneos mais do que uma melodia simplória e quase sem graça.

14 Para SHANKAR (1978), assim como para ELIAS (1994), o gênio não surge simplesmente como tal, a despeito de
qualquer esforço. Em lugar disto, deve ele ser penosamente desenvolvido, durante longos anos, laborado técnica e
artisticamente pelo empenho extremo e intenso, de que decorre a reclusão voluntária em prol do objetivo sublimado
da genialidade. Mais detalhes sobre a relação entre gênio, mestre e discípulo serão tratados no Capítulo 1 deste
trabalho.
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Entretanto, por outro lado, HANSLICK admite ser, para ele, um mistério a causa primária dos

sentimentos que a música faz despertar, deixando transparecer a sua dúvida sobre a origem e a

maneira como estes sentimentos são formados15: “Faz parte de um dos mais belos e mais generosos

mistérios o fato de a arte conseguir provocar semelhantes emoções sem nenhuma causa terrena,

como por graça divina.” (HANSLICK, 1992, p. 24).

Embora uma discussão mais aprofundada a respeito dos temas forma, conteúdo e sentimento

na música, que a Estética Musical tem tratado tão nobremente, esteja fora do escopo deste trabalho,

podemos argumentar que provavelmente resida nestas discussões uma das possíveis causas por que

as práticas interpretativas têm construído uma pedagogia baseada na prática e no exemplo, na

oralidade e na experiência vivida. Talvez não haja mesmo um outro modo de se expressar o

sentimento, arroubo, eloqüência e vigor que o artista expressa em sua atuação senão através do

exemplo mostrado16. Este exemplo, que o mestre traz aos seus aprendizes incansavelmente a cada

aula, quando toma de seu instrumento e toca as lições e o repertório do aluno, demonstrando a

maneira que julga correta de se os executar, estão vivos exclusivamente naquele fugaz momento,

nas formas construídas e expressas temporalmente pelo gesto do professor que as cria, pelas suas

intenções atualizadas nos seus movimentos e sons. Após o fim da execução, esta obra estará

inelutavelmente perdida, dependendo de uma nova execução que, jamais a recuperando, faça que a

reconstrua, ainda que, de algum modo sutil, diferente.

Seguindo esta direção, IAZZETTA  (1997) defende a importância crucial do gesto na música,

sem o qual a própria música seria impossível existir. O autor entende que a música é uma arte

abstrata, conquanto ocorra no tempo, todavia é também profundamente corporal e imagética, onde

finalmente a sua abstração encontra a respectiva materialidade. A matéria da música é o gesto do

intérprete quando toca, do ouvinte quando reage e fantasia sobre o que ouve, e do compositor

quando cria.

Ao se criar uma situação anormal, quase fantástica, fazendo com que se ouça o som sem
que se veja o corpo que o produz, é realçado o caráter mágico da ligação entre aquilo que se
ouve e aquilo que se vê. Isso porque a presença do músico e do instrumento no ato da
performance representam algo por si mesmas. A realidade física, biológica e social dessa
presença empresta [sic.] à performance musical, tão imaterial e intangível, uma espécie de
materialidade. O corpo se expressa ao produzir música através do gesto, mapeando o visível
e o audível dentro de uma mesma geografia. (IAZZETTA, 1997, p. 29).

15 O Capítulo 1 deste trabalho apresentará maior volume de argumentos a respeito deste ínterim.
16 O próprio nome “ao vivo”, representando algo que é concebido, criado, gerado e apresentado no instante da

apreciação, denota a importância advinda da presença gestual do artista, não só quanto à comunicação de suas idéias
como também pela interpretação semântica de seus conteúdos. Em outras palavras, a arte estará ali plenamente
apenas se estiver “viva”, e isto ocorrerá se o artista expressá-la naquele instante, tendo como meio seu corpo e sua
dinâmica de movimentos. A música nunca será tida como completa sem isto.
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P o r gesto do artista entende-se o movimento produzido de modo a carregar valores

semânticos, conteúdos expressivos. Quando um músico, um regente ou um solista se apresenta no

palco, é preciso que se mova. Mas este movimento não é desordenado e desproposital: é, na

verdade, dotado de significados que completam os sons produzidos e constróem a rede

comunicativa de formas a incitar no apreciador eclosões de sentimentos, próprio da arte. Quando

um professor toma o tempo de sua aula para interromper o aluno e executar ele mesmo, a título de

exemplo, o material em estudo, o fenômeno que se dá é exatamente o mesmo: provoca-se no aluno

apreensão, pelo corpo e seus gestos, das técnicas e traços interpretativos em questão. O gesto é,

enfim, o movimento que significa e, se alguma coisa for capaz de traduzir sentimentos (de certa

forma, respondendo a HANSLICK (1992)), então é pelo gesto que esta resposta se dá.

Gesto é entendido aqui não apenas como movimento, mas como movimento capaz de
expressar algo. É, portanto, um movimento dotado de significação especial. É mais do que
uma mudança no espaço, uma ação corporal, ou um movimento mecânico: o gesto é um
fenômeno de expressão que se atualiza na forma de movimento. (…)... a performance
musical (...) depende, em vários aspectos, dos gestos do instrumentista. (IAZZETTA, 1997,
p. 33).

Por isso, a apreciação da música não pode ser completamente estática, morta ou passiva.

Porque é pelo gesto que a comunicação em música ocorre, de um executor para o seu apreciador,

também este é incitado a reagir, gestualizar e incomodar-se por efeito das impressões expressivas

que recebe daquele, quando as absorve e processa. Isto não implica em que os sentimentos sejam

transferidos de um a outro (já o dissemos que esta permuta jamais haverá), mas que a presença deste

terceiro elemento, representado pelo gesto, ponte ligante entre os densos muros apartados das

individualidades subjetivas, propicia a comunicação a tal ponto que faz obrar toda a malha

semântica capaz de suscitar ao apreciador as convoluções internas de seu espírito, a partir de que

emergirão seus sentimentos particulares, agora irretorquivelmente convertidos em gestos pelo seu

próprio corpo.

Pelo caráter gestual e corporal que a música tem, podemos depreender o motivo pelo qual as

práticas interpretativas necessitam do perfil reportado neste trabalho, ou seja, aulas enfaticamente

de caráter muito prático, quase sempre individuais, com forte relação com o modelo mestre-

aprendiz. Podemos entender, outrossim, que o gesto do artista, em articulação com os sons por ele

produzidos temporalmente, compõem o conjunto de formas que constitui o movimento e a dinâmica

da música, elementos providos de comunicabilidade e expressão. Segundo IAZZETTA (1997, p.
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34): “Um intérprete produz música e se expressa pelo corpo. (…). O corpo do instrumentista e seu

instrumento atuam em simbiose na produção musical e o seu comportamento conjunto interfere na

compreensão do resultado sonoro que produzem.”

A hermenêutica do gesto, proposta por IAZZETTA (1997), alcança seu vigor máximo na

presença da voz. Assim como o gesto, para muito além de simples engrenagem do discurso, a voz

possui vida e história, construção e antropologia. A mesma voz com que o mestre revela, pela sua

arte, todo o brilho de suas idéias, define-o como mestre a si mesmo, propiciando que conduza o

relato vívido de sua história. Por isso que, para THOMPSON (1992), a voz é, amiúde, um agente

mais importante do que a escrita.

A possibilidade de utilizar a história para finalidades sociais e pessoais construtivas desse
tipo vem da natureza intrínseca da abordagem oral. Ela trata de vidas individuais – e todas
as vidas são interessantes. E baseia-se na fala, e não na habilidade da escrita, muito mais
exigente e restritiva. (…). Numa apresentação de fitas e slides do Recall, ou numa
apresentação de técnicas artesanais num museu, ou numa palestra histórica, o uso da voz
humana, viva, pessoal, peculiar, faz o passado surgir no presente de maneira
extraordinariamente imediata. As palavras podem ser emitidas de maneira idiossincrática,
mas, por isso mesmo, são mais expressivas. Elas insuflam vida na história. (THOMPSON,
1992, p.41)

Surpreendentemente, embora a nossa cultura esteja impregnada de tradições orais, não

podendo subsistir sem elas, a paixão pela palavra viva, em grande parte, extinguiu-se em função do

desenvolvimento da escrita.

Em razão de um antigo preconceito em nossos espíritos e que performa nossos gostos, todo
produto das artes da linguagem se identifica com uma escrita, donde a dificuldade que
encontramos em reconhecer a validade do que não o é. Nós, de algum modo, refinamos
tanto as técnicas dessas artes que nossa sensibilidade estética recusa espontaneamente a
aparente imediatez do aparelho vocal. (ZUMTHOR, 2010, p. 9).

Contudo, para ZUMTHOR (2010), a voz está incutida de um papel social ímpar,

transfigurando-se como elo entre a matéria e o espírito, ou entre a física e a fisiologia da lingüística,

a antropologia e a história. Porque a voz é o gesto criador primário, o local onde, da bruma das

inexistências, a subjetividade extrai as primeiras substâncias estruturantes do sujeito. A voz

transcende o gesto porque é sua progenitora.

O som-elemento, o mais sutil e mais maleável do concreto – não constituiu e não constitui,
no futuro da humanidade como do indivíduo, o lugar de encontro inicial entre o universo e
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o inteligível? Ora, a voz é querer dizer e vontade de existência, lugar de uma ausência que,
nela, se transforma em presença; ela modula os influxos cósmicos que nos atravessam e
capta seus sinais: ressonância infinita que faz cantar toda a matéria... (ZUMTHOR, 2010, p.
9).

[porque]

A voz jaz no silêncio do corpo como o corpo em sua matriz. Mas, ao contrário do corpo, ela
retorna a cada instante, abolindo-se como palavra e como som. Ao falar, ressoa em sua
concha o eco deste deserto antes da ruptura, onde, em surdina, estão a vida e a paz, a morte
e a loucura. O sopro da voz é criador. Seu nome é espírito... (ZUMTHOR, 2010, p. 10).

O sopro de onde a voz emana para a construção antropológica do sujeito é o mesmo sopro que

faz nascer o som dos instrumentos de sopro, conquanto este se encontre sempre associado à rede

semântica e cultural de sua prática. Porque tocar é um gesto antropológico. Mesmo nos domínios da

teoria musical, à identificação de linhas individuais no espaço mélico corresponde o nome de “voz”,

conquanto que, com efeito, a arquitetura das melodias em diversos sistemas de composição musical

e seus gêneros, sua dinâmica de tensões e seus movimentos, como sua flexibilidade e gravitação em

um eixo de referência, foram todos assim modelados de sorte a metaforizar o comportamento

orgânico da voz humana.

Por conseguinte, torna-se possível tanger uma correspondência palpável entre o conceito de

voz apresentado por ZUMTHOR (2010) e o gesto expressivo da interpretação musical. A voz, na

música, está inscrita no dispositivo formante do som dos instrumentos, como o sopro da clarineta, o

arco do violino, ou as marteletas do piano. Esta associação é possível porque, assim como a voz

porta a linguagem na qual se manifesta, o som dos instrumentos musicais, por sua vez, são

carregados de valores simbólicos confeccionados segundo sua linguagem pertinente específica.17

Para ZUMTHOR (2010), a linguagem não só reside na voz como também emana a partir dela:

A enunciação da palavra ganha em si mesma valor de ato simbólico… (…) o som
vocalizado vai de interior a interior e liga, sem outra mediação, duas existências.
(ZUMTHOR, 2010, p. 13).

Por isso a linguagem é impensável sem a voz (…). Chamo aqui palavra a linguagem
vocalizada, realizada fonicamente na emissão da voz. (ZUMTHOR, 2010, p. 11).

A voz não traz a linguagem: a linguagem nela transita, sem deixar traço. (ZUMTHOR,
2010, p. 11).

17 Não é incomum que muitos professores de práticas interpretativas consigam, com grande margem de sucesso,
reconhecer seus alunos somente pelo som que produzem ao tocar, ainda que os mesmos possuam grande quantidade
de alunos e que alguns destes toquem de forma muito similar entre si. Dentre os alunos, os mais próximos também
desenvolvem esta capacidade de se reconhecerem entre si (e ao seu mestre) exclusivamente através do som.
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A voz é, também, o mais primitivo elemento comunicador. Toda pedagogia reside na voz.

Apesar da grande abrangência da escrita, é pela voz professada em palavras e linguagem, pelo

corpo animado em gestos significados e pela idéia materializada fonicamente que o ensino se dá na

quase totalidade das áreas conhecidas. Pela voz da mãe, a primeira pedagoga, a criança aprende o

mundo. Pela voz do mestre, o discípulo ganha a arte. Por isso, um professor é, antes de mais nada,

um orador, uma figura paterna, alguém cujo desejo último fosse manifestar a sua voz àqueles que

aspiram por ouvi-la e se descobrirem através dela. Isto porque o substrato do discurso vocal supõe

sempre uma interlocução, a presença de um ouvinte e um locutor, ambos interessados em

estabelecer comunicação e trocas simbólicas pela ação eficaz e imediata da voz.

Aquilo que dá margem a falar, aquilo no que a palavra se articula, é um duplo desejo: o de
dizer, e o que devolve o teor das palavras ditas. Com efeito, a intenção do locutor que se
dirige a mim não é apenas a de me comunicar uma informação, mas de consegui-lo, ao
provocar em mim o reconhecimento dessa intenção, ao submeter-me à força ilocutória de
sua voz. (ZUMTHOR, 2010, p. 30).

Em consonância com os conceitos de gesto e voz apresentados e a sua importância como

artefatos comunicativos e de expressão artística, conforme demonstrado por IAZZETTA (1997) e

ZUMTHOR (2010), como também para servir de elo entre estas idéias e as de HANSLICK (1992),

sobre forma, sentimento e conteúdo, e a visão das práticas interpretativas apontadas por FREIRE

(1992) e HARNONCOURT (1990), como também por SHANKAR (1978), podemos citar os

conceitos de matéria e imagem expostos por BERGSON (2006).

Para BERGSON (2006), a matéria é essencialmente intangível ao homem. Desta forma, ao

perscrutar seu esforço por alcançar a matéria, o homem constrói uma imagem da mesma. Esta

imagem, no entanto, ao passo em que é construída pelo sujeito, absorve elementos de sua

subjetividade, tornando-se uma imagem pessoal da matéria. Porque os homens são diferentes e suas

subjetividades são singulares, as imagens criadas por diferentes sujeitos sobre o mesmo dado

material são igualmente distintas.

A matéria, para nós, é um conjunto de “imagens”. E por “imagem” entendemos uma certa
existência que é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, porém menos
do que aquilo que o realista chama uma coisa – uma existência situada a meio caminho
entre a “coisa” e a “representação”. (BERGSON, 2006, p. 1-2).

Assim, as imagens apresentam uma dicotomia: embora possam ser semelhantes entre si,
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porque, em última instância, foram concebidas a partir do mesmo sopro material, são também

distintas, porque ímpares na construção subjetiva de seus sujeitos. A gradação da semelhança ou

imparidade depende do grau com que observemos as subjetividades. Portanto, até certo ponto, as

imagens representadas por diferentes sujeitos são compreensíveis no âmbito de uma mesma cultura,

o que permite à cultura a comunicação de signos e idéias. Por outro lado, a apreensão total da

imagem, em sua plenitude, só poderá ser realizada dentro dos domínios subjetivos do próprio

sujeito seu criador, tornando-se ela incapaz de ser compartilhada.

Na ótica da comunicabilidade em música, da produção musical e do fazer artístico, as formas

com que a arte se articula, seja em gestos do intérprete ou ouvinte, conforme ressalta IAZZETTA

(1997), seja em movimentos da dinâmica sonoro-musical com que a música se espraia fisicamente,

ao modo apontado por HANSLICK (1992), serão sempre dados materiais. Estas formas são matéria

cuja alçada final é inacessível ao homem, dada a sua concretude. Contudo, estes elementos são

outrossim um suporte material para que, com alguma esperança, os sujeitos construam imagens

cujas significações em certa medida coincidam. Embora a apreensão imagética destes princípios

materiais (formais e gestuais) seja sempre única em cada sujeito, no âmbito da cultura estas imagens

tendem a se assemelhar suficientemente para que a comunicação seja estabelecida.

Este efeito tem tão notável eficiência que muitas vezes se julga que a música traz os

sentimentos que o apreciador diz que sente, e o outro apreciador que o ouve diz sentir os mesmos

sentimentos, sem perceber que, em todos os momentos, inevitavelmente estes sempre foram

particulares e seus, e não os do outro, ou aqueles sentimentos que supostamente a música carregaria.

Quando HANSLICK (1992) critica as opiniões pelas quais a música portaria sentimentos,

argumentando que ela não porta senão formas articuladas, escapa-lhe a justificativa por que as

pessoas assim procedem: esta residiria na percepção de imagem e matéria apresentada por

BERGSON (2006), na dicotomia e distância entre estes conceitos. Este mesmo autor já aponta a

dificuldade das pessoas em separar ambas as entidades conceituais: “Um homem estranho às

especulações filosóficas ficaria bastante espantado se lhe disséssemos que o objeto diante dele, que

ele vê e toca, só existe em seu espírito e para seu espírito, ou mesmo, de uma forma mais geral, só

existe para um espírito...” (BERGSON, 2006, p. 1-2).

Podemos dizer que a necessidade sentida pelas Práticas Interpretativas de uma pedagogia

prática e calçada sobre a execução instrumental, depoimentos orais dos professores e exemplos

musicais interpretados pelos mestres, aponta para o paradigma bergsoniano de matéria-imagem e

memória, de modo que, pela atualização viva e presente do discurso do mestre, julgue-se ser o

aluno mais capaz de apreender as entranhas da escola em que ingressa.
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Esta foi a abordagem adotada para concebermos a escola brasileira de clarineta na segunda

metade do século XX, segundo o Professor José Botelho. Portanto, as história de vida e a memória

do mestre aludido, uma vez recolhidas no formato de entrevistas e de sua prática pedagógica

mestre-discipular, trouxeram-nos mais do que uma documentação histórica e pessoal deste sujeito:

desvelaram a marca viva da escola que impetrou seu espírito durante tantas décadas e que se tornou

não só a razão de sua vida, mas também um modelo assaz importante para muitas gerações de

clarinetistas em todo o país.

Portanto, essencialmente, este trabalho esmerou-se por reconstruir a história de vida do mestre

José Botelho, cunhada por entrevistas colhidas a partir de seus depoimentos pessoais e, da

substância fornecida por esta história, elucidar traços que caracterizem a Escola Brasileira de

Clarineta, a qual o citado mestre pertence. O formato de entrevistas evidenciou-se, para este

trabalho, particularmente interessante, especialmente porque permite aflorar informações não

plenamente documentadas, dadas as circunstâncias como operam as Práticas Interpretativas.

Ademais, a confiança exclusiva em fontes documentais poderia nos levar a transvios de

interpretação que a oralidade é capaz de elucidar e evitar, conforme argumenta THOMPSON

(1992), a respeito da possível parcialidade e desvios de consistência a que incorrem pesquisas

alicerçadas apenas em documentos oficiais:

Quanto mais um documento fosse pessoal, local ou não-oficial, menor a probabilidade de
que continuasse a existir. A própria estrutura do poder funcionava como um grande
gravador, que modelava o passado a sua própria imagem. (THOMPSON, 1992, p. 23)

Uma vez que é da natureza da maior parte dos registros existentes refletir o ponto de vista
da autoridade, não é de admirar que o julgamento da história tenha, o mais das vezes,
defendido a sabedoria dos poderes existentes. (THOMPSON, 1992, p. 26)

Por outro lado, a aquisição de dados provenientes das experiências vividas pelo sujeito pode

contribuir com informações impertinentes a documentos, e que, todavia, revelem-se de valor para o

estabelecimento do perfil investigado. Desta forma, os relatos do Professor José Botelho fizeram

emergir um novo parecer sobre o objeto de estudo, mais rico e consistente, e significantemente

discrepante daquele que pôde ser configurado a partir de referências fundadas documentalmente.

Uma vez que a sua história se mescla à de sua escola, é plausível o tentame de se buscar a esta

através daquela.



31

No sentido mais geral, uma vez que a experiência de vida das pessoas de todo tipo possa ser
utilizada como matéria-prima, a história ganha nova dimensão. A história oral oferece,
quanto a sua natureza, uma fonte bastante semelhante à autobiografia publicada, mas de
muito maior alcance. (…). A entrevista propiciará, também, um meio de descobrir
documentos escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam sido localizados.
(THOMPSON, 1992, p. 25)

Todavia, é apontado por LEVI (1996) o frágil e difícil ofício da pesquisa a partir de

biografias, dada a tendência a subjetivações e conseqüentes corrupções de fatos, ao centralismo

pessoal da perspectiva narrativa, às distorções nas relações entre o sujeito e o grupo ou estrato

social a que pertence e na possível inconclusividade do discurso. Segundo este autor, a problemática

da biografia pode levar mesmo a sua impossibilidade metodológica.

A nova dimensão que a pessoa assume com sua individualidade [com o advento de novos
paradigmas em todos os campos científicos, no século XX] não foi portanto a única
responsável pelas perspectivas recentes quanto à possibilidade ou impossibilidade da
biografia. De modo sintomático, a própria complexidade da identidade, sua formação
progressiva e não-linear e suas contradições se tornaram os protagonistas dos problemas
biográficos com que se deparam os historiadores. (LEVI, 1996; In: AMADO; FERREIRA,
1996, p. 173)18

O próprio autor, contudo, apresenta a importância da história construída sobre relatos orais e

indaga uma pergunta que, talvez, somente esta metodologia de trabalho poderia responder

satisfatoriamente: como o sujeito se entende na trama social de que faz parte? Uma vez que o

interesse historiográfico desloque-se da objetividade fria dos fatos concretos para o terreno volátil e

movediço da criação subjetiva da identidade e do sujeito, alçando vínculos com a rede social em

que ele se vê imerso, ou mesmo definindo-a enquanto define-se a si mesmo, então o conhecimento

do indivíduo e, mais do que isto, do modo como ele percebe a si, torna-se relevante e essencial para

o historiador. Desta sorte, aufere-se à escuta da história do indivíduo, construída pelo vigor e

empenho de sua própria palavra, uma importância crucial e única no estudo de sua ontologia e,

conseqüentemente, da perspectiva sobre seu grupamento social que faz emergir através de seu

discurso.

Como pano de fundo, temos uma nova abordagem das estruturas sociais: em particular, a
reconsideração das análises e dos conceitos relativos à estratificação e à solidariedade

18 Esta contradição também se apresenta a BOURDIEU (1996): “De fato, como responder, sem sair dos limites da
sociologia, à velha indagação empirista sobre a existência de um eu irredutível à rapsódia das sensações
singulares?”. (BOURDIEU, 1996; In: AMADO; FERREIRA, 1996, p. 185-186).
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sociais nos induz a apresentar de modo menos esquemático os mecanismos pelos quais se
constituem redes de relações, estratos e grupos sociais. A medida de sua solidariedade e a
análise da maneira pela qual se fazem e desfazem as configurações sociais levantam uma
questão essencial: como os indivíduos se definem (conscientemente ou não) em relação ao
grupo ou se reconhecem numa classe? (LEVI, 1996; In: AMADO; FERREIRA, 1996, p.
173)

A expressão por um indivíduo de sua história faz que se erga uma nova dinâmica de

relacionamentos e conceitos, antes obscuros à pesquisa puramente documental, descortinando uma

grande paleta de temas originais e pertinentes, porém ainda intocados.

A biografia é pois um tema que precisamos debater, afastando-nos talvez da tradição dos
Annales, mas atendo-nos aos problemas que nos parecem hoje particularmente importantes:
a relação entre normas e práticas, entre indivíduo e grupo, entre determinismo e liberdade,
ou ainda entre racionalidade absoluta e racionalidade limitada. (LEVI, 1996; In: AMADO;
FERREIRA, 1996, p. 179)

[porque]

Há uma relação permanente e recíproca entre biografia e contexto: a mudança é
precisamente a soma infinita dessas inter-relações. A importância da biografia é permitir
uma descrição das normas e de seu funcionamento efetivo, sendo este considerado não mais
o resultado exclusivo de um desacordo entre regras e práticas, mas também de incoerências
estruturais e inevitáveis entre as próprias normas, incoerências que autorizam a
multiplicação e a diversificação das práticas. (LEVI, 1996; In: AMADO; FERREIRA,
1996, p. 180)

Para a caracterização de uma escola brasileira de clarineta, seus sistemas de normas, seu

aporte ideológico, seu estatuto social e, mormente, para entender a dinâmica sutil de sua paulatina

constituição através da prática de seus partícipes, sejam nos papéis de mestres como de discípulos, a

obtenção da memória oral de seus protagonistas surge como um imprescindível estratagema,

segundo os argumentos citados de LEVI (1996). Porque estes personagens a regularam e

construíram através de suas experiências, esta escola é também parte deles, de suas histórias, de

modo que, ao falarem de si, falam também dela. Por este motivo que se selecionou o mestre José

Botelho, pela sua participação ímpar na ereção desta escola e pela significância de seu exercício no

âmbito dela.

Uma vez que a história de vida integra todos os objetos de seus acontecimentos, tanto no

contorno de um itinerário cronológico vivido pelo indivíduo seu protagonista, quanto na esfera da

contínua recriação deste indivíduo e do grupo social que ele permeia, então supostamente tudo com

que o sujeito da história se relacionou foi também recriado e resignificado por ele, enquanto lhe

desferia, reciprocamente, o mesmo efeito. Entretanto, verificamos (BOURDIEU, 1996) que a

história narrada pelo sujeito é em grande parte uma história seleta. Não é apenas uma seqüência de
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fatos, mas um curso de eventos discretos, capaz de possuir hiatos, interrupções, diacronias, de

conceder notáveis relevo e significância a algumas ocorrências em detrimento de outras. Assim,

serão tanto mais intensos para a história do sujeito (e vice-versa) aqueles eventos e objetos que se

lhes surgem mais caros no discurso com que descreve sua trajetória quanto maior for a sua

participação social na construção destes mesmos objetos. Em outras palavras, se o mestre José

Botelho dificilmente saberá falar de si sem relacionar-se com a sua atuação como clarinetista,

professor, músico e mestre, então, de alguma forma, tanto mais significativa será a sua interação e

seu envolvimento na caracterização de traços desta escola de clarineta de que ele fala através de seu

decurso vivido.

…uma vida é inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência
individual concebida como uma história e o relato dessa história. (BOURDIEU, 1996. In:
AMADO; FERREIRA, 1996, p. 183)

O sujeito e o objeto da biografia (o investigador e o investigado) têm de certa forma o
mesmo interesse em aceitar o postulado do sentido da existência narrada (e, implicitamente
de qualquer existência). Sem dúvida, cabe supor que o relato autobiográfico se baseia
sempre, ou pelo menos em parte, na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de
extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma
constância, estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final,
entre os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento
necessário. (BOURDIEU, 1996. In: AMADO; FERREIRA, 1996, p. 184)

Assim, é possível se questionar, em última análise, se a biografia, em essência, seria capaz de

representar conteúdos semânticos para a construção da identidade do sujeito, e se essa identidade

seria visível através dela. Para BOURDIEU (1996), a necessidade que o sujeito e,

conseqüentemente, seu epistemólogo, têm de construção de sua identidade torna-os capazes de

estabelecer conexões coerentes entre a multiplicidade de fatos aleatórios que compõem a cronologia

histórico-biográfica daquele sujeito, então autor e personagem desta história. Porque esta

construção é subjetiva e artificial, ela não é mais uma representação ipsis verbis da história de vida

do sujeito, conforme viera a ocorrer factualmente, mas uma reconstrução significada, operada

através de uma seleção específica e de sua própria cronologia, ainda que eventualmente em

desacordo com a seqüência de fatos históricos da biografia factual.

Essa propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em função de uma
intenção global, certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles conexões
para lhes dar coerência, como as que implica a sua instituição como causas ou, com mais
freqüência, como fins, conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, a começar por
suas disposições de profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa criação
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artificial de sentido. (BOURDIEU, 1996. In: AMADO; FERREIRA, 1996, p. 184-185)

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o relato
coerente de uma seqüência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja
conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que toda
uma tradição literária [a das biografias e autobiografias] não deixou e não deixa de reforçar.
(BOURDIEU, 1996. In: AMADO; FERREIRA, 1996, p. 185)

Contudo, por que outro caminho poder-se-ia constituir a identidade de um sujeito? Não seria

apenas pela apreensão do fluxo de acontecimentos históricos seletos, secundariamente coligidos em

uma unidade compacta e homogênea, que se a poderia identificar? Não seria, portanto, a identidade

do sujeito tão-somente uma construção subjetiva e artificial a partir dos fatos históricos vividos por

ele? Da substância biográfica alheia ao personagem que porta, poder-se-ia subtrair uma identidade

una? De fato, é pela prática e pelas relações sociais nela domiciliadas que a confecção identitária se

edifica. Porém, não obstante seja da matéria-prima biográfica que o sujeito proceda a criação da sua

identidade, esta dista em grande parte daquela.

...não podemos nos furtar à questão dos mecanismos sociais que favorecem ou autorizam a
experiência comum da vida como unidade e como totalidade. (…) Sem dúvida, podemos
encontrar no habitus o princípio ativo, irredutível às percepções passivas, da unificação das
práticas e das representações (…). Mas essa identidade prática somente se entrega à
intuição na inesgotável série de suas manifestações sucessivas, de modo que a única
maneira de apreendê-la como tal consiste talvez em tentar recuperá-la na unidade de um
relato totalizante (como autorizam a fazê-lo as diferentes formas, mais ou menos
institucionalizadas, do “falar de si”, confidências etc.). (BOURDIEU, 1996. In: AMADO;
FERREIRA, 1996, p. 185-186)

Por isso que, para BOURDIEU (1996), a história biográfica deve ser em primeira pessoa,

deve emergir das palavras do sujeito, deve surgir de sua voz e de suas representações. Assim,

quando o sujeito conta a sua história, quando fala de si, fá-lo como uma confidência. Para o autor, a

eclosão final da individualidade do sujeito encontra seu ápice no nome próprio, instância única que

o delimita pontual e imiscivelmente do mundo, da sociedade e das próprias flutuações com que seu

corpo e seu espírito sofram mutações na marcha ininterrupta do fuso do tempo. O nome próprio é

atemporal e diacrônico, lei interna e vitalícia pelo qual o sujeito regula a si mesmo, referência

incólume à mobilidade do universo.

E Ziff [, P. Semantic Analysis. Ithaca, Cornell University Press, 1960, p. 102-104], que
define o nome próprio como “um ponto fixo num mundo que se move” tem razão em ver
nos “ritos batismais” a maneira necessária de determinar uma identidade. Por essa forma
inteiramente singular de nominação que é o nome próprio, institui-se uma identidade social
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constante e durável, que garante a identidade do indivíduo biológico em todos os campos
possíveis onde ele intervém como agente, isto é, em todas as suas histórias de vida
possíveis. (BOURDIEU, 1996. In: AMADO; FERREIRA, 1996, p. 186)

Se o nome próprio institui a constância do sujeito contra a mobilidade da vida, ele é também

uma demanda social, uma premência que urge quando o sujeito ganha vida em seu primeiro suspiro

e que deve acompanhá-lo até o último. É sua forma mais exata de identificação.

Como instituição, o nome próprio é arrancado do tempo e do espaço e das variações
segundo os lugares e os momentos: assim ele assegura aos indivíduos designados, para
além de todas as mudanças e todas as flutuações biológicas e sociais, a constância nominal,
a identidade no sentido de identidade consigo mesmo, de constantia sibi, que a ordem
social demanda. (BOURDIEU, 1996. In: AMADO; FERREIRA, 1996, p. 187)19

Transcendendo o sujeito e justamente em função dele, tudo no mundo se torna nomeável:

objetos, lugares, o tempo e as divisões do calendário, sentimentos e sensações, pessoas e seus atos,

enfim, qualquer coisa só poderá ser trazida à existência se, de imediato, alguém lhe atribuir um

nome. Para ZUMTHOR (2010), por exemplo, o ato de dar nome às coisas e aos próprios atos é uma

atitude ímpar, sem igual, que se atualiza no sentido (significado) da coisa nomeada, possibilitando

então, pela manifestação oral, a comunicação entre os interlocutores envolvidos e, portanto, a

manutenção da cultura dela resultante.

Toda comunicação oral, como obra da voz, palavra assim proferida por quem detém o
direito ou se lhe atribui, estabelece um ato de autoridade: ato único, nunca reiterado
identicamente. Ela confere um Nome na medida em que o que é dito nomeia o ato feito,
dizendo-o. A emergência de um sentido é acompanhada por um jogo de forças que age
sobre as disposições do interlocutor. (ZUMTHOR, 2010, p. 31).

O nome conjura o objeto nomeado. Todavia, mais do que isto, evoca-o não como o seja em

sua essência ou o deseje ser no íntimo dele consigo mesmo, mas com a roupagem que seu

conjurador lhe atribui quando o nomeia. Assim, o poder de nomear é o poder de modelar o objeto,

de subtraí-lo do prisma de todas as suas possibilidades em virtude de uma, e à atribuição do nome

pesa a culpa pelo seu encarceramento conceptivo, pela sua redução semântica, pela sua castração

conceitual. Note-se que o supremo desta força atua sempre em caráter ambivalente. Em

19 A força da constância nominal é tão intensa que faz-se acompanhar ao sujeito mesmo após a morte, sustentando
inauferível o perfil de sua identidade una, quaisquer que sejam as considerações a ela desferidas tanto em vida
quanto post-mortem. Assim se vale ELIAS (1994) ao traçar um perfil psicológico e revolucionário de W. A. Mozart
sem perder-se do perfil tradicional do compositor genial, profícuo e grande operista clássico.
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conseqüência, o indesejável, o negado e o execrado jamais poderão ser pronunciados, de sorte que o

inominado, a despeito da sua existência material ou factual, pela sua lacuna evocatória encontra sua

inexistência social. O subjugo de sua insídia o conservará deste modo até que, rompendo as trevas

silenciosas de sua morte, uma voz venha a lhe conferir seu sopro de vida, e torná-lo, da cova de seu

sepultamento, à realidade vivente. WISNIK (1989) nos traz um interessante relato sobre esta

translação entre existências e inexistências sociais de entidades inominadas:

O fato de que a escala diatônica abrigue dentro de si necessariamente a “falha” do trítono, a
dissonância incontornável, se [sic.] tornará na Idade Média um problema não só musical,
mas moral e metafísico: o diabolus in musica intervém na criação divina, penetrando na
escala diatônica no último momento da sua constituição (a sétima nota do ciclo de quintas),
devendo ser evitado e contornado por uma série de expedientes composicionais (…). Por
esse mesmo motivo (isto é, o “defeito” que introduz na ordem escalar) a nota si [sic., Si],
embora existisse na escala, não tinha nome durante toda a Idade Média: ela consiste
propriamente no inominável, e assim como é contornada e desconversada na prática
compositiva, é nomeada através de complexos torneios de solmização, sistema de
nomeação e de transposição de intervalos que se acopla à evitação sistemática do trítono.
(WISNIK, 1989, p. 83)

É curioso que, a despeito da importância social do nome próprio e da necessidade inalienável

de nominação do sujeito, bem como das instituições (e demais objetos a que os sujeitos se

debrucem), haja ainda hoje poucos trabalhos acadêmicos nomeando, institucionalizando, analisando

e caracterizando em pormenores a Escola Brasileira de Clarineta, ou uma possível escola que a

represente. Contudo, a prática de clarineta no Brasil remonta séculos antes do nosso, tendo

permeado muitos espaços e ambientes diferentes, como bandas e orquestras, igrejas e teatros.20

Assim, diante deste ímpar cenário, é possível que o estudo da escola de clarineta no Brasil faça-se

crucialmente tão necessário quanto desejado.

Portanto, as entrevistas ao Professor José Botelho e o estudo de sua prática, conforme

empreendidos no decorrer deste trabalho, oportunizaram ao mestre o depoimento íntimo e pessoal

de sua história, consoante a concebesse, e, da elaboração subjetiva gerada pelo seu discurso, das

descrições de suas aulas, da experiência com seus alunos e colegas de profissão, de seus estudos e

ideário estético-musical, dos recitais, concertos e ensaios de orquestra, pudemos enfim extrair os

traços singulares da escola brasileira de clarineta da segunda metade do século XX, segundo o

mestre José Botelho.

20 O Capítulo 2 deste trabalho é destinado ao levantamento da trajetória e desenvolvimento das práticas interpretativas
no Brasil, em especial a prática da clarineta, contextualizando a sua atuação e os espaços por que circularam seus
intérpretes.
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Este trabalho foi organizado em três capítulos de metas individuais e complementares. O

Capítulo 1 faz uma extensa revisão a respeito da ontologia da apreciação da música, descrevendo os

seus elementos constitutivos e processos, seu vínculo com a memória e o sentimento, e suas

relações com as metodologia de ensino e prática da música, acentuadamente associadas ao modelo

mestre-discípulo. O processo de apreciação é estudado pormenorizadamente, por análise ab initio

centrada neste, transcorrendo desde o primeiro ímpeto criativo do compositor até a última reação do

apreciador. Observou-se, no entanto, que as ações envolvidas neste processo não apresentam fluxo

seqüencial rígido, mas podem ocorrer em simultaneidade, de modo que as figuras do compositor,

intérprete e apreciador se fundem inevitavelmente em uma só. Neste ponto, a fim de promover

melhor orientação didática, o procedimento completo, desde a criação até a apreciação da obra

musical, foi estratificado em duas partes distintas, cuja primeira representa a fase material,

lingüística e comunicativa da música, denominada Protomúsica. Embora não seja onde a arte

aconteça exatamente, a Protomúsica é o local de alteridade, de experiência e trocas sociais, de

elocução e voz, de aporte simbólico e semântico. São discutidas as implicações espaço-temporais

desta etapa da construção artística, considerando os conceitos de consciência, sensação e tempo a

partir de BERGSON (1927). O segundo tomo do processo foi denominado simplesmente por

Música, uma vez que representa o espaço de realização artística e expressão de sentimentos em si.

Foi demonstrado o forte vínculo que a Música tem com os sentimentos, assim como os laços de

causalidade entre estes e a memória, apoiando-se em BERGSON (2006). A memória passa, então, a

ser compreendida como o espaço de permanência do sentimento, o aporte pelo qual o sentimento

escapa de sua fluidez e fugacidade para a persistência duradoura. Foi demonstrado que a memória

não é sentimento, porém é uma conseqüência dele. Justamente porque a memória guarda com o

sentimento tão vital causalidade, é possível ao espírito, pela re-visitação à memória, a produção de

sentimentos muito semelhantes àquele original, vinculado à memória em questão, e pudemos,

assim, demonstrar como este efeito irrompe rápida e violentamente, como uma erupção imediata.

Por fim, este capítulo relaciona os conceitos expostos com o paradigma Mestre-Discípulo. Para este,

o mestre deve se erigir a partir da experiência vivida, fabricada pela força de seu caminhar por uma

trajetória de Mestre. Esta jornada, por sua vez, funda-se em memória, e esta, deriva de sentimentos

vividos. É explanado como os sentimentos, assim como a memória, encontram um forte

componente social, recolhendo os argumentos sobre a memória coletiva de HALBWACHS (2006).

Com isso, a arte, enquanto entidade geradora de sentimentos e memória (pessoais e coletivos),

desponta como um elo fundamental entre a constituição do Mestre e a expressão de sua

proficiência, justificando, finalmente, a adoção do paradigma Mestre-Discípulo pelas diversas

escolas de práticas artísticas, como as Práticas Interpretativas, na Música.
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O Capítulo 2 deste trabalho perfaz uma breve exposição da História das Práticas

Interpretativas e da Clarineta no Brasil, a partir de revisão bibliográfica, desde os primeiros

clarinetistas até meados do século XX, época em que o Professor José Botelho regressa ao país

como profissional de clarineta. São relacionados os primeiros músicos brasileiros ou estrangeiros

atuantes nacionalmente que se dedicaram à prática da clarineta, tanto amadores quanto

profissionais. Evidencia-se como os instrumentos de sopro, em geral, e a clarineta, em particular,

estão mais atrelados ao movimento de bandas (civis e militares) do que às orquestras sinfônicas,

embora estas duas instituições tenham sido, provavelmente, o maior mercado de trabalho para

músicos de sopro profissionais. Observou-se o notável impulso que a música recebeu no século

XIX, com a chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, que propiciou a fundação de

orquestras, muitas corporações militares e suas bandas, além da fundação do Conservatório de

Música do Império, possivelmente a primeira escola de música formal no país. Todavia, foi possível

se perceber uma lacuna, presente talvez até a segunda metade do século XX, na consolidação da

identidade de uma escola brasileira de clarineta, também constatado por FREIRE (2003).

O Capítulo 3, a seu turno, apresenta a análise do material amealhado durante a prática da

pesquisa, a saber, as entrevistas ao Professor José Botelho e as observações pertinentes às aulas por

ele proferidas. Inicialmente, ressalta-se a trajetória de vida do mestre estudado, onde se pôde

perceber, desde os seus primeiros contatos com a música, a singular presença do arquétipo mestre-

discipular e da oralidade, tanto em seus estudos quanto em sua prática social e vivência musical.

São citados alguns dos eventos mais importantes selecionados pela memória do mestre, quer

concernente à sua formação musical, ainda em Portugal, quer à sua transição para o Rio de Janeiro,

em meados do século XX, e sua consolidação como músico profissional, em São Paulo e no Rio de

Janeiro. No discurso do Botelho, é enfatizada a distinção que os músicos de sua época faziam de

sua maneira de tocar. Em virtude disto, Botelho afirma que encontrou, logo de imediato, no meio

musical, notável admiração pela sua destreza técnica e expressão artística. Contudo, muitos colegas

reportaram-lhe que não entendiam como ele era capaz de realizar a música daquela forma que fazia.

As entrevistas evidenciaram que o Botelho encontrou instrumentistas muito hábeis tecnicamente,

porém pouco expressivos, devido provavelmente a sua origem e acentuada perpetuação na banda de

música. Para o Botelho, a banda de música, no Brasil, não trata muito cuidadosamente dos

parâmetros da execução musical, como as articulações, agógica, fraseado, afinação e equilíbrio

tímbrico e sonoro. Para a banda de música, aparentemente, tocar a nota e a figuração rítmica

corretas bastaria. Botelho, diante disto, ergue uma nova maneira de se pensar a música,

preconizando todos estes parâmetros (muitas vezes, elevando-os mesmo sobre a correção da nota a

ser tocada), mirando a expressividade, suavidade e organicidade do discurso, a clareza da execução
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instrumental, o equilíbrio rítmico e da dinâmica entre as notas, como também da qualidade tímbrica

e afinação. O Botelho ressalta, ainda, que houve, em sua época de chegada ao Brasil, a constituição

de um grupo de solistas especialistas cuja orientação interpretativa assemelhava-se à dele, e que,

juntos, eles formaram uma nova concepção de música no meio profissional, cuja influência incidiu

não só nos músicos em formação como também nos profissionais já estabelecidos. Este grupo,

denominado pelo Botelho de “núcleo”, organizou os principais grupos de câmara de sopros da

segunda metade do século XX; participou, como solistas, das principais orquestras sinfônicas do

país (tanto diante delas quanto inseridos no corpo executante); arrecadou grande contingente de

discípulos pela carreira docente em escolas de música; e, por fim, estimulou a produção daquelas

consideradas as principais obras brasileiras para seus instrumentos, as quais o núcleo amiúde

executou, gravou e disseminou para seus discípulos. A narração da história viva do Professor

Botelho revelou encontrar, no paradigma Mestre-Discípulo e nos conceitos de ontologia e

apreciação da música previamente apresentados, grande afinidade, podendo aquela ser interpretada

pela mecânica das ferramentas destes.

Por fim, as conclusões, seção seguinte ao terceiro capítulo, apontam que a trajetória de vida

do Mestre José Cardoso Botelho, articulada consoante o equipamento teórico ajuntado, acumula

suficientes traços idiossincráticos de suas prática e dinâmica social para que se possa, a partir

destes, estabelecer-se, com razoável segurança, uma escola de clarineta no Brasil, na segunda

metade do século XX. Alude-se, ainda, a possíveis desdobramentos deste trabalho que possam ser

explorados em pesquisas futuras, reputando-se que muito ainda há para ser investigado no campo

em questão.
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1- Por Uma Oralidade Necessária

Com peculiar sobriedade, Eduard HANSLICK (1992) conseguiu observar, em seu tempo, a

confusão estética em torno do entendimento sobre a forma, o conteúdo, o belo e o sentimento na

música. A ele foi possível, como já demonstramos na seção anterior, distinguir entre o sentimento e

a música que o provoca, à medida que o senso comum atribuía à música, pela sua natural ausência

de suporte material visível ou palpável, a função de repositório de toda efervescência de

sentimentos que enleva seus ouvintes. A suposta abstração da música, contudo, não a inscreve como

portadora de qualquer sorte de sentimentos, nem que as possíveis modulações internas das

subjetivações da alma devam, portanto, se tornar, de algum modo, conteúdos carreados pela forma

musical. Na crítica de HANSLICK (1992) sobre a incoerência desta linha de argumentação, o esteta

informa: “Em primeiro lugar, estabelece-se como objetivo e função da música o dever de despertar

sentimentos ou “belos sentimentos”. Em segundo lugar, classificam-se os sentimentos como

conteúdo a ser representado pela música em suas obras.” (HANSLICK, 1992, p. 16).

Forcejando-se por dissipar as turvações que habitavam as relações entre música e sentimento,

HANSLICK (1992) estabelece que o belo, na música, é vinculado diretamente à forma. Em outras

palavras, o belo decorre imediatamente da inteligência na organização física do fenômeno musical

concreto, suas dinâmicas e plasticidades. Não é oriundo, portanto, de qualquer arquétipo de

sentimento (ou seja, não se poderia mais dizer de “belos sentimentos”), pois, para o autor, o

sentimento e o belo operam em diferentes planos: um, no campo das subjetividades íntimas do

indivíduo; outro, na mecanicidade plástica da forma.

O belo não tem absolutamente nenhum objetivo; ele é, de fato, pura forma, que sem dúvida
pode ser utilizada com os mais diversos objetivos, de acordo com o conteúdo que ela
desempenhe, mas que em si não tem outro objetivo senão esse mesmo. Se, a partir da
contemplação do belo, surgem, para quem observa, sentimentos prazerosos, estes não
dizem respeito ao belo enquanto tal. (HANSLICK, 1992, p. 16).

Para HANSLICK (1992), as leis naturais, em especial a série harmônica, seriam capazes de

explicar a beleza e perfeição nas relações musicais, dissecando o fenômeno pelo qual o belo

encontra toda a sua veemência. Por isso, a composição seria a manipulação artística e criacional a

partir da sensibilidade à beleza natural que os sons traduzem, dispondo-os em formas orgânicas e
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racionais. Dessarte, o belo está adido à forma da música, pela maneira como ela se estrutura a si

mesma, e a forma, por sua vez, está circunscrita à articulação material do fenômeno concreto.

Portanto, o belo e a forma existirão, ipsis litteris, independente de qualquer representação a que se

atribua à música que portam. Se a forma musical é plástica e, no turbilhão de seus movimentos,

arrasta-se o caráter de seu belo, onde estarão, enfim, o conteúdo e o sentimento da música?

Segundo o referido autor, embora a música deva representar sentimentos, estes não são o

conteúdo da música. HANSLICK (1992) oferece duas abordagens para o entendimento do conceito

de conteúdo. Primeiramente, postula que toda arte utiliza materiais básicos para a sua expressão

sensível. Estes materiais são característicos daquela arte e podem ser o som, a palavra, a pedra, etc.

(HANSLICK (1992, p. 31) denomina estes elementos de “círculo de idéias”). Porque eles

estruturam a arte, é neles onde a arte constrói seu conceito de belo e, portanto, é a partir deles que se

cimenta o seu conteúdo. Destarte, o conteúdo da arte pode ser genericamente entendido como a

representação simbólica de idéias atribuídas a elementos materiais conjugados lingüisticamente.

Contudo, esta percepção particular de conteúdo, quando aplicada à música, faculta que

aflorem dúvidas e subjetivações, porque a música não tem representação direta de signos, como a

literatura ou as artes visuais. Diante disto, o autor sugere um conceito alternativo para o termo,

considerando que a música seja desprovida de qualquer conteúdo palpável senão a correspondência

simbólica e direta de sua própria forma, o que, por sua vez, retorna à articulação da forma em si. “O

núcleo [esteticamente indivisível de uma obra musical] é o tema ou os temas. É impossível separar

nele forma e conteúdo. Quando se quer indicar a alguém o “conteúdo” de um motivo, é preciso

tocar para ele o próprio motivo.” (HANSLICK, 1992, p. 162).

Observa-se que, com isso, HANSLICK (1992) antecipa a falência da escritura em música,

consoante à realização artística da obra, motivo pelo qual a música necessita compulsoriamente de

um intérprete capaz de dotá-la de gesto e voz, domiciliado entre a obra escrita, estática e muda, e o

apreciador, que a ouve e vive. O intérprete se torna, por conseguinte, o agente transformador da

obra, conquanto que a inflige suas subjetividades ao pronunciá-la.

Este fenômeno parece dispensável em outras artes, como a literatura ou as artes visuais, não

porque as suas formas contenham sentimentos ou expressão (já o demostramos que isto jamais

aconteceria!), mas porque a sua representação simbólica é de tal maneira diretamente vinculada aos

seus suportes materiais que o próprio apreciador pode, facilmente, prestar-se ao papel de intérprete

da obra, ensejando-lhe voz e gesto à medida que introspecta seus símbolos, enquanto se debruça

sobre a concretude de seus registros.
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Assim, a forma, o belo e o conteúdo são elementos da comunicabilidade na arte, sendo

portanto diretamente enleados ao arcabouço da linguagem inerente àquela expressão artística. Por

isso, muito embora o conteúdo da música pudesse residir nos domínios da representação simbólica,

encontrando-se, portanto, em grau de abstração ligeiramente maior que a forma da música (esta

puramente material e basilar), ele ainda não implicaria em sentimentos (fantasia), pois que estes

estão inventariados em nível muito mais pessoal e subjetivo.

O autor defende que a fantasia do artista é algo tão introspectivo e particular que não se pode

de fato entendê-lo, aproximando-se do paradigma bergsoniano matéria-imagem. Contudo, a partir

desta manifestação do espírito do artista, as formas musicais são construídas, dando origem à obra

do compositor ou gesto criador dos artista e apreciador. Embora o artista tenha sentimentos ao

fantasiar, estes ficam retidos nos limites intransponíveis de seu espírito e ele traduz, na sua arte, as

idéias e movimentos que apenas até certa medida referenciam os sentimentos que teve. Para

HANSLICK (1992), o borbulhar interno do espírito do artista é um enigma imortal para seus

apreciadores, a quem restam apenas a possibilidade interpretativa do gesto material confeccionado

por ele: “Imperscrutável é o artista; perscrutável, a obra de arte.” (HANSLICK, 1992, p. 70).

Este capítulo lançará um debate sobre a presença do sentimento na música e como as

peculiaridades da formação deste relacionam-se com a oralidade das Práticas Interpretativas e a

realização da expressão na música.

1.1- A Protomúsica

Talvez a maior contribuição de HANSLICK (1992) no campo estético tenha sido a separação

nítida e lúcida entre a música enquanto forma dinâmica e concreta, vivente no tempo, que dá azo a

sua composição material, e a fantasia, construção simbólica e subjetiva, pessoal e introspectiva, em

cujo substrato nascem os sentimentos e cuja representação o apreciador desavisado julga encontrar

naquilo que denomina genericamente por Música. Esta mesma separação foi tanto um grande marco

estético quanto um novo turbilhão para renovadas polêmicas em torno do tema, persistentes mesmo

em tempos hodiernos!

Talvez a causa da dificuldade em se compreender o que é música traduza-se na ampla gama

de diferentes coisas cunhadas por este mesmo nome. Uma partitura escrita e depositada sobre a
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estante é música? É música o som produzido pelos intérpretes? E o arroubo que toma conta do

apreciador ao ouvir estes sons? Há música na fala do mestre, e no gesto que perfaz a sua

interpretação? Ou ainda: como estes elementos são apreendidos pela sensibilidade musical do

apreciador? Diante da dificuldade de delimitação acurada entre os distintos componentes

constituintes da música, alguns autores optam por tratar o problema de modo abrangente e panteísta,

buscando ampliar o conceito de música e, sem esquadrinhar seus detalhes, concebê-los todos numa

abordagem suficientemente válida e plausível.

Pois música é, antes de mais nada, movimento. E sentimento ou consciência do espaço-
tempo. Ritmo; sons, silêncios e ruídos; estruturas que engendram formas vivas. Música é
igualmente tensão e relaxamento, expectativa preenchida ou não, organização e liberdade
de abolir uma ordem escolhida; controle e acaso. (…)

É por isso que se pode perceber música não apenas naquilo que o hábito convencionou
chamar de música, mas – e sobretudo – onde existe a mão do ser humano, a invenção.
Invenção de linguagens: formas de ver, representar, transfigurar e de transformar o mundo.
(MORAES, 2008, p. 7-8)

Assim, nota-se que entidades esteticamente distintas tomam seus postos nas engrenagens de

um mesmo macro-processo, de modo que, ao apreciador, parecem-lhe todas partes do que atribui,

genérica e confortavelmente, por música.

Portanto, de modo a identificar melhor as partes do todo, atribuiremos o termo Protomúsica21

a toda a fase mecânica da difusão ou comunicação da música. Por ele, imbricaremos a substância

material que antecipa a apreciação, suporte plástico sobre o qual as dinâmicas da forma se

manifestam e que provoca a sensibilidade do apreciador. É a matéria, segundo BERGSON (2006),

intangível e inalcaçável pelo espírito, mas capaz de suscitar nele a criação de imagens. É a forma, a

manifestação física, de acordo com HANSLICK (1992), onde jaz o belo musical. É o artefato

sensível da voz e do gesto onde, ainda desprovido da linguagem que o persegue (e na iminência de

hauri-la!), o pensamento se corporifica em ingredientes móveis e dinâmicos.

Por certo prisma, a própria música, enquanto expressão final, é subserviente à protomúsica22,

pois depende do conteúdo desta e da forma como o distingue organizado para que a sua

manifestação se estruture no interior do sujeito, elevando a percepção do sensível a eclosões de

sentimentos. Por isso, a apreensão da protomúsica, pelo apreciador, é a primeira etapa da gestação

21 O prefixo  proto-, do idioma grego, pode ser entendido como início, começo, ou anterior. Exemplos de seu uso são:
protótipo (tipo inicial, primeiro tipo), protozoário (primeiros animais), ou protofonia (som anterior). Para fins deste
trabalho, a força criadora que forja o neologismo produzirá, outrossim, clareza de raciocínio e interpretação. Uma
discussão inicial sobre o imperativo do nome pode ser encontrada na Introdução deste trabalho.

22 Ou, mais genericamente, poderíamos dizer da possível subserviência da arte pelo seu estado concreto e físico
anterior, a protoarte.
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de seus sentimentos, arroubos e tudo aquilo que lhe ocorre internamente quando submetido a esta

experiência perceptiva, que seria, por sua vez, a Música por excelência.

Um dado intrigante deste fenômeno é que, embora a acentuada materialidade da protomúsica,

ainda não existe uma maneira precisa e convencional de transcrevê-la em notação escrita. Não

obstante seja possível gravar-se parte do dado material e exibi-lo em gráficos ou sonogramas, ainda

assim não teríamos neste exercício um trabalho devidamente notacional. Porque a notação implica

em linguagem, e o componente concreto precede a metafísica da lingüística, não é possível

sistematizá-lo plenamente em notação lógica e inteligível. A sua hermenêutica é a sua própria

forma, pois vê-se despida de qualquer metáfora abstrata neste estágio incipiente e original em que

se encerra. Conforme nos ensina HANSLICK (1992), ao apontar o conteúdo em música como a

forma em si, a protomúsica não é mais do que a enunciação dela mesma. Sendo assim, a música

depende de um intérprete, e será na elocução de seu gesto, portador de significados e de linguagem,

da sua presença impregnada de sentido, de seu movimento atualizado semanticamente e na sua voz,

onde a forma simples e agnóstica receberá o sacramento da expressão artística.

Se, para que a música exista, é imprescindível ter-lhe por prelúdio a protomúsica, e esta não

pode ser satisfatoriamente reduzida à escritura, então qualquer ato artístico em música tem, na sua

latência seminal, a necessidade de ser experimentado, vivido, oralizado e trocado no instante em

que se o cria, no momento em que é feito. Em conseqüência, esta criação, vez concluída, é

imediatamente extinta para jamais retornar à existência. Por isso, quando um artista executa uma

obra, aquela execução é única e estará perdida para sempre no instante em que se conclui. Uma

nova execução da mesma obra pelo mesmo artista acarretará em outra versão daquela obra, ainda

que ligeiramente diferente, tanto para o artista que a executa quanto para os apreciadores que

venham a apreendê-la uma segunda vez.23 Ainda que se preservem as mesmas condições, a

protomúsica, enquanto forma física, será uma nova protomúsica, como serão novos os sentimentos

de quem a aprecia e vive. A música jamais existiria se não houvesse, no ato de sua enunciação, a

presença de um apreciador, ainda que seja ele o seu próprio intérprete.

1.1.1- A Metáfora Protomusical

A despeito de seu caráter decididamente físico, a protomúsica representa ainda uma singular

metáfora, pois espelha na dimensão da voz a sua corpulência. A voz é, para a protomúsica, a efígie

23 São tantos os aspectos, tanto interpretativos quanto perceptivos, materias e, por fim, subjetivos, que podem sofrer
alguma translação entre uma execução e outra da mesma obra, ainda que se faça todo o esforço para se reproduzir as
mesmas condições, que não seria absurdo postular que toda a música é, em última análise, estocástica.



45

de sua própria existência. Toda a arquitetura de seus traços, o movimento de seu corpo, a dinâmica

de seus componentes e as intenções que moldam sua forma constituem uma alegoria para os

contornos da voz viva e expressiva. Sua evolução no tempo traduz a loquacidade pungente da voz.

Sua velocidade é eloqüência. Seu movimento é vida.

Por isso, os instrumentos ou grupos instrumentais, como orquestras e grupos de câmara, têm

na voz uma metáfora perene e direta. O desejo de um instrumentista é reproduzir em seu

instrumento o que a voz livre faria por seu turno. A vivacidade de sua execução repousa na voz pela

sua alegria e energia, enquanto que a suavidade ou veludo de seu discurso jaz na voz pelo seu

lamento ou pranto. Cada translação do gesto interpretativo encontra na voz seu gesto

correspondente, permeado pelas mesmas intenções e anseios. SHANKAR (1978) estava correto ao

documentar o imperativo de seu mestre para que precedesse ao primeiro estudo técnico-artístico

instrumental de uma peça o estudo completo desta obra pela voz. Desta sorte, apenas quando o

músico fosse capaz de cantar seguramente aquela peça, estaria então pronto para iniciar o estudo da

mesma ao instrumento. Porque o instrumento é escravo da voz como a técnica é escrava da arte.

Por outro lado, a intimidade entre os instrumentos e a voz é tal que, em qualquer

especialidade, a classificação organológica dos congêneres de uma família de instrumentos nos

remete às tessituras da voz humana. Conseguinte, podemos, por exemplo, falar de clarineta soprano,

clarineta baixo ou clarineta alto conforme localizamos as diversas conformações das vozes

femininas e masculinas pela região correspondente em que aqueles operam. As vozes e os

instrumentos compartilham, assim, a mesma geografia.

Mesmo na Análise Musical, as múltiplas linhas melódicas em contraponto são identificadas

pela referência vocal independentemente da instrumentação da obra. São denominadas vozes as

melodias do discurso musical e estas, em congruência com as alturas humanas, são dispostas na

partitura como tal, recebendo os mesmos nomes das tessituras correspondentes (voz da soprano, voz

do baixo), e organizadas notadamente segundo fórmulas quais a do quarteto vocal clássico (a saber,

os soprano, contralto, tenor e baixo) ou variações do mesmo, ainda que se trate de uma obra

sinfônica.24

Note-se que, tanto para a Análise Musical quanto para as Práticas Interpretativas, ou quiçá

para a Organologia e a Lutheria, os instrumentos ou melodias operam nos domínios da voz, e este

24 Talvez apenas em alguns sistemas de composição do Século XX, mais radicais em sua ruptura com a tradição
musical, o conceito de voz e sua imediata organicidade não se apliquem tão francamente. Assim, podemos nos
referir, a título de exemplo, à música acusmática. Entretanto, mesmo os elementos que fundamentam estes sistemas,
como os conceitos de massa sonora e granulação, ou seus derivados, como as operações de síntese granular e
conversão rítmica de alturas, de algum modo, ainda retornam à voz através de seu gesto expressivo. IAZZETTA
(1997) estuda mais detidamente a relação entre gesto e a semântica da música eletrônica.
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campo de ação ocorre dentro do recinto protomusical, vez que alude à organização plástica do som.

Toda a engenharia sinfônica é protomusical, assim como é na protomúsica que interfere o músico

quando seu mestre lhe solicita determinados influxos em seus gestos, representados por frases quais

sejam: “toque mais expressivamente” ou “toque mais forte”. Quando, dentro de um motivo

tecnicamente desafiador, um músico tem dificuldade em garantir o equilíbrio sonoro das notas

envolvidas, seu mestre, buscando trazer-lhe à compreensão do belo que concebe, requisita-lhe que

“pronuncie mais as notas”. Aqui, “pronunciar” uma nota é dar-lhe voz, atribuir-lhe vida, gesto e

expressão sonora. A arte da interpretação, muitas vezes, faz primar para que se corresponda ao

processo interno de concepção artística da obra a escultura protomusical mais apropriada. E é nesse

quesito técnico que o mestre dispõe de tanta energia para com seus discípulos, pois é assaz laboroso

e, algumas vezes, relutante ao discípulo senhorear a técnica de execução instrumental e aprender a

divisar entre o que engendra musicalmente e o que sugere a sua execução. Ou seja, a protomúsica

que projeta no espaço, onde reside seu belo.

É neste mesmo sentido que HANSLICK (1992) delimita o belo na música, carecendo-lhe

apenas informar que aduz ao belo como característico da Protomúsica, e não da Música, vez que a

Música ocorra interna e subjetivamente, portanto, desprovida de forma, mas propícia à eclosão de

sentimentos, conforme demonstraremos mais adiante, neste Capítulo.

Assim, a força expressiva do belo na música é, na verdade, uma operação formal da

protomúsica, de onde a voz insurge como meta e modelo e de cujo espírito a protomúsica sorve toda

a sua vida e existência. Não haveria protomúsica sem a iminência da voz, como não existiria música

sem o estímulo protomusical. Teoricamente, a realização musical possa atingir a sua plenitude sem

qualquer registro escrito; entrementes, o inverso não seria possível.

Por outro lado, a voz também é espaço de manifestação do gesto. Porque não existe voz sem

movimento, sem articulação, sem a presença do corpo (IAZZETTA, 1997; ZUMTHOR, 1987). A

voz se propaga no corpo como o corpo na linguagem, pois é no transporte locomotivo deste que

aquela se derrama, evocando-se a si mesma e realizando a sua materialidade. Enquanto ambos são

propelidos pela vastidão do espaço, o gesto profetiza a voz e a transfigura, ao passo em que esta o

arrecada e lança na potência máxima de sua velocidade. Então, voz e gesto, como corpo e som,

conjugam o mesmo dado tangível, amalgamando-se conquanto se espraiam no espaço. Portanto,

podemos dizer que a protomúsica metaforiza tanto a voz quanto o gesto, tanto o som quanto o

movimento do corpo, catalogando-os todos no mesmo plano simbólico.

Para ZUMTHOR (1987), a voz e o corpo jazem no mesmo locus de reconstrução e geração de

significados, acordados pela materialidade de seus movimentos e pela carga semântica que estes
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possam transmitir no ato comunicativo.25

Conforme o intérprete, na performance, cante, recite ou leia em voz alta, limitações de
maior ou menor força geram sua ação; de qualquer modo, porém, esta empenha uma
totalidade pessoal: simultaneamente um conhecimento, a inteligência de que ela se investe,
a sensibilidade, os nervos, os músculos, a respiração, um talento de reelaborar em tempo
tão breve. O sentido provém de tal unanimidade. Donde a necessidade de um hábito que
oriente esta última, da posse de uma técnica elocutória particular, que é a arte da voz.
(ZUMTHOR, 1987, p. 141)

Voz e gesto são interdependentes e operam sincronicamente na edificação das estruturas

formais e simbólicas que instituem no espaço a presença protomusical.

1.1.2- A Protomúsica como Função do Tempo Cronológico

A arte da Música (aqui falando genericamente) evolui no tempo. Portanto, a Música se

desenvolve em um eixo de durações, uma seqüência de eventos, assim como o Teatro ou o Cinema,

embora na Música não haja necessariamente referências visuais predeterminadas. A protomúsica,

por sua vez, também reside no tempo, e só através dele pode descrever seus movimentos e gestos.

De fato, o tempo é imprescindível para a Música, estando presente em todas as suas etapas de vida,

desde os primeiros sinais da protomúsica até o último suspiro privado e interno da fruição subjetiva

do apreciador.

Talvez seja curioso reportarmos a materialidade da protomúsica e, depois, lançarmo-la na

dimensão do tempo, supostamente abstrato e imaterial. Como compreender a presença da

protomúsica, enquanto componente material da música, no tempo? Como pensar a sua cinemática

particular? Ou ainda: como compreender a sua mecânica geral, vez que repousa em domínios

temporais? Com efeito, a protomúsica é uma função do tempo, e assim se reafirma a cada vez que

retrata as translações de seu desenho pelo espaço físico. Todavia, este tempo onde a protomúsica ora

se acha cita está repleto de espaço, porque espaço e tempo são indissociáveis, visto que a percepção

do tempo pela consciência implica em comparações espaciais entre os momentos sucessivos, onde

os deslocamentos provenientes da dinâmica do objeto são organizados em elementos puntiformes

distintos, a partir dos quais a duração é inferida. A seqüência destes deslocamentos, no entanto, é

sempre comparativa, onde cada nova posição é contrastada com todas as demais posições

anteriores, explicitando assim o movimento. Destarte, a cada átimo cronológico corresponde uma

nova conformação espacial através da qual o instante possa ser capturado e mensurado. E cada

25 Mais adiante, ainda neste Capítulo, serão debatidas as relações entre música, protomúsica e linguagem.
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configuração espacial, ao transformar-se na próxima, também inexoravelmente se perpetua nela,

pelo laço causal que as liga, permitindo então a cognição do movimento. Portanto, cada novo gesto

espacial guarda a memória de todos os outros que lhe precederam, conquanto apropriados pela

consciência e ordenados, amealhando os instantes de durações que conferem unidade e fluxo ao

tempo.

Por outro lado, posto que o tempo seja conceitualmente abstrato, é na sua assimilação de

caráter espacial que ele encontra a sua materialidade, como é na matéria que o tempo evolui. Sem o

movimento da matéria, o tempo seria intangível, imperceptível pela consciência e inexistente para o

espírito. Quando a protomúsica deposita no tempo suas articulações e materialidade, confiando-lhe

o transporte de sua substância, também nele encerra a sua memória, tão loquaz quanto efêmera,

urgindo ser capturada, num gesto síncrono, presente e vivo, pelo espírito, a quem se dê finalmente

vertida em suas subjetividades.

Assim, o tempo só existe nas condições de ver-se permeado de matéria móvel, sedimentado

por sua memória, e perceptível a um apreciador. Esta mecânica, para a música, implica em voz e

gesto do intérprete, que lança a matéria no espaço, como também o gesto e a decodificação do

apreciador, que traduz do espaço e do tempo o substrato que alimentará uma nova substância, a sua

fantasia, de cujo tempo, sendo outro, um tempo interno, o apreciador faz que haja, para além da

protomúsica, música e sentimento.

BERGSON (1927) propõe esta relação espaço-tempo demonstrada, salientando seu caráter de

retenção causal dos dados conscientes.

Para imaginar o número cinquenta (sic.), por exemplo, repetir-se-ão todos os
números a partir da unidade; e quando se chegar ao cinquenta (sic.), julgaremos ter
construído perfeitamente o número na duração, e apenas na duração. E é
incontestável que se terão assim contado os momentos da duração mais do que os
pontos do espaço; mas a questão está em saber se não foi com pontos do espaço
que se contaram os momentos da duração. Sem dúvida, é possível perceber, no
tempo, e apenas no tempo, uma sucessão pura e simples, mas não uma adição, isto
é, uma sucessão que viesse a dar numa soma. De facto (sic.), se uma soma se
obtém pela consideração sucessiva de diferentes termos, ainda é necessário que
cada um destes termos persista quando se passa ao seguinte e espere, por assim
dizer, que lhe acrescentemos os outros: como esperaria ele, se não passasse de um
instante da duração? E onde esperaria, se não o localizássemos no espaço?
(BERGSON, 1927, p. 59)

Esta noção talvez escape aos matemáticos, porque tratam ordinariamente com os valores de

duração e espaço em si, ou seja, de forma una, e não com a progressão de eventos consecutivos
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imprescindíveis para a acumulação dos dados representados pelo valor em questão; ou, talvez,

porque deleguem este encadeamento progressivo a um segundo plano em prol das metas específicas

com que operam.26

Para BERGSON (1927), o tempo está contido no espaço, ou é o próprio, pois a percepção do

tempo somente se dá diante da projeção que a consciência do espírito realiza sobre sua

representação simbólica do espaço. Assim, a proposição do autor nos permite ratificar a

materialidade da protomúsica, observando que esta, enquanto missiva a discursar nos domínios do

tempo, nada mais faz que ocupar sua multiplicidade de conformações ao longo do espaço que a

abriga. Por isso, a protomúsica somente pode suscitar ao seu apreciador sensações, estímulos

“físicos” sobre cujas causas ele direciona a sua consciência e análise, enquanto aprecia. Nunca a

protomúsica estará associada diretamente a sentimentos, conforme previra HANSLICK (1992), ao

referir-se à forma na música e seu belo (elementos que correspondem, para nós, à protomúsica). Os

sentimentos, por sua vez, estarão sujeitos ao subjetivo do apreciador, às suas modulações internas,

onde, para além da protomúsica, ocorre o processo da Música em si.

Todavia, imediatamente à percepção da protomúsica emanada pelo meio, e como condição

daquela, o apreciador é compelido a projetar sobre ela as suas primeiras subjetividades, construindo

então uma imagem da mesma, que já não é mais constituída da substância protomusical original,

mas de algo entre esta e a sua representação pelo espírito, de onde efluem as suas primeiras

sensações.27 Portanto, as sensações não podem ser descritas exclusivamente como físicas, embora o

seu vínculo com a matéria seja tão acentuado que assim muitas vezes a consideramos. Deste modo,

o caráter plástico e formal da protomúsica encontra-se sublinhado, sancionando a disjunção de seus

elementos com os do processo musical interno, este a ocorrer no interior do espírito do apreciador, e

por força de sua ação e gesto, enquanto aprecia.

Se, para contar os factos (sic.) de consciência, os temos (sic.) de representar

26 A respeito da percepção matemática dos números, BERGSON (1927) aponta uma dualidade, de cujo seio os
números poderão ser, por um lado, representações de unidades aglutinadas em um grupo e, por outro, a simples
abstração única deste grupo representado. Aos matemáticos, mais das vezes, parece ser esta a mais apropriada, pois
prescindem da abstração do número em figura una; aos artistas, no entanto, parece ser aquela a mais pertinente, pois
é na acumulação dos componentes numéricos de um determinado número que este encontra seu correspondente
material.

Todo o número é uma colecção (sic.) de unidades, dissemos nós, e, por outro lado, todo o
número é também uma unidade, enquanto síntese das unidades que o compõem. (…). No
entanto, prestando mais atenção, ver-se-á que toda a unidade é a de um acto (sic.) simples
do espírito e que, consistindo este acto em unir, é necessário que alguma multiplicidade lhe
sirva de matéria. (BERGSON, 1927, p. 60)

27 Aqui, lobrigamos novamente o dualismo matéria-imagem de BERGSON (2006).
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simbolicamente no espaço, não é verosímil que esta representação simbólica modificará as
condições normais da percepção interna? (…) Assim a projecção (sic.) que fazemos dos
nossos estados psíquicos no espaço para com eles formarmos uma multiplicidade distinta
deve influenciar estes mesmos estados, e dar-lhes na consciência reflexiva uma forma nova,
que a percepção imediata não lhe atribuía. (…) Pois, se o tempo, tal como o representa a
consciência reflexa, é um meio em que os nossos estados de consciência se sucedem
distintamente de modo a poder-se contar e se, por outro lado, a nossa concepção do número
chega a dispersar no espaço tudo o que se conta directamente (sic.), pode presumir-se (sic.)
que o tempo, entendido no sentido de um meio em que se distingue e onde se conta, é
apenas espaço. (BERGSON , 1927, p. 66-67)

A idéia de uma série reversível na duração, ou até simplesmente de uma certa ordem de
sucessão no tempo, implica, portanto, a representação do espaço, e não pode utilizar-se
(sic.) para o definir [para supostamente distinguir o tempo do espaço]. (BERGSON , 1927,
p. 74)

1.1.3- A Protomúsica como Rastilho para as Sensações

A sensação é exatamente o ponto de inflexão entre a música e a protomúsica. É a interface por

que ambas se tocam, a ponte que as liga, o artefato de comunicação que as relaciona. É o estopim

para o sentimento, a incursão para as campinas do espírito. Sem a sensação, o espírito se torna

isolado em si mesmo, e o resto do mundo não mais lhe reclama a existência. Por isso, HANSLICK

(1992), após constatar que a protomúsica (em seu vocabulário, a forma e o belo da música) não é a

música e não contém sentimentos, e entendendo que os sentimentos também não são o conteúdo da

música, lança-se em busca da origem do sentimento, concluindo que deva alcançá-la através do

estudo meticuloso das sensações e de seus impactos na anatomia humana.

Contudo, compreender a sensação como o primeiro passo para a música, a arte e o sentimento

é, antes, uma aferição cronológica processual do que uma relação causal, pois, ainda que a sensação

preceda o sentimento, aquela não compõe a hermenêutica deste, vez que este fato se trata apenas de

uma diacronia, um encadeamento seqüencial. O sentimento tem, pois, outra origem. Ele nasce

unicamente dos contrafortes do espírito e para ele mesmo, nunca daquilo que lhe arrebata por fora.

Assim, o erro de HANSLICK (1992) foi confiar na interpretação acústica e psicoacústica do som a

possível origem do sentimento, ou seja, desferir ao sentimento uma origem mecânico-biológica

externa e material. Porque precedera H. Bergson, E. Hanslick talvez não pudesse ter vislumbrado

outro caminho. Entretanto, ao final de seu trabalho, o lúcido esteta admite suas frustração e

dificuldade, sugerindo que o estudo da sensação e do sentimento deva ser tomado por outro viés

teórico, quando admite: “É e continua inexplicável para nós o mais importante: o processo nervoso,

através do qual a sensação do som se torna sentimento, estado de ânimo.”. (HANSLICK, 1992, p.

108).
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Portanto, quanto à relação dos fatos do espírito para com o corpo, assim como a conversão da

sensação em sentimento, HANSLICK (1992) evolve até o exato ponto a partir do qual BERGSON

(2006) inicia seus postulados, sem pretender suplantá-lo. Abrigando certa frustração por não haver

prosperado para além desta dúvida, o autor defende a impossibilidade de sua resposta: “São

milenários circunlóquios de um enigma primordial: a relação da alma com o corpo. Esta esfinge

jamais se lançará dos rochedos.”. (HANSLICK, 1992, p. 111).

Desta sorte, conhecendo os limites onde seu fôlego estético venha a termo, HANSLICK

(1992) decididamente circunscreve seus trabalhos ao estudo dedicado dos aspectos da protomúsica

e das sensações oriundas desta, delegando à gênese do sentimento a liberdade e o subjetivismo da

fantasia do apreciador, sem lhe articular um estudo de caráter processual criterioso ou formular um

arcabouço conceitual suficientemente complexo para que lhe demonstre e sustente

apropriadamente.

Mas essas regras, em si espantosas, sobre o modo de despertar determinados sentimentos
através da música, pertencem tanto menos à estética, já que o efeito pretendido não é
puramente estético, mas um componente físico inseparável. A receita “estética” deveria
ensinar de que modo o músico produzirá o belo na música, e não determinadas emoções no
auditório. (HANSLICK, 1992, p. 113).

Caberá, portanto, a BERGSON (1927) o estudo mais sistemático da sensação. Primeiramente,

o autor desloca a posição do sujeito, partindo do passivismo que secunda a sensação até o ativismo

cujo ímpeto criador a gera. Enquanto que, para HANSLICK (1992), o sujeito é um predicado da

sensação, tomado de surpresa por ela, assaltado de soslaio em sua circunstância inerme e forcejado

à absorção e codificação nervosa dos gestos imperativos de sua ação sobre ele, para BERGSON

(1927) o sujeito é o criador da sensação que sente, o formulador de seu caráter, aquele que a

concebe pungente do vazio da inexistência e a lança para além das estruturas do espaço. Portanto,

para este autor, a sensação é uma obra conceptiva do sujeito, um gesto criacional, e já se encontra,

por assim dizer, no terreno de suas subjetividades. É, talvez, a sua primeira imagem da matéria.

Seria inútil alegar o exemplo das combinações químicas, em que o todo parece revestir, por
si mesmo, uma forma e qualidades que não pertenceriam a nenhum dos átomos
elementares. Esta forma, estas qualidades nascem precisamente em virtude de abrangermos
a multiplicidade dos átomos numa percepção única: suprimi o espírito que opera esta
síntese e imediatamente reduzireis a nada as qualidades, isto é, o aspecto sob o qual se
apresenta à nossa consciência a síntese das partes elementares. (BERGSON, 1927, p. 69)



52

Esta concepção também implica na distinção entre o espaço e o seu conteúdo, tendo o espaço

como uma dimensão homogênea e o seu conteúdo como fragmentos particularizados de elementos

limitados (discretos), extensivos, capazes de supor sensações e movimentos no espaço, pelos quais

se percepciona o tempo.

O que se torna necessário é afirmar que conhecemos duas realidades de ordem diferente,
uma heterogénea (sic.), a das qualidades sensíveis, a outra homogénea (sic.), que é o
espaço. Esta última, claramente concebida pela inteligência humana, permite-nos até
efectuar (sic.) distinções nítidas, contar, abstrair, e talvez também falar. (BERGSON, 1927,
p. 71)

Contudo, o tempo, para BERGSON (1927), é uma representação do espaço, conforme já o

dissemos. Neste caso, é-o também uma abstração do mesmo, despido então da concretude imanente

da matéria. Assim, BERGSON (1927) estabelece duas sortes de tempo: sendo o primeiro um tempo

material, cronológico, homogêneo, mensurável, por si mesmo um aspecto do espaço e, portanto,

intangível ao espírito, sobre o qual não poderia repousar as suas representação e imagens; já o

segundo, por sua vez, é um tempo pessoal, representativo da assimilação da dinâmica do espaço,

imagético e abstrato à seleção perceptiva do sujeito, subordinado à sua criatividade e imaginação,

impregnado de suas decisões e subjetividades ao interpretá-lo, e vertido nas sensações particulares

do sujeito seu portador. Este segundo tempo, incorpóreo para a matéria, é, por isso mesmo, sensível

ao sujeito, porquanto resida apenas em seu espírito, e para ele mesmo.

Assim [sobre o movimento de oscilação de um pêndulo observado por um sujeito], no
nosso eu, há sucessão sem exterioridade recíproca; fora do eu, exterioridade recíproca sem
sucessão: exterioridade recíproca, pois a oscilação presente é radicalmente distinta da
oscilação anterior que já não existe; mas ausência de sucessão, já que a sucessão só existe
para um espectador consciente que se lembra do passado e justapõe as duas oscilações ou
os seus símbolos num espaço auxiliar. (BERGSON, 1927, p. 77-78)

Estes dois tempos nunca estão de todo estratificados; pelo contrário, eles se interpenetram e se

influenciam mutuamente. Por um lado, os estados de consciência são organizados e encadeados

sucessivamente pelo sujeito e, ainda que interpenetrando-se, garantem suas individualidades,

permanecendo distintos uns dos outros. De outro modo, as posições do espaço ganham a dimensão

da memória quando, pela ação da consciência, as suas fases sucessivas se relacionam e formam um

único ímpeto, assentado no tempo do sujeito. Por isso, porque o tempo do sujeito é, em suma, sua

memória, o fluxo do tempo cronológico concreto é alterado quando interpenetrado por ele, assim
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como a sua memória é erigida das seleções que constrói sobre as suas representações dos dados

materiais. Portanto, para cada sujeito específico, o tempo transcorre em uma composição diferente,

cujos elementos são sempre extraídos da mesma realidade material, mas cuja elaboração está

submetida aos critérios de seleção e relevância engendrados nos dispositivos internos de seu

espírito.

Há um espaço real sem duração, mas onde fenómenos (sic.) aparecem e desaparecem
simultaneamente com os nossos estados de consciência. Há uma duração real, cujos
momentos heterogéneos (sic.) se interpenetram, podendo cada momento aproximar-se de
um estado do mundo exterior que é dele contemporâneo e separar outros momentos por
efeito dessa aproximação. Da comparação destas duas realidades nasce uma representação
simbólica da duração, tirada do espaço. A duração toma assim a forma ilusória de um meio
homogéneo (sic.), e o traço da união entre os dois termos, espaço e duração, é a
simultaneidade, que se poderia definir como a intersecção (sic.) do tempo com o espaço.
(BERGSON, 1927, p. 78)

Da mesma forma, é o espírito que confecciona o movimento dos móveis sobre o tempo. Fora

da multiplicidade arquitetada pela consciência e repousada nos planos da memória, os objetos não

se movem, pois estarão sempre localizados em um ponto único no espaço, enquanto este só conhece

o tempo presente, onde habita. Contudo, por força do espírito, através das modulações dos estados

da consciência, o passado vem ter com o presente, produzindo a simultaneidade que dá origem à

sensação do movimento.28

Não lidamos aqui com uma coisa, mas com um progresso: o movimento, enquanto
passagem de um ponto a outro, é uma síntese mental, um processo psíquico e, por
conseguinte, inextenso. No espaço, só há partes do espaço, e em qualquer ponto do espaço
em que se considere o móvel, obter-se-á somente uma posição. (BERGSON, 1927, p. 79)

Somente a partir deste entendimento se pode dizer da possibilidade da música, assim como da

existência da sensação. Se a protomúsica, inelutavelmente atirada no tempo cronológico, seu meio

natural, não pudesse ser traduzida para um tempo pessoal, do seu apreciador, esta jamais seria

28 BERGSON (1927) é assaz persistente neste ínterim, ressaltando que o movimento só existe para o espírito na
percepção do movimento, produto de uma sensação somente possível pela interferência pessoal deste no mecanismo
físico que descreve aquele. Por isso, o movimento não pertence ao espaço, território de imobilidade, mas ao espírito,
terreno de simultaneidade.

Em síntese, há que distinguir dois elementos no movimento, o espaço percorrido e o acto
(sic.) pelo qual o percorremos, as posições sucessivas e a síntese destas posições. O
primeiro destes elementos é uma quantidade homogénea (sic.); o segundo só tem realidade
na nossa consciência; é, como se quiser, uma qualidade ou uma intensidade. (BERGSON,
1927, p. 79)
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tangível a ele, falhando em lhe provocar sensações. Sem estas, então, a percepção sucumbirá,

jamais ensejando a libertação das convoluções internas do espírito a partir de que a música (e a arte)

é produzida e apreciada.

Contudo, a protomúsica encontra-se albergada sobre a fenda de um dualismo temporal,

suficientemente permeável para que haja trocas, mas incapaz de lograr homogeneidade. Distam

entre estes dois eixos dicotomicamente a matéria e o espírito, o espaço físico e a memória subjetiva.

E é justamente pelas engrenagens da memória que a máquina de representações será articulada a

ponto de extrair da substância protomusical bruta a quintessência simbólica que alimentará o

discurso da arte e arrastará a sua rede semântica até os contrafortes do espírito, onde jaz o edifício

de seus mais profundos sentimentos. Assim, sentimentos, memória e arte estão intrinsecamente

conectados. E, quando tratamos da música, cuja ventura é lançar-se no tempo sem qualquer

referência fotográfica, na esperança de comunicar a terceiros as idéias alimentadas pelo seu

intérprete progenitor, é fácil supor como os caminhos da oralidade se mostram não só necessários,

como também, quiçá, possivelmente o único mecanismo plausível conhecido para se coligir uma

compreensão satisfatoriamente profunda de todo o arrastamento simbólico e lingüístico de sua arte,

em grande parte impossíveis de tradução para a escritura.

1.2- A Música

A Música, pela hermenêutica proposta, é tudo que sucede à ação protomusical, incursando

para o interior do apreciador. A protomúsica deposita na sensação todo o seu capital simbólico,

porquanto confia nela como a interface com o sujeito, o primeiro impulso de abstração e linguagem.

É na sensação que nascem os primeiros símbolos, e estes, em surgindo, são instantaneamente

desferidos às subjacências do espírito, donde elevar-se-ão em sentimentos. O apreciador quer

apreciar, como o espírito quer sentir, porque a acusação da existência do sentimento lhe confere a

certeza da vida. E viver é preciso, sobre todas as coisas. Portanto, e a todo o tempo, o espírito é

impelido a sentir, como é impelido a viver.

Contudo, o espírito não consegue converter, de súbito, as sensações em idéias e sentimentos.

É preciso, pois, articulá-las com outros elementos internos, de modo a obter uma síntese coerente e

internamente significada. Esta síntese é o sentimento propriamente, e ele irrompe, assim, da imersão

das sensações, resignificadas com elementos anteriores da consciência, capazes de lhe atribuir
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sentido pessoal e assaz íntimo. Estes elementos pré-existentes são dados da memória do sujeito, de

suas experiências, de sua história de vida. São dados particulares e subjetivos, portanto.

Desta forma, se a gênese dos sentimentos implica numa síntese de duas sortes de

componentes, a saber, as sensações e elementos subjetivos oriundos da memória, e se as sensações,

por sua vez, são o resultado da apreciação e subjetivação no tempo da multiplicidade encontrada no

espaço pelo sujeito, que projeta em sua consciência um produto inextenso e único, resultado da

simultaneidade de eventos que constrói nela a partir dos dados do espaço, e se os elementos da

memória, ao seu turno, são produto da seleção e significação particular do sujeito a partir de sua

história vivida, então podemos seguramente afirmar que os sentimentos, enquanto síntese de

constituintes necessariamente pessoais e intransferíveis, são igualmente pessoais e intransferíveis.

Portanto, a Música, enquanto introspecção sensível, só pode ocorrer internamente ao sujeito,

incomunicável ao seu exterior, e de duração tão breve quanto o próprio instante em que é apreciada

e gerada. A Música, como os sentimentos, nascem e morrem no escopo do sujeito, a todo o instante,

e incessantemente, conquanto ainda perceba ele o fluir do tempo.

Entretanto, se a sensação, produto do psiquismo, é o resultado de uma simultaneidade que

pode ser entendida como um gesto da memória, vez que, somente por esta, o tempo se projeta no

espaço, então temos que os sentimentos gerados pelo seu produto com a memória vivida são, na

verdade, um produto de duas ordens de memória: uma histórica e mais profunda, que o apreciador

faz erguer dos abismos de seu espírito, e outra recente e mais superficial, que o apreciador infere ao

projetar o passado no presente diante do espaço protomusical a se descortinar naquele átimo diante

dele. A música é, portanto, o resultado da conjugação deste dualismo: o da memória sincrônica,

recente, e o da memória diacrônica, histórica. Assim, como toda arte que transcorre no tempo, a

música só é possível porque o espírito produz memória, e a cria e seleciona intermitentemente, pois

é somente pelas pradarias da memória que a música corre livre.

Por isso, quando HANSLICK (1992) disserta que não há sentimentos na música e que os

sentimentos não são o conteúdo da música, ele se refere, então, à ausência de sentimentos na

protomúsica (e não na música!), ou seja, na incapacidade de se externar, pela materialidade da

protomúsica, os ingredientes interiores do sujeito, vertidos em sentimentos, onde a centelha da

Música privadamente habita. Este enlevo que o autor não consegue desvendar, este processo interno

que culmina na criação dos sentimentos e seus arroubos, é o que denomina fantasia. Assim, fantasia

é o mecanismo criacional por que os dados oriundos tanto da memória (distante, histórica) quanto

da consciência (memória recente) são reunidos e coligidos, fazendo despontar uma nova substância,
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o sentimento. Chamamos Música a articulação de todo este processo.29

Porque a Música é um desdobramento da combinação de elementos da memória, conforme

demonstrado, o seu ensino e a perpetuação de suas escolas atravessam necessariamente os caminhos

da oralidade, de onde a memória brota vívida. Quando um professor de um dado instrumento ensina

sua prática aos seus alunos, ele o faz através de suas lembranças, pois eflui pela sua fala a sua

história, sua prática vivida, os desafios artísticos que experimentou enquanto intérprete e as

soluções técnico-artísticas que julgou satisfatórias e factíveis em cada ocasião. Os exemplos que

cita ao ilustrar suas explanações não são ficcionais ou idealizados, mas sim componentes

biográficos da sua vida e da sua história profissional, que emanam através das recordações

arregimentadas de soslaio, enquanto fala, a partir das seleções de sua memória. A escritura falharia

neste ponto, pois lhe carece a imediatez da voz e a expressividade de sua linguagem inata, a força

pungente e arrebatadora de sua presença viva. Por isso, o mestre não ensina para uma turma, mas

para cada discípulo ao seu turno, pois ao ardor com que a sua voz conjura ao presente o seu passado

deve sempre corresponder, em mesmo grau de intensidade, a conivência atenta do discípulo ao

atualizar, pela sua escuta interessada e ilocutória, o valor simbólico que a voz do mestre reclama.

Destarte, este mestre ensina, por fim, mais do que a sua técnica. Ele ensina a sua vida.

1.2.1- A Música no Músico: no Intérprete, no Compositor e no Apreciador

A universalidade decorrente da associação entre Música, tempo e sentimento invariavelmente

coloca a Música numa posição de destaque, pelo qual podemos supor que, se o tempo e o

sentimento estão presentes ininterruptamente, aquele na consciência, e este no espírito, então a

música também o está. Desta forma, a música se faria presente em tudo conquanto haja a

organicidade do movimento, onde haja vida. Autores como MORAES (2008) confiam

intuitivamente nesta fórmula, associando música a qualquer gesto ou movimento percebido pela

consciência (sem, no entanto, propor uma discussão mais profunda a respeito do assunto).

Entrementes, este novo paradigma para o entendimento da música aumenta a coesão entre os

sujeitos do ato musical (o compositor, o intérprete e o apreciador), coordenando-os todos numa

mesma figura. Assim, todos os sujeitos do respectivo ato serão compositores, apreciadores e

intérpretes, pois é necessário articular, em seus espíritos, os seus constituintes mnemônicos

específicos indispensáveis para a elocução do sentimento pela música. Não é possível apreciar a

música sem criar, e não é possível criá-la sem apreciá-la.

29 Na verdade, há ainda um item extra que compõe o conceito de música apresentado neste trabalho. Discuti-lo-emos
mais adiante, neste Capítulo, quando debateremos o aspecto social da memória e, por conseguinte, da música.
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Já que tudo pode ser música – e por que não? – todos podem ser músicos. Não apenas
compondo obras a partir de certos padrões já devidamente catalogados por determinada
tradição, mas também inventando novos processos composicionais. E não deixa de ser
músico aquele que interpreta uma obra alheia – seja através da simples leitura da sua
representação gráfica em partitura, seja com o auxílio de um instrumento. E mais: é músico
aquele que ouve ativamente, criativamente, pois nem sempre colocar um disco no aparelho
de som e sentar-se para ouvir o dado escolhido significa alienação... Nesse momento de
escuta, o ouvinte pode muito bem estar dialogando inclusive criticamente com aquilo que
está sendo reproduzido com o auxílio da técnica. (MORAES, 2008, p. 9)

Por isso, SCHAFER (1992) impele a uma definição de música o papel da intenção, da

vontade, da escolha. “Música é uma organização de sons (ritmo, melodia etc.) com a intenção de ser

ouvida. [o original está em caixa alta].”. (SCHAFER, 1992, p. 35).

Porque, apesar de não desejar uma análise filosófica mais complexa, este autor percebe que a

música não seria possível se não for intencionada, ou, mais que isto, se não for exortada pelo

espírito que a cria e a aprecia. A produção como a escuta da música são ambos gestos ativos, jamais

passivos, pois a representação da música no espírito tem, conditio sine qua non, um ato criador, que

articula memórias e lembranças com sensações enquanto invoca das profundezas do espírito os

sentimentos que ele já tinha, porém adormecidos. Deste modo, a apreciação da música, assim como

a sua criação, obedecem ambos a uma espécie de ritual mágico de evocação de sentimentos e

memórias, desferido do sujeito para ele mesmo, na fronteira do espírito, produzindo novos

elementos, estes resultantes do duelo inevitável entre as irrupções internas de subjetividades e as

sevícias externas das sensações.30

Isto ocorre, como já o dissemos, não só no apreciador, mas também no intérprete e no

compositor, pois nestes últimos, embora não pareça haver, aparentemente, uma sensação externa

provocada pela percepção de elementos protomusicais, ainda assim existe uma sensação de fato.

Esta sensação, que lhes servirá de estopim para as suas obras, reside ora na criação de um quadro

mental imaginário, nas suas meditações, na leitura de um poema, na audição31 de outras obras, na

imagem de algo que se viu e representou para si mesmo, ou na argumentação de alguma lembrança

30 Podemos dizer que processo muito semelhante ocorra no âmbito das demais artes, onde o material protoartístico
embrenha-se no espírito em forma de sensações externas, já ligeiramente subjetivadas pela consciência, ávido por
emaranhar-se nas teias das memórias profundas do sujeito, evocadas pelo imperativo de responder ao estímulo, de
sentir-se vivo e de provar seus sentimentos, de cuja síntese surge, então, a arte propriamente, tais quais os
sentimentos a ela vinculados. Em nenhuma arte, portanto, qualquer que seja sua linguagem, haverá passividade de
qualquer tipo. Por outro lado, todas elas, como a música, dar-se-ão sempre dentro dos limites do espírito, reservando
à protoarte o elo comunicador capaz de esvair-se para além deste.

31 Neste trecho, tratamos de “audição” como dado material prévio à sua transmutação, pela consciência, em sensação.
De modo algum, em todo o escopo deste trabalho, admitiremos que haja o personagem do ouvinte. Se a escuta é
ativa, se há invenção nela, e se este sujeito elabora e concebe, então temos, em seu lugar, um apreciador, jamais um
ouvinte, pois apreciar é ouvir dialogicamente.
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ou de algo que os afligia naquele instante ou naquele período de suas vidas, retornando a eles na

forma de memória recente, no momento em que investigam a si mesmos e a suas vidas. Este

elemento inicial será o primeiro estímulo, a sensação primária, a memória recém-adquirida, oriunda

da então seqüência de estados das suas consciências, que desencadeará o processo de síntese com as

memórias internas e anteriores, provocando o sentimento inicial.

Apenas a título de exemplo, copiamos o depoimento do compositor brasileiro Jorge Antunes

(1942-), depositado pelo mesmo na lista de correios eletrônicos da ANPPOM (Associação Nacional

de Pesquisa e Pós-Graduação em Música), que se segue:

TERMINEI!

DEO GRATIA!

Terminei a composição, para grande orquestra sinfônica, que me foi encomendada para ser
estreada na XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea, que será realizada em 2015,
no Rio de Janeiro.

Título da obra: APOTEOSE DE ROUSSEAU.

Duração: 15 minutos.

É um poema sinfônico, em que homenageio o grande pensador Jean-Jacques Rousseau.

Por volta de 1749 Rousseau participou de uma acalorada querela contra Rameau [Jean-
Philippe Rameau (1683-1754), compositor do classicismo francês e autor do primeiro
grande tratado sobre Harmonia], que preconizava e defendia a Harmonia, com sua teoria
então revolucionária. Rousseau atacava Rameau, com a seguinte afirmação radical: “A
Harmonização é inimiga mortal da Melodia”.

Meu poema sinfônico explora essa contenda, entre a Harmonia e a Melodia. Acordes,
Clusters [clusters], Encadeamentos, Espectros Bachianos, Harmonias, se (sic.) confrontam
com a Melodia que, expressiva e pujante, sai vitoriosa. (ANPPOM, lista oficial de e-mails
dos sócios, enviado em 03/09/2014)

Assim, o compositor revela que toda a sua obra de 15 minutos para grande orquestra, as

decisões artístico-composicionais envolvidas, o impulso ideológico que o norteia e, finalmente, o

fluxo de idéias que o mantém vívido, impulsionado-o com furor no sentido da realização desta

empresa, são todos originários de uma pequena cena, imaginada pelo compositor a partir de

informações históricas, que pode ainda ser resumida numa pequena e única frase proferida por um

dos personagens desta cena, a saber, “A Harmonização é inimiga mortal da Melodia”32. A simples

oposição entre harmonia e melodia, contida nesta asserção, provocou sensação tal em sua

consciência que alimentou a memória, os sentimentos e a imaginação do compositor, a ponto de

suster o custo de fazer nascer uma obra de grande envergadura, conforme sugere, de certa forma

aliviado, em seu depoimento.

32 Note-se que não está em mérito se a assertiva é correta ou não, porém a articulação de antagonismos entre os
elementos envolvidos.
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Quando ELIAS (1994), estudando a trajetória do compositor W. A. Mozart (1756-1791),

desvela a sua rejeição a produzir obras para determinadas encomendas que não lhe cativavam ou

interessavam, ainda que estas lhe pagassem consideravelmente bem e que o compositor estivesse

em dificuldades financeiras naquelas ocasiões, o autor atribui a isto o fato de que estas obras não lhe

confeririam a realização íntima desejada através da validação social de seus objetivos artísticos e de

sua empresa pessoal, obtendo, assim, uma explanação sociológica válida para a suposta

ambigüidade do evento. Todavia, escapa a este autor que, ao lado da dificuldade proveniente da

falta de motivação para a execução desta tarefa criativa, devemos considerar que, sem o correto

estímulo, o autor se torna mesmo incapaz de criar, uma vez que não haverá, por parte dele, um gesto

natural de imaginação e confecção das sensações primárias às quais devem se misturar os elementos

de memória que, juntos, formarão os sentimentos a embalar a fantasia da gestação da obra. Assim,

ELIAS (1994) não considera que, se acaso Mozart houvesse mesmo insistido na tentativa de

execução de sua tarefa ingrata (ou, quem sabe, não o fez realmente, ainda que não o tenha

devidamente registrado nas fontes aos nosso alcance!?), provavelmente falharia de igual modo,

assumindo para si mesmo, diante da derrota implacável, algum bloqueio criativo ou falta de

inspiração. Estes termos genéricos conservam, contudo, inexplicáveis as causas que habitam a

essência do fenômeno; podemos vislumbrá-las considerando que representam, dessarte, a ausência

de um dos produtos de uma fórmula imperativa: a sensação, primeiro fragmento criacional que deve

emergir para a gênese da obra, e que não eclodiu, pois a obra requisitada é estranha ao artista,

alienígena a suas idéias, e não se pode extrair de uma memória o que nela nunca estanciou. Por isso,

o compositor só cria aquilo de que ele seja o seu primeiro grato apreciador. E isto é mais uma

limitação do que um desejo, embora, amiúde, seja a ambos.33

Portanto, tanto para o intérprete e o compositor quanto para o apreciador, o processo acima

descrito é exatamente o mesmo, cuja única exceção é que o apreciador sorve a sensação a partir do

estímulo espacial desenhado pela protomúsica à sua consciência, projetando no tempo os dados

recebidos, tornando-os inteligíveis, enquanto que, ao seu turno, o intérprete intui a sensação a partir

das impressões que a sua imaginação lhe confere sobre a obra a ser interpretada, e o compositor, a

partir de imagens auto-desferidas contra sua consciência. Evidentemente, isto supõe que o intérprete

já conheça a obra a ponto de trazer à sua consciência uma imagem razoavelmente clara dela, com

intensidade suficiente para disparar ali uma sensação. Em parte, este mecanismo se dá no intérprete

bem similarmente ao que o faz no compositor, embora este tenda a se sentir um pouco mais livre

33 ELIAS (1994) não estava preocupado com este aspecto que ora apresentamos, embora sua análise sociológia seja
também embebida por um estudo psicológico do compositor mencionado. No entanto, uma compreensão mais
profunda do fenômeno, como a que vimos apresentar, pormenorizando os aspectos internos ao sujeito, pode se
mostrar crucial para elencar subsídios determinantes na tutela dada pela oralidade sobre as práticas interpretativas.
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para imaginar, ao passo que aquele imagina em ligeiro menor grau de liberdade, porque as cenas

que cria para impulsionar as suas sensações estão sempre, em dada medida, aludidas à sua imagem

da obra. Conseguinte, muitos intérpretes se interessam em pesquisar o que o compositor pensara

quando compusera determinada peça, e buscam representar em sua imagem da mesma algo próximo

a estas informações, acreditando assim resvalarem nas idéias originais que o compositor teria tido

no momento da inspiração para a obra em questão.34

Um intérprete sabe que, quando lhe é dada uma certa obra pela primeira vez, para realizar a

leitura à primeira vista, ou a um estudante que toma um novo exercício até então desconhecido,

executa-a de modo muito mecânico, no mais das vezes atido o quanto pode à representação dos

sinais gráficos de expressão. Assim, a primeira leitura de uma obra nunca é artística. Um exímio

leitor pode mascarar esta ausência, pois consegue ler todas as notas com perfeição e executar as

indicações de andamentos, os sinais de dinâmica e articulação, e pode ainda, com a sua experiência,

inferir os finais de frase, provocando alguma agógica na leitura. Contudo, esta nunca será a sua

decisão sobre aquela obra, depois de conhecida, e se dá mais de modo matemático, forjado sobre os

modelos de sua experiência prática e versatilidade técnica enquanto leitor à primeira vista, que

como produto de sua personalidade artística. Pois, ao adentrar no campo do desconhecido, o

intérprete não possui em sua consciência os dados mínimos necessários para feri-la com uma

imagem da obra, componente indispensável para a forja do sentimento inicial que cunhará, dos

caldeirões de sua memória, o corpo musical em seu espírito. Por isso que, exposto a uma situação

de leitura à primeira vista, o intérprete, antes de tocá-la, emprega cauteloso alguns instantes de seu

tempo explorando visualmente o texto musical da peça, procurando, assim, elementos e estruturas

que lhe traduzam algumas idéias mínimas necessárias para confeccionar uma incipiente imagem

daquela obra, a partir da qual possa criar uma primeira execução minimamente artística. Por este

mesmo motivo, dentre as provas de concurso para orquestras sinfônicas, tem-se por hábito que a

prova de leitura à primeira vista seja a única que ofereça ao candidato um tempo condescendente

de, pelo menos, um minuto ou dois, antes de se iniciar a execução, normalmente tomado pelo

próprio músico, onde a banca aguarda-o se fazer pronto. Pois a banca do certame deseja tanto um

versado leitor quanto um artista dinâmico.

O compositor e teórico da música Heinrich Schenker (1868-1935), criador da Análise

Schenkeriana, percebeu a importância deste ímpeto inicial na criação artística, assim como a sua

34 Por exemplo, sabe-se que Ígor Stravinsky (1882-1971), ao escrever as Três Peças para Clarineta Solo, pensou em
pássaros voando. Em uma das peças, o pássaro voava desesperando, pois estava sendo caçado. Estas imagens podem
animar a imaginação dos intérpretes em busca da aferição do caráter que escolherão dar à respectiva obra em suas
interpretações. Contudo, note-se que a imagem criada pelo intérprete continua sendo particular e individual, ainda
que impulsionada por sugestões exteriores.
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presença comum entre intérpretes, compositores e apreciadores, fundindo as três personalidades em

uma única, vinculado-as todas a este motivo inicial, esta centelha criativa que dá azo à construção

musical completa. Possivelmente, Schenker teria sido um dos primeiros teóricos da música a

atribuir ao intérprete um papel ativo e criador, à altura do compositor, dissolvendo a então

hierarquia e distância entre ambos35. Entretanto, superar a concepção pós-romântica de compositor

como um gênio criador e intérprete como vassalo da criação de outrem não se mostrou um exercício

fácil, de modo que ainda a possamos encontrar fortemente presente nos dias de hoje, estratificando

compositores e intérpretes em papéis e personalidades supostamente distintas no mundo da música,

bem como compartimentando e fragmentando seus conhecimentos.36

Outro aspecto que chama atenção no texto de Schenker é a noção de que a notação musical
jamais pode dar conta de todas as sutilezas da execução de uma obra. A escrita musical é
racional, cartesiana; a obra de arte é viva, orgânica. Nem tudo está escrito, cabe ao
intérprete reconhecer aquilo que falta e devolver à obra sua vitalidade original. (BARROS,
2007, p. 145)

Neste sentido, inspirado nos estudos de Friedrich Schlegel (1772-1829)37 sobre crítica e arte, o

compositor adotou em seu vocabulário o termo Witz para representar este fenômeno. A despeito de

não tê-lo percebido como uma combinação de dois fatores independentes (espírito e consciência;

sensação – memória superficial – e memória profunda), associou-o ao gesto criativo por excelência.

Witz pode ser traduzido por chiste, engenho, representando um lampejo criativo, uma faísca inicial

de gesto construtor de idéias expedido pelo espírito do compositor, como do intérprete ou

apreciador. É onde a consciência encontra a inconsciência, o “eu” encontra a totalidade, a liberdade

plena e a inspiração da coletividade cósmica que o cerca.

Schlegel, em uma das inúmeras definições do Witz, diz: “Chiste é o fenômeno, o relâmpago
exterior da fantasia”. (SCHLEGEL, 1997, p. 147) No momento de nascimento do chiste, a
razão consciente cede lugar à fantasia (ou imaginação), faculdade produtora de imagens e
formas: “Os produtos naturais do chiste interrompem repentinamente a ordem e as leis da
razão, fazendo aflorar de novo o ‘caos originário’ da fantasia”. (SUZUKI, 1998, p. 199) O
chiste é, portanto, o raio que surge da massa caótica de pensamentos não reprimidos, de
associações livres, de impressões sensíveis: “Somente é um caos aquela confusão da qual
pode surgir um mundo”. (SCHLEGEL, 1997, n. 71, p. 153). (BARROS, 2009, p. 102)

35 Na teoria Schenkeriana, a demonstração da elevação do intérprete e do apreciador ao nível do compositor pode ser
encontrada nos conceitos de coerência orgânica e a divisão em três níveis (fundamental, intermediário e externo) da
criação musical. Para mais detalhes sobre este assunto, vide BARROS (2009) e BARROS (2007).

36 No século XX, a fragmentação entre os saberes do compositor e do intérprete alcançaram um ponto tal que o
compositor deixou de ser intérprete, enquanto que os intérprete deixaram de compor. Desta sorte, este fenômeno tem
se estendido até os dias atuais, permeando os espaços de grande parte de nossas escolas de música em atividade.

37 Escritor e crítico literário que também inspirou o estudioso da crítica e da literatura Walter Benjamin (1892-1940).
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Fácil é observar que, quando os autores mencionam o chiste (Witz), é da memória que estão

falando; da afloração desta memória interna do sujeito, livre de crítica e linguagem, para a

composição complexa do primeiro sentimento, a partir do qual a necessária seqüência de

modulações internas no sujeito se propelirá na direção do surgimento da linguagem. Deste feito, a

compreensão do papel da memória na geração do primeiro artefato inventivo torna-se um elo

integrador entre a teoria filosófico-composicional de Schenker e a perspectiva sociológica de

ELIAS (1994), assim como demonstra que qualquer interferência musical humana é, a despeito de

sua internalidade, ordinária, efêmera e criativa, recuperando ao intérprete e ao apreciador o

medalhão do impulso da invenção e da gênese, ora atribuído apenas aos compositores.

Se todos os apreciadores são compositores e intérpretes (ou mesmo se não fizer mais sentido

distingui-los), então todos somos músicos, pois todos podemos apreciar a música criativamente,

independente da formação ou perícia em artes de cada pessoa. Esta resolução retorna ao princípio

de que a música está em toda a parte onde houver memória e ação humana, sendo inseparável do

espírito, aproximando-se das proposições de MORAES (2008) e SCHAFFER (1992), tendo,

conseguintemente, larga aplicação na área da Educação Musical. O artefato epistemológico

proposto, portanto, demonstra com novo grau de profundidade o que estes autores têm impetrado na

prática e no bom-senso empirista, com algum fundo teórico mais simples.

O Quadro 1.1 resume as principais idéias aqui apresentadas a respeito da primeira etapa da

formação da música, migrando da sensação (consciência) para o primeiro estágio do espírito e

gerando o impulso genésico do sentimento primário.
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Quadro 1.1: Primeira etapa da formação da música no espírito.

Quando FREIRE (1992) e HARNONCOURT (1990) apontam a triste cisão entre os

conhecimentos teóricos e práticos da música nos dias atuais, preocupam-se, na verdade, com a

negação do personagem inventor que o intérprete deve ter, em prol do mecanicismo técnico a se

tornar sua única baliza artístico-profissional, fenômeno que tem se acentuado desde, pelo menos, as

primeiras décadas do século XX e se perpetua até os tempos hodiernos. Conforme demonstrado (e

inferido pelos autores), esta ruptura é falsa e inadequada, pois a criação é parte natural e obrigatória

de todo o processo, desde o primeiro gesto do compositor até o último suspiro do apreciador,

atravessando necessariamente o campo do intérprete.

Por outro viés, SHANKAR (1978) expõe a sua impressionante formação musical tomada

durante muitos longos anos de intenso estudo e aprendizado ao lado de seu mestre, vindo a residir

em sua casa para tanto, e a acompanhá-lo em toda a sua vida artística, nunca tendo outro orientador

profissional que não aquele. De seu mestre, SHANKAR (1978) sorveu, por ensino quase

exclusivamente oral, todos os conhecimentos necessários à sua consolidação como profissional da

música clássica indiana, a saber, toda a intrincada teoria dos Ragas, as relações entre música e

filosofia, ideologia e religião, a história da sua música, seu estudo de técnicas de harmonia e

contraponto, assim como a minuciosa arte do canto, da percepção, do Sitar (seu instrumento

Sensação
(consciência)

Memória
(espírito)

Sentimento Inicial
(estopim para a obra)

Witz

Intérprete
(imagem da obra)

Compositor
(imagem criada)

Apreciador
(protomúsica)
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principal), e da improvisação.38 Seu mestre, devido ao continuado labor técnico e artístico a que há

muito vinha se dedicando ininterruptamente, era considerado como gênio vivo pelos que o

cercavam e pelo meio musical de então.

Observamos que o conceito de gênio apresentado por SHANKAR (1978) revela-se similar ao

apresentado por ELIAS (1994), de onde a genialidade é resultado de algum pendor artístico

associado a grande burilamento técnico intensa e continuamente laborado durante um vasto período

de formação, maturação e consolidação.39 Portanto, a genialidade não é atributo exclusivo de

compositores, nem uma propriedade inerente a qualquer classe específica ou categoria profissional.

O mestre de SHANKAR (1978) era tanto intérprete quanto compositor, facultado-lhe a mesma

abrangência curricular e possibilidade de vir a tornar-se, por sua vez, gênio, como o mestre que lhe

inspirara e precedera. Assim, o gênio é produto de desenvolvimento gradativo e obstinado, nunca

nasce pronto, e o desenvolvimento da genialidade é passível a qualquer pessoa.

A gestação do músico apresentada por SHANKAR (1978), preservada das cisões

epistemológicas experienciadas nas sociedades ocidentais, particularmente a partir do século XX, e

o caráter processual da germinação da genialidade, conforme proposto por ELIAS (1994), parecem-

nos muito mais natural e propícia à melhor compreensão do papel do gênio, da sua trajetória e

experiências, da sua história de vida. Ainda, em conformidade com os autores, percebemos, no

ofício múltiplo do músico (intérprete, compositor e apreciador), o imperativo da memória e da

construção oral como agentes da continuidade e perpetuação de uma escola artística e sua rede de

concepções e cosmologias, paulatinamente propagadas de mestre para discípulo, no bojo de seu

desenvolvimento técnico como de seu perene contato pessoal, social, artístico e paternal. Relações

Mestre-Discípulo como estas também se dão no ocidente, porém parecem carecer ainda de estudo

mais detido.

1.2.2- Da Protomúsica para a Música: os Calabouços do Espírito

Perceber como o meio externo é captado pela sensação e esta, resvalando na memória, produz

o primeiro rompante de sentimento que gerará a música, ainda não é o bastante para se perceber o

processo como um todo. Algumas dúvidas persistiriam a isto, a saber: como a música que o

compositor cria por este mecanismo, ou a música que jaz no espírito do intérprete, pode alcançar o

apreciador? Como esta música se torna novamente a protomúsica que excitará os ouvidos alheios?

38 E ainda técnicas de manutenção de instrumentos e lutheria, embora estas não tenham relação direta com a metafísica
da interpretação, criação e execução da música clássica indiana.

39 Para ELIAS (1994), a este processo muito longo e árduo de intenso desenvolvimento do gênio é atribuído o termo
sublimação.
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Em que medida todos os possíveis apreciadores de música desejam ouvi-la?

Em todo o caso, continuamos sustentando que o processo musical é, de fato, o mesmo,

independente do papel que o sujeito desempenhe (compositor, intérprete, apreciador).40 Quando o

primeiro sentimento é gerado a partir dos dados combinados de espírito e consciência, então este

sentimento mergulha imediatamente no espírito. Não sendo, de todo, um sentimento estranho, pois

contém em sua gênese componentes da memória do próprio espírito, este sentimento se identifica

com ele e é adsorvido nos desfiladeiros da memória profunda do espírito. Em certa medida, o

espírito quer que o sentimento inicial lhe seja conhecido, pois quer encontrá-lo entre suas memórias

e, através dele, experimentar mais uma vez as lembranças então adormecidas em seu interior,

revivendo-as, revisitando-as.

É assim que, quando uma pessoa decide ouvir uma obra, mesmo que a faça chorar, pois a

lembra de alguém que conheceu ou de algo que viveu, ou a reproduz muitas vezes quando em

momentos mais frágeis de sua psique, porque logre reviver episódios particulares de dor ou grande

comoção, esta pessoa assim o faz pois o experimento de depositar aquele sentimento inicial em seu

espírito imediatamente desencadeia, em contato com sua memória, sua história vivida, sua

experiência e relações com o mundo, uma grande eclosão de fatos, eventos e sentimentos profundos

associados ao mesmo que lhe estavam guardados. O sujeito deseja que estes sentimentos e

memórias profundos entrem em erupção pelo seu espírito afora, a despeito de toda a tormenta,

porque revivê-los fá-lo lembrar-se de quem ele é, fá-lo saber que as suas perdas na vida não estão

totalmente perdidas, porém residem ainda, de algum modo, nos abismos das lembranças que guarda

consigo, fá-lo aproximar-se dos fatos marcantes de sua vida de modo a revivê-los e tentar, em novo

turno, compreendê-los. Em suma: a ebulição da memória antes exilada nas profundezas do espírito

gera dor como gera vida, e sua evocação conjura ao sujeito que a sente a sua gana famélica de viver,

como homologa a positivação de sua sobrevivência até o momento, apesar de tudo que sofrera ou

perdera. O retorno de uma lembrança dá-lhe vida, pois a renova, pois reafirma a sua identidade.

Assim, a música permite ao sujeito a reconstituição de suas memórias por ele mesmo, ratificando

seu perfil identitário sobre elas. Porque é preciso que as memórias sempre regressem, e sendo a arte

a engrenagem para este fim, podemos dizer que, sob este aspecto, a arte, como a música, é uma

necessidade humana inalienável, sem a qual talvez não houvesse vida.

Porém, em certa medida, este sentimento inicial a embrenhar-se nos precipícios do espírito

40 Mais uma vez, aqui, deve ser recapitulado que o processo a ser descrito não é exclusivo da música, mas sim um
procedimento geral de assimilação e geração da arte através da memória e do sentimento no espírito, podendo ser
francamente aplicável a outras linguagens artísticas, dada a abstração com que os sentimentos transladam-se na alma
humana. Contudo, porque este trabalho circunscreve-se à musica, e havendo-se constituída esta ressalva, trataremos
o mecanismo completo ora exposto como um fator da atividade musical nos domínios do espírito.



66

deve também guardar algo de estranho, de novo, de inesperado, porque as memórias que brotam do

espírito nunca são completas ou acabadas, mas seleções perecíveis e passíveis de serem, em parte,

reconstruídas. A reconstituição de uma lembrança implica na recriação de parte dela. É nessa

metamorfose orgânica que se obtém espaço para que a memória seja revivida, repensada, e

novamente analisada e conferida pelo espírito, pois o espírito humano é incompleto, estando em

constante transformação e, por isso, urge reelaborar-se continuamente, necessita saber-se de si

enquanto tenta compreender-se e completar-se. Para tanto, impera que suas lembranças sejam,

amiúde, conferidas sob novos prismas; em nunca as modificando, o espírito jamais poderia

experimentar projetar-se de novo sobre elas. Fosse ele completo e suas memórias também assim o

seriam, sem qualquer possibilidade de transmutação, portanto. Pois a completude é a ausência de

dinâmica, é a morte do movimento. Deste modo, o espírito se readapta à lembrança, modificando-a

com o tempo conforme o tempo o fez modificar-se a si mesmo, na busca infindável por sua

completude. Estas readaptações da memória, todavia, usualmente não alteram a essência do

conteúdo da mesma, mas tão-somente aufere ao espírito lançar-lhe novas nuances, novos matizes

provenientes das suas conjecturas e re-análises da memória pretérita. Por este motivo, usa-se o

termo “reflexão” representando o ato de debruçar-se sobre uma memória e meditar sobre ela,

porque refletir é incidir duas vezes, e cada incidência mostra-se diferente da anterior, vez que

carrega o histórico dos gestos que lhe precederam e a experiência de já haver incidido

pregressamente. Neste quesito, a ambivalência do sentimento inicial, contendo, por um lado,

elementos do espírito, conhecidos e mnemônicos, e, por outro lado, elementos externos, estranhos e

perturbadores, oriundos da sensação e da consciência, revela-se como de crucial importância para o

sucesso da reivindicação de uma memória antiga e a sua possível adaptação para o sujeito novo,

atual, que a invoca.

Pensemos, alegoricamente, no expediente do fenômeno artístico, como se a obra de arte fosse

um livro acabado, porém permeado de hiatos. Espaços em branco, palavras omissas, frases

apagadas. Algumas páginas todas vazias. Contudo, a história está ali, até o fim, mas nunca

realmente completa, porque seu corpo contém intervalos de silêncios e muitas interrupções em seu

discurso. É dado, então, ao leitor que a leia. Entretanto, para lográ-lo, é determinante que ele

preencha todos os espaços ocos do seu conteúdo, a fim de que a história se complete e volte a fazer

sentido. Assim, ainda que inconscientemente, o leitor que lê a história fá-lo ao completá-la, e, neste

gesto, ele invariavelmente fia nela um pouco de si próprio, ao ponto em que, no final da obra

completa, esta não será mais aquela versão original, mas uma nova obra, exclusivamente construída

para aquele leitor e por ele mesmo preenchida. Somente quando o leitor se completa na história do

livro que lê é que esta faz sentido para ele, pois ali, sem ferir a história, ele também se vê e se
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encontra. Não lhe seria possível a leitura de outra forma. Em outras palavras, estivesse o livro

perfeitamente completo, este seria tão estranho ao seu leitor que, não podendo se perceber nele, a

leitura nada lhe diria, vindo o tentame da leitura a falhar no primeiro momento do ato comunicativo.

Por este motivo a arte é sempre abstrata. É necessário que assim a seja, para que haja, dentre

as ausências de suas lacunas, espaço suficiente para que o sujeito as preencha com suas presenças,

suas lembranças, sua história, com a parte de si que quer se dizer sua. Quanto mais abstrata for a

arte, mais ensejará que o sujeito a preencha de si, e mais eficiente será seu mecanismo de evocação

de memórias, porque permitirá que o sujeito mais se veja diante dela. Quando HANSLICK (1992)

apontou que a música era, para ele, a arte mais nobre, pois fazia sobressair do sujeito os sentimentos

mais profundos, não olvidou mencionar que permanecia intrigado sobre a causa deste fenômeno.

Ora, podemos agora apontar a resposta que faltava ao esteta: é porque a música é, dentre as artes, a

mais abstrata, dada a sua natureza acentuadamente temporal, onde o próprio tempo é uma abstração

a partir dos dados da consciência, e sua conseqüente ausência de projeção física no espaço.

1.2.3- Da Música para a Protomúsica: Memória e Sentimento na Música

A este mergulho nos domínios da memória corresponde a conseqüente erupção de

sentimentos do sujeito. Todavia, o processo musical ainda não acaba aí. O sujeito não pode fazer

eclodir seus sentimentos para guardá-los dentro de si. Por certo, isto seria muito penoso ou, quiçá,

impossível. Pelo contrário: os sentimentos que afloram do sujeito precisam ganhar espaço para fora

dele, precisam ser externados, precisam ser comunicados. Por isso, estes sentimentos, não podendo

realmente arcar com a sobrevivência no mundo externo, devem ser convertidos em linguagem,

forma e gesto. Quando um apreciador dá-se a uma música a lhe sensibilizar, imediatamente vê-se

invadido por um impulso exógeno do sentimento originário deste processo, provocando assim

gestos, movimentos com seu corpo, sons ao tocar objetos, ou talvez pronuncie algo pela voz, ponha-

se de pé, ou execute qualquer movimento que gestualmente lhe faça arrefecer a necessidade de

denúncia do sentimento que acaba de testemunhar irrompendo de seu espírito.

Se a música faz despertar memórias no sujeito, assim o faz para que, destas memórias, surjam

sentimentos. Não existe memória sem sentimento, como não existe sentimento sem memória. A

memória é formada, assim como selecionada, silenciada, esquecida, lembrada, re-interpretada e

revivida, porque articula um jogo de sentimentos para com o espírito em que habita. Da mesma

forma, o sentimento só é recuperado das lacunas do espírito porque existe alguma memória que o

justifique e sedimente. Ao espírito, não interessa memorizar aquilo pelo que nada sinta, porque isto
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nada lhe diz ou representa, e não é possível memorizar o que não faz sentido.41 O sentimento

garante a semântica da memória para o espírito.

Posto que nem sempre detidamente explorado entre os autores da memória social, o

sentimento sói desempenhar um papel crucial na confecção da lembrança. POLLAK (1989)

aproxima-se desta aferição, quando mapeia o esquecimento e o silêncio a sentimentos dolorosos,

como vergonha (“lembranças vergonhosas”) e negação (“lembranças proibidas” e “lembranças

indizíveis”), referindo-se a memórias de violências sofridas, de que não se deseja lembrar ou que

provoquem grande constrangimento no grupo social ao qual a memória pertença.

Opondo-se à mais legítima das memórias coletivas, a memória nacional, essas lembranças
são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva e/ou
política. Essas lembranças proibidas (caso dos crimes estalinistas), indizíveis (caso dos
deportados) ou vergonhosas (caso dos recrutados à força) são zelosamente guardadas em
estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade englobante.
(POLLAK, 1989, p. 8)

Da mesma sorte, um sentimento feliz ou gratificante acentua a emergência do registro da sua

memória correspondente, como, por exemplo, uma grande vitória esportiva ou eleitoral, ou uma

conquista pessoal marcante. De todo o modo, sentimentos de alguma ordem, como de efusão ou de

dor, são necessários para que a memória previna ao fato vivido a indiferença do banimento. Talvez

por isso os fatos mais marcantes no sentimento coletivo, como tragédias da natureza, crimes

hediondos, ou os flagelos das guerras, sejam sempre pontuados pela arte. Uma vez que a arte faz

expelir sentimentos do espírito, através do processo então demonstrado, naturalmente estes trazem

consigo as memórias vivas destes fatos vividos, ensejando a que seus apreciadores não só

transmitam esta lembrança para seus contemporâneos, como também que a resignifiquem para si

próprios, revivendo-as e insistindo na busca de sentido entre elas, como quem busca a paz consigo

mesmo através dos viéses de sua história. Não fossem os sentimentos, e as memórias não

eclodiriam. Não fosse a sua flexibilidade que oportuna adaptá-las, e trazê-las de volta não faria

sentido.

Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas é de
saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. Conforme as circunstâncias,

41 Um bebê, por exemplo, ainda estranho ao meio social e à dinâmica da vida no mundo onde se encontra, nada retém
para o futuro, em forma de lembrança, do que lhe acontecera. Apenas as imagens cruas que lhe sejam
cronologicamente impressas no subconsciente farão, mais tarde, algum significado obscuro, material este sobre o
qual se debruçam obstinadamente tantos psicólogos e estudiosos da mente humana, dada a sua distância para com a
consciência e a memória lembrada pelo espírito.
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ocorre a emergência de certas lembranças, a ênfase é dada a um ou outro aspecto.
Sobretudo a lembrança de guerras ou de grandes convulsões internas remete sempre ao
presente, deformando e reinterpretando o passado. (POLLAK, 1989, p. 8-9)

Embora o sentimento nunca possa transpor as barreiras do espírito, a sua memória

correspondente pode, de alguma sorte, atravessá-la. Assim, quando, por intermédio do sentimento, a

memória rompe do sujeito, ascendendo para o seu exterior, imediatamente este, impedido de opor-

se ao fluxo desta torrente, procura garantir-lhe a existência neste novo meio. Assim, confere-lhe

linguagem, forma e gesto. Num primeiro momento, diante da urgência da comunicação, a

lembrança deve ser organizada em linguagem, articulada em símbolos e signos capazes de serem

transladados para o meio exterior. Forma e gesto derivam da linguagem, e esta emana dos

calabouços mais profundos do sujeito, diretamente germinada de suas memórias e sentimentos. Por

isso, ZUMTHOR (2010) identifica a imediatez natural da linguagem com a presença imorredoura

da voz.

O simbolismo primordial integrado ao exercício fônico se manifesta eminentemente no
emprego da linguagem, e é aí que se enraíza toda poesia. Certamente, voz e linguagem
constituem para o analista fatores distintos da situação antropológica. Mas uma voz sem
linguagem (o grito, a vocalização) não é bastante diferenciada para “fazer passar” a
complexidade das forças de desejo que a animam: e a mesma impotência afeta, de outro
modo, a linguagem sem voz que é a escrita. Nossas vozes assim exigem ao mesmo tempo a
linguagem e desfrutam, a esse respeito, de uma liberdade de uso quase perfeita, pois ela
culmina no canto. (ZUMTHOR, 2010, p. 8).

Para a arte, todavia, a linguagem se esquadrinha em instância ainda anterior à voz articulada

em idioma vernáculo, pois habita no seio do som, antes mesmo de se lhe conferir o aporte do belo,

onde jazem a forma e o gesto. A voz, portanto, confirmando ZUMTHOR (2010), nasce das

entranhas do espírito anteriormente a que se faça som, e o som surge dela antes mesmo de se

constituir em forma. A voz porta a memória, espólio sôfrego do sentimento, vertendo-se assim em

som, momento em que a música é subtraída da esfera espiritual onde vive, para volver à matéria

protomusical, forma e gesto.

Não só na música, porém igualmente na poesia, a antecedência do som à voz articulada,

portando linguagem, é um súbito e uma realidade muitas vezes admirada e acusada pelos artistas,

como na metáfora apresentada no soneto abaixo, cuja autoria é atribuída a Luís Lisboa42. O autor

sugere, no texto, que, prévio à manipulação simbólica dos estatutos da linguagem verbal (após o

42 Provavelmente, o jornalista, escritor, tradutor e poeta carioca nascido em 1929, e não o militante político homônimo,
nascido em 1948, preso político, torturado e morto pela Ditadura Militar durante o regime de exceção, em data cerca
de 1972.
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que as idéias, tornadas em idioma articulado, já teriam forma), há ainda uma outra linguagem, a

artística, do sentimento, cuja expressividade é suficiente para conferir à protoarte em que repousa a

dignidade da apreciação. Embora fosse necessário conclamar símbolos do idioma articulado para

formular a idéia abstrata que propõe, a maneira de fazê-lo através de neologismos sugere então uma

possível anterioridade da forma (e, por conseguinte, do idioma). Anterioridade esta onde jaz o

ventre natalício da linguagem.

A uma Deusa
(atribuído ao poeta Luís Lisboa, do Maranhão)

Tu és o quelso do pental ganírio
Saltando as rimpas do fermim calério,
Carpindo as taipas do furor salírio
Nos rúbios calos do pijom sidério.

És o bartólio do bocal empírio.
Que ruge e passa no festim sitério,
Em ticoteios de partano estírio,
Rompendo as gâmbias do hortomogenério.

Teus lindos olhos que têm barlacantes
São camençúrias que carquejam lantes
Nas duras pélias do pegal balônio.

São carmentórios de um carce metálio,
De lúrias peles em que pulsa obálio
Em vertimbáceas do pental perônio.
(FERNANDES, 2003, p. 25)

A linguagem portadora de memória e sentimentos, agora revestida por som e voz, ganha então

a possibilidade da forma. Porque a arte só exista a partir da consecução deste processo fônico, não é

possível havê-la na escrita pura, por mais rebuscada e completa que esta parecesse.43 Entrementes,

ao passo em que a música se revela na forma, através da evocação da linguagem, obriga que dela se

esvaia todo o sentimento de que se origina. Porque o sentimento é abstrato e subjetivo, e a forma é

material, plástica, concreta. Neste transição, a música pouco a pouco deixa de ser música e retorna

ao estado prototípico da protomúsica, alicerçada em um arquétipo a que darão sentido as estruturas

recolhidas para representá-la diante da materialidade do mundo. É no conjunto de símbolos

alegados pela nova protomúsica como componentes de sua forma que HANSLICK (1992) faz

repousar seu conceito de belo e, a seu ver, o que tem por conteúdo real da música. De fato, é quando

a nova protomúsica brota que a comunicação enfim se faz possível.

43 A presença da voz não é exclusiva da música ou do canto. Está grávido de voz o som do instrumento, o canto das
palavras de um poema, a pronúncia do ator de teatro, as intenções de uma narrativa. Porque são assim proferidas,
ainda que no recolhimento íntimo do apreciador. A voz é anterior e ulterior à arte, e a atravessa com a força
pungente de sua substância antropológica.
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Todo o processo musical (ou artístico!) depende do fechamento deste ciclo: a protomúsica

incusando para o profundo do sujeito, revertendo-se em música; a música efluindo em furor

exógeno para fora do sujeito, ressarcindo-se em protomúsica. Na primeira etapa deste processo, os

sentimentos brotam enquanto as memórias são recuperadas, recriadas e revividas; na segunda parte,

os sentimentos cedem lugar à linguagem e sucumbem à carcaça dura da forma protomusical,

ousando o inglório tentame de perpetuarem-se para todo o mundo além do sujeito, ou dele para ele

mesmo. Por isso, os compositores costumam compor tocando as suas obras em seus instrumentos.

Tocam para si mesmos, pois precisam ser os primeiros apreciadores das obras que dão à luz, de

modo que, após ouvi-las, possam atentamente julgar se cada produto protomusical transcrito será

capaz de comunicar algo próximo ao que cada um deles sentiu nos momentos em que concebeu

aquela determinada obra. Se jamais a ouvissem, este ciclo não se fecharia e o fator formal da peça

em questão permaneceria sempre incerto, duvidoso. Por este mesmo motivo, os intérpretes estudam

as obras tocando. É preciso, antes de tudo, analisar pormenorizadamente a protomúsica gerada, a

fim de homologar nela as idéias que tomam os seus intuitos interpretativas. Não pudessem executá-

las, e seu estudo estaria incompleto. Porque, mesmo na ocasião do estudo, tocar uma obra não é

simplesmente um gesto técnico-mecânico: é também um gesto intelectual e artístico de

experimentos e intenções, e isto rapidamente se lança para além da técnica.44

Talvez pareça algo ambivalente que o exato elemento de incômodo e incompletude que eflui

dos abismos do espírito na carreata da memória, brutalmente impelido para o exterior, a saber, o

sentimento, seja aquele que implacavelmente se consuma antes de alcançar seu objetivo final. Mas é

pela combustão do sentimento que se dá a síntese da forma, conforme demonstrado. E a forma

carrega algo da memória, pois aquela é o aprisionamento material desta. A despeito do sentimento

ser fugaz e efêmero, como um rasgo luminoso que rompe rutilante e morre subitamente nas câmaras

do espírito, na memória ele encontra um meio de sobrevivência. Quando alguém diz que guardou

um  sentimento de outrem ou de algo, na verdade, reporta-se à memória. O sentimento está sempre

no presente, no ímpeto, no instante. Porém, a sua passagem pelo espírito deposita marcas, e estas

são sedimentadas na memória, de onde podem ser arquivadas e recuperadas, reconstituindo o

sentimento inicial, se preciso. A memória é o procrastinador do sentimento, porque advém dele

numa relação causal direta. Sendo ainda, em certa medida, abstrata e particular, a memória é então

expulsa do espírito quando finalmente encarnada no corpo da forma. Logo, o sentimento terá

cumprido ainda assim o seu papel, e a sua ebulição terá sido necessária para que o espírito o

44 Em virtude de seu esforço mental, o treinamento prático da música é cunhado pelo termo estudo. Confirma-se,
assim, a crítica que SILVEIRA (2012) interpõe diante da dificuldade social de se considerar o ofício do músico
como uma atividade de caráter intelectual, e não simplesmente mecânico, conforme exposto anteriormente no
contexto deste trabalho.
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expurgue ao exterior pela secreção plástica da forma. Contudo, a consecução da forma ainda não é

suficiente para a expressão das idéias do sujeito. Ela, por conseguinte, deverá então ser traduzida

em outro componente comunicante, o gesto.

O gesto é a etapa final da elocução. É pelo gesto que o compositor conta a si mesmo sobre a

protomúsica gerada a partir do trabalho que ora cria, ou que o intérprete traduz em comunicação as

idéias repousadas na protomúsica que faz emanar. Igualmente, é pela expressão do gesto que o

apreciador sinaliza a si mesmo, com seu corpo, a percepção de sua consciência da protomúsica que

ouve, assim como pelo gesto ele faz efluir os sentimentos que se derivam da protomúsica

perceptionada. Portanto, o gesto é o extremo de um ciclo fechado. Uma vez que ele materializa a

forma, converte-se num ponto de inflexão entre a música e a protomúsica, o final de um ciclo e o

início de outro. É também o elo que une as três figuras apresentadas em uma só: o compositor, o

intérprete e o apreciador. Quando MORAES (2008) afirma que todos são compositores, intérpretes

e apreciadores (concluindo que todos são músicos), falta-lhe uma análise pormenorizada do

elemento que justifica esta interseção dos papéis: o gesto. Pois quando o compositor finalmente

torna na concretude do gesto a sua obra, ele o faz para apreciá-la, e assim se torna intérprete e

apreciador; quando o apreciador, por sua vez, expõe a si mesmo, pelo gesto, uma interpretação

possível dos sentimentos e memórias que criou em seu espírito a partir do dado material prévio que

alcançara sua consciência, verte-se também em compositor e intérprete; e quando o intérprete,

figura intermediária entre o compositor e o apreciador, produz por seu gesto uma representação

pessoal da obra do compositor, revisitada e recriada a partir de seus sentimentos e memória

particulares, faz-se assim compositor e apreciador de seu próprio esforço interpretativo.

Os movimentos do corpo são assim integrados a uma poética. Empiricamente constata-se
(tanto na perspectiva de uma longa tradição quanto na dos modos sucessivos) a admirável
permanência da associação entre o gesto e o enunciado: um modelo gestual faz parte da
“competência” do intérprete e se projeta na performace. (ZUMTHOR, 2010, p. 217)

Não haveria comunicação se não fosse o gesto, pois ele é um dado material por excelência,

capaz de atualizar na figura visível a abstração da idéia impalpável. É a conseqüência da voz. Não

existe uma notação satisfatória para o gesto, como não a existe para a voz. A matéria da música,

como a da arte interpretada, deve ser lançada no espaço pela semântica que o gesto vivo porta, no

momento em que acontece, no átimo de tempo em que sua existência se espraia e se dissolve,

perdendo-se para sempre. Por isso a música é única. Ela acontece ali, onde está sendo feita, onde

está sendo acontecida, na efemeridade do instante. Uma outra tentativa de reproduzi-la e teríamos
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então outra música, uma segunda obra criada, não mais a primeira.

O gesto é produtor de sentido, pois seus desenhos reivindicam os sentimentos do espírito.

Conseqüentemente, ele nunca se repete, mas se transfigura e se imortaliza em seus movimento e

mudança, como se movem e se transformam os sentimentos fugazes do espírito.

O intérprete, na performance, exibindo seu corpo e seu cenário, não está apelando somente
à visualidade. Ele se oferece a um contato. Eu o ouço, vejo-o, virtualmente eu o toco:
virtualidade bem próxima, fortemente erotizada; um nada, uma mão estendida seria o
suficiente... (ZUMTHOR, 2010, p. 218)

O gesto é o ponto final da materialidade da música. Desde o sentimento, o mais abstrato éter

do espírito no transcurso demonstrado, o caminho para a comunicação exógena, conforme

avidamente urja, impõe também a paulatina perda de sua abstração, em nome da possibilidade da

comunicação articulada em símbolos tangíveis. Assim, o sentimento é gradativamente destituído de

sua quintessência ao percorrer a longa senda da materialização, atravessando a sua tradução em

memória, e esta, o encarceramento nas possibilidades da linguagem, que, por sua vez, se reduzem à

forma e esta, finalmente, é encerrada num gesto. Sem dúvida, trata-se de um processo redutor, onde

a nobreza da música e do sentimento, tão caros ao espírito, são subtraídos à mecânica fria da

protomúsica. Lobrigando este fenômeno, HANSLICK (1992) afirma convicto que “a música”

(identificada neste trabalho como protomúsica) nada representa, nada expressa por si própria. Não

está completamente equivocado, haja vista a perda sensível de substância do sentimento até que se

torne em gesto. Contudo, a conversão da música em gesto, longe de ser execrável, é, na verdade,

muito desejável, vez que o gesto oferece a possibilidade máxima de manifestação artística, trazendo

consigo tudo que resta do sentimento ora expirado, mesmo no interior do espírito onde nascera. O

gesto conduz memória, linguagem e forma, sendo o seio lactante dos sentimentos do espírito. Gesto

é presença social. O revés do gesto é o coma, a mais alta penúria para a alma, e por isso mesmo tido

como tão próximo à morte, malgrado a saúde e estabilidade clínica do corpo.

Se o gesto, reivindicado pelo corpo, localiza socialmente a elocução que desfere no espaço,

então ele é também campo de recriação, reinvenção e reconstrução social. É, portanto, a conciliação

do presente com o passado, onde jaz a memória do sujeito e da sociedade, qual o cosmos de sua

tradição. Contudo, oriundo de sentimentos e memórias particulares e privados, o gesto também

corrompe a memória social, tornando-se dialeticamente um afastamento da tradição que supõe

representar. Com efeito, sobre o gesto e a voz recaem então duas ordens distintas de memória e

sentimento: uma, do próprio espírito que o gesta e o lança pungente para fora de si; outra,
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decorrente desta, a memória e o sentimento sociais, extraídos das tradição e história de um grupo.

Esta última, contudo, não sobrevive senão arquetipicamente, referenciada entre as movências das

traduções dos gestos de cada artista.

Nas longas durações, a obra de memória constitui a tradição. Nenhuma frase é a primeira.
Toda frase, talvez toda palavra, é aí virtualmente, e muitas vezes efetivamente, citação (…).
A tradição é a série aberta, indefinidamente estendida, no tempo e no espaço, das
manifestações variáveis de um arquétipo. Numa arte tradicional, a criação ocorre em
performance; é fruto da enunciação - e da recepção que ela se assegura. Veiculadas
oralmente, as tradições possuem, por isso mesmo, uma energia particular - origem de suas
variações. (ZUMTHOR, 1987, p. 143)

Portanto, a voz e o gesto representam a memória circulando, sendo reproduzida e modificada.

Por conseguinte, espelham também os sentimentos (pessoais e coletivos), causas e efeitos das

lembranças, cuja emergência resida na diferença entre a vida e a morte sociais.

A necessidade do gesto para a expressão artística impele a que o modelo mestre-discípulo se

perdure como paradigma pedagógico e ontológico da manutenção de escolas artísticas na música

através dos tempos. Também faz emergir a certeza da sustentação fiel destas escolas pela oralidade

e pela tradição. Pois a voz e o gesto, inundados de vida e de significados, vão muito além de

qualquer escritura.

Porque o gesto reclama tão fortemente a vida e a memória de quem o executa, SHANKAR

(1978), ao escrever seu trabalho sobre práticas interpretativas, compilando num texto único

importantes informações sobre a complexa teoria e a singular arte da música clássica indiana, optou

por realizá-lo sob a forma de uma biografia. Para um músico dedicado, não é possível facilmente

dissociar a sua vida da sua profissão, e o seu gesto pedagogo reinventa-o consigo. A sua música é o

seu sentimento e a sua memória.

Outrossim, a construção da genialidade, segundo ELIAS (1994), implica em tamanha devoção que

os fatos do estudo técnico-artístico transfiguram-se, em grande parte, no conteúdo mesmo da vida

de seu executor. Mais uma vez, música, sentimento e memória revelam-se uma coisa só, ao menos

no império das artes e da vida de seus professantes.

O Quadro 1.2, abaixo, resume as etapas do processo estudado.
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Quadro 1.2: Etapas de conversão do ciclo protomúsica-música-protomúsica.

Memória Profunda
(Espírito)

Sentimento Inicial
(estopim para a obra)

Sentimentos
(memória revisitada)

Internalização
(abstração crescente)

Externalização
(abstração decrescente)

Linguagem
(símbolos e signos)

Forma
(belo, protomúsica)

Gesto
(voz, matéria)

Comunicação

Som, Voz
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1.3- A Música Coletiva

Conforme exposto até o momento, seria ao menos inquietante uma alegação a respeito da

impossibilidade social da música, vez que, exonerada exclusivamente das muralhas do espírito, no

jorro de sentimentos que se lançam de suas fissuras, a música alçaria o propósito único de retornar

ao sujeito de que emana e satisfazê-lo ao remodelar, pelas suas memórias revividas, a sua história. A

música, assim, jamais faria sentido para um terceiro, de cujo espírito se observe uma outra história,

e de onde se esparjam lembranças alienígenas ao primeiro, borrifos de um outro percurso, de uma

experiência alheia. De outra sorte, como a música, arregimentando sentimentos e memórias

individuais, e estes castrados aos limites formais da materialidade sólida do gesto, poderia

esperançar viver para além do sujeito de que partiu, ou comunicar algo a alguém que lhe segunde?

De certa forma, esta aferição está correta, e a dificuldade social não só da música como de

qualquer expressão artística pode ser percebida quando se mede o esforço quase inglório para se

entender a arte de culturas distantes, como a música da antigüidade grega ou a música de

civilizações viventes alhures, em tempos pretéritos. Isto ocorre porque a música, nunca havendo

existido realmente nos dados materiais deixados e sendo incapaz de ser apropriadamente

reproduzida nos espíritos de quem a aprecie hoje, haja vista que a memória social daquela

civilização antiga extinguiu-se com ela (ou modificou-se acentuadamente com o tempo), tornou-se

assim desconexa da possibilidade de memória e de sentimento que ela poderia evocar se fosse, ao

seu turno, devidamente invocada por um membro autêntico daquela sociedade. Esta perda se dá

porque a música de uma sociedade não fala com a de outra no mesmo vocabulário, dado que

somente a apreciação da sua protomúsica nunca será o suficiente para garantir que o processo

musical completo se dê da mesma forma entre dois membros de grupamentos sociais muito

distintos. A música, como a memória e o sentimento, operam nos domínios da cultura, e suas

fronteiras são por eles definidas.

Contudo, excetuando-se este caso extremo, a conjectura acima apresentada estará, de fato,

incorreta. A música é sempre social, pois representa o sentimento do sujeito, e este só existe porque

há uma memória a ele associada. Ora, a memória do sujeito, por mais particular que lhe pareça, é

sempre uma conseqüência do que vive socialmente, portanto, é uma construção social. Assim, a

música é possível e fará pleno sentido dentro da cultura que a gera e a reproduz, esmaecendo-se,

todavia, à medida que se distancia desta.
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As lembranças são sempre produtos de relações sociais, como um diálogo entre o eu e a

sociedade. Destarte, a sociedade ajuda a trazer as lembranças à tona e a dar-lhes valor simbólico,

porquanto as lembranças de outros membros deste grupo somam-se às do sujeito em questão,

tornando-as mais nítidas, mais completas, mais claras. Maurice Halbwachs, empenhando-se por

compreender o aspecto coletivo da memória, conclui que: “Nossas lembranças permanecem

coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós

estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós.”.

(HALBWACHS, 2006, p. 30).

Como já vimos, não existe memória sem sentimento. Se a arte, como a música, conjura

sentimentos e estes, por sua vez, estão refastelados no dorso de uma memória, e se a memória é

sempre coletiva, então a arte é cultural, e estes sentimentos são igualmente culturais e coletivos.

Claro que uma dor física sempre será uma dor física, experiência pessoal e intransferível. Contudo,

toda a ordem de sentimentos morais sobre os quais a arte se debruça (mesmo o conceito de dor da

dor física!) são, por assim dizer, construídos histórica e socialmente, no contexto de um grupo

social, de uma cultura e uma tradição conjunta.

Todavia, para que a arte seja vivida coletivamente, é preciso que os indivíduos se reconheçam

como membros daquele grupo social e que admitam-no como traço de suas identidades. É

necessário que os membros do grupo estejam engajados e envolvidos com o mesmo para que as

lembranças coletivas sejam erguidas e reconhecidas por estes membros.

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos
apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de concordar
com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que
a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre uma base comum.
(HALBWACHS, 2006, p. 39)

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos eventos e das
experiências que dizem respeito à maioria de seus membros e que resultam de sua própria
vida ou de suas relações com os grupos mais próximos, os que estiveram mais
freqüentemente em contato com ele. As relacionadas a um número muito pequeno e às
vezes a um único de seus membros, embora estejam compreendidas em sua memória (já
que, pelo menos em parte, ocorreram em seus limites), passam para o segundo plano.
(HALBWACHS, 2006, p. 51)

Logo, dada a proximidade social, faz-se possível a construção de uma rede de significados

coletivos que descreve o sentimento de determinado grupo social e viabiliza, por conseguinte, a

fabricação de um léxico semântico a partir do qual os indivíduos pertencentes àquele mesmo
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grupamento social poderão traduzir a protoarte de modo mais preciso e regularizado. Portanto,

embora o protoartista, como o protomúsico, lance ao espaço uma arte de fato desprovida de

sentimentos, porque não expele de seu corpo mais do que forma e gestos, no entanto, assim como

ele é capaz de identificar memórias e sentimentos na arte que projetou exogenamente, também seus

semelhantes sociais, com quem compartilha sua história, sua vida e suas memórias, poderão com

certa facilidade haurir da trama mecânica protoartística de gestos e formas um possível sentimento e

uma provável memória em muito semelhantes àqueles então acometidos originalmente pelo artista.

Porque memórias e sentimentos repartem um dualismo perene entre o individual e o coletivo, estes

terão enfim grandes chances de se encontrarem bem próximos quando nascidos do artista e do

apreciador, por intermédio da mesma obra, em igual contexto social. Por isso, muitos leigos julgam

tão obstinadamente que a música porta ou traduz sentimentos. Quando assaltados por seus

sentimentos durante a apreciação de uma obra, não notam que estes são somente seus e, se acaso

forem muito semelhantes aos do artista que criou ou interpreta a obra apreciada, ou do apreciador

ao seu lado, é porque o grupo social a que pertencem clama por memórias coletivas e

compartilhadas, e o sentimento singra pelo navio destas memórias, pois o sentimento é a alma para

o qual estas memórias sejam o corpo. Se a memória é vivida em conjunto, algo de sentimento

também o será, e a arte saberá explorar este elo etéreo que liga tão solidamente os espíritos.

HALBWACHS (2006) prevê que a memória tem duas origens distintas: uma individual e

outra coletiva. O autor informa que as lembranças são sempre construídas pelo ser social, ainda que

o sujeito esteja sozinho. Portanto, seus pensamentos, atos e percepções são subordinados ao grupo

social a que pertence. Contudo, o princípio de uma lembrança é sempre individual, intuitivo,

inerente e particular do espírito. O ímpeto da lembrança é privado e único, residindo na intimidade

do espírito como substância particularizada, individualizada, gérmen da lembrança. A este princípio

o autor dá o nome de Intuição Sensível. Assim, a memória de um sujeito é decorrente de duas fontes

distintas: a Intuição Sensível, privada, e a memória coletiva, construída em intercâmbio com a

primeira, porém de modo social.

Podemos entender, pelo que vimos, que a Intuição Sensível é onde habita o sentimento, ou

talvez seja mesmo o próprio, muitas vezes. HALBWACHS (2006) detectou que, como o

sentimento, a Intuição Sensível é uma centelha efêmera que, todavia, alavanca a germinação da

memória. No entanto, o autor associa a esta centelha uma causa sempre externa. Ainda que a sua

causa seja outra lembrança, esta outra terá, em sua origem, uma causa externa, provocando que esta

causa última seja então a origem de ambas as lembranças. Para as artes, contudo, é interessante

considerar que um sentimento, em oposição à intuição sensível, pode ser gerado a partir da fantasia
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do próprio sujeito para com ele mesmo, quando medita sobre algo que lhe intriga ou que lhe toma

por sentimentos fortes sempre que se põe a lembrá-lo, a vivê-lo internamente, a buscar compreendê-

lo. Porque o processo de geração desta nova lembrança, a partir deste novo sentimento, não é

puramente externo, mas traz as subjetividades do sujeito, e este novo sentimento que emerge difere,

portanto, do primeiro original. Um intérprete, por exemplo, como já demonstrado, incita a si mesmo

suas memórias sobre a imagem que fez da obra a ser apresentada instantes antes de executá-la, e o

faz sem qualquer interferência externa imediata. Por isso que muitos têm por hábito fechar os olhos

antes de atacar a peça. O compositor, quando cria, pode tanto provocar-se com estímulos externos,

quando, para inspirar-se, se põe a ler um poema ou ouvir outras obras, como com fantasias internas

de seu espírito, no momento em que amealha voluntariamente de suas memórias recordações

vividas de seu passado. Por mais que haja uma causa externa original, o processo de re-síntese deste

sentimento modifica-o, e os sentimento subseqüentes serão constituídos por elementos provenientes

das subjetividades do sujeito, portanto, internos. Neste único ponto a Intuição Sensível distancia-se

do sentimento: quanto à sua causa, a deste pode ser quer de origem interna quer externa ao sujeito; a

daquela, sempre surge como reflexo a algo que resvala sobre a sensibilidade material do corpo,

portanto, exógeno.

Agora avançamos no tempo. Essa intuição sensível deixou de existir e por isso pertence ao
passado. Como poderia ser diferente, se já não existem as influências exteriores que a
determinavam ao se cruzarem? Mais precisamente, ela só guarda alguma realidade virtual
na medida em que permanecemos sob a influência combinada desses ambientes, na medida
em que estamos sujeitos a nos encontrar nas mesmas condições sociais complexas que
outrora a originaram. (HALBWACHS, 2006, p. 59)

A intuição sensível está sempre no presente. Portanto, não podemos pressupor que ela seja
capaz de se recriar espontaneamente, como se subsistisse em nós no estado de fantasma
pronto a retomar corpo: transportada ao passado em imaginação, ela não é mais nada. (…).
Como poderia ser de outra maneira, se nossas representações não passam de reflexos das
coisas? Um reflexo absolutamente não se explica por um reflexo anterior, mas pela coisa
que ele reproduz naquele mesmo instante. (HALBWACHS, 2006, p. 60)

O autor está correto, porque a intuição sensível é memória, e esta fatalmente guardará uma

relação causal externa e social, mas o sentimento não é memória. Ele é prévio a esta e, a despeito de

sua simbiose com ela, não são ambos feitos da mesma exata substância. O sentimento é o sopé da

memória, elemento imperativo para a persistência de dados da consciência, essencial para a

formação da lembrança no espírito, entretanto, ele veste seu corpo das subjetividades construídas

internamente pelo sujeito.

Só há memória porque, antes, houve um sentimento. E o sentimento, como a memória,
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sempre se origina no mais privado do espírito antes de se fazer coletivo, antes de se tornar público.

Por isso o antagonismo entre o sentimento pessoal e o sentimento coletivo interessam antes às artes

do que o conseqüente dualismo entre memória pessoal e coletiva. É na base do sentimento que a

arte se desenvolve. Assim, quando eflua em protoarte, ainda que despida de todo o sentimento, trará

consigo elementos tais que impliquem na memória e no sentimento coletivos, na possibilidade de

provocar a que outros sujeitos despertem em si sentimentos análogos ao que o criador daquela obra

provavelmente sentiu enquanto a concebia. Este sentimento coletivo reforça-se a si mesmo, pois é

construído também por cada instância de sua apreciação. Deste modo, a música se torna tanto mais

mútua quanto mais empenhada na representação deste sentimento que descreve o grupo (ainda que,

para todos os efeitos, ela seja interna a cada um de seus apreciadores). O sentimento coletivo torna a

música coletiva.

Se a música não pudesse ser vivida socialmente, não faria sentido a reunião social, tão

freqüente e desejável, promovida para a apreciação comunitária das obras musicais. No entanto e

nas mais discrepantes sociedades, a música quase sempre provocou a assembléia dos membros

daquele grupo para a sua apreciação conjunta. Seja em um concerto em um teatro, ou em uma roda

de samba ou de choro, quer na roda de capoeira ou na pequena sala de câmara, a música corrobora

para a agregação das pessoas. Talvez numa cadência de uma ópera ou nos soslaios de um berimbau,

aquela obra musical, despejada naquele momento único pelas possibilidades do intérprete sobre a

avidez da platéia, provoca arroubos mui semelhantes a todos os seus apreciadores.

O caráter social da música é muito mais evidente que o caráter coletivo da memória, não

obstante que ambos sejam, item, compartilhados socialmente. Não poderia ser diferente, pois, como

já demonstrado, a música advém da memória, cuja centelha é o sentimento. Entretanto, a memória

parece ao sujeito mais próxima de uma razão histórica, de um processo cronológico vivido por ele.

Esta sensação é apenas ilusória, pois a própria história do sujeito é uma seleção de eventos, e não a

sua coleção completa, e esta seleção é sempre pontuada por interseções com o meio social. Assim é

que um eremita isolado numa floresta ou um náufrago perdido em uma ilha deserta, pela ausência

social a que estão forçosamente submetidos, pouco a pouco perdem-se na contagem dos dias e das

semanas, desvinculam-se do fluxo do tempo e gradativamente distanciam-se do nexo de suas

histórias. Não lhes resta mais nenhum elemento social para compartilhá-las e para contá-las. As suas

memórias perdem a costura social, rompendo-se sobre si mesmas. Nem mesmo a dor e o desespero

de sua morte social podem ser manifestados a outrem. Sem a opção da troca, nada mais lhes imputa

memória ao espírito, alcançando um estado tal que, vazios de memórias novas, encontram-se

também destituídos de sentimentos, e sua sobrevivência confiará mais nos instintos que no
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instrumental prático provido pela cultura. É provável que, a estas pessoas, este vão interno de

sentimentos e memória possa desempenhar papel de agente neutralizante da dor do isolamento,

vindo então a majorar as suas expectativas de resistência a essa situação extrema.

É bem verdade que em cada consciência individual as imagens e os pensamentos que
resultam dos diversos ambientes que atravessamos se sucedem segundo uma ordem nova e
que, neste sentido, cada um de nós tem uma história. Nessa fieira de estados, embora em
separado cada um esteja ligado a um ou a muitos ambientes cujos pontos de encontro de
alguma forma eles indicam, sua sucessão em si não é explicada por nenhum desses
ambientes. Ela se apresenta para nós como uma série única em seu gênero. Desde então
esses estados nos parecem ligados um ao outro em nossa consciência. A partir do momento
em que entram nesta seqüência interna e nela tomam seu lugar, eles se organizam em um
conjunto tão bem ligado que de bom grado imaginamos cada um emanando dos que o
precedem e contendo em germe os que o seguem. (HALBWACHS, 2006, p. 57-58)

Todavia, o caráter social da memória é tão natural que pode deixar de ser percebido. Quando

o sujeito tem seu acometimento a partir de um dado exterior, o primeiro momento de síntese de uma

lembrança se dá com o surgimento de uma intuição sensível, e esta, por sua vez, desencadeará o

surgimento de imagens, mesclando a percepção externa com a interpretação interna. A imagem é

um dado interno e subjetivo. Entretanto, a influência social está sempre, de maneira muito sutil,

presente na consciência do sujeito, norteando a geração de suas intuições sensíveis. Portanto, ainda

que o sujeito não se dê conta, seus pensamentos e sentimentos são em parte definidos pelo meio

social, pelo ambiente coletivo que habita naquele instante.

Não contestamos o fato de que, ao nos referirmos aos dados do que é chamado de
observação interior, é exatamente assim que tudo parece acontecer; mas aqui somos
vítimas de uma ilusão bastante natural. Já dissemos que enquanto sofremos docilmente a
influência de um meio social, não a sentimos. (HALBWACHS, 2006, p. 58)

Assim, a intuição sensível e a ligação que ela estabelece no momento e por um momento
em nossa consciência se explica pela associação que existe ou se estabelece entre objetos
fora de nós. (HALBWACHS, 2006, p. 59)

A música, em contraste com a memória, tem seu caráter coletivo mais facilmente perceptível

ao sujeito, o que, por sua vez, dificulta-lhe o entendimento de que a mesma seja, na verdade, uma

convolução interna de cada espírito, assim como lhe é igualmente obscura a sua estratificação da

protomúsica.

A Protomúsica, porém, revela-se um mecanismo comunicador essencial para significar aquilo

que é regulado pela acepção coletiva. O sentimento se torna coletivo quando, pela protomúsica, o
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grupo convenciona signos a partir das experiências e história vividas mutuamente. A música se

torna coletiva quando o grupo assume a congruência das músicas internas a ocorrerem em cada

espírito, implicadas por este sentimento então partilhado. Assim, a substância da protomúsica

carrega todo o manancial simbólico social a partir do qual o sentimento coletivo é construído, como

também sustentado. Na fibra protomusical habita o idioma do sentimento coletivo.

Este idioma, todavia, fala com o grupo para quem está voltado, trazendo uma semântica que

somente a ele se reporta. A especificidade do idioma comum pode ser tão profunda que mesmo

entre músicos profissionais ela seja capaz de dar azo à formação de pequenos sub-grupos, cada qual

detentor de sua linguagem específica, de acordo com a especialização em que se encontram.

Dessarte, teremos que o pianismo presente em certas obras idiomáticas para piano seja identificado

e debatido apenas entre pianistas, como os trechos idiomáticos para clarineta o serão decifráveis

apenas por clarinetistas. É por intermédio do acentuado enlaçamento do músico com seu

instrumento que apenas aqueles de mesma especialidade poderão imprimir análise técnica ao dado

material (protomusical) que percebem. Portanto, espera-se que apenas clarinetistas saibam como

identificar auditivamente se o intérprete de clarineta está ou não com uma palheta adequada, forte

ou fraca, ou se talvez esta palheta que ele esteja usando possa ser considerada boa para aquele certo

excerto em questão. Talvez um flautista, um tubista, ou um instrumentista de cordas não pudesse

discutir estes pormenores da clarineta, tanto técnicos quanto culturais, e jamais distantes dos valores

de uma certa escola de interpretação. Porque a existência do grupo produz cultura, tradição e

história conjunta, assim como a identidade de grupo.

Em outras palavras, existe uma lógica da percepção que se impõe ao grupo e que o ajuda a
compreender e a combinar todas as noções que lhe chegam do mundo exterior: lógica
geográfica, topográfica, física, que não é outra senão a ordem introduzida por nosso grupo
em sua representação das coisas do espaço (é isso: é esta lógica social e as relações que ela
determina). Cada vez que percebemos, nós nos conformamos a esta lógica; ou seja, lemos
os objetos segundo essas leis que a sociedade nos ensina e nos impõe. (HALBWACHS,
2006, p. 61)

Na realidade, a percepção resulta de uma demorada operação de treinamento e de uma
disciplina (social) que não se interrompe...  (HALBWACHS, 2006, p. 62)

Se mesmo um músico de uma especialidade não estará apto a debater critérios tão específicos

de outra, não obstante sua elevada pertinência artística, então como se esperaria que estes se

achassem contidos na escritura? Se o grupo ao qual pertencem determinados músicos dialoga com

os conceitos técnico-artísticos de modo cultural, impregnando-os no escopo coletivo de suas escolas
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e experiências de vida, por qual outra maneira se esperaria que se os difundissem senão pela

autenticidade da voz e do gesto, e pelo contato vivo entre os membros do grupo?

É pela manifestação oral que a difusão destas idéias se dá, por onde são amealhadas,

demonstradas, experimentadas e ensinadas. Assim como não se aprende a desenhar sem se fazer

muitos desenhos, não se aprende música sem se viver a prática musical. E o conteúdo desta história

vivida não cabe num texto escrito, mas apenas possa ser abarcado nas vastas plagas da memória,

nas quais, pelo contato oral e perene, o mestre lhes faz de seu discípulo um andarilho, a fim de que

as explore e descubra, no fim último de torná-lo melhor do que ele mesmo o fora. Os discípulos são,

portanto, a biografia viva de seu mestre, como também os continuadores de sua presença no mundo.

Por isso que os grandes mestres são todos imortais.

1.3.1- O Mestre e o Discípulo Como Construção Coletiva

O discípulo não é simplesmente um aluno que o mestre venha a ter, no sentido de alguém que

ocorreu inscrever-se e comparecer às suas aulas. É-lhe, desde o primeiro momento de contato entre

ambos, muito mais do que isto. Quando o aprendiz conhece seu futuro mestre e se apresenta a ele, é

preciso que o mestre o aceite como tal. Sendo assim, normalmente a primeira aproximação entre um

e outro possui forte caráter de entrevista, onde o discípulo busca claramente expor ao mestre suas

intenções quanto ao estudo do instrumento, alinhavando seus projetos para o futuro. Ali, o discípulo

elucida suas então condições técnicas e artísticas, como também descreve seus materiais e percurso

de estudo (em especial quanto às características do instrumento que possui, as obras do repertório

que já estudou, os métodos que tenha adquirido previamente, dentre outros itens semelhantes).

Neste momento, ainda, o candidato a aprendiz manifesta sua justificativa, ou é interrogado sobre tal,

vindo a explicar o porquê de desejar vir a estudar com aquele exato mestre diante dele. Não

obstante esta entrevista primeira mantenha algum caráter informal, porque não gere documentos

nem esteja arrolada dentre as atividades da agenda acadêmica institucional do mestre, ela é tida de

cabal importância para o desenvolvimento da relação mestre-aprendiz, ora incipiente. É nesta

ocasião em que discípulo e mestre selam seus compromissos de um para com o outro, firmando a

parceria de estudo e aprendizado, acordo tal que possa durar a vida inteira dos envolvidos, ou pelo

menos muitos anos.

É comum que, a partir deste encontro inicial, o mestre se disponha a oferecer algumas aulas

gratuitas de preparação, direcionadas a capacitar o discípulo suficientemente para que este se torne

apto a ingressar no curso formal onde atua aquele, quer em uma universidade ou em um
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conservatório, seja ele um curso técnico ou bacharelado. Assim, quando um discípulo presta o teste

de seleção para o ingresso em um curso de Música45 (nas universidade brasileiras, o chamado THE

– Teste de Habilidade Específica, ou simplesmente Teste de Aptidão, ou, ainda, Exame de Seleção),

é provável que ele já conheça o mestre e este já saiba o que esperar do referido candidato. Deste

modo, a avaliação do discípulo amiúde se inicia muito previamente à ocasião do aludido exame, e

envolve todo o desenrolar do estudo que o mesmo apresentou ao mestre enquanto estabeleciam seus

estágios primários de seu relacionamento. Esta prova de seleção, no entanto, é igualmente fulcral

para as consolidação e continuidade da associação entre ambos, pois, embora o mestre experiente já

saiba com grande grau de precisão o que produzirá numa prova de aptidão aquele candidato que,

pouco a pouco, almeja formalizar seus laços de discipulado, é preciso ainda assim que este

candidato alcance as expectativas da prova, que percorra o caminho planejado, vindo com isto a

ratificar para o mestre a bravura de seus esforços e a seriedade de seu empenho na empresa de

integrar a plêiade de seus discípulos.

O candidato a discípulo, por seu turno, apesar de muitas vezes consciente de que o teste de

seleção não avaliará mais do que aquilo que seu futuro mestre já conhece sobre ele, se dará com

todo o afinco e tenacidade para surpreender o cobiçado mestre, pois sabe que não há discípulo sem

mestre, e não se pode correr o risco do abandono, o banimento desta relação. É assim que,

ocasionalmente, malgrado a inexperiência do discípulo, este de fato demonstra grande superação e

conquista o reconhecimento de seu futuro mestre.

Ademais, a prova de seleção é, para o candidato a discípulo, a sua primeira circunstância

formal de manifestação da voz e gesto, a sua primeira exposição pública da protomúsica que

produz. E a protomúsica, albergue da voz e do corpo, porque aluda a memórias e sentimentos, é

também um aporte simbólico coletivo. Assim, este ensejo implica em uma dupla avaliação: por um

lado, se o candidato é capaz de gerar protomúsica congruente, sob o aspecto técnico, à vaga

requisitada; de outra forma, porém, se, independente da qualidade técnica de sua expressão, a

representação simbólica que o candidato empreende ao executar o repertório de sua prova está de

acordo com a linha do mestre, às memórias e sentimentos coletivos de seu grupo, e à sua tradição.

Por isso, cada gesto significa e será criteriosamente apreciado, ainda que sequer produza som.

Contudo, um mestre experimentado sabe enxergar no discípulo muito mais do que ele

expressa, logrando assim vislumbrar seu potencial futuro, ainda latente. Como o artesão que vê a

45 Note-se que, embora cada Universidade defina seu perfil para o referido teste, em geral todos eles contemplam
diversas disciplinas prático-teóricas, como Percepção, Teoria Musical, Harmonia e História da Música. Contudo, a
prova mais importante do teste, aquela para que os candidatos mais se dedicam, a considerada mais difícil e,
usualmente, a mais importante para a decisão final de aprovação do candidato é a prova de instrumento, ainda que
porventura não haja uma peça de confronto.
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pedra lapidada dentro do diamante bruto, em pouco tempo seu olhar sob o discípulo penetra para

além de sua imaturidade técnica, mas para as suas possibilidades artísticas vindouras, o intérprete

ulterior adormecido, aguardando a mão que virá a formá-lo. É assim que, algumas vezes, o mestre

admite um discípulo a despeito de seu baixo desempenho na prova de instrumento. Pois o mestre

deseja o discípulo, e aplicará grande esforço em prol de seu crescimento. Pois sabe que também não

pode, ele mesmo, correr o risco do isolamento. Pois não há mestre sem discípulo.

Portanto, mestre e discípulos firmam um contrato social necessário e mui quisto a todos, a

partir do qual se erige um grupo distinto e, para além disto, uma identidade coletiva. Este grupo tem

a figura do mestre no seu centro. Portanto, o mestre é o manancial de onde emana o conhecimento

que nutre o grupo, cujos demais membros tomarão como seu. Discípulos dedicados, não raro,

repetem as palavras do mestre, mesmo sem o perceber, ou o explicitamente citam em ocasiões

características, denunciando os modelos de pensamento do grupo sobre condições estereotípicas.

Destarte, um aprendiz pode mencionar ao outro: “O Professor diria, nesta situação, que...”,

evocando as lições em forma de modelos ideológicos. Quanto mais um discípulo se vê imerso no

grupo de seu mestre, reproduzindo o discurso deste como se fora seu, mais acredita na lógica do

referido discurso e, tomando-o para si, mais crê que goza de coerência e liberdade em seu pensar,

quando, na verdade, está expressando sua integração ao corpo de idéias do grupo.

É muito comum atribuirmos a nós mesmos, como se apenas em nós se originassem, as
idéias, reflexões, sentimentos e emoções que nos foram inspiradas pelo nosso grupo.
(HALBWACHS, 2006, p. 64)

Toda a arte do orador talvez consista em passar aos que o escutam a ilusão de que as
convicções e as sensações que neles desperta não lhes foram sugeridas de fora, mas
surgiram neles mesmos, que o orador apenas adivinhou o que se criava no segredo de sua
consciência e se limitou a emprestar-lhes sua voz. De qualquer maneira, cada grupo social
se empenha em manter semelhante persuasão em seus membros. (HALBWACHS, 2006, p.
64-65)

Se o grupo se desenha sobre a percepção coletiva da epistemologia do mestre, então pode-se

dizer que o mestre ali está sempre presente; se não pela sua pessoa física, então pelo seu

pensamento. E exatamente esta onipresença do mestre dentro do grupo garante a coesão do mesmo,

ao passo que retorna àquele, robustecendo-o, o mestre, em seu posto de liderança.

Por conseguinte, grandes mestres de seus instrumentos são também grandes oradores, pessoas

capazes de falar longamente sobre as técnicas que ensinam enquanto narram suas experiências e sua

vida, vertendo o conhecimento técnico numa conseqüência do seu relato narrativo. Assim, enquanto
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o mestre compartilha com os alunos suas experiências e história de vida, troca com eles suas

diretrizes técnicas e estéticas, sua arte e sua escola. Aprender instrumento com um professor é

colecionar as histórias que ele tem para contar.

Contudo, é preciso notar que o fluxo de memórias e sentimentos oriundos do mestre para os

alunos, compondo o grupo, nunca se dá em uma única direção. Assim como o desejo do mestre é

transportar suas experiências e conhecimentos para seus discípulos, devem estes ansiar recebê-los e

assimilá-los, por cuja ação devolverão ao mestre as suas vivências, suas experimentações, o

empirismo de debruçarem-se sobre as técnicas e as idéias recepcionadas.46 Assim, ao modificar seus

alunos, o mestre modifica-se a si mesmo. Ao implicá-los em direção a experimentos técnicos, o

mestre também vivencia através das suas experiências. Aprende com os aprendizes na medida em

que traga as respostas deles a suas elocuções.

Por este motivo, um discípulo não pode ter dois mestres concomitantes. Faculta-lhe, em dado

momento, migrar do grupo de um mestre para o grupo de outro, quer por escolha própria ou por

algum conflito ideológico, mas nunca lhe será permitido pertencer a dois grupos distintos

simultaneamente, pois o processo de trocas presente em um grupo será tão díspar em relação ao

outro que o discípulo não suportará sustentá-los. Pertencer a um grupo de um mestre exige-lhe todas

as suas forças, e a velocidade com que desenvolve as suas potencialidades terá impacto na aferição

de sua condição perante todo o grupo, medindo desde seu valor e comprometimento para com o

grupo, até a sua seriedade e dedicação ao mesmo. Um mestre confere a cada aprendiz um projeto

para seu desenvolvimento, entidade esta que, embora imaterial, tem metas e expectativas implícitas.

O grupo pode estranhar ou marginalizar um discípulo que produz aquém do esperado, pois lhe fere

a dignidade, ou o mestre pode cobrá-lo gravemente uma postura apropriada, preocupado com a

possibilidade de seu projeto para aquele aprendiz vir a falhar.

O discípulo, por sua vez, anseia dar o máximo de si para demonstrar continuamente que

cresce sempre. A cada encontro semanal ou a cada aula, o discípulo quer levar ao mestre mais um

desafio vencido. Provar-se para o mestre, como para todo o grupo, é um gesto de dignidade e

respeito para com eles. O grupo, contudo, não admite neutralidade neste aspecto; assim é que, não

cumprir a meta de desenvolvimento representará um ato de desinteresse e desdém em relação ao

mestre e ao grupo, forcejando o discípulo omisso em direção centrífuga, porque o sentimento de

pertencimento ao grupo está indubitavemente associado ao sucesso na execução, por cada discípulo,

do projeto de estudo e progresso concebido pelo mestre para cada um deles. Por isso, a prática

instrumental leva ao estudo diário cada vez mais obstinado e constante, e os discípulos se dão a este

46 ZUMTHOR (2010) argumenta que a toda ação vocal corresponde, necessariamente, a presença de um locutor
interessado, que autentica o seu discurso e retorna a ela o imprescindível de sua existência.
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estudo mesmo durante as férias, finais de semana ou feriados. Sem embargo, quando falham em

preparar e apresentar uma lição adequadamente, sentem-se assolados por depressão, vergonha e

culpa. Pois sofrem a pressão inflamada das forças domiciliadas na perpétua possibilidade de

expurgo do grupo. Pois terão sua imagem ferida. Resulta disto que, amiúde, o discípulo relapso

prefere faltar ao encontro com o mestre do que ali comparecer, materializando sua derrota. O estudo

individual é o ritual que garante ao discípulo a sua posição dentro do grupo.

SHANKAR (1978) ressalta o lento e árduo desenvolvimento do estudante de música clássica

indiana, conferindo o prazo mínimo de 20 anos de estudo intenso e constante para que um estudante

se gradue em mestre e seja enumerado dentre os profissionais locais, sendo necessário ainda mais

tempo para que, mais maduro, execute concertos de maior abrangência ou em regiões mais

distantes. Na música ocidental, o tempo para a formação de um profissional de música

presumivelmente varia para algo em torno de 10 anos, podendo ser ligeiramente maior ou menor, de

acordo com a especialidade em questão, porém sempre considerando um ritmo enérgico de trabalho

diário. De todo modo, o esforço de profissionalização em música é muito longo e o empenho

cotidiano é muito árduo e exaustivo. Um cenário extenuante como este fatalmente impelirá o

discípulo à desistência, ao desânimo, à derrota. A força excruciante para a superação pessoal

freqüentemente é maior do que aquela que o discípulo julga possuir dentre seus recursos. A

monotonia agoniante da repetição mecânica e a baixa celeridade do desenvolvimento técnico podem

facilmente conduzir a que muitos discípulos sucumbam. Para este, contudo, qual a garantia que terá

de que seus obstáculos tão penosos, tão custosos, poderão mesmo ser vencidos? Como sobrepujar o

peso lancinante de tantas horas ininterruptas de estudos diurnais durante anos? Como o discípulo

saberá que é, de fato, possível alcançar seus objetivos, ou quando isto virá a acontecer? Haverá

previsão do momento exato em que se laureará, jubiloso, mestre? Talvez esta seja a dúvida mais

atroz, mais férrea e mordaz da carreira do músico, pois o objetivo final de seu estudo técnico é a

suplantação de si próprio, e esta não pode ser inferida ou mensurada, não está escrita nas folhas de

um livro que restam para serem lidas nem em listas de tarefas que aguardam o seu cumprimento.

Sua superação é sua transformação por si próprio, portanto projeta-se para além do tempo presente,

habitando um futuro incerto e sempre distante. O discípulo não tem como medir o que lhe resta, por

isso seu caminho pode lhe parecer insuperável, conduzindo-o a chafurdar-se no desespero de sua

amargura diária, pois sua luta pode se tornar, para ele, talvez, uma cruzada sem fim. Ser discípulo é

viver uma dor tenaz e incessante. Então, de onde o discípulo extrai forças para superar esta dor?

Como se previne do fracasso? A resposta revela-se clara e simples: é no sucesso do mestre que o

discípulo aloja todas as suas esperanças do futuro sonhado. Afinal, se o seu mestre venceu, e está ali

para ensiná-lo como promover esta suplantação, certamente não irá sucumbir, pois cada passo de
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seu trilho estará sob vigilância atenta e perene daquele que já cruzou este curso e conhece todas as

suas vicissitudes. A trajetória do mestre é a apólice do discípulo. A memória do mestre é, portanto, o

maior bem depositado sob a guarda dos discípulos, e este fiar-se-ão nela para toda a sua carreira,

dos momentos mais tenros aos mais angustiantes. E o mestre deseja isto! Porquanto o sucesso de

sua memória em provocar o franco e seguro crescimento de seus discípulos não só autentica o seu

valor simbólico como também atribui ao mestre, seu portador, propósito social no grupo que

preside. A memória do mestre é a pedra fundamental sobre a qual cada discípulo construirá, a salvo,

o edifício de sua carreira. E o mestre será o mentor desta obra que, a despeito de toda a energia do

discípulo, considerará sempre como sua.

1.3.2- O Capital do Mestre

O caminho do discípulo é o caminho de uma sagração. Subtraído de sua vida ordinária, o

discípulo é lançado numa torrente de estudos e dedicação intensa. O cinzel implacável que lhe

sevicia, por anos a fio, esculpe na matéria bruta de seu trajeto de vida um importante capital: a

experiência. Embora os longos anos requeridos para a formação de um Mestre possam ser

plausivelmente justificados pelo lento e penoso desenvolvimento da técnica e da arte do gênio,

aprimorados até os limites das possibilidades humanas suportadas naquele indivíduo, estes mesmos

anos de atividade duradoura são condicionantes para o ensejo de um segundo fim: a aquisição de

experiência profissional através da prática, da vivência, da vida vivida.

Assim, a trajetória do mestre pode ser compreendida como extenso período de exposição a

experiências, ou seja, uma expressiva seqüência de grande acumulação de memória. Conforme

exposto nas seções anteriores, pode-se perceber que a toda memória está vinculado um sentimento,

que lhe precede e dá azo à sua existência. Portanto, o sentimento, fluido e efêmero, encontra na

memória a sua possibilidade de perpetuação. Desta sorte, o sentimento pode ser entendido como o

propósito da existência da memória, e a memória, por sua vez, como a forma de persistência do

sentimento no bojo do espírito. A memória é, doravante, a chance de sobrevivência do sentimento

para que, oportunamente, seja sentido de novo pelo espírito, homologando a identidade do sujeito e

do grupo ao qual pertença. A música (como a arte), então, é o processo interno pelo qual o espírito

resgata o sentimento das memórias armazenadas, é o agente que procede a extração de sentimentos

da memória evocada. Como o sentimento, por seu caráter fugaz, não está mais ali, então o que a

música faz é uma reconstituição. Como um habilidoso cozinheiro que cria novos bolos a partir da

mesma fôrma, e estes são em muito semelhantes aos primeiros, a música extrai da forma da

memória sentimentos que lembrem o sentimento original, aquele que exortou do vazio a memória



89

cunhada no espírito.

O Mestre tem uma trajetória, pois escrutou um trilho que lhe conferiu experiências, memórias,

sentimentos sentidos. Quanto maior o curso do Mestre, mais ele sentiu. E, se mais sentiu, mais

memória gerou, e mais sentimentos haverá que serem extraídos das suas memórias, de modo que

sua música, portanto, será confeccionada a partir de um material sentimental mais rico do que o

seria se o fosse gerada pelo discípulo, ou por quem o próprio Mestre fora no passado, quando ainda

um imaturo discípulo a quem lhe faltasse a consistência dos sentimentos e memórias vividos no

trajeto ainda por cumprir.

O Mestre e o discípulo são dois atores de um mercado onde o capital é a trajetória do Mestre,

pois ela expressa a sua memória e esta, por fim, a possibilidade de reconstituição de seus

sentimentos a partir da Música. A trajetória do Mestre sempre cresce, e o discípulo tanto mais

necessita sorver dela, pois deseja soerguer a sua música à altura da do seu mestre. Portanto,

devemos considerar que a Música produzida pelo Mestre enquanto tal, ou seja, enquanto possuidor

da sua trajetória de vida, sempre será muito distinta daquela produzida por quem ainda não a tenha

atravessado, mesmo o próprio Mestre, em estágios anteriores de sua formação, quando ainda

inexperiente discípulo, desprovido das memórias que construirá no seu caminho futuro. A diferença

entre o repertório de sentimentos que o Mestre possui oriundo das memórias persistidas em seu

espírito durante a sua trajetória vivida e os sentimentos iniciais dos discípulos, que ainda não

perscrutaram tanto as suas trajetórias, é o que vulgarmente se denomina maturidade artística. O

capital do Mestre está domiciliado na sua maturidade artística. É o ativo desejado por todos e de

mais alto valor no grupo. Por isso, é freqüente que o Mestre revele aos discípulos asserções como:

“há dez anos atrás, eu não tocava este trecho tão rápido ou tão lento, mas hoje considero melhor

fazer assim porque percebi que...”, ou “quando toquei pela primeira vez esta sonata, eu não fazia

este tal gesto ou este outro, mas hoje, penso que...”. A experiência enobrece a interpretação, pois

enriquece a memória e destila os sentimentos.

Contudo, o capital do Mestre é também um ativo social. Não se poderia imaginar que suas

experiências mais valorosas houvessem sido adquiridas exclusivamente na abundante solitude de

seus estudos diários. Um mestre não se faz em total isolamento. Pelo contrário: o Mestre admite

mais importantes experiências e memórias à medida em que estas se tornam mais sociais e

compartilhadas, seja no contato com seus alunos, com o meio musical ou em qualquer atividade

profissional em que se encontre. A despeito de todo o estudo isolado e particular, sempre necessário

para o burilamento técnico, o aprendizado proveniente dele só se consolida quando do contato

social, quando o produto deste estudo é posto à prova coletivamente, quer num encontro de um
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discípulo com seu respectivo mestre, quer entre colegas de profissão, seja na ocasião de um ensaio

ou apresentação, ou mesmo quando um mestre se expõe a seus discípulos enquanto ensina e

demonstra a sua arte. Por isso, muitos mestres costumam, de quando em vez, especialmente em

momento próximo a uma importante apresentação, solicitar a que colegas de profissão os ouçam

tocando. O Mestre desenvolve seu gênio desde os primeiros passos no discipulado, porém o seu

trilho é pontuado sempre pela ocasião social de expor-se à apreciação e crítica, pois o que colhe

destas também lhe desfere relevantes memória e conhecimento. A experiência oferece tal

perspectiva que o mestre seja um discípulo do mundo, e seu capital será o substrato social de sua

trajetória.

Com freqüência nos deparamos com a idéia de que a maturação do talento de um “gênio” é
um processo autônomo, “interior”, que acontece de modo mais ou menos isolado do destino
humano do indivíduo em questão. Esta idéia está associada a outra noção comum, a de que
a criação de grandes obras de arte é independente da existência social de seu criador, de seu
desenvolvimento e experiência como ser humano no meio de outros seres humanos. (…).
Esta separação é artificial, enganadora e desnecessária. (ELIAS, 1994, p. 53)

Porque o discípulo não possui o capital da maturidade que o mestre arrecadou com suas

experiências convertidas em memórias e sentimentos, a sua música soará sempre imatura em

relação à do Mestre. Ambos percebem isto. Mas esta imaturidade não é necessariamente de ordem

técnica, e sim de ordem interpretativa, artística. Por isso, o discípulo pode comumente julgar que

nunca alçará a posição que seu Mestre empossa, e isto o lança no interminável conflito do aprendiz:

sua penosa busca pelo ideal inalcançável; sua eterna admiração pelo Mestre que se atira sempre em

grau muito além do que jamais crê auferir. Por isso, SHANKAR (1978) impõe que o Mestre équo

deve evoluir sempre, nunca podendo refastelar-se sobre a posição que houvera logrado atingir.

Porque ele precisa constantemente manter a diferença de sentimentos vividos e experimentados

existente entre ele e seus discípulos. A manutenção desta desproporção entre um e outros é que os

imanta na relação de Mestre-Discípulo, vez que atribui ao Mestre um capital sempre desejável e

nunca consumido por inteiro, garantindo-lhe o seu alto valor de mercado, enquanto evidencia ao

discípulo a sua constante incompletude e necessidade de adquirir mais um pouco do estimado

produto que o Mestre detém e tenciona negociar com ele. O Mestre se sente estimulado a evoluir,

pois adquire capital de negócio, e o tempo alavanca seu ativo. O discípulo se sente estimulado a

seguir o Mestre, pois desenvolve, pelo seu esforço no discipulado, a memória que o Mestre

compartilha.

Em um determinado grupo, conforme demonstrado por ELIAS (1994), cada indivíduo espera,
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como motivador de sua vida, o reconhecimento social de seu valor. Este, por sua vez, criado pelo

próprio indivíduo. Sem este reconhecimento, sua vida perde o sentido e o indivíduo se torna

socialmente morto, vindo a sucumbir por razão disto. Com efeito, oferecer de si para os discípulos

torna o mestre útil e vívido, e sorver do mestre eleva o discípulo e o torna uno a ele.

A memória social do grupo, assim, unindo o laço entre mestre e discípulos, promove a sua

retro-alimentação, e o grupo daquele mestre será um clã coeso e forte por muitos anos, mesmo

depois que a morte física do mestre desmembre a sua natureza orgânica. Por isso que, mesmo

quando consagrado mestre, o discípulo ainda se verá, diante de seu mestre, como um aprendiz

incipiente, atento e ansioso pela próxima lição. E o Mestre sempre estará lá para ele, pronto para

narrar o próximo fato, ou repetir mais uma vez uma daquelas velhas histórias, porém agora com um

outro pequeno detalhe diferente, pois seu passo seguinte será eternizar-se pela memória de seus

discípulos. Enquanto houver discípulos, o mestre sempre viverá.

1.3.3- O Caminho do Discípulo

O discipulado é uma condição moral e identitária. Onde o discípulo estiver, ou o que quer que

esteja fazendo, ele sempre se sentirá como tal, aprendiz de seu mestre, e, nesta circunstância, nunca

olvidará o compromisso ético que guarda para com o seu mentor. Isto ocorre porque o discípulo

sonha, em última instância, absorver de seu mestre até que se torne o próprio. Deseja, pois, fundir

seu espírito ao do mestre, porque sabe que são nas memórias do mestre onde toda a sua arte reside.

Por isso o discípulo acompanha o mestre; chega à sua aula antes do horário; permanece na sala dele

após encerradas as suas lições, assistindo aos seus colegas; acompanha-o nos espaços profissionais

por que atravesse e segue-o em sua carreira artística. O mestre é, para o discípulo, mais do que um

ídolo, um modelo de vida.

A admiração que o discípulo tem para com o mestre é justificada: não podendo realmente sê-

lo, deve esmerar-se com todas as suas forças no trilho desta metamorfose impossível, o que

invariavelmente o conduz a cruzar a sua própria trajetória. Ainda que com o suporte da experiência

do mestre a lhe guiar, é preciso que ele mesmo transcenda seus limites e supere-se técnica e

artisticamente, de modo a que, num futuro talvez distante, venha a consagrar-se mestre.

A maestria só pode ser conferida com o desenvolvimento exacerbado do gênio do discípulo. E

isto não é simplesmente erigir conhecimentos técnicos ou habilidades mecânicas, ou verter-se num

grande malabarista a realizar proezas fantásticas. Tudo isto pode ser muito útil na paleta de recursos

de um virtuose e um mestre; todavia, não teria qualquer valor se não lhe houver ajuntado o
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ingrediente mais importante, apenas pelo verdadeiro mestre possuído: a forma pessoal como

sublima as estruturas concretas da protomúsica, que dobra a rigidez da linguagem, que colore a

sonoridade da voz, que toca o indelével do sentimento e transplanta de seu espírito ao de outro,

como por mágica, a quintessência de sua música. Ora, a música já existe dentro de todos, como

existem memória e sentimentos, desde os primeiros anos de nossas existências. Entretanto, um bom

discípulo levará toda a sua vida para senhorear a protomúsica a ponto de refiná-la de qual sorte que

acometa aos seus apreciadores naquela exata memória (coletiva) que deve ser ativada para, enfim,

desabotoar-lhes os peitos com a explosão de sentimentos revividos. Só tangenciará esta memória

alguém que muitas vezes a houver sentido. Só a representará com perfeição aquele que muitas vezes

o houver tentado, aprendendo a buscar a memória e o sentimento certo dentro de si, forcejando-se

para vestir-lhes com a forma mais propícia de voz e linguagem, e concedendo-lhes a mais favorável

representação pela protomúsica. A maestria que o discípulo precisa desenvolver, portanto, é a arte

de dominar a protomúsica a ponto de fazê-la representar com afinco e destreza, mais do que os seus

próprios sentimentos, os dos outros. Por isso, o mestre se dá, inicialmente negando-se a si, para que

se afirme de novo enquanto subsista nos espíritos de seus semelhantes. Se a memória e o sentimento

são coletivos, assim também fará por sê-lo o espírito do mestre e os sentimentos nele atravessados.

A peculiaridade das fantasias inovadoras na forma de obras de arte é que são fantasias que
podem ser despertadas por materiais acessíveis a muitas pessoas. Em uma palavra, são
fantasias desprivatizadas. Parece simples, mas toda a dificuldade da criação artística se
revela quando alguém tenta cruzar esta ponte – a ponte da desprivatização. Também pode
ser chamada de ponte da sublimação. Para dar tal passo, as pessoas precisam ser capazes de
subordinar o poder da fantasia expresso em seus sonhos ou devaneios às regularidades
intrínsecas do material, de modo que seus produtos estejam livres de todos os resíduos
relacionados à experiência egóica. (ELIAS, 1994, p. 61)

O caminho da maestria é também uma história de renúncia. O discípulo precisa, antes de tudo,

renunciar a si mesmo e à sua natureza. Pois esta o tentará ao retorno para si, à fruição pessoal e

egoísta de seus sentimentos, à necessidade primordial de compreender-se em detrimento de

comunicar-se e ao impulso de reviver a sua história para si mais do que contá-la para outrem. A

natureza traga o discípulo para a conduta endógena. O desenvolvimento de sua arte, no entanto,

caminha contra a sua natureza, porquanto seja exógeno, direcionado à expressão e comunicação. A

grande dificuldade de fazer representar algo tão abstrato e subjetivo quanto pessoal e privado, como

suas memórias e sentimentos, em artefatos mecânicos articulados pela materialidade da protomúsica

e artificialmente seqüênciados pela multiplicidade espaço-temporal que jaz na consciência do seu

apreciador é o grande desafio do discípulo, como também a raiz de um embate interno a lhe
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impulsionar na direção contrária.

O produtor de arte – não importa quão espontânea seja a fusão entre material e fantasia –
constantemente tem que resolver as tensões que surgem entre ambos. Só então a fantasia
pode tomar forma, tornar-se parte integral de uma obra e portanto tornar-se comunicável,
capaz de produzir uma resposta em outros, mesmo que não necessariamente entre os
contemporâneos do artista. (ELIAS, 1994, p. 64-65)

Além da criatividade, o gênio precisa, para materializar sua fantasia de forma inovadora, de

amplo controle, conhecimento e intimidade para com os materiais que deve manipular e suas

propriedades intrínsecas. Todavia, a aquisição deste conhecimento demanda treinamento. Este, por

sua vez, pode gradativamente ferir a espontaneidade da fantasia abstrata do gênio. Nasce, assim, um

conflito entre a fantasia que enleva os sentimentos do artista e a sua materialização exteriorizada em

protomúsica. O discípulo vive esta dicotomia em cada momento de seu crescimento, de forma que

empenhará toda a sua força para suplantá-la e resolvê-la, inspirando-se sempre no exemplo

vitorioso de seu mestre.

Pois a transformação, desanimalização, civilização do fluxo elementar de fantasia pelo
fluxo de conhecimento, e, acima de tudo, a fusão final dos dois quando o material está
sendo manipulado é, em parte, a resolução de um conflito. O conhecimento adquirido, que
inclui o pensamento adquirido – ou, na linguagem reificada da tradição, a “razão”, ou, em
termos freudianos, o “eu” – opõe-se aos impulsos de energia animal quando estes tentam
assumir o controle dos músculos voluntários e portanto da ação. O fato de tais impulsos
libidinais também fluírem através das câmaras da memória em seu esforço para controlar a
ação humana, acendendo o fogo das fantasias oníricas – o fato de que na obra do artista eles
são purificados por uma corrente de conhecimento até que finalmente se fundem com ele –
representa, portanto, uma reconciliação entre tendências originalmente antagônicas da
personalidade. (ELIAS, 1994, p. 62)

Se o esforço de renúncia e externalização é pungente e expressivo para o discípulo, que confia

no mestre como guia, para o mestre este empreendimento é acentuadamente maior, porque incursa,

pelo viés de seu gênio, nos extremos das possibilidades artísticas, de onde nenhum modelo lhe

restará por seguir senão os seus próprios intuição e conhecimentos. Neste momento, nos limites da

arte, tudo é inovação, e não haverá referências de formulações seguras. Caberá ao mestre que ali

chegar a penosa missão de desbravar o caminho novo a ser aberto, dando assim sua contribuição

para o desenvolvimento de sua escola. O discípulo deseja chegar a este ponto, e lançar-se para além

dele, suplantando o mestre e carreando a sua escola para patamares ainda mais elevados. Para o

discípulo, aprender é superar o mestre; para o mestre, ensinar é ser superado. O desenvolvimento da

genialidade do discípulo, portanto, é uma empresa prezada por ambos.
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E há algo mais. A criação de uma obra de arte, a manipulação do material, é um processo
aberto; o artista avança por um caminho pelo qual nunca passou antes, e, no caso do grande
mestre, pelo qual nunca ninguém passou. (…). Portanto, não é apenas a dinâmica interna do
fluxo-fantasia, nem apenas a corrente de conhecimentos que estão envolvidas na produção
de uma obra de arte, mas também um elemento controlador da personalidade, a consciência
artística do produtor (…). Se a produção se move ao longo de trilhas conhecidas, esta
consciência individual fala com a voz dos padrões sociais de arte. Mas, se os artistas
ampliam este padrão conhecido, como aconteceu com Mozart em seus últimos anos, têm de
contar com sua própria consciência artística. (ELIAS, 1994, p. 62)

Para ELIAS (1994), quando o artista atinge o ponto máximo de sua expressividade artística, é

dito que ele sublimou a sua arte. A sublimação, portanto, ocorre quando há perfeita consonância

entre a fantasia do artista, o seu conhecimento e a sua protoarte. A materialização de suas idéias

artísticas já não oferece mais resistência alguma, e não lhe há mais obstáculos para a representação

de suas memória e sentimentos em protoarte. Neste momento, o artista não só está no apogeu

técnico como também no auge da expressão e controle das estruturas semânticas de sua linguagem e

do belo de sua arte. Não há mais conflito: o artista venceu sua peleja com o mundo. Está dentre as

últimas estações de seu itinerário de desenvolvimento da genialidade. Quando se diz que

determinado mestre “respira música” ou que ele “é todo música”, está-se referindo à sua

sublimação, ao fato de aquele mestre ter conquistado o mais alto grau de domínio sobre as

estruturas da protomúsica, subjugando-as à sua vontade e realizando sobre elas a mais perfeita

forma de representação das suas idéias e sentimentos. Como os sentimentos são coletivizados pela

memória, então este artista sublimado terá muito maior eficácia e precisão em aludir aos exatos

sentimentos que deseja evocar nos apreciadores, arrancando-lhes as memórias do fundo de seus

espíritos de maneira infalível e arrebatadora. O discípulo que se vê neste grau está, enfim, completo.

É agora um mestre. E como tal, seu próximo estágio será eternizar-se, arregimentando discípulos

para si e compartilhando com eles o que lhe fora mais caro conseguir e lhe tomara toda a vida de

inefáveis dedicação e esforço: a sua maestria. Mas esta não será uma memória a ser evocada em

apreciadores, mas uma trajetória vivida cuja narração deverá ser construída coletivamente, revivida

em conjunto, no seio do novo grupo que forma enquanto arrecada seus primeiros seguidores.

O pináculo da criação artística é alcançado quando a espontaneidade e a inventividade do
fluxo-fantasia se fundem de tal maneira com o conhecimento das regularidades do material
e com o julgamento da consciência do artista, que as fantasias inovadoras surgem como por
si mesmas, satisfazendo as demandas tanto do material, como da consciência. Estes é um
dos tipos de processos de sublimação mais frutíferos socialmente. (ELIAS, 1994, p. 63)
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Enquanto o discípulo protagoniza a sua própria história de vida, paulatinamente se verte em

mestre. Inicialmente, confia na memória de seu mestre, balizadora da sua consciência artística,

ainda em processo gradativo de maturação. Este processo é assaz longo e penoso; contudo, o

discípulo dedicado e seriamente comprometido vencerá esta etapa, em cujo desfecho vê surgir um

novo elemento: a sua personalidade artística. Esta, posterior à madureza da consciência artística,

está vinculada à consolidação do gênio.

Quando a sua genialidade se desenvolve de sorte a abarcar a marca da inovação, da maestria,

do gênio, então este discípulo adquire caracteres de manipulação da protomúsica pessoais e únicos.

A protomúsica que desfere no ar agora está selada por elaborações que só ele assenhoreou. Portanto,

uma vez munido da riqueza de suas memórias então convocadas pelo tempo de experiência na sua

arte e conjugadas pela consciência artística amadurecida, o discípulo, sagrado mestre, passa a operar

a partir de inovações e elaborações criadas por ele mesmo para ampliar as possibilidades

expressivas da protomúsica que gera. O conjunto destes dados pessoais, desta forma de tocar, de seu

poder expressivo, é o que podemos denominar de personalidade artística, constituinte fundamental

do mestre e norteador de sua escola, de seu grupo e de suas nominação e sobrevivência no mundo

das artes.

Todo mestre é um inovador. Portanto, só será mestre aquele que, transcorrida a larga jornada

de sua ascensão artística, é capaz de criar um modo próprio e de grande excelência de

protomusicalizar a música que habita as vísceras íntimas de sua memória, profusamente jorrando-

as, das fibras de seus sentimentos, aos espíritos dos apreciadores, através das engrenagens

complexas das suas elaborações geniais. O caminho do discípulo é o caminho de desenvolvimento

de uma personalidade, a sua personalidade artística, com a qual deixará sua assinatura na história.

Assim, se todos os mestres são imortais, item, todos o são únicos. E, se cabe ao discípulo eternizá-

lo, cabe-lhe também, com seu gênio, continuar a sua obra. Talvez neste momento o discípulo tenha

uma recôndita certeza de que, ali, ele e o seu mestre finalmente haverão se tornado um só. E isto lhe

trará uma grande paz.
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2- As Práticas Interpretativas e a Escola de Clarineta no Brasil

2.1- Pródromo

Este capítulo pretende examinar, através de breve revisão bibliográfica, a história da clarineta

no Brasil, desde seu surgimento até a transição do século XIX para o século XX. Para tanto, faz-se

necessária uma recapitulação sobre o surgimento das práticas interpretativas neste país, de onde a

história da clarineta se origina, conforme nós a conhecemos. Acompanhando a trajetória destas

práticas e suas transformações, especialmente vinculando-as aos locais e circunstâncias sócio-

econômicas que as subsidiaram, às políticas culturais de cada época e às condições profissionais dos

músicos de então, o texto perpassa as relações estabelecidas entre os músicos, seus empregos e

empregadores, suas práticas e suas formas de sobrevivência e estabelecimento enquanto tais. O

desenvolvimento técnico-artístico da prática musical nas diversas etapas desta história é analisado

segundo o acesso à formação profissional, repertório executado e viabilidade de estudo

(instrumentos e materiais didáticos supostamente disponíveis).

Devido a que a história da clarineta no Brasil se mostre tão intimamente vinculada à própria

história das práticas interpretativas (de que faz parte), por muitas vezes este capítulo abraça estas

duas histórias, de sorte a que o entendimento desta corrobore no preenchimento de algumas das

lacunas presentes naquela.

Uma atenção especial é dada à recapitulação histórica do ambiente musical no século XIX,

sobretudo consoante à formação das bandas civis e militares e ao surgimento e consolidação da

música sinfônica e de ópera no Brasil, campos onde a atuação de clarinetistas é não só obrigatória

como também fundamental, e onde uma exacerbada desenvoltura técnica destes torna-se uma

conditio sine quan non para a consecução dos objetivos técnico-artísticos dos repertórios

correspondentes. De outra forma, com a aparente lacuna de repertório solo brasileiro para clarineta

em todo o período histórico abordado47, o estudo da história da clarineta vinculada à história das

bandas e orquestras no Brasil ganha especial pertinência.

47 P o r repertório solo para clarineta, no decurso deste trabalho, entende-se não só obras solo de fato, isto é,
monofonias, como também (e principalmente) obras onde o instrumento se coloque de forma muito
proeminentemente como solista, a saber, em gêneros tais quais concertos para clarineta e orquestra ou obras para
clarineta e piano. FREIRE (2000) aponta que, à luz dos conhecimentos atuais, são, de fato, muito raras obras para
clarineta neste perfil, no Brasil, anteriores à segunda metade do século XX.



97

A história da clarineta no Brasil, assim como a das práticas interpretativas em geral e a de

outros instrumentos em particular, ganha novos e distintos contornos com a instauração da

República, o advento do século XX, e o influxo de novas concepções artísticas, notadamente a

partir da Semana da Arte Moderna de 1922. Contudo, no âmbito desta revisão histórica, atribui-se

maior relevo ao período anterior a este marco, de modo a melhor sedimentar conhecimentos de base

a respeito da conjuntura social precedente às transmutações sobre a qual a escola brasileira de

clarineta, com seus intérpretes, compositores e obras, irá operar os seus desenvolvimento e

consolidação.

Para a confecção desta revista bibliográfica, contudo, nenhuma fonte primária foi consultada.

Malgrado ainda haja muito a se pesquisar na história da música e das práticas interpretativas no

Brasil (incluindo a história da clarineta), a pesquisa sistemática em fontes primárias foge ao escopo

da proposta do presente trabalho; portanto, esta história poderá ser mais minuciosamente examinada

com a plenitude do labor que demanda apenas em pesquisas futuras, onde outros desdobramentos

sobre o tema poderão ser mais detidamente explorados.

2.2- O Surgimento das Práticas Interpretativas no Brasil

Pode-se, com algum conforto, sugerir-se que as escolas mais antigas de práticas

interpretativas no Brasil estejam relacionadas a práticas de instrumentos de sopros, ainda que não

exclusivamente. Mesmo em tempos remotos, há relatos de que o índio nativo brasileiro produzia

sua música com instrumentos daquela classificação. TINHORÃO (1972) relata o choque cultural

entre estes e os recém-chegados jesuítas, consoante aos instrumentos musicais utilizados:

Para começar, os jesuítas, assustados com o caráter selvagem do instrumental da música
indígena – trombetas com crânio de gente na extremidade, flautas de ossos, chocalhos de
cabeças humanas, etc. – trataram de iniciar os catecúmenos nos segredos do órgão, do cravo
e do fagote, que melhor se adaptam à música sacra. (TINHORÃO, 1972, p. 11)

Contudo, esta assertiva é especialmente válida se considerar-se a história da música brasileira

como a história da música “ocidental” brasileira, ou seja, desprezando a música e suas histórias

produzidas em períodos anteriores à chegada do europeu ao continente americano. Tal descarte é

possível porque, segundo diversos autores, do legado anterior ao referido marco, sabe-se que pouco
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restou.

Acontece, porém, que a conseqüente “deculturação” do índio [dada especialmente pelo
trabalho dos padres jesuítas, chegados ao Brasil a partir da gestão do primeiro Governador
Geral, Tomé de Souza, entre 1549 e 1553] foi tão radical que, praticamente, não ficaram
vestígios na música brasileira [atual]. (KIEFFER, 1977, p. 11)

Como decorrência da ação “civilizadora” dos jesuítas, a música dos índios, expressão de
povos mais fracos culturalmente, cedeu o lugar à música européia. (KIEFFER, 1977, p. 12)

…os jesuítas tornaram-se os primeiros professores de música do Brasil, e um deles, o padre
José de Anchieta, estava mesmo destinado a tornar-se o seu primeiro compositor.

…ao aceitarem a versão musical dos padres, os indígenas abdicavam prontamente da sua
cultura, da mesma forma que atiravam longe seus machados de pedra polida tão logo
experimentavam os de aço dos europeus. (TINHORÃO, 1972, p. 10)

Ao elemento nativo, que possuía sua própria música, vieram somar-se o europeu e o negro.
Pouco se sabe da música indígena do período da descoberta e pode-se dizer que sua parte
na constituição do que seria a música típica brasileira foi mínima... (NEVES, 1981, p. 13)

Assim, o estabelecimento de uma nova história da música, a partir de modelos europeus

ocidentais e, conseqüentemente, incompatível com a trajetória da música nativa, corroborou para o

paulatino desaparecimento desta.

Com o aprendizado desses instrumentos [o órgão, o cravo e o fagote, trazido pelos jesuítas;
há relatos, ainda, da existência de pífaros e flautas, especialmente nas orquestras e grupos
de músicos que acompanhavam missas e os autos do século XVI, como os compostos por
José de Anchieta], a estrutura natural da música dos indígenas, baseada em escalas
diferentes da européia e, portanto, geradora de um esquema harmônico igualmente diverso,
perdia sua razão de ser, reduzindo-se o som original da música da terra à marcação de um
ou outro instrumento de percussão, ainda permitido no acompanhamento de umas poucas
danças julgadas inofensivas pela severa censura dos jesuítas. (TINHORÃO, 1972, p. 11)

Segundo demonstra TINHORÃO (1972), a partir de 1565, na obra “Auto da Pregação

Universal”, de autoria do Pe. José de Anchieta, as letras das peças, autos e obras cantadas tornavam-

se cada vez mais bilíngües, contendo tanto o idioma português quanto o nativo de origem indígena.

NEVES (1981) aponta ainda que a música dos autos era inicialmente uma mescla de elementos

musicais indígenas, recolhidos pelos padres jesuítas, canto gregoriano e música popular européia

(música secular). Contudo, pouco a pouco o traço indígena desaparecia, seguindo a tendência cada

vez maior de supressão da música e do idioma nativo, de modo que a este restara apenas pequenos

trechos, versos em estribilho, textos secundários, até seu total desaparecimento. Assim como a
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música indígena, o seu idioma vernáculo lhes fora paulatinamente revogado. Portanto, os silvícolas

tornavam-se, gradativamente, cidadãos brancos, sem sequer o perceber.

Ora, o que os vários exemplos (…) comprovam é, exatamente, o progressivo esvaziamento
da contribuição indígena na parte do texto, o que no mínimo também aconteceria na parte
da música, se é que na origem de tais composições chegou a entrar alguma ressonância
melódica tipicamente índia. (TINHORÃO, 1972, p. 19)

É interessante notar que, apesar do esforço dos jesuítas, algo da antiga cultura sobreviveu,

como hábitos alimentares, palavras assimiladas aos idiomas, dentre outros traços culturais. Desta

mesma sorte, embora se houvera dissipado a produção musical dos indígenas nativos brasileiros, a

sua prática como instrumentistas de sopro, de alguma forma, se perpetuara. Das flautas de ossos até

o fagote e o pífaro, aparentemente tudo mudara, exceto a presença desta prática. Talvez o modo do

indígena de tocar os instrumentos de origem européia tenha relações com sua prática em seus

antigos instrumentos de ossos, e talvez sua prática tivesse se adaptado aos novos instrumentos

trazidos pelos jesuítas. Ou, pelo menos, o pendor para os instrumentos de sopro nunca tenha

morrido completamente, por mais acentuadas quer que fossem as modificações por que a sua

prática houvesse atravessado.

Estas escolas [jesuíticas], onde se ensinava a cantar, a tocar alguns instrumentos e mesmo a
fabricá-los, tornaram-se logo centros culturais de grande importância e sua atividade pode
explicar a grande penetração de certos instrumentos europeus que integram habitualmente o
instrumental folclórico brasileiro, como a “viola”, a “rabeca” e muitos outros. (NEVES,
1981, p. 14)

2.3- O Período Colonial e o Surgimento das Bandas de Música e Orquestras

Em finais do século XVI, entretanto, com a ascensão da Bahia e Pernambuco como principais

centros econômicos e culturais na colônia, recebendo em média cinco mil escravos negros por ano

para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, surgem novos intérpretes na música brasileira.

Muito antes da música negra influenciar a música nacional, ou antes de esta, por sua vez,

consolidar-se com personalidade própria, já havia surgido as primeiras bandas de música no Brasil.

Era tido como caso de honra e demonstração de poder, entre os senhores de engenho da
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segunda metade do século XVI até o século XVIII, a manutenção de uma banda particular de seu

engenho, cujos músicos eram geralmente escravos negros treinados para esta função. KIEFER

(1977) alega que alguns senhores de engenho possuíam grandes bandas, orquestras e corais à sua

disposição, em suas propriedades, arregimentado dezenas de músicos negros, além de empregar um

regente profissional (em geral, branco).

O autor aponta ainda que, possivelmente, a partir do século XVIII, muitos engenhos, em

grande parte do território nacional, possuíam conjuntos de charamelleyros48.

Era coisa normal, coisa de bom tom e sinal de distinção, ter negros choromelleyros no
inventário duma casa de gente abastada. Os choromelleyros aparecem abundantemente
citados nas procissões e actos (sic.) públicos gerais de Villa Rica e Mariana... (LANGE,
1966. p. 24)

As charamelas constituíam especialidade dos negros, escravos ou não. Trata-se
seguramente de uma herança direta da cultura portuguesa, implantada no nordeste
brasileiro já desde remotas eras, inclusive no meio indígena... (DINIZ, 1971, p. 28)

Na verdade, o termo “charamelleyro” se referia menos aos músicos intérpretes da charamela

do que como uma designação geral a instrumentistas de sopro, notadamente do naipe das

madeiras49.

O termo “choromelleyro” (ou “charamelleyro”) abrangia não só os tocadores da charamela
(…), mas também de outros instrumentos de sopro. A notícia mais antiga relativa aos
“choromelleyros” no Recife é encontrada na documentação da Irmandade de N. Senhora do
Rosário dos Pretos e data de 1709. A charamela era utilizada não só nas “músicas” militares
(ou bandas, como diríamos hoje), mas também em outras ocasiões. (KIEFER, 1977, p. 14-
15).

Estes músicos, embora negros e escravos, recebiam uma formação profissional consistente, da

qual faziam parte o conhecimento do repertório erudito e disciplinas como solfejo e teoria musical,

adquirindo aqueles, portanto, maior status entre os outros negros e fazendo emergir, talvez, uma

nova classe escrava brasileira, de certa forma intermediária entre os escravos comuns e seus

proprietários. KIEFER (1977) sugere que se costumava vestir bem os negros músicos, além de se

48 As charamelas eram instrumentos do naipe das madeiras, de palheta dupla e som estridente. Destas descenderam os
oboés e fagotes modernos. Crê-se que também tenham dado origem (ou guardam algum parentesco próximo) com o
antigo chalumeau, antecessor das primeiras clarinetas.

49 Não era incomum, nesta época, mesmo na Europa, que os músicos tocassem diversos instrumentos em lugar de
especializarem-se em um só. Notadamente quanto aos instrumentos de sopro, ainda carentes dos recursos e
tecnologias que só viriam a surgir no século XIX, era preciso que o executante tivesse habilidades para trocar de
instrumento sempre que se fizesse necessário, como por exigência da orquestração.
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lhes atribuir meios para dominar a execução de obras de grande envergadura artística.

Os conjuntos de charameleiros de Pernambuco estão registrados em crônicas do século
XVIII, com louvores à habilidade interpretativa dos músicos afro-brasileiros, que, por
vezes, eram luxuosamente vestidos por seus amos como prova de riqueza. (MARIZ, 2008,
p. 12)

TINHORÃO (1998) sugere a origem comum dos músicos das bandas de corporações

militares e das bandas civis, presentes nos engenhos, durante o período colonial. Aponta, ainda, o

reconhecimento da boa qualificação técnica do músico de banda civil, especialmente aquele mulato,

a quem, pela liberdade, poderia profissionalizar-se e receber salário.

A formação de bandas militares durante o período colonial deve ter esbarrado na
dificuldade em incorporar instrumentistas de sopro num tempo em que seriam raros [pois
os mulatos ainda eram raros, frente ao contingente de escravos negros músicos], dificuldade
que logo explicaria, aliás, a posição especial que gozariam os músicos fardados quando se
iniciou a sua profissionalização. Atraídos aos quadros militares por sua rara qualificação,
músicos civis vestiam a farda e passavam a fazer parte dos corpos de tropas muitas vezes
conservando seus próprios instrumentos, o que os levava a comportarem-se não como
militares, mas como funcionários contratados, com equiparação a oficiais, para efeito de
soldo. Após a Independência de 1822, quando esse problema de preenchimento dos quadros
de músicos militares se tornou mais grave (a luta contra a resistência das tropas portuguesas
multiplicava os batalhões), a única forma de contratar os músicos foi o recrutamento, o que
encheu os quartéis de amadores. (TINHORÃO, 1998, p. 178)

Assim, se, por um lado, a primeira opção de profissionalização em música no Brasil surgiu na

formação de bandas, com ênfase em instrumentos de sopro, cujos traços podem ser percebidos até

hoje, com a presença de bandas de música em todo o território nacional e a alta qualidade de

instrumentistas de sopro, por outro lado, a imagem do músico brasileiro é, ainda em nossos dias,

muitas vezes associada à imagem herdada e infelizmente atribuída ao escravo negro: um subalterno

social, ocioso e desqualificado.

Com o trabalho dos jesuítas, consoante a catequização do índio, em concomitância com o

esforço colonial pela consolidação de bandas de instrumentistas negros e/ou mulatos em engenhos

proeminentes e corporações militares incipientes, temos, desde finais do século XVI até meados do

século XVIII (ou, pelo menos, até 1759, quando da expulsão definitiva dos jesuítas do Brasil), a

presença de duas linhas distintas de práticas interpretativas: uma, de caráter amador, mantida pelos

jesuítas como atividade musicalizadora, impositiva e de suporte à vida devota impetrada aos índios,

com repertório mais simples e circunscrito aos ofícios religiosos; outra, de caráter profissional,
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mantida por nobres e opulentos senhores de engenho ou corporações militares, com vistas à

formação de instrumentistas (em geral mulatos) hábeis no alto repertório e capazes de tocar em

grandes grupos executantes, como bandas ou orquestras. Embora estas duas primeiras escolas

nacionais não pareçam ter compartilhado muito de seus músicos, professores ou repertórios,

sobreviveram juntas durante os cerca de 200 anos centrais do Brasil colônia. Contudo, sua música e

suas técnicas eram essencialmente européias, desprovidas de qualquer ensejo cultural indígena,

africano ou brasileiro50.

Paralelamente ao desenvolvimento das bandas de música, sejam civis ou militares, durante o

século XVII e XVIII vê-se aflorar a música religiosa nas catedrais das cidades mais prósperas com

o comércio de cana-de-açúcar (como Belém, Salvador, Recife e Olinda). Assim, faz-se instalar nas

igrejas organistas, pequenas orquestras (aos moldes barrocos) e cantores de coro, todos assalariados

e voltados principalmente para o repertório sacro. Surgem, então, os primeiros mestres de capela

brasileiros, que se tornam compositores de música sacra e profana51, notadamente a primeira. Suas

obras, como grande parte de seu repertório, têm ênfase principalmente em formações vocais, com

ou sem órgão. No entanto, as obras de maior fôlego, no século XVIII, fazem pleno uso de

orquestras barrocas, contínuo e vozes, como a conhecida Missa de André da Silva Gomes, Mestre

de Capela da Sé de São Paulo, composta entre 1785 e 1790 para dois coros mistos e orquestra.

O desenvolvimento da música nos grandes centros brasileiros destes dois séculos propicia,

então, o surgimento, a partir da segunda metade do século XVIII e principalmente durante o século

XIX, dos primeiros teatros de ópera em território nacional. Exemplos destes teatros são o Teatro

Cômico, em Belém, e a Casa de Ópera do Recife, ambos em atividade na segunda metade do século

XVIII (KIEFER, 1977). Nesta mesma época, em Vila Rica, então capital da Capitania Geral das

Minas Gerais, registrou-se apresentações de óperas na chamada Casa da Ópera, que hoje é o Teatro

Municipal de Ouro Preto, considerado um dos mais antigos da América do Sul, tendo sido

construído antes de 1750, quando ainda se denominava simplesmente por Ópera (KIEFER, 1977).

50 A música estilisticamente brasileira só surgirá muito mais tarde, durante o século XIX.

Na verdade, só há bem pouco tempo – na segunda metade do século XIX – descobre-se no
Brasil os primeiros sinais da síntese que irá caracterizar sua música própria. (NEVES, 1981,
p. 13)

51 Embora não sistematicamente, muitos núcleos religiosos formaram, além de seus corpos artísticos profissionais,
escolas de música para treinamento e reciclagem da população candidata a colaboradora amadora da prática musical.
KIEFER (1977, p. 26) cita que:

…[considera-se que foram os] primeiros grandes músicos da Catedral de Belém, os irmãos
Lourenço e Antônio Álvares Roxo de Potflix. O primeiro, além de desempenhar as funções
de Chantre da Catedral e organista, criou, em 1735, uma escola de música [para meninos
que considerava talentosos e propícios a tornarem-se coralistas da Catedral].
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Ainda, há registros de apresentações de óperas completas na iminente cidade de São João Del-Rey.

Contudo, os teatros como centros musicais somente suplantarão a igreja e a produção sacra no

decorrer do século XIX, após a chegada da Corte Real ao Rio de Janeiro.

Não obstante, ainda no século XVIII, observa-se uma grande e repentina afluência cultural na

Capitania de Minas Gerais, em função dos dividendos econômicos catalisados pelo Ciclo do Ouro

(e, posteriormente, o do diamante) mineiro. É sensível, neste período, um grande desenvolvimento

nas artes em geral, como a arquitetura e a música, em cidades do interior de Minas Gerais que se

tornaram notórios centros culturais, como São João Del-Rey, Ouro Preto, Sabará, Diamantina,

Caeté, Vila Rica e Mariana, dentre outras.

É somente a partir do século XVIII que a composição musical erudita atingirá estado de
desenvolvimento que justifica sua distinção da criação popular [ou seja, a música
primordialmente sacra que tende a seguir essencialmente modelos europeus frente à música
de caráter nacional, com leve influência negra e indígena]. É o período do enorme
desenvolvimento econômico resultante da exploração das minas de ouro. É o período do
maior desenvolvimento da arquitetura colonial (que terá seu apogeu na segunda metade do
século XVIII); é o período do aparecimento de toda uma escola de compositores que foi
impropriamente chamada de “barroca”, por analogia ao barroco arquitetônico. [segundo o
próprio autor, estilisticamente, a música composta nesta época em Minas Gerais deve ser
classificada como pertencente ao Rococó-Classicismo] (NEVES, 1981, p. 15)

Deste o início do século XVIII, com o fim da Guerra dos Emboabas (1709), a população

mineira despiu-se do modelo agrário e rural, presente em outras capitanias mais ricas, como

Pernambuco, e fez-se consistir de pequenas porém numerosas cidades, fundamentadas em perfil

urbano, democrático e comercial, onde se ensejou oportunidade de emersão de uma classe média

livre, distante da figura política e patriarcal do senhor de engenho, e uma classe trabalhadora,

distante do paradigma servil, ambas peculiares e ardorosas por uma vida cultural citadina.

Exatamente este pendor pela cultura e pelas artes catapultou a franca proliferação destas e de seus

profissionais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que encontravam ali reconhecimento e

trabalhado remunerado.

A cidade adquire, a pouco e pouco, uma função, o que não acontecia no passado. Surgem,
com a divisão progressiva do trabalho, extraordinária no regime colonial, e tardia,
profissões e misteres que até o instante não haviam encontrado oportunidade por surgir.
(KIEFER, 1977, p. 32)

Todavia, se este quadro ocorrido em Minas era único e nascente, como foi possível se

fornecer o exército de profissionais que atendessem satisfatoriamente à sua nova demanda? Qual



104

escola formou, por exemplo, seus músicos? Como eles chegaram até Minas? Autores como LANGE

(1966) e KIEFFER (1977) debruçaram-se sobre esta pergunta:

A investigação do impressionante desenvolvimento musical da Capitania das Minas
Gerais52, ao longo do século XVIII, defronta-se, de saída, com um problema fundamental:
donde vieram os músicos profissionais?

Não seria possível admitir que, em pleno sertão, surgisse, por geração espontânea, uma
vasta escola de músicos de elevada eficiência profissional e, muito menos, uma atividade
criadora que parte das tendências estilísticas contemporâneas da Europa. (KIEFFER, 1977,
p. 32-33)

Os músicos que alimentaram a crescente necessidade por arte de qualidade em Minas Gerais

foram, principalmente, aqueles mulatos livres, feitos músicos de bandas ou orquestras nos

avançados centros agrícolas brasileiros da época, como Bahia e Pernambuco, que tinham a

possibilidade de migrar em busca de trabalho e melhores condições salariais. Traziam consigo a

mesma escola de práticas interpretativas em que se formaram, ao lado do negro escravo músico, nas

bandas, corais, orquestras e grupamentos musicais que remontavam ao século XVI e eram comuns

em engenhos, corporações militares ou igrejas. Os músicos negros eram sobretudo escravos e,

portanto, não dispunham de independência suficiente para abandonar as fazendas coloniais, como o

fizeram os mulatos, embora fossem aqueles profissionais de nível equivalente53.

LANGE (1966) cita um interessante excerto relatado ao Rei em 1780 pelo então

desembargador José João Teixeira Coelho, que afirma: “…que aqueles mulatos que não se fazem

absolutamente ociosos, se empregam no ofício de músicos, os quais são tantos na Capitania de

Minas, que certamente excedem o número dos que há em todo o reino.”. (LANGE, 1966, p. 12

apud KIEFER, 1977, p. 33).

Os músicos profissionais, além de exercício de sua prática, apresentando-se em casamentos,

enterros, saraus e apresentações diversas, também fundaram, em alusão ao que se fazia na Europa,

muitos Conservatórios, ou seja, escolas de música que, segundo LANGE (1966):

…recebia[m] aprendizes e lhes dava[m] hospedagem, vestimenta completa, alimentação e
ensino, incorporando-os, segundo a sua aptidão e aperfeiçoamento, nas suas actividades
(sic.) públicas e privadas, isto é, nas suas obrigações de fazer música para esta ou aquela

52 Formalmente, a dita Capitania das Minas Gerais só fora assim chamada após o seu desmembramento da Capitania
de São Paulo, por carta régia, em 1720. Este documento, o Alvará D'El-Rey de 02/12/1720, encontra-se transcrito no
Boletim da Biblioteca Pública de Minas Gerais, nº 2, p. 7, 1972. (KIEFER, 1977)

53 KIEFER (1977) sugere que, segundo registros oficiais, a migração de músicos profissionais para Minas Gerais a
partir do início do século XVIII também envolvia alguns poucos padres-músicos, que tenderam a desaparecer até
meados do século em curso, além de músicos de origem portuguesa.
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organização, por simples chamada ou por contrato prévio, como nos casos das Irmandades
e Confrarias, e do Senado da Câmara. Estes mestres, formados em latim, teoria e prática
musical, a maioria também em composição, transformavam estes meninos, em poucos
anos, em excelentes músicos. (LANGE, 1966, p. 42 apud KIEFER, 1977, p. 35)

Estes pequenos conservatórios muitas vezes continham uma banda própria e recebiam

sustento institucional completo em troca do fornecimento de serviço de mão-de-obra artística da

banda. Em outras palavras, a banda tocaria nas cerimônias e eventos sempre que solicitada para que,

em contrapartida, a escola fosse mantida pela instituição correspondente. “Organizadas nos moldes

das corporações de ofício medievais, as irmandades – ligadas às instituições religiosas – acolhiam

os músicos e lhes garantiam trabalho e assistência social, uma forma primitiva de mutualismo.”.

(ALENCAR, 2010, p. 43-44).

Note-se que se viu, na Minas Gerais desta época, o estabelecimento de uma escola robusta em

práticas interpretativas, que, até certa medida, pode ser entendida como uma continuação das

práticas pernambucanas e baianas, das bandas civis e militares ou corpo executantes de igrejas, já

previamente existentes e consolidados havia muitas décadas, posto que a grande maioria destes

músicos provinham do citado contexto.

A presença dos músicos de banda, denominados choromelleyros, em atos públicos e

procissões de Minas Gerais, tornou-se tão comum que daí surgiu a tradição da seresta ao ar livre,

onde músicos profissionais ou amadores se reúnem, percorrendo as ruas, tocando e cantando obras

líricas, românticas ou de apelo sentimental. Esta tradição perdurou durante todo o século XIX e boa

parte do século XX, sendo ainda hoje praticada em determinadas cidades, especialmente as mais

interioranas, como Conservatória, no estado do Rio de Janeiro.

A música de câmara também fora executada nesta época, porém em caráter secundário e

acentuando-se a produção européia em lugar de composições nacionais. Eram normalmente

apresentadas na intimidade dos lares, entre convidados seletos, executados por músicos da mesma

família, com ou sem seus escravos. Evidencia-se, assim, a prática de saraus, cuja tradição, em muito

menor escala, pode ser encontrada ainda nos dias de hoje.

Mas executavam também obras européias, principalmente música de câmara. É
compreensível que os músicos profissionais – e deve ter havido também bons amadores, a
fazerem o mesmo – nas horas livres de compromissos tivessem se reunido entre si, ou nas
casas de gente importante, para executarem música de câmara dos mestres europeus.
(KIEFER, 1977, p. 38)
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Todavia, ao final do século XVIII, a mineração do ouro entra em declínio, repercutindo sobre

as artes a sua crise. Poucos anos mais tarde, em 1808, a Corte Real Portuguesa aporta no Rio de

Janeiro, provocando o deslocamento do eixo cultural nacional para esta cidade.

2.4- A Chegada da Corte e as Práticas Interpretativas

Desde 1783, quando o Rio de Janeiro foi elevado a Capital do Brasil, pelas mãos de D. José I,

a cidade viu um sensível desenvolvimento. Muito modesta quando desta data, contando apenas 25

mil habitantes, a antiga cidade portuária sofreu franco crescimento, atingindo 50 mil habitantes em

1808, ao receber a Corte Portuguesa. Ainda nos primeiros anos do século XIX, o Rio de Janeiro

passa a ter cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente um terço eram escravos.

Não obstante, o Rio de Janeiro que a Corte encontrou era uma cidade muito incipiente, quase

que desprovida de vida social ou cultural e carente nos mais básicos quesitos de urbanidade,

segurança e higiene.

Como cidade, o Rio de Janeiro não apresentava higiene nem conforto; instituições de
ensino mal existiam! Aliás, é sabido que a Metrópole não permitia que se criasse no Brasil
uma vida cultural própria durante o período colonial. A atividade editorial era proibida; não
se imprimiam periódicos no País. Bibliotecas e museus não existiam. Quem escrevia, tinha
que mandar imprimir os textos em Portugal e submeter-se, além disto, a severa censura. Até
mesmo a formação de bibliotecas particulares era dificultada, pois a censura recaía,
igualmente, sobre a aquisição e venda de livros. (KIEFER, 1977, p. 44)

Contudo, o Rio de Janeiro possuía um teatro de ópera, em funcionamento desde a segunda

metade do século XVIII, alcunhado por Ópera Velha, que fora posteriormente substituído por outro;

este, por seu turno, alcunhado por Ópera Nova. Óperas estrangeiras eram montadas em ambos os

teatros, executadas geralmente por músicos mulatos na orquestra e regidos provavelmente por

padres.

Por volta de 1776, um apaixonado pelo teatro, Manuel Luís Ferreira, conseguiu inaugurar a
sua própria casa de espetáculos que passaria a se chamar de Ópera Nova (na Praça do
Carmo, atual Praça 15 [sic.] de Novembro). Até a chegada da corte de D. João, em 1808,
seria este o único teatro da Capital, pois a Ópera Velha desaparecera. Encenavam-se,
sobretudo, peças de teatro. A música tinha a sua vez antes dos espetáculos e nos intervalos.
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Um fato que merece destaque é que, durante o governo do vice-rei Luís de Vasconcelos
(1779-1790), verificaram-se as primeiras tentativas no sentido da criação do teatro de ópera
com textos em português. Entre as óperas cantadas em vernáculo figura L'Italiana in
Londra de Cimarosa, compositor italiano de renome. Não houve, porém, tentativas de
criação de óperas nacionais. (KIEFER, 1977, p. 45)

Possivelmente, os músicos mulatos dos grupamentos orquestrais do Rio de Janeiro, ao final

do século XVIII e início do século XIX, tinham proveniência semelhante a dos músicos mineiros:

eram filhos de escravos, livres, oriundos das antigas bandas particulares sustentadas por senhores de

engenho abastados ou bandas de corporações militares. Contudo, em 1784, fundou-se no Rio de

Janeiro a Irmandade de Santa Cecília, objetivando congregar músicos profissionais, defender a

classe e velar pela ética de seus membros. O conhecido compositor Pe. José Maurício Nunes

Garcia54 foi um de seus fundadores, no Rio de Janeiro. A Irmandade de Santa Cecília foi uma

instituição de apoio profissional a músicos brasileiros e se estendeu por muitas cidades do território

nacional. Sobre a Irmandade, MARIZ informa:

No século XVII começam a surgir as irmandades musicais, sendo a mais importante a de
Santa Cecília, cuja sede estava em Lisboa e que funcionava como um sindicato de músicos.
Somente os sócios da irmandade podiam fazer música, e os improvisadores eram sujeitos a
multas e até à prisão. (MARIZ, 2008, p. 12)

Com a chegada da Corte em 1808, a cidade do Rio de Janeiro sofre um intenso

desenvolvimento urbano, social e cultural. Uma nova estrutura urbana é construída, aumentando a

efervescência musical e a conseqüente demanda por músicos profissionais. KIEFER (1977) aponta

algumas das grandes mudanças infraestruturais ocorridas à época, citando a criação do primeiro

jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, a criação de instituições como a Biblioteca

Nacional, o Museu Nacional e a Imprensa Nacional. Ainda, por decreto régio de 1816, criou-se a

Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, cujo corpo docente foi formado pelos membros da

54 Sobre o Pe. José Maurício, NEVES (1981) informa:

Quando chegam ao Brasil D. Maria I, seu filho, o Príncipe Regente D. João, e sua corte,
encontram no Rio de Janeiro um compositor de quarenta anos. Pe. José Maurício Nunes
Garcia (1767/1830), que foi comparado ao maior compositor português de então, Marcos
Portugal, e de quem Sigmund Neukomm (sic.), discípulo de Haydn, dizia ser o maior
improvisador do mundo [provavelmente, ao órgão]. Como muitos de seus colegas músicos,
José Maurício era mulato, filho de escrava, e praticamente autodidata. Diz-se ter ele
estudado no Conservatório de Santa Cruz, escola criada pelos jesuítas na periferia do Rio de
Janeiro e destinada aos escravos. Ele foi Mestre de Capela da Sé e Inspetor de Música da
Capela Real, tendo deixado, segundo informação do Visconde de Taunay, mais de 400
obras, inclusive um tratado de contraponto; infelizmente muitas de suas obras foram
perdidas. (p. 15)
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Comissão Artística arregimentada na França, da qual fazia parte Sigismund Ritter von Neukomm

(1778-1858), organista, compositor da transição clássico-romântica, regente e mestre de capela,

discípulo de Haydn (e tido como seu pupilo predileto). Neukomm parte da Europa para o Rio de

Janeiro a convite do Duque de Luxemburgo, responsável pela referida comitiva, em 1816, atuando

na Corte de D. João VI, colaborando então para a difusão das obras de Haydn e Mozart em solo

brasileiro. Fora nomeado professor público de música no Rio de Janeiro por decreto real de 16 de

setembro deste mesmo ano, prestando serviços como compositor e intérprete. Fora professor de

música de personagens ilustres do cenário carioca de seus dias, como o então príncipe D. Pedro, sua

esposa Leopoldina, a ainda infanta D. Isabel Maria e o jovem Francisco Manuel da Silva. Acredita-

se que tenha sido o primeiro compositor a empregar temas brasileiros em música erudita, conforme

se encontram em obras como “O Amor Brasileiro”, capricho para pianoforte sobre tema de um

lundu. No entanto, regressa a Paris em 1821, e, a partir de 1826, desenvolve intensa carreira

internacional na Europa e costa norte da África. (MARCONDES, 1998, p. 566).

De 1808 até provavelmente 1813, a Ópera Nova ainda estava em funcionamento,

apresentando óperas do Pe. José Maurício Nunes Garcia (Le Due Gemelli) e Marcos Portugal

(L'Oro Non Compra Amore e Artaserse).

 Em 1813, contudo, a Ópera Nova, de Manuel Luís Ferreira, é fechada, substituída pelo Real

Teatro São João, inaugurado neste ano, construído por financiamento de particulares e aprovação

régia, e considerado o maior das Américas. Sua primeira montagem de ópera ocorre no ano

seguinte, em 1814. Neste novo teatro passam a ser executados preferencialmente operistas italianos

(Salieri, Puccitta, Paer, Rossini, Generali), além do Don Giovanni, de Mozart, que é apresentado

regularmente (KIEFER, 1977).

Com a sua chegada, D. João cria, também, a Capela Real, que, ao lado do movimento do

teatro, torna-se um importante centro de confluência de músicos, empregando especialmente

instrumentistas de cordas e cantores, tanto brasileiros quanto estrangeiros (italianos e portugueses,

contratados para provimento de cargos no coro). Em virtude da importância social lha atribuída, a

música ganha grandes investimentos, perceptíveis na contratação de caros músicos estrangeiros e na

ebulição de apresentações.

Uma das primeiras iniciativas de D. João, ao se radicar no Rio de Janeiro, foi a criação da
Capela Real, agregada à Catedral. Esta última foi transferida, por decreto régio, para a
Igreja das Carmelitas, na atual Praça 15 de Novembro [sic.]. Em ofícios solenes, o número
de músicos, entre cantores e instrumentistas, chegava a cerca de 150. O primeiro mestre-de-
capela: José Maurício Nunes Garcia, cujo talento fora reconhecido pelo regente [D. João].
(KIEFER, 1977, p. 48)
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De fato, o regente não poupava dinheiro com a música da Capela Real. Mandava vir,
inclusive, sopranistas (castrati) da Europa, os primeiros a apontarem aqui. Se pensarmos na
quantidade enorme de festas religiosas, comemorações familiares e políticas com função
religiosa, poderemos ter uma idéia da intensidade da vida musical na Capela Real. O
repertório consistia, pelo que se sabe, principalmente de obras do Pe. José Maurício o qual,
a partir deste período, teve uma atividade febril. (KIEFER, 1977, p. 48)

O reinado, portanto, contribuiu para a consolidação da música sacra no Brasil, percebendo

não só novos empregos para músicos e cantores, como também alavancando o surgimento de novas

obras. O Pe. José Maurício, principal compositor deste período, é, em parte, conseqüência deste

ambiente propício. Beneficiando-se de novas oportunidades de encomendas de obras, do

significativo investimento financeiro direcionado à música e da qualidade dos executantes a seu

dispor, dentre os quais muitos músicos estrangeiros, pôde dar-se maior liberdade para explorar

tecnicamente passagens de grande envergadura e elaborar obras mais complexas. Também foi um

pioneiro na utilização da clarineta como solista em obras sacras.

O esplendor da vida musical na Capela Real suscitava, naturalmente, a concorrência de
outras igrejas. Estabeleceu-se uma competição que muito beneficiou a música no Rio de
Janeiro. (KIEFER, 1977, p. 50)

O primeiro compositor a utilizar a clarineta com personalidade própria e como uma voz
independente dentro da orquestra colonial foi o Padre José Maurício Nunes Garcia. A partir
de 1809, após a chegada dos músicos da Capela Real Portuguesa, Pe. José Maurício
introduz a clarineta em seu conjunto instrumental. A Missa Pastoril para uma Noite de
Natal (1811), foi a primeira peça de autor brasileiro na qual a clarineta é tratada como o
principal solista da orquestra. Esta peça também demonstra a presença de um clarinetista
europeu capaz de tocar peças virtuosas na capital da colônia. (FREIRE, 2003, página não
informada)

Podemos destacar, por outro lado, o notável impulso na criação de bandas de música,

especialmente militares, dado quando da chegada da Corte ao Brasil. O processo de criação de

bandas atingiu mesmo as menores cidades do interior dos estados brasileiros, onde freqüentemente

se via mais de uma banda. ALENCAR (2010) aponta a criação de bandas em cidades pequenas do

interior de Goiás, como Pirenópolis (a primeira banda criada em 1830, a segunda, denominada

Euterpe, criada em 1868 e descontinuada em 1961), Jaraguá, São José dos Tocantins e Traíras.

Aponta também a criação de diversas bandas na cidade de Goiás, tanto militares quanto civis, a

partir de 1870. O Brasil contém, ainda hoje, algumas bandas centenárias, em atividade ininterruptas

ou não, existentes desde o século XIX.
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Com a chegada da Corte portuguesa ao Brasil, em 1808, as bandas tiveram grande impulso,
pela determinação do Príncipe Regente de que cada regimento militar tivesse um corpo de
músicos. As apresentações dessas bandas não se restringiram às atividades militares, mas
espalharam-se por diversos momentos de lazer e congraçamento social, tocando nas
festividades civis e religiosas, nos coretos das praças, acompanhando os corsos e bailes
carnavalescos. Seu repertório era variado, compreendendo todos os gêneros musicais em
voga. A organização das bandas militares, quanto aos instrumentos, serviu de modelo para
as bandas civis. Associações de imigrantes também organizaram suas bandas [muitas vezes,
amadoras e de baixa qualidade técnica], tais como os portugueses, espanhóis, alemães e
italianos, tocando música européia e brasileira. No Brasil, difundiram-se a tal ponto que
qualquer cidade ou povoado contava com um coreto para apresentação de seus músicos aos
domingos. Durante muito tempo foram a única forma de acesso à música instrumental para
grande parte da população. (ALENCAR, 2010, p. 44)

TINHORÃO (1998) menciona a criação das bandas de música da Guarda Nacional, por Lei

de 18 de agosto de 1831, que, em 1840, já existiam no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e

Goiás. Estas foram as primeiras bandas a incorporarem em seu repertório, para além dos hinos,

marchas e dobrados tradicionais, obras de grande envergadura da música erudita e popular. Esta

iniciativa contribuiu fortemente para a valorização do músico de banda, a quem foi concedido

prestígio e regalias (TINHORÃO, 1998), conforme nos mostra a passagem:

Esta particularidade [a valorização e prestígio adquirido pelo músico de banda militar],
aliás, chegaria mesmo a interferir na distribuição da própria disciplina, pois o fato de ser
músico, além de garantir dispensa de todos os serviços militares, ainda serviria para
desculpar até mesmo infrações graves. Em pesquisa sobre a música da Guarda Nacional
publicada em 1968, Joanne Berrance de Castro cita o ofício do comando da Guarda
Nacional de São Paulo dirigido ao presidente da província, no qual o comandante, ao
referir-se à música do 1º Batalhão, lamenta a prisão do tocador de clarinete Manuel
Eufrásio, “solicitando então a soltura do preso, o que lhe foi concedido” (TINHORÃO,
1998, p. 179)

As bandas militares, ao passo que incorporavam gêneros populares e eruditos, também

inspiravam bandas civis (profissionais e amadoras) a seguir a sua formação e copiar seu repertório,

reforçando assim as trocas entre estas duas classes de músicos.

E a prova de que a ação das bandas militares extrapolava realmente suas funções estritas é
que os próprios civis imitavam sua formação, criando bandas semelhantes para tocar
música de baile ou de coreto de praça e, já no início do século XX, para a gravação dos
primeiros discos, como foi o caso da Banda da Casa Edison, fundada em fins do século
anterior, ainda no tempo dos gramofones de cilindros. (TINHORÃO, 1998, p. 180)

Na verdade, uma das poucas oportunidades que a maioria da população das principais
cidades brasileiras tinha de ouvir qualquer espécie de música instrumental, nessa segunda
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metade do século XIX, era de fato a música domingueira dos coretos das praças ou jardins,
proporcionada pelas bandas marciais. Pois foi exatamente pela necessidade de entremear as
marchas militares e dobrados com músicas do agrado do público de gosto popular que essas
bandas de corporações fardadas começaram a incluir em seus repertórios os gêneros mais
em voga àquele tempo ou seja, as valsas, polcas, schottisches e mazurcas importadas da
Europa para atender aos propósitos de modernidade das novas camadas da pequena
burguesia. (TINHORÃO, 1998, p. 182)

Ao final do século XIX, o Rio de Janeiro se torna a capital do país com maior número de

bandas militares, sendo, conseqüentemente, considerado o maior centro formador de músicos

profissionais brasileiro. Em 1896, é criada a imponente Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de

Janeiro, organizada pelo notório compositor Anacleto de Medeiros (1866-1907). Nesta época,

existiam na cidade a antiga Banda dos Fuzileiros (criada em 1808), a Banda do Corpo de

Marinheiros, a Banda da Guarda Nacional, a Banda do Corpo Policial da Província do Rio de

Janeiro, a Banda do Batalhão Municipal, a Banda do Corpo Militar da Polícia e a Banda da Escola

Militar da Praia Vermelha, além das bandas dos diversos regimentos do Exército (TINHORÃO,

1998), muitas das quais ainda existentes e em atividade.55

Durante a primeira metade do século XX, as bandas militares se dedicarão a gravações de seu

repertório, especialmente de arranjos e composições de caráter popular, como maxixes, polcas,

valsas, tangos, marchas carnavalescas, dentre outros gêneros.

Às vésperas da década de 1930 outra dessas indicações da importância das bandas
populares para a divulgação da música popular revelar-se-ia na criação, em 1927, pela
fábrica de discos Odeon, de uma Orquestra Militar Parlophon, especialmente para gravar
discos sob seu novo selo Parlophon. E em 1931 (…), o funcionário da editora [chamado]
Djalma De Vincenzi, viria referendar definitivamente o prestígio popular das bandas
militares, ao sugerir que passassem a incluir em seus repertórios peças de músicos eruditos
brasileiros da então florescente escola nacionalista... (TINHORÃO, 1998, p. 188)

55 A despeito do elevado número de corporações militares, o Rio de Janeiro do século XIX e primeiro quartil do século
XX possuía um sem-número de bandas civis e pequenos conjuntos musicais, que tocavam em espaços públicos e
privados por toda a cidade diariamente. Algumas consideravam-se profissionais, pois cobravam para se
apresentarem, enquanto que outros grupos menores tocavam em geral pelas ruas, diante de sorveterias, leiterias,
confeitarias, bares, clubes e igrejas, amiúde em troca do óbolo da caridade pública (WEHRS, 2000).

Mas havia então, já a partir do século passado [século XIX], (…) os conjuntos particulares,
pequenos e afinados, e deles se tem notícia, no Rio, desde os meados do século XIX, onde
se exibiam tanto em ambientes fechados como ao ar livre. Algumas dessas bandas vieram
da Europa já formadas na região de sua origem; somente muito mais tarde elas decaíram em
qualidade, por receberem como integrantes desertores de bordo, ante às vacâncias
originadas pelas epidemias, principalmente de febre amarela e gripe espanhola. Seus
componentes eram estrangeiros: havia bandas de espanhóis e portugueses, entre as menos
representativas musical e numericamente, vindo depois, num crescente, as de italianos (…),
franceses (…) e de alemães (que incluíam também músicos húngaros e austríacos).
(WEHRS, 2000, p. 20-21)
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Este acentuado contingente de bandas de música, fanfarras, furiosas e bandas sinfônicas, tanto

nas capitais quanto ramificadas em todo o território nacional, provocou profunda influência tanto na

profissionalização do músico brasileiro como na tradição de sua escola, que se torna,

progressivamente, voltada para a prática de banda e de instrumentos de sopro, especialmente a

clarineta, que ganha gradativo destaque na formação instrumental e nas orquestrações de obras para

banda. De outra sorte, a perspectiva de trabalhar em banda militar (ou uma boa banda amadora)

tornou-se a ambição profissional de grande parte dos músicos brasileiros de sopro ou percussão a

partir do primeiro quartil do século XIX até ao menos meados do século XX.

2.5- Os Primeiros Clarinetistas Brasileiros

Os primeiros empregos para os clarinetistas no Brasil foram provavelmente as bandas de

música, tanto amadoras quanto as profissionais, quaisquer que fossem as suas formações

específicas. Contudo, com o crescente fôlego cultural do século XIX, grandes contingentes dos

melhores clarinetistas foram facilmente arregimentados para as pequenas orquestras de câmara das

igrejas (possivelmente amealhados dentre as estantes solistas das mais destacadas bandas ou, de

outro modo, trazidos da Europa para compor a vaga), a fim de execução de obras sacras, como as

compostas pelo Pe. José Maurício, que dedica, entre solos e cadências, trechos verdadeiramente

idiomáticos à clarineta. Ao longo do século XIX, com a consolidação dos teatros de ópera, as

orquestras formadas para sua execução, agora tornadas sinfônicas, passam paulatinamente a contar

com clarinetas.

At first, clarinetists were linked to church orchestras, especially during the eighteenth
century “Barroco Mineiro” and at the Capela Real, the royal chapel that was installed with
the arrival of the Portuguese Royal family, during the early nineteenth century. Gradually,
the musical events occurred less often in the church and more often in the theater; since
1846, a strong opera season had been already established in Rio de Janeiro. By 1852 Rio de
Janeiro attracted internationally acclaimed soloists, like the Italian clarinetist Ernesto
Cavallini, to play in a fine orchestra at the Teatro Provisório. (FREIRE, 2000, p. 9)56

56 Tradução do autor:

De início, os clarinetistas foram ligados às orquestras de igrejas, especialmente durante o
“Barroco Mineiro” do século XVIII e à Capela Real, a capela da realeza que foi instalada
com a chegada da família Real Portuguesa, durante os primeiros anos do século XIX.
Gradualmente, os eventos musicais ocorreram menos freqüentemente na igreja e mais no
teatro; desde 1846, uma forte temporada de ópera já havia sido estabelecida no Rio de
Janeiro. Em torno de 1852, o Rio de Janeiro atraiu aclamados solistas internacionais [da
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Contudo, há notícias de executantes de clarineta desde o século XVIII, durante o Ciclo do

Ouro, em Minas Gerais. Não são, todavia, uma presença tão ostensiva no panorama musical como o

foram para o século XIX, no Rio de Janeiro, em especial porque a parte mais expressiva da música

mineira deste período tinha caráter sacro e era escrita para coro misto a quatro partes acompanhado

por pequenas orquestra de câmara (em geral, dois violinos, viola ou violoncelo, um baixo, embora

nem sempre baixo contínuo, e duas trompas). Acresce que as clarinetas do início do século XVIII,

anteriores às inovações tecnológicas de final deste século e início do seguinte, ainda eram, mesmo

na Europa, executadas em grande parte por instrumentistas não especializados, em geral oboístas

que tocavam clarineta. Nas orquestras mineiras onde existiam, as clarinetas talvez dobrassem as

partes de oboé ou qualquer outro trecho da melodia principal, atuando mais como um recurso de

colorido orquestral do que como um instrumento solista.

The earliest mention of a clarinet being played in Brazil is from 1783, and it comes from
the documents for the arrival ceremony of the new General Governor of Brazil (or
province), Luiz da Cunha Menezes, in Vila Rica. Many musicians were hired for the
ceremony; the ensemble consisted of a double chorus and 28 musicians, including 10
rabecas (violins and violas), 2 rabecões (cellos and bass), 2 french horns, 2 clarins
(trumpets), 2 flutes, and 2 clarinets. According to Francisco Curt Lange, at least two
composers from Vila Rica included clarinet in their works during the last part of the 18th
century: Jerônimo Souza Lobo (1729-1803) and Marcos Coelho Neto (1746-1806). During
this time the clarinets often played oboe parts or double the melody adding a different
timbre to the instrumentation. (FREIRE, 2000, p. 15-16)57

Talvez o primeiro grande autor brasileiro que explorasse a clarineta idiomaticamente tenha

sido o Pe. José Maurício, embora este nunca a tenha delegado uma obra solo, vindo a empregá-la

estritamente no contexto orquestral. As obras do Pe. José Maurício escritas até a chegada da Corte

Portuguesa (1808) expressavam similar economia de instrumentação característica das obras

brasileiras do século XVIII, onde a bancada de sopros era contida e, muitas vezes, limitada a

clarineta], como o clarinetista italiano Ernesto Cavallini, para tocar em uma admirável
orquestra no Teatro Provisório.

57 Tradução do autor:

A mais antiga menção à clarineta sendo executada no Brasil é de 1783, e ela é proveniente
de documentos para a cerimônia da chegada do novo Governador-Geral do Brasil (ou
província), Luiz da Cunha Menezes, em Vila Rica. Muitos músicos foram contratados para
a cerimônia; o corpo executante consistia de um coro duplo e 28 músicos, incluindo 10
rabecas (violinos ou violas), 2 rabecões (violoncelos e baixo), 2 trompas, 2 clarins
(trompetes), 2 flautas, e 2 clarinetas. De acordo com Francisco Curt Lange, ao menos dois
compositores de Vila Rica incluíram clarinetas em suas obras durante a última parte do
século XVIII: Jerônimo Souza Lobo (1729-1803) e Marcos Coelho Neto (1746-1806). No
decorrer deste tempo, as clarinetas usualmente tocavam as partes de oboé ou dobravam a
melodia adicionando um timbre diferente à instrumentação.
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flautas, oboés, trompas e fagotes, estes fazendo a vez do baixo, todos geralmente a 2. Com o

impulso econômico sensível a partir de 1808 e valendo-se do influxo acentuado de músicos

estrangeiros, o compositor passou a utilizar a clarineta em substituição às flautas ou oboés ou em

adição à respectiva bancada. FREIRE (2000, p. 29), visitando Cleofe Person de Mattos, alude a um

diálogo entre clarinetas e flautas encontrado no moteto para coro e orquestra Qui Sedes e Quoniam,

de 1808, considerada a primeira do compositor a utilizar a clarineta. Nota-se nesta obra uma

instrumentação mais arrojada, incluindo, além da instrumentação básica ordinariamente solicitada,

composta por cordas, flautas e trompas, alguns instrumentos não tão usuais, a saber, clarinetas,

trompetes e um órgão. Destarte, pouco a pouco a clarineta foi ganhando, na obra mauriciana, uma

personalidade própria e peculiar, associada à sonoridade melancólica da seresta e da modinha

cariocas, cujas passagens líricas tornaram este instrumento imprescindível na sua orquestração,

ainda que se tratassem, nos mais das vezes, de obras sacras.

Padre José Maurício dedicated to the clarinet some of his most inspired melodies, using the
clarinet as a “vehicle of more constant communication in his instrumental dialogue.”
[Mattos, Cleofe Person de. Catalogo Tematico das Obras do Padre José Mauricio Nunes
Garcia. (Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura - MEC, 197O), 380.] While
Padre José Maurício wrote no compositions for solo clarinet, he nevertheless was
responsible for establishing the clarinet in the church orchestra. Cleofe Person de Mattos,
the foremost Maurician researcher, mentioned that “José Maurício uses the clarinet to
expand his tendências seresteiras, when he cries his sadness in the Requiem of 1816, or
when he translates in music his joy in the pieces of celebration”. (FREIRE, 2000, p. 29)58

Só uma referência ainda ao instrumento predileto do padre músico: o clarinete. “É nesse
instrumento que José Maurício expande suas tendências seresteiras, que chora suas tristezas
no Requiem de 1816, que traduz a sua euforia em obras festivas.” [citando MATTOS, 1970,
p. 360] (KIEFER, 1977, p. 60)

O Pe. José Maurício delegou à clarineta passagens de acentuada envergadura técnica,

explorando o instrumento em todos os registros, mesmo o último, usando algumas das suas notas

mais agudas. Passagens com esta dificuldade técnica adentraram, com o compositor, o repertório

orquestral do século XIX brasileiro, equiparando-se com o europeu, quando, pouco antes, Ludwig

58 Tradução do autor:

Padre José Maurício dedicou à clarineta algumas de suas mais inspiradas melodias, usando-
a como um “veículo da mais constante comunicação no seu diálogo instrumental.” [Mattos,
Cleofe Person de. Catalogo Tematico das Obras do Padre José Mauricio Nunes Garcia.
(Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura - MEC, 1970), 380.]. Enquanto o Padre
José Maurício não escreveu composições para clarineta solo, ele todavia foi responsável por
estabelecê-la na orquestra de igreja. Cleofe Person de Mattos, a pesquisadora mauriciana
mais destacada, mencionou que “José Maurício usa a clarineta para expandir as suas
tendências seresteiras, quando chora sua saudade no Requiem de 1816, ou quando ele
traduz em música sua alegria nas peças da celebração”.
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van Beethoven (1770-1827), na seqüência de suas nove sinfonias, compostas entre 1799 e 1824, faz

progressivamente uso cada vez mais acentuado e virtuosístico da clarineta no contexto orquestral.

Ainda que, durante o século XIX, a clarineta não pareça ter recebido, pelas mãos de

compositores brasileiros, muitas obras solo de destaque, o uso do instrumento estabeleceu-se não só

nas orquestras de igrejas como também nas orquestras de ópera, seguindo os moldes sinfônicos da

orquestra romântica européia. A segunda metade do século XIX revelou um crescente movimento

em torno dos teatros e da ópera, gênero que estava vinculado intimamente à busca pelo

nacionalismo na música, conforme denota FREIRE (2012). A expressão máxima da preocupação

ideológica de afirmação e valoração nacional através da ópera pode ser entendida com a criação da

Academia de Música e Ópera Nacional, em 1857, que tinha por premissa o desenvolvimento da

ópera brasileira, da qualidade artística de seus executantes e do canto em vernáculo, embora ainda

houvesse resistência política a este movimento, mormente quanto às disputas entre a contratação de

companhias italianas em lugar dos músicos da Academia.

O centro musical sai então da igreja e vai para o teatro, aí ficando por meio século. E é
certamente no terreno da ópera que aparecerão os primeiros sinais do nacionalismo musical,
mais como preocupação que como realização. Quando em 1857, já no governo do
imperador Pedro II, cria-se a “Academia de Música e Ópera Nacional”, por iniciativa do
refugiado espanhol José Amat, a preocupação fundamental é a de criar condições para o
desenvolvimento da música brasileira. Entre os objetivos desta Academia, como se vê no
documento que foi assinado por grandes autoridades do governo e do mundo das artes,
destaca-se a preparação e o aperfeiçoamento de artistas nacionais e a realização de
concertos e espetáculos em “língua nacional”, com óperas brasileiras ou estrangeiras
vertidas para o português. O governo foi sensível a tais propósitos, colocando à disposição
da Academia o Teatro Provisório – quando este não estivesse ocupado pelas companhias
estrangeiras (italianas) que aí se apresentavam frequentemente – e autorizando a extração
de loterias em seu benefício. [Decretos n.º 991, de 19 de agosto de 1857 e n.º 979, de 15 de
setembro de 1858.]59 (NEVES, 1981, p. 16)

Em torno do ideário nacionalista/progressista/modernista se encontram as duas tendências
políticas contraditórias, dominantes à época – o liberalismo e o conservadorismo. As
diferenças ideológicas entre essas duas correntes se diluíam, aparentemente, no discurso
pela liberdade, pela afirmação nacional e na expectativa quanto ao progresso da nação... E
essa afirmação passava, também, pelo teatro de ópera. Foi nesse pano de fundo que
emergiu, no Rio de Janeiro, o movimento pela institucionalização da ópera nacional.
(FREIRE, 2012, p. 307-308)

Entre a presença de companhias estrangeiras de ópera (muitas vezes, italianas) e a tentativa de

consolidação de uma escola operística nacional, a ópera do século XIX concedeu aos clarinetistas

um impulso profissional sério e significativo: era preciso experiência e desenvoltura técnica para

arcar com a sofisticada demanda deste novo repertório e a grande exigência de seu público, formado

59 Observação em nota de rodapé de NEVES (1981, p. 16).
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pela mais abastada elite brasileira, acostumada com o desempenho das melhores companhias

estrangeiras de ópera e seus solistas.

É importante observar que, com população predominantemente constituída de escravos e de
analfabetos, e só tendo conhecido, ao longo do século XIX, condições razoáveis de higiene
e de saneamento [durante boa parte do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, mesmo já
havendo abrigado a Corte Portuguesa, ainda era desprovida de iluminação pública e sistema
de esgotos, onde os dejetos domésticos eram depositados em praça pública], a ópera e o
luxo dos teatros do Rio de Janeiro floresceram no ambiente carioca oitocentista, associando
a ópera às elites e à (sic.) nobreza. É um espetáculo ligado à nobreza e à alta burguesia que
se esboça nesse período. (FREIRE, 2012, p. 305)

A defesa da ópera nacional, com texto em português, não era, contudo, unânime,
envolvendo controvérsias sobre a pertinência do canto em português e sobre o destino de
verbas para a ópera brasileira ou para companhias italianas. (FREIRE, 2012, p. 305)

Segundo FREIRE (2012), a disputa entre a contratação das companhias italianas e o incentivo

ao movimento de ópera nacional transcendiam os limites dos teatros e eram, com certa freqüência,

temas de calorosos debates políticos, tanto na imprensa como na Câmara e no Senado, posto que

envolvia crescente montante de verbas. Por conseguinte, a ópera nacional via-se cada vez mais ante

ao desafio de suster a mesma qualidade técnica e artística das companhias estrangeiras, suas

concorrentes. Esta qualidade, todavia, envolvia todo o processo: desde a escritura do libreto e a

confecção da partitura até o desempenho dos regentes, solistas e músicos da orquestra e coro, o que

faz supor que suas orquestras contavam, por sua vez, com músicos seletos e suficientemente hábeis

para executar apropriadamente tal repertório.

O debate sobre o canto em português e sobre as verbas para a ópera prolifera nos
periódicos. Em 1º de agosto de 1859, o jornal A Actualidade, discutiu a proposta do “Sr.
Deputado Pacheco” para elevação, ao dobro, do número de loterias destinadas a
subvencionar a empresa lírica, e lembra que “as loterias concedidas ao theatro lyrico e a
opera nacional forão uma das mais valentes armas, de que se servio essa opposição
[partidos políticos de oposição]60 para combater o gabinete de 4 de maio”.

A ópera não era, portanto, somente o “passatempo” das elites, mas movimentava quantias
vultosas, na forma de subvenções, e gerava debates políticos na câmara, no senado e nos
jornais. (FREIRE, 2012, p. 306)

Apesar de ser um gênero voltado às elites brasileiras, a ópera estende seus braços por toda a

cena musical do Rio de Janeiro do século XIX, alcançando ainda os primeiros anos do século XX,

quando entra em declínio.

60 Intervenção no texto citado feito por FREIRE (2012, p. 306).
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A ópera foi, sem dúvida, um evento de grande importância no ambiente carioca
oitocentista, assim como os debates sobre o uso do idioma português no canto. O espaço
ocupado nos jornais da época é um dos importantes testemunhos a esse respeito. Além
disso, a importância da ópera pode ser rastreada nas melodias das modinhas e no repertório
das igrejas, e no fato de ter gerado grande parte do repertório pianístico do século XIX, no
Rio de Janeiro (reduções, fantasias, arranjos etc.). Esse repertório derivado da ópera ecoou
nos salões cariocas em todo aquele período, ao som das vozes e dos pianos de músicos
amadores e profissionais, apresentando-se lado a lado. (FREIRE, 2012, p. 307)

O citado gênero influencia, portanto, o repertório sacro e a produção composicional específica

para instrumentos solo, especialmente o piano. Note-se que as primeiras obras solo para clarineta

compostas no Brasil de que se tem registro, catalogadas por FREIRE (2003), demonstram notável

influência da ópera: tratam-se das obras Aria61, Variazioni (estas duas para clarineta e orquestra) e

Fantasia sobre Noite Alta (esta para clarineta e piano, mas possivelmente uma composição ou

arranjo do compositor inspirado em uma peça operística). Estas três obras foram compostas por

Antonio Carlos Gomes (1836-1896), considerado um dos maiores compositores e operistas

brasileiros do século XIX, tendo se dedicado quase que exclusivamente a este gênero.

Ao lado das grandes obras do repertório italiano (de Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti e
muitos outros), começam a ser apresentadas óperas brasileiras, todas compostas,
evidentemente, dentro das normas correntes no teatro lírico italiano. É assim que surge
Carlos Gomes (1836-1896), que será o maior compositor brasileiro deste período. Este
compositor, que conquistou lugar de destaque na Itália, onde estreou em 1870 sua ópera “Il
Guarany” (Teatro Scala de Milão), será certamente o primeiro compositor brasileiro com
suficiente grau de profissionalização. (NEVES, 1981, p. 16)

O próprio Carlos Gomes teria sido clarinetista, possivelmente em sua juventude, antes de sua

incursão na carreira internacional de compositor, estabelecida mormente na Itália. A proximidade

que porventura cultivara com este instrumento, segundo alguns autores, deva justificar tê-lo

delegado especial importância em trechos de sua obra. O denominado Grêmio Literário da Bahia

editou uma publicação mensal62 cujo um de seus números versava exclusivamente sobre o

61 A Aria para clarineta e orquestra de Carlos Gomes foi possivelmente encontrada pelo clarinetista José Botelho, em
Campinas, conforme ele o afirma. A sua partitura original nunca fora localizada. O clarinetista observa que, em sua
viagem a Campinas, logrou encontrar apenas a parte solo, sendo mais tarde descoberta uma redução para piano, em
biblioteca desta mesma cidade, a qual fora entregue ao clarinetista. Este, por sua vez, fê-la apresentar ao regente
Roberto Duarte, que teria constituído, a seu pedido, uma orquestração da mesma baseada no estilo do compositor.
José Botelho tocou inúmeras vezes esta obra, tanto com orquestra quanto com piano, e gravou-a com piano.

62 A Revista do Grêmio Literário da Bahia, que, segundo SILVA (2009, p. 143):

Esta revista também dedicou um de seus números, o de setembro de 1903, ao compositor
Carlos Gomes. A REVISTA teve vida efêmera, como quase todas as suas congêneres,
existindo entre 1901 e 1904, com uma publicação mensal. Ao contrário da REVISTA, a
instituição, Gremio Literario da Bahia, já tinha cerca de 40 anos, de existência gloriosa e
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compositor. Neste número do periódico, encontra-se o texto Um pouco pelo passado (A proposito

de Carlos Gomes), de autoria de Horácio de Carvalho, que relata os primeiros anos da carreira do

compositor, ainda vividos em São Paulo, antes de sua partida para o Rio de Janeiro. O referido texto

assinala a importância da clarineta em obras como a Grande Missa para Orquestra e Vozes. Sobre o

texto, SILVA (2009) comenta:

Horácio de Carvalho (1857-1933) era mineiro; foi poeta, polígrafo e cientista. O seu texto é
um pequeno episódio biográfico romantizado que relata a primeira viagem de Henrique
Levy a Campinas, em 1856, quando veio a conhecer Carlos Gomes [então com 20 anos de
idade] e alguns fatos que sucederam a este encontro.

Entre os diálogos dos personagens envolvidos no episódio, o autor oferece algumas
informações importantes, como a referência a uma Grande missa para orquestra e vozes,
composta por Carlos Gomes e oferecida a Levy, “para nela figurar em lindos solos” de seu
instrumento, a clarineta, que foi executada, na Matriz de Campinas (p. 372). Em outro
ponto, o autor deixa evidente que foi a insistência de Levy que convenceu Manoel José
Gomes, a deixar seus filhos apresentarem-se em São Paulo, partindo ele também em sua
companhia (p. 373). (SILVA, 2009, p. 145)

Durante muito tempo, os musicólogos da segunda metade do século XX63, apesar de suas

importantes contribuições à musicologia brasileira, tenderam a atribuir a Carlos Gomes e demais

compositores românticos (da segunda metade do século XIX) um caráter puramente eurocêntrico na

estética de suas produções. NEVES (1981, p. 16), por exemplo, considera que Carlos Gomes

oscilou entre o operismo italiano e, mais ao final de sua carreira, o wagnerianismo alemão,

especialmente a partir de Fosca (1872), quando faz uso mais sistemático do leitmotif (motivo

condutor) e de uma abordagem mais sinfônica da partitura. Esta parecia uma tendência dos

operistas italianos da época, como o próprio Giuseppe Verdi (1813-1901), que veio a utilizar estes

recursos anteriormente a Carlos Gomes, em óperas como Nabucco (1841) e La Traviata (1853).

Contudo, NEVES (1981) admite algum traço nacionalista na produção do compositor64.

reconhecida, tendo tido, entre seus sócios, o poeta Castro Alves que lhe dedicou uma de
suas poesias, O Livro e a América, em 1867. (SILVA, 2009, p. 143)

63 Vide NEVES (1981) e KIEFER (1977).
64 Note-se que, para um compositor de óperas como Carlos Gomes, o conturbado ambiente político da segunda metade

do século XIX potencializa a complexidade de seu posicionamento como artista nacional e da consolidação deste
perfil. A ópera, como a literatura ou o teatro, pela sua essência dramática, vai além da expressão da modinha ou da
canção brasileira, mas resvala em temas de discussões inflamadas. NEVES (1981) aponta que o libreto original da
ópera Lo Schiavo, de autoria de Visconde de Taunay:

...colocava a ação no século XVIII e tratava do problema da escravatura negra – e isto na
época em que a campanha abolicionista obtia suas maiores conquistas (…). (…)[Contudo,]
as exigências do teatro italiano obrigaram o compositor a mudar a época da ação para o
século XVI e a substituir o negro pelo índio.” (NEVES, 1981, p.17)



119

Ainda que mantendo-se na linha característica da maioria dos compositores latino-
americanos da segunda metade do século XIX, isto é, aceitando incondicionalmente as
normas do operismo italiano impostas pela constante apresentação de um mesmo
repertório, Carlos Gomes é certamente o primeiro compositor brasileiro a buscar de modo
consciente uma ligação mais profunda com a problemática de seu país.  (…) [Ele] será o
primeiro a transmitir diretamente aquilo que se poderia chamar de “emoção brasileira”,
sobretudo em duas obras importantes: “Il Guarany” e “Lo Schiavo”. (NEVES, 1981, p. 17)

Entrementes, pesquisas mais recentes65 demonstraram que, apesar dos procedimentos

composicionais e idioma tonal romântico europeu (ora com influência italiana, ora francesa e ora

alemã) ter sido vastamente utilizado nas obras destes compositores, ainda assim é possível se

perceber traços característicos da música brasileira em suas obras. Isto torna as três obras citadas

para clarineta de fato pertencentes ao repertório brasileiro, tanto pelo viés da pena por que nasceram

quanto por seu conteúdo estético-musical.

Nacionalismo, no século XIX, se expressava nesse jogo entre modelos europeus (sobretudo
italianos), “perfumes” melódicos e harmônicos brasileiros, “jeito” de modinhas, texto em
português. Assim se afirmava a nacionalidade, em meados do século XIX, e Carlos Gomes,
talvez mais veementemente que outros músicos de sua época, assim o fez. (FREIRE, 2012,
p. 308)

a melodia [de acordo com comentários feitos, na época, pelo Jornal do Commercio,
referindo-se à ópera Joanna de Flandres] (...) tem momentos de abandono em que deixa os
céus mediterrâneos pela ardência dos trópicos e evoca (...) qualquer coisa que está bem
próxima de nós, bem no centro de nossa sensibilidade musical: qualquer coisa que, sem
ritmos sincopados, sem sétimas abaixadas [referindo-se às sétimas menores a partir da
tônica, que converteriam uma escala diatônica, em cujo VII grau encontra-se comumente
uma sétima maior, em uma escala modal, onde o VII grau é geralmente menor. A estrutura
escalar modal é característica de certos gêneros nacionais, referida, muitas vezes, pelo
termo modalismo brasileiro], parece-nos (...) música do Brasil. (AZEVEDO, 1987, p. 99-
100 apud FREIRE, 2012, p. 308)66

A ópera como espetáculo popular entra em declínio no final do século XIX e início do XX,

sendo impelida à sua progressiva substituição por gêneros projetados, como o cinema e seus

antecessores tecnológicos (lanternas mágicas, cosmoramas, agioscópios, dentre outros espetáculos

visuais), conforme destaca FREIRE (2012). Contudo, o gênero continuou recebendo novas obras

65 Vide FREIRE (2012).
66 FREIRE (2012) desenvolve uma discussão aprofundada sobre a interpretação dos traços nacionalistas na obra dos

compositores românticos brasileiros, especialmente Carlos Gomes. Destaca ainda o esforço do compositor que,
tendo vivido e produzido durante muitos anos na Itália, buscava conseguir instrumentos de percussão cujas
sonoridades julgasse semelhantes à do instrumental indígena. Conclui que há:

...concepções ideológicas divergentes, associadas a hibridismos musicais diversos e a
libretos que veiculam significados igualmente contraditórios. Esses hibridismos celebram
sínteses entre aspectos diversos, amalgamando contradições e contrastes. (FREIRE, 2012,
p. 309)
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durante todo o século XX e ainda aos nossos dias, nunca tendo sido completamente abandonado

pelas principais salas de concertos, que, muitas vezes, por ocasião de concertos sinfônicos, têm

optado por apresentar pequenos trechos de óperas tidos como de maior destaque, a saber, diversas

aberturas, protofonias, intermezzos e prelúdios como o Alvorada, prelúdio do IV Ato de Lo Schiavo,

de Carlos Gomes.

No ano, portanto, da morte do compositor [Carlos Gomes, 1896], iniciava-se a produção de
filmes na cidade [do Rio de Janeiro], mas já tramitava, desde meados do século XIX, uma
ascensão de outros gêneros de entretenimento para a população, alguns deles predecessores
do cinema, que apontavam para uma substituição de meios de comunicação e de expressão,
com evidente declínio da ópera. Em setembro de 1861, época do primeiro sucesso
operístico de Carlos Gomes (A [N]noite do Castelo), já figurava no Jornal do Commercio
um anúncio do “gabinete optico”, exibindo “vistas” de países da Europa e alusivas a alguns
eventos importantes da época. (FREIRE, 2012, p. 311)

A despeito da notável ruptura estética promovida pelos compositores e artistas modernos,

mormente a partir da Semana da Arte Moderna de 1922, durante todo o século XX e início do XXI

o programa orquestral brasileiro foi predominantemente preenchido por obras do repertório

clássico-romântico, especialmente as de destacada envergadura técnica, como as mais célebres

óperas, concertos e poemas sinfônicos. Deste modo, as obras contemporâneas travavam tenaz duelo

pelos espaços em salas de concertos, dividindo-os sempre com as obras de consagrados autores

pretéritos, onde conquistavam uma participação quase sempre subalterna.

Contudo, devido à grande ascensão da participação orquestral da clarineta no âmbito das

obras produzidas no decorrer do século XIX, imediatamente no século XX toda orquestra brasileira

demandou eloqüentemente por clarinetistas solistas de técnica apurada e lirismo sensacional, aptos,

portanto, a fazer jus ao vulto magnífico das obras clássico-românticas invariavelmente presentes no

repertório destas instituições.

Foi assim que, pouco a pouco, surgiram alguns nomes de solistas e professores de clarineta,

deixando eles uma significativa cota de esforço na construção de uma escola nacional de seu

instrumento. Contudo, esta escola, à altura da segunda metade do século XX, ainda se encontrava

incipiente e pueril, descaracterizada e pouco difundida. Era necessária a emergência de um grande

mestre que corroborasse mais pungentemente no árduo esforço de divulgação e unificação de um

idioma clarinetístico vernáculo, que dialogasse com os mestres de seu tempo e construísse uma

escola mais consistente e consolidada, que unisse o popular e o erudito, atravessando a ópera, o

choro, o teatro, a orquestra e a música de câmara, que deixasse discípulos capazes de perpetuá-lo e

que ensejasse o surgimento de obras de envergadura para a clarineta pelas mãos dos mais profícuos
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e notórios compositores brasileiros do século XX. Este perfil tem um provável personagem: o

professor José Botelho; e sua vasta obra será manancial para rica análise por este como muitos

possíveis trabalhos futuros.
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3- Um Músico, Uma Escola

Embora o meio musical nacional pareça ter se desenvolvido sensivelmente desde a chegada

da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, em meados do século XX, por volta de 1950, a música

sinfônica ainda se mostrava notavelmente tímida. Em todo o território nacional, a esta época, havia

apenas três orquestras sinfônicas profissionais, sendo duas sediadas no Rio de Janeiro (então

Distrito Federal) e a última em São Paulo. Em Minas Gerais, por exemplo, a despeito de o

Conservatório Mineiro de Música (hoje pertencente à Escola de Música da UFMG) ter sido fundado

em 1925, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais só foi criada em 1976, mais de 50 anos após o

surgimento do Conservatório. Sem dúvida, sob este aspecto, a música de concerto brasileira, em

meados do século XX, afigurava-se incipiente e muito centrada em uma região circunscrita do país,

a saber, o eixo Rio de Janeiro - São Paulo do Sudeste Brasileiro.

Podemos dizer que a cidade do Rio de Janeiro, desde o século XIX, foi muito beneficiada

politicamente, tendo sido a capital luso-brasileira a partir de 1808, posteriormente a capital do

Império e, finalmente, a da República, até 1960, quando o Distrito Federal foi transferido para

Brasília. Esta posição de destaque favoreceu acentuados investimentos nas áreas de música e

demais artes, o que se refletiu na quantidade de músicos e artistas estrangeiros que aportaram nesta

cidade durante toda a primeira metade do século XX, quer para realizarem concertos ou

apresentarem-se como solistas, quer para comporem vagas de orquestras ou atuarem como

professores. Contudo, quanto à carreira docente, para o músico, esta é, em geral, complementar à de

intérprete. Pois era muito comum nesta época (como ainda o é, embora em menor grau, nos dias de

hoje) que os professores das Escolas de Música, mormente aquelas ligadas às Universidades,

fossem também os principais solistas das orquestras locais. Em parte, isto ocorria em virtude das

pequenas dimensões do meio musical carioca. De outro modo, porém, pode-se compreender, pelo

que já fora exposto anteriormente neste trabalho, que os mestres de música precisam,

necessariamente, para afirmarem-se como tal, tanto de uma carreira solista, onde possam soerguer

suas trajetórias de mestres, quanto de uma posição como docente, onde possam, por outro lado,

amealhar ao seu redor um clã de discípulos a lhe imputarem valor social e lhe secundarem.

Desta forma, para perfilarmos uma escola de clarineta, importa atravessarmos os ambientes

acadêmico e profissional concomitantemente, buscando mestres que se tenham impregnado de

ambos os ofícios em suas trajetórias de vida. Neste sentido, FREIRE (2000) estuda atentamente os



123

clarinetistas profissionais que trabalharam em território nacional, com ênfase no Rio de Janeiro,

atento ao fato de que muitos deles foram professores e intérpretes de seus instrumentos. Partindo de

uma metodologia baseada exclusivamente em documentos históricos e bibliográficos, o autor

identifica o curioso caso da Escola de Música da UFRJ, que, desde a sua fundação, em 1848,

quando ainda denominada Conservatório de Música do Império, até hodiernamente, apresentou uma

seqüência de professores de clarineta onde cada um deles fora aluno de seu antecessor. O autor,

assim, faz sugerir que, se houver uma escola de clarineta no Brasil, possivelmente esta seria

proveniente da Escola de Música da UFRJ, devido à regularidade e longevidade de sua tradição

musical nesta especialidade.

Malgrado as importantes observações de FREIRE (2000), conhecemos, por THOMPSON

(1992), as possíveis limitações e desvios característicos de documentos oficiais, que podem ser

superadas através de outras abordagens, como a História Oral. Assim, neste Capítulo,

apresentaremos argumentos recolhidos através de metodologia oral que podem acrescentar novos

aspectos à análise documental realizada por FREIRE (2000), sugerindo a importante ação de um

outro personagem, o clarinetista José Cardoso Botelho, inicialmente alheio à tradição musical

brasileira, mas que ingressa no seu meio profissional e o modifica. Conquanto a figura de o mestre

José Botelho não invalide a ordem sucessória da cadeira de clarineta da UFRJ e a sua importância,

pudemos salientar, pela perspectiva da oralidade, a interferência dele nos mestres locais, inclusive

os professores da referida Escola de Música, desde o Professor Jayoleno dos Santos (aceito como

professor da Escola de Música da UFRJ em 1949, sucedendo seu antigo professor, Antão Soares),

até seus discípulos e sucessores, os professores José Carlos de Castro e José Freitas. Surge, então, a

partir da influência deste mestre, uma tradição possivelmente renovada, de sorte que uma provável

escola brasileira de clarineta se apresente diante desta conjuntura nascente.

3.1- O Trilho do Mestre

O Professor José Cardoso Botelho é um clarinetista de origem brasilo-portuguesa nascido no

Brasil, em 24 de fevereiro de 1931. Sua formação profissional, contudo, deu-se toda na Europa, em

Portugal. É, como conta até a presente data, o único músico dentre seus parentes. O seu pai foi um

comerciante português que mudou-se para o Brasil, trazendo a sua família (incluindo o irmão mais

velho do Botelho, então com quatro anos de idade), e deixando parte de seus familiares em
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Portugal. Foi, portanto, no Brasil que José Botelho nasceu. Entretanto, apenas bem mais tarde

conheceria seu país natal, pois, à idade de dois anos, seu pai viu-se forçado a regressar a Portugal

para resolver problemas relativos à divisão de bens da família, deixando no Brasil apenas o filho

mais velho, que nunca retornou a Portugal. Embora houvesse planejado uma viagem curta (talvez

uma semana), esta se alongara gradativamente e, depois de seis meses, o pai do Botelho decidiu que

seria permanente, desistindo de regressar ao país natal do filho José.67 Embora brasileiro nato,

Botelho cresceu, assim, em Portugal, na cidade do Porto, onde adquiriu o sotaque português que

ainda possui, aprendeu música e viveu até os vinte e um anos. A esta altura, apesar de já estar

profissionalmente engajado em Portugal, Botelho decidiu empreender viagem ao Brasil, mudando-

se para o Rio de Janeiro, onde enfim poderia conhecer pessoalmente seu irmão mais velho e o país

onde nascera. Foi deste modo que, aos dias 17 de dezembro de 1952, contando 21 anos, Botelho

desembarcou no Rio de Janeiro, sendo acolhido à casa do irmão, em Cachambi, bairro então de

classe média da zona norte da cidade.

Seu retorno ao Brasil foi, em certa medida, uma pequena aventura: chegou no novo país sem

conhecê-lo, desprovido de contatos e sem qualquer perspectiva de emprego. Encontrou um país

muito diverso daquele em que crescera, pois possuía pouca tradição sinfônica, onde o mercado de

trabalho para músico de orquestra revelava-se muito restrito e fortemente apropriado pelos músicos

locais já estabelecidos. Sua formação profissional, no Conservatório do Porto, garantira-lhe

rapidamente um emprego como músico sinfônico nos quadros da Orquestra Sinfônica do Porto, em

Portugal. A Europa, tendo muita tradição sinfônica, tornava as chances de emprego em música

razoavelmente acessíveis para músicos de boa qualidade e formação. Todavia, no Brasil em que

Botelho ingressava, empregar-se como músico sinfônico era um empreendimento árduo e, muitas

vezes, inglório. Havia, naquela época, apenas três orquestras sinfônicas em todo o território

nacional. Muito mal distribuídas, duas se localizavam na cidade do Rio de Janeiro, a saber, a

Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a Orquestra Sinfônica Brasileira, e

uma se encontrava na cidade de São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal de São

Paulo. Todo o restante do país era desprovido de música sinfônica local, e assim permaneceria por

muitos anos68. Ainda, as vagas nestas orquestras eram preenchidas normalmente por músicos

67 Os pais do Botelho, entretanto, vieram a regressar ao Brasil algumas décadas mais tarde, quando o Botelho já se
encontrava morando neste país.

68 Ainda hoje, grande parte dos estados brasileiros possuem apenas uma orquestra sinfônica profissional. Em linhas
gerais, esta funciona na capital e é mantida pelo governo do estado correspondente, sendo a maioria dos concertos
das suas temporadas oficiais realizados no teatro da capital associado à orquestra. Algumas escolas de música,
todavia, possuem orquestras de estudantes e algumas igrejas possuem orquestras amadoras, porém a maioria destas
incapazes de executar o alto repertório sinfônico, quer pela envergadura técnico-artística, que pelos recursos
orquestrais que demanda. Desta forma, podemos dizer que a maioria da população brasileira ainda é muito carente
em música sinfônica ao vivo, mesmo nos dias de hoje.
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destacados, em geral professores notórios das Escolas de Música das universidades locais ou

músicos contratados do estrangeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, não era raro que um professor

trabalhasse em ambas as orquestras e ainda lecionasse na Escola de Música da UFRJ, por exemplo!

Mesmo para um bom músico sinfônico recém-chegado, o meio musical era sufocado, raramente

apresentando vagas de músicos para contratação ou concurso, de forma que a articulação de

contatos era imprescindível para a garantia de trabalho.

Sem lograr emprego no Rio de Janeiro, após alguns meses, Botelho fez dois concursos em

São Paulo, vindo a empregar-se na recém-criada OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São

Paulo), onde trabalhou durante sete meses, até que a Orquestra parou de funcionar. Durante este

período, nenhum salário foi pago, dívida que o Governo do Estado de São Paulo só saldou com os

músicos ao final do primeiro ano de fundação da Orquestra. Logo depois, Botelho empregou-se

como músico da Orquestra Sinfônica da Gazeta de São Paulo, também recém-criada (hoje extinta).

Em 1958, no entanto, Botelho é convidado a se incorporar à Orquestra Sinfônica do Theatro

Municipal do Rio de Janeiro, sem concurso, posto que veio a assumir, mudando-se de volta para o

Rio de Janeiro, onde ainda hoje reside.

Note-se que, no entanto, o restrito número de vagas era apenas uma das dificuldades

encontradas para se ingressar em uma orquestra sinfônica no Brasil. O pequeno meio musical

brasileiro acentuava os traços paternalistas característicos da relação Mestre-Discípulo. Em geral, os

músicos de uma orquestra são considerados, informalmente, virtuoses de alto gabarito e mestres de

suas artes, tanto pelo seu desempenho, comprovado diariamente na sua atuação profissional, quanto

por terem conquistado uma vaga exígua e muito ambicionada, mormente consoante aos postos de

solistas (o primeiro de cada naipe de sopros, o spalla, o concertino, as primeiras estantes das cordas,

o primeiro harpista e o chefe da percussão). Ainda hoje, muitos regentes referem-se aos músicos do

quadro da orquestra como “professores”, independente de estarem ou não vinculados a atividades

docentes, robustecendo seus papéis de mestres.

Assim, são professores da orquestra os músicos que ali trabalham, auferindo de sua voz e seu

corpo para a confecção protomusical das obras de cada programa69. Concordante ao já apontado por

69 Programa é o nome atribuído ao repertório de um determinado concerto de orquestra, na exata ordem a ser
apresentado. Cada concerto tem seu programa específico, e, normalmente, os músicos de orquestras profissionais
recebem a definição de todos os programas da temporada nos primeiros ensaios do ano, exceto aqueles programas
que supõe variáveis a serem decididas posteriormente, como, por exemplo, um concerto de piano (ainda a ser
programado) de acordo com o vencedor de um determinado concurso para solista que a orquestra promoverá. Neste
caso, o programa deste concerto específico alocará uma lacuna correspondente à obra ainda a ser selecionada. No
meio sinfônico internacional, os programas e temporadas são planejados com dois a três anos de antecedência, no
mínimo. Esta precedência austera é crucial sob dois aspectos: logisticamente, para que, por exemplo, a direção
artística da orquestra planeje camarins para possíveis solistas ou aluguéis de instrumentos específicos (como um
segundo piano, um contrafagote, etc.); financeiramente, para que, por exemplo, a direção artística calcule quantos
músicos extras serão convidados, quais os teatros onde certo concerto será exeqüível, e, naturalmente, para adiantar
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ZUMTHOR (1987; 2010), o corpo e o gesto têm implicância direta com a representação da

memória, da tradição, da história e, por conseqüência, do sentimento. É na linguagem do corpo,

pelas volatas simbólicas de suas representações, que o passado regressa ao presente, ainda que de

forma arquetípica, pois a reconstrução semântica pelo corpo também supõe movência. Assim,

quando os músicos da orquestra executam, fazem-no sob o dorso de suas próprias trajetórias de

mestres, por eles erigidas, conjugando suas experiências vividas em forma de tradição na síntese

última da linguagem artística que traduzem enquanto desenvolvem voz e gesto. Um intérprete

afirma a maestria presente em sua maneira de tocar como quem transporta toda a sua história. Esta é

a sua personalidade artística, que, para ELIAS (1994), decorre do processo de sublimação do

gênio. Por isso lhes cabe a titularidade docente: porque, somente com a possibilidade de se

formarem mestres, a sua trajetória arrecadará a credibilidade da memória e do sentimento a que

aspiram enquanto intérpretes. Se os sentimentos, como as lembranças, são sociais, de acordo com

nossa demonstração a partir de HALBWACHS (2006), então o mestre é aquele que, por sua

trajetória e manejo no campo da memória, logrou grande destreza e eficiência em representá-los

para o grupo social que os produz e acolhe.

Não obstante fosse comum, no meio sinfônico, que os músicos respeitados fossem titulados

por professores, este mesmo atributo é também utilizado em conjunturas diversas, onde importa

localizar um mestre como portador do conhecimento e da tradição, ressaltando sua memória, seus

sentimentos e sua maestria, assim como afiançá-lo pela sua alta proficiência na evocação

protomusical da memória coletivizada. Um exemplo distante das orquestras sinfônicas pode ser

obtido a partir do samba “A Primeira Escola”, de Pereira Matos e Joel de Almeida, onde os autores

enaltecem a admirável competência artística dos primeiros sambistas da Estácio de Sá, sobre cuja

técnica inovadora repousa a responsabilidade de carrear uma então nova tradição escolástica, sua

prática e sua memória social, conferindo-os a honra da designação de professores:

A primeira Escola de Samba
Surgiu no Estácio de Sá
Eu digo isso e afirmo
E posso provar...
Porque existiam naquele tempo
Os professores do lugar
Mano Nilton, mano Rubem e Edgar
E ainda outros que eu não quero falar.
(ILUSTRADA, 2001)

Assim, romper o respeito aos professores ou mestres de uma instituição musical é voltar-se

a confecção, impressão, e venda dos ingressos.
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contra a dinâmica social de funcionamento do próprio sistema que os integra e invalidar exatamente

aquilo que o músico ergue de maior valor: a sua memória, pináculo de sua arte, manancial de seu

sentimento e expressão artística.

Destarte, os novos integrantes de uma corporação sinfônica são selecionados segundo as

opiniões dos mestres da instituição, e esta se sobrepõe ao desempenho dos demais candidatos na

ocasião de um concurso. Até certa medida, não seria totalmente incorreto afirmar-se que o concurso

para uma orquestra sinfônica seja apenas uma formalidade, vez que o mestre responsável por cada

especialidade já tem, muitas vezes, o seu favorito, e sua consideração interfere no veredito da

banca. Isto ocorre porque o mestre escolhe, no grupo de discípulos que forma ao redor de si, aqueles

que mais aprecia e que considera mais aptos à continuidade de sua memória e da instituição de suas

maestria e discipulado, de sua escola. Com efeito, este mesmo fenômeno também poderia ser

observado em concursos para professores de música nas universidades e escolas de música

estaduais e federais.

Este foi possivelmente o primeiro erro do jovem Botelho, então recém-chegado ao Brasil.

Descobriu, por acaso, que se estava formando uma orquestra em São Paulo para a ocasião do quarto

centenário da capital paulista. Não foi veiculado de imediato, mas o corpo de músicos da orquestra

já estava em grande parte contratado na França para a ocasião do evento, restando somente poucas

vagas ociosas. Portanto, o concurso havia sido impetrado, na verdade, para completar estas vagas

remanescentes. Naturalmente, é muito provável que os mestres locais tenham se articulado para

colocarem a si mesmos ou a seus mais prezados discípulos na oportunidade de trabalho que ora se

apresentava. Pois a escassa abertura de novas vagas em orquestras no Brasil acentua as relações

paternalistas dos mestres, expandindo-as para o ambiente profissional, privilegiando os discípulos

por eles eleitos e considerados apropriados para o desempenho profissional em seu nome. Botelho,

a despeito de toda a sua proficiência técnica e artística, assim como sua experiência sinfônica, ainda

era neófito no Brasil, estranho ao meio musical deste país e alienígena às redes de contatos e

influências que correm sob o manto formal das contratações públicas em música. Deste modo,

apesar de seu alto desempenho na prova deste concurso, não fora sequer classificado, conforme

relata longamente durante as entrevistas.

Aí meu irmão disse pra mim assim: “É preciso arranjar um pistolão!”. [A que o Botelho
respondeu:] “Mas o que que é isso, um pistolão? Uma pistola grande?”. [E o irmão dele
explicou:] “Não, é que nós aqui no Brasil [falamos pistolão], se fala em Portugal meter uma
cunha [expressão portuguesa equivalente a pistolão, no Brasil]”. Meu irmão era português
mas veio para o Rio com quatro anos e depois nunca [mais] foi lá [parece não ter voltado a
Portugal]. Meter uma cunha é a mesma coisa que eu ter um pistolão! você mete a cunha e
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força, né? O pistolão é a mesma coisa, você... [gesticulando com os dedos uma arma
apontada para o pesquisador, exemplificando o gesto ameaçador].

(…)

Eu me... eu [disse:] “Não, não precisa isso, ué!”. Eu tinha 22 anos, naquele tempo, [eu]
confiava que as coisas funcionavam como tinham que funcionar. Aí eu me inscrevi! Eu me
lembro que quando eu... era [havia] um maestro Francês chamado Jean Morello, a orquestra
era a orquestra do quarto centenário de São Paulo [1554-1954]. Era uma orquestra que em
53 [1953] era organizada porque em 54 [1954] ia ter um..., acho que o aniversário de São
Paulo. 400 anos. Era a orquestra do quarto centenário. Mais tarde eu soube que a orquestra
estava toda contratada na França. Só iam preencher vagas [ainda ociosas], e eu me admirei
que a prova disso foi meio assim: [alguém responsável pelos músicos da orquestra
indagando ao Botelho, provavelmente o citado regente:] “Você toca requinta?”. Eu disse:
“Toco! Mas eu não tenho requinta.”. Ele pareceu que se interessou por mim. Mas, quinze
dias depois eu voltei [a São Paulo]. E meu irmão pegou um jornal de São Paulo e estava lá
a lista de classificados [do suposto concurso para preenchimento das vagas ociosas] e não
falava meu nome lá. Eu fiquei arrasado! Vou tentar outra vez [outro concurso]. Aí, então, o
que acontece? Ah, mas quando eu tava lá, eu também conheci [tomei conhecimento de que]
estavam organizando a OSESP [Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo]. Bem, [se
são] duas orquestras, eu não vou ficar [sem tentar um emprego]! Aí me inscrevi na OSESP
também.

Observe-se que, mesmo tendo impressionado o regente, Botelho não foi aprovado nem

classificado no certame. Ele precisava ser excluído, porque sua presença na orquestra feriria a

autoridade implícita dos mestres locais e romperia o fluxo social de suas memórias

(HALBWACHS, 2006), que deveriam se sustentar naturalmente através de seus discípulos, seus

continuadores, por cuja presença o mestre há de se imortalizar. Todavia, não se deixou de notar o

desconforto que a sua alta desenvoltura técnica gerou durante o concurso, pois forçara a banca a

reprová-lo mesmo apesar de ter demonstrado grande capacidade. Botelho relata uma interessante

conversa com uma pessoa ligada ao meio musical paulista, que veio abordá-lo posteriormente, em

ocasião do dia de seu próximo concurso, que prestara para a Orquestra Sinfônica do Estado de São

Paulo (OSESP), imediatamente quando havia acabado de sair da sala de prova:

Quando eu saí do, do... da sala [onde realizara a prova], uma moça chegou perto de mim, e
disse: “Eu vim [aqui, ter contigo, para lhe dizer que eu], fiz questão que o senhor estivesse
na Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo. Eu fiz questão de vir aqui, na sua prova
aqui [para assisti-la], porque no meio musical de São Paulo não se fala em outra coisa de
que veio um clarinetista português aqui no Brasil, arrasou e não passou. Por causa dessa,
confu... dessa bandalha [essa bagunça] que estão fazendo aí, política [ou seja, o Botelho não
teria passado na prova anterior porque os resultados foram manipulados ilicitamente para
favorecer a alguns protegidos].” Quer dizer, já era uma coisa conhecida.

Se, em Portugal, o seu ingresso como segunda clarineta na Orquestra Sinfônica do Porto

parecia relativamente natural, vez que a primeira clarineta solista da orquestra era seu professor no

Conservatório de Música do Porto e a orquestra mantinha vínculos com o Conservatório, no Brasil
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o quadro era o oposto. Botelho era um ex-discípulo musicalmente órfão, assim como um jovem

mestre sem discípulos, trajetória ou ascendentes. Era desempregado e ainda muito pouco conhecido.

Era uma anomalia social para o meio da música, potencializada pelo inevitável brilhantismo de sua

capacidade técnico-artística. Então, jamais teria chances. Por isso, quando da ocasião do concurso

acima relatado, seu irmão mencionara a necessidade de se ter um apoio político que o sustentasse (o

pistolão), a que o Botelho recusara, confiando em seu desembaraço técnico. Frente, contudo, ao

insucesso neste empreendimento, posteriormente, ao se candidatar para a Orquestra Sinfônica do

Estado de São Paulo, viu-se forçado a ceder à sugestão do seu irmão e obter, de alguma forma, um

sustentáculo político que o garantisse naquele certame. Já estava muito decepcionado e não

acreditava mais que conseguiria alguma colocação em meio sinfônico no Brasil.

A decepção do Botelho tinha fundamento. Se a música opera, socialmente, através das

engrenagens da oralidade, e se esta se deposita sobre a dinâmica do paradigma Mestre-Discípulo,

então temos na música uma sociedade razoavelmente fechada e hierárquica, cujas chances de

penetração de agentes externos se revelem muito prejudicadas. SHANKAR (1978) relata minúcias

sobre como o mestre traz ao meio profissional seus discípulos, preconizando a obrigatoriedade do

discípulo de aguardar longos anos de acirrado estudo para que seja considerado pelo seu mestre

maduro o suficiente para expor-se pela primeira vez fora do seu ambiente social cotidiano. Ainda

assim, o discípulo é proibido de apresentar-se sozinho ou de realizar passagens de alto desempenho.

Deve sempre segundar o Mestre e caminhar à sua sombra, executando passagens acessórias aos seu

gestos solísticos. Numa orquestra sinfônica, o músico novato acompanha o seu professor e sempre

ocupa postos secundários, como o de segunda clarineta ou clarone. Apenas o mestre decidirá

quando, no futuro, o discípulo estará experimentado o suficiente para cogitar que execute algum

trecho mais importante ou de maior destaque na obra. Possivelmente, as primeiras vezes em que ele

se sentar na cadeira de solista, como a de primeira clarineta ou de requinta, será em peças que não

deleguem ao seu instrumento muitos solos ou alguma evidência em especial. Esta mecânica garante

a eficiência e fidelidade da manutenção das práticas das escolas de cada mestre e, provavelmente

em detrimento dela, FREIRE (2000) pôde supor uma presumível escola brasileira de clarineta na

UFRJ: pois o Rio de Janeiro, sempre beneficiado politicamente, alçou preservar, desde o século

XIX, alguma tradição sinfônica mais ou menos contínua, ainda que humilde, corroborando para a

formação de mestres e discípulos nas orquestras como nas escolas de música.

No entanto, o irmão do Botelho descobriu que lhe havia um amigo com poder para ajudá-lo.

Este amigo trabalhava no Hotel Copacabana Palace e era irmão da esposa de um influente político

do Estado de São Paulo, portanto, era cunhado deste político. Assim, o irmão do Botelho acreditava
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que, através da força política exercida por esta alta personalidade pública, seria possível efetivar a

aprovação do Botelho na OSESP. Esta solução em nada agradava ao Botelho, muito confiante ainda

na sua competência profissional, mas era, porém, a única forma de fazer romper a rígida cadeia

sucessória mestre-discipular que protegia o então ambiente musical brasileiro. Após contatos

telefônicos, ficou acertado que o Botelho entregaria uma carta à esposa deste político, que deveria

ser encaminhada ao próprio, cujo teor solicitaria à banca do concurso a irrestrita aprovação do

Botelho naquele certame, e seria assinada pelo político. A carta fora redigida pelo colega do irmão

do Botelho, irmão da esposa do político em questão, e entregue à mesma em mãos, pelo próprio

Botelho, no Hotel Copacabana Palace, conforme conta:

Aí eu fui pra São Paulo fazer a prova, e... [eu estava] completamente desiludido, pensei: “Já
que estou aqui, vou fazer [o concurso]!” Mas o meu irmão disse: “Agora você vai levar um
pistolão!”. (...). Aí, peguei a carta e entreguei pra ela. Quando entreguei, uma senhora me
atendeu na porta, [eu entendi que era] a empregada. [trecho ininteligível] [a irmã do colega]
já sabia que o irmão [dela] tinha ligado para ela [informando que o Botelho:] “...vai lhe
procurar aí, e, e..., tá levando uma carta minha.”. [A que ela teria respondido ao irmão, pelo
telefone:] “Pode deixar! Pode ir [me trazer a carta]”. Aí ela [a irmã do colega do irmão do
Botelho, esposa do político] disse para [mim] assim: “Ah, o senhor é que é o irmão do... do
colega do meu irmão, né?”. [E o Botelho respondeu:] “Sim, sou!”. [E ela assegurou:] “Eu já
estou sabendo da história. Você pode ficar tranqüilo. Você pode tocar clarineta ao contrário
que você vai passar!”.

Mais do que a excruciante sensação de, repentinamente, ter sua capacidade técnico-artística,

em que tanto confiava e por que tanto laborara em longos anos de estudo e dedicação em sua penosa

formação profissional no Porto, em Portugal, comparada à execução de alguém tão inepto que

“tocasse a clarineta ao contrário”, pesava sobre o Botelho a mortalha da perda de sua identidade. A

ausência de seu mestre e da rede social que o validasse como discípulo de uma figura respeitável e

músico notório naquele novo mundo artístico em que estava agora imerso também fazia por

consumir as suas personalidades pessoal e musical. Pois, note-se, nas relações mestre-discípulo, a

identidade do discípulo torna-se cada vez mais una à identidade do grupo em que se insere, de sorte

que a abrupta abdução de um discípulo do grupo ao qual pertença pode facilmente subtrair-lhe a sua

identidade, seus objetivos e, item, a sua perspectiva de si mesmo. Pois o discípulo privado do seu

grupo é em muitos aspectos semelhante àquele expulso ou rejeitado pelo mestre. Para o discípulo

que credita sua vida ao grupo de seu mestre, sentir-se renegado é uma sentença de morte.

Exatamente deste modo se sentia o Botelho. Psicologicamente destroçado pela ausência do

grupo com o qual compunha sua identificação pessoal e com o qual costurava a complexa rede de

memórias coletivas. Neste novo momento, desprovido deste grupo, percebia suas perspectivas
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jazerem lânguidas sobre a perigosa amnésia de uma identidade defenestrada, lançada na ausência

das memórias que lhe custaram tanto construir. Por isso mesmo o Botelho não acreditava na carta

que fizera entregar nem na garantia que lhe foi dada pela esposa de uma personalidade influente e

decisiva. Fora à prova do concurso provavelmente mais como quem cumpre um protocolo do que

pela verdadeira fé em si e na sua aprovação, conforme relata: “E assim foi... Quando eu cheguei na

prova, no dia da prova, muito chateado, [sem saber] se passo ou não passo.”. A relação Mestre-

Discípulo absorve tanto o discípulo centripetamente ao grupo liderado pela figura do mestre que

mesmo o discípulo recém-tornado mestre ainda necessita muito fortemente da presença deste grupo

de que proveio. Até que consiga, por si próprio, arregimentar nova coletânea de memórias e

consolidar, em torno de si, um novo grupo, oportunamente formado por ele próprio, como mestre, e

seus discípulos, gerando uma identidade em torno deste novo grupo, o recém-tornado mestre ainda

vagará dependente à sombra do grupo ao qual pertencia e experimentará, talvez, alguns

descaminhos até que a sua transição finalmente se complete. O Botelho ainda não havia se apossado

da sua maturidade artística, ou seja, o conjunto de memórias lentamente ceifadas no decurso de

uma larga senda, senhoreadas a ponto de o artista permitir-se libertar-se das regularidades

intrínsecas dos materiais e penetrar na fruição do sentimento coletivo, desprivantizando-se e à sua

arte, vencendo a rigidez resistente da materialidade protomusical e perscrutando com perfeição o

sentimento e a memória da coletividade (ELIAS, 1994). Conforme demonstramos, este é o capital

do Mestre, por um lado, produto da sua renúncia de si mesmo, por outro, sua salvação diante das

vacuidades provenientes do expurgo natural do grupo de seu mestre.

Porém, se o mestre nascente consegue superar o umbral das ausências provocados pela

transmutação entre um grupo e outro, de imediato seu brilho lhe lançará à luz do reconhecimento

social e as suas primeiras memórias na conjuntura mais recente surgirão promissoras. O seu trilho

se revelará. Este processo também se deu com o Botelho, e foi exatamente no mesmo concurso a

que recorrera à ajuda política que seu reconhecimento como profissional gabaritado encetara a

despontar.

E [quando] eu acabei de fazer a prova, tocava como eu toquei, aí tinha uma peça de
confronto da outra orquestra que era um estudo do Bärmann [não se sabe se o clarinetista
virtuoso alemão Heinrich Joseph Baermann (1784-1847) ou seu filho, também clarinetista
virtuoso e compositor alemão, Carl Baermann (1810-1885), porém, provavelmente o
segundo. Seus sobrenomes também são anotados como Bërmann (versão alemã) ou
Barmann (versão inglesa)]. [Cantarolando um trecho do estudo].  Muita nota, muito arpejo!
Quando acabei de fazer a prova, o Souza Lima, que era o Márcio Souza Lima, que era uma
pessoa do júri, tinha umas seis, sete pessoas lá [naquele júri], ele virou pra mim e disse:
“Olha, isso vai ser sua prova.”. [O Botelho respondeu:] “Não tem nada, mas...”, [Souza
Lima, interrompendo-o:] “Mas você se lembra daquela prova de confronto que você tocou
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lá na outra prova, na outra orquestra? O concurso era público. E eu cansei de assistir.”. [O
Botelho respondeu] “Aí, sim. Eu me lembro [de cor] do começo, da cadência no começo,
mas, quando chegar no meio, provavelmente não vou me lembrar mais.”. [O jurado,
insistindo:] ”Então toca pra nós!”. Aí eu toquei! [Solfejando o trecho que ele havia tocado
de cor]. [Depois deste trecho, ele afirmou para o júri:] “Agora não me lembro mais.”.
Quando eu acabei de tocar, o júri... bateu palma [exemplificando, batendo as palmas] e o
público que estava assistindo lá bateu palma também. Eu me senti admirado por aqui lá.
Quando eu tava saindo e o Sousa Lima virou pra mim e disse: “Aquela carta era
desnecessária.” [dada a sua qualidade técnica patente, não teria precisado de pistolão].  aí
eu... [risos, respondendo:] “É, mas, para o resto, na outra [prova de concurso que havia
acabado de prestar] eu não passei...” [risos].

Uma vez incorporado à OSESP, Botelho havia tornado a anomalia numa regra. A sucessão

hierárquica esperada havia sido, enfim, malograda. Talvez sem perceber, o Botelho havia

corrompido o sistema. Sua absorção artificial aos quadros da orquestra, por expedientes

inconvencionais, inscreveu-o numa tradição que não lhe pertencia, e ele se tornara um agente ímpar:

sem passado naquele cosmos social, porém carreando uma outra tradição sinfônica, consistente e

coesa, a qual deverá validar toda a sua gestão profissional futura.

A OSESP, entretanto, funcionou apenas seis ou sete meses e depois encerrou as atividades. Os

salários foram todos pagos com um ano de atraso, de modo que o primeiro salário foi recebido

meses depois de a orquestra ter sido desativada. Mais tarde, o Botelho emprega-se na Orquestra

Sinfônica da Gazeta de São Paulo, mas desta vez reconhecido pela sua excelência, e assina um

contrato com a instituição onde ele e um pequeno seleto grupo se tornaram os mais bem pagos da

orquestra. O motivo de possuir um salário diferenciado é que havia, no contrato, a prerrogativa de

que o Botelho poderia ser chamado a qualquer momento para executar uma obra solo com a

orquestra ou com piano. Deste feito, ele deveria por obrigação se manter ininterruptamente apto

para executar, de modo imediato, quando solicitado, as mais diversas obras do alto repertório solo

para Clarineta e Orquestra ou com Piano, muitas vezes desprovido da oportunidade de ensaios e

sem a desejável antecedência na notificação da referida requisição. Para a orquestra, esta era uma

maneira de preencher lacunas de última hora na programação e nos concertos. Para o Botelho, este

era um emprego muito bem remunerado e de grande desafio técnico-artístico, através do qual

poderia provar reiteradamente suas habilidades enquanto intérprete e solista. Era a oportunidade

aspirada para soerguer, no contexto do novo ambiente musical, a carreira que lhe homologasse uma

reconhecida maestria.

Em uma destas apresentações, em 1958, o Botelho tocou um dos concertos de Carl Maria von

Weber e o concerto de Wofgang Amadeus Mozart, quando foi assistido por um membro da

Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro que, muito satisfeito com o seu

desempenho, convidou-o a retornar para o Rio de Janeiro, empregando-se nesta orquestra. O
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convite foi aceito e, a partir de então, o Botelho mudou-se de volta para a mencionada cidade,

Distrito Federal70 brasileiro, onde ainda hoje reside.

O caminho de um mestre é uma trajetória longa e repleta de provações, pois o mestre precisa

confirmar muitas vezes a sua grandiosidade e erguer, no arcabouço de suas memórias, a substância

valiosa por que muito almejem seus discípulos. Não é possível ser mestre por títulos. É necessário

que a trajetória seja percorrida. É imperativo que ela seja vivida. E o Botelho estava ainda no início

deste longo trilho. Posto que possuir um cargo em uma orquestra tradicional, estável, segura e

respeitada como a do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das mais antigas do país ainda em

atividade, fosse um feito inalienavelmente notável, para estabelecer-se como mestre era preciso um

destaque ainda maior. Por isso o Botelho, para além da primeira posição na estante, também se

sobrelevou como solista diante da orquestra. Interpretou grande parte das obras mais importantes do

repertório universal para clarineta e orquestra, assim como as mais diversas obras de câmara com

clarineta, especialmente o vasto repertório para clarineta e piano. Ainda, incentivou a que os

compositores brasileiros escrevessem para clarineta, conseguindo que muitos deles produzissem

obras de grande envergadura, tanto sinfônicas (clarineta e orquestra) como camerísticas (duos, trios,

quartetos, etc.), executadas até hoje no Brasil e internacionalmente. Apresentou-se como solista em

diversos países estrangeiros, incluindo os da América Latina e Europa. Formou grupos de câmara de

destaque, participando de concursos e recolhendo prêmios.

Uma vez eu estava em um concerto Weril [marca de clarinetas brasileira que,
ocasionalmente, organizava eventos ou concursos], e eu perguntei a Maestro Siqueira [José
Siqueira (1907-1985), compositor e regente paraibano radicado no Rio de Janeiro], todas
essas obras para clarinete, fagote, tudo isso [referindo-se a obras de envergadura, como
concertos e sonatas, tendo os instrumentos de sopros como solista], foi escrito a partir da
época em que nós chegamos ao Brasil, eu e o Devos [o fagotista francês Noël Devos,
radicado no Brasil, no Rio de Janeiro, desde janeiro ou fevereiro de 1952], e ele [eu
indagando a ele:] “Por que que os senhores [somente] agora tão escrevendo [obras
dedicadas a nossos instrumentos]?”. E ele [respondeu]: “Porque ninguém tocava antes.”
[não havia, anteriormente, suficientes músicos capazes técnica e artisticamente de executar
apropriadamente as obras que os compositores de então desejavam escrever, explorando os
recursos dos instrumentos adequadamente]. [e completa a fala do Siqueira:] “Vocês é que
tão tocando.”.

(…) ...o Mignone [Francisco Mignone (1897-1986), compositor e regente paulista], o
Camargo Guarnieri, que escreveu o Choro [“Choro para Clarineta e Orquestra”, dedicado
ao José Botelho, de Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993)], tudo isso.

(…)

...então começou a surgir muita... muitas composições para clarineta, fagote, oboé, pra todo
mundo assim! Música de Câmara. Mignone escreveu inúmeras coisas pra trio! Ele escreveu

70 A cidade do Rio de Janeiro foi Distrito Federal (Capital do Brasil) entre 1891 e 1960. Foi considerada como tal pela
Constituição de 1891. Em 1958, mudar-se para a capital brasileira era estrategicamente interessante para um músico
sinfônico, pois representava a possibilidade de maior oferta de trabalhos avulsos e bons empregos em orquestras
sinfônicas ou demais grupamentos musicais.
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um trio para Trompa, Clarineta e Fagote que o crítico lá na época, o Antônio Hernandes,
quis... quando ouviu eu tocar o trio, ele quis ver a partitura porque ele não conseguiu
entender o ritmo que a gente tocava! E ele dizia, dizia na crítica, ele dizia: “Devia estar tudo
certinho, pareciam três irmãos conversando, e que os pés deles batiam tudo certinho um no
outro [Risos], e eu não conseguia pegar o ritmo!”

Esta longa jornada de feitos marcantes e conquistas ilustres compõe finalmente o material que

eleva o Botelho à categoria de Mestre, ensejando que sua experiência seja desejável pelos

clarinetistas incipientes e que seu trajeto seja reconhecido e admirado pelo meio musical em que

estava inserido. Muitos compositores brasileiros dedicaram toda a sua obra para clarineta ao José

Botelho, certos de que as obras seriam tocadas e que a execução seria considerada de excelência

técnico-artística. Conseqüentemente, Botelho principia uma carreira extremamente assoberbada.

Ocorria com freqüência que, após participar com a orquestra de uma extenuante ópera de quatro

horas de duração no Theatro Municipal, via-se obrigado a sair às pressas em direção à Sala Cecília

Meirelles, pois deveria realizar ali um concerto solo ou a première de uma obra de câmara nova.

Conta que, muitas vezes, a sua filha Janice, ainda criança, perguntava à mãe (Bruna) se o pai estava

viajando, porque, tendo o Botelho saído diariamente antes da filha levantar-se e chegado em casa

após a filha recolher-se, era comum que ela atravessasse dias seguidos sem vê-lo.

O mestre deseja, a todo e qualquer custo, trilhar a sua trajetória, porque precisa estabelecer a

sua identidade, e esta não existe fora do contexto do grupo que venha a construir em torno de si. É-

lhe imperativo que edifique, pela estrada que descerra na marcha de sua vida, a sua personalidade

de mestre, pois esta será a sua única identificação para si mesmo e para a sociedade que lhe cerca,

assim como o caminho para a sublimação de sua arte (ELIAS, 1994). Percorrer esta trilha produz o

ativo necessário para polarizar em torno de si discípulos, e estes farão parte da perpetuação de sua

memória, da validação de seu esforço, e da afirmação de sua identidade. O mestre não pode escapar

de seu destino.71

Assim, a aquisição do alunato é uma conseqüência do sucesso do mestre em sua jornada. E

com o Botelho não foi diferente: incorporou-se ao quadro de professores da Escola de Música Villa-

Lobos, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 1961. A Escola de Música Villa-Lobos é uma

escola de música pública e de nível técnico, possuindo provavelmente o maior volume de alunos de

nível técnico em música de todo o estado e superando, em número de discentes, o Curso Técnico

em Música da Escola de Música da UFRJ. Desta forma, imediatamente o Botelho viu-se cercado

71 A extrema ligação entre a identidade do mestre e o seu mestrado (sua vida de mestre) tornam-nos indissociáveis. A
documentarista Tatiana Devos Gentile, neta do fagotista Noël Devos, no texto-documentário metonímico “Meu Avô,
o Fagote” transubstancia o instrumentista no instrumento e afirma que “Qualquer imagem que eu tenha do meu avô
é ligada ao instrumento, à música.” (GENTILE, 2015). Não lhe era possível imaginar o avô fagotista sem o fagote.
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por dezenas de alunos de clarineta. Embora a escola não possuísse cursos de graduação, ela oferecia

uma formação profissional admiravelmente apurada, logrando grande êxito na preparação de alunos

para os concursos para orquestras e, especialmente, para as bandas civis e militares. Ainda hoje,

outrossim, grande parte dos discentes da Escola de Música Villa-Lobos estuda desde o início do

curso buscando a sua preparação para os concursos das bandas locais, pois estes absorvem uma

considerável fatia do mercado de trabalho de músicos no Rio de Janeiro, como também oferecem

um emprego estável e razoavelmente bem remunerado. Para clarinetistas, extraordinariamente, a

oportunidade de concursos para bandas é ainda mais promissora, vez que, devido à sua

instrumentação, a clarineta é o naipe mais requisitado de uma banda de música, oferecendo, por

conseguinte, elevado número de vagas por certame. Enquanto uma orquestra sinfônica completa

empregue de dois a cinco clarinetistas (em geral, dois ou três são o suficiente para a maior parte do

repertório), uma banda sinfônica pode usualmente requisitar mais de trinta.72

Antes de ingressar como professor da Escola de Música Villa-Lobos, o Botelho lecionou na

Academia de Música Lorenzo Fernândez, uma pequena escola de música no centro do Rio de

Janeiro, próximo à Escola de Música da UFRJ, ou em outras instituições menores. Não obstante,

sempre dispunha de grande quantidade de alunos particulares, que iam a sua casa fazer aulas de

clarineta, prática que continua exercendo presentemente. Alguns dos alunos particulares de clarineta

se converteram em célebres músicos profissionais, como o Clóvis Timóteo, que se aprovou em

concurso público, tornando-se primeira clarineta solista da Orquestra Sinfônica do Theatro

Municipal do Rio de Janeiro, cargo que ainda ocupa.

Em relativo pouco tempo, a Escola de Música Villa-Lobos contratou como professores das

especialidades de sopros, ao lado do Botelho, os principais solistas das orquestras cariocas, como o

fagotista Noël Devos73 e o clarinetista e saxofonista Paulo Moura, muitos dos quais companheiros

do Botelho no Theatro Municipal ou na Orquestras Sinfônica Nacional. Deste modo, a escola

formou um núcleo de excelência em sopros, vindo a produzir uma considerável quantidade de

formandos de alta competência musical, que proporcionaram à escola um acentuado número de

72 Nesta época, como ainda hoje, a responsabilidade pelo ensino de música e preparação para certames públicos para
bandas militares e orquestras sinfônicas recai sobre instituições estatais, como a Escola de Música Villa-Lobos ou as
escolas de música das universidades. No Brasil, não houve sucesso na implantação das denominadas Academias de
orquestras, como existe na Europa, onde as mais famosas orquestras possuem suas próprias academias de música,
cujo corpo docente é formado pelos mesmos músicos sinfônicos. Por outro lado, o ensino informal que sempre
existiu em bandas civis, onde os músicos mais antigos e experientes (ou, às vezes, o regente da banda) instruem os
novatos, mostra-se apenas como uma introdução precária, a partir da qual o estudante deve rapidamente seguir em
direção a uma escola de música mais qualificada, se quiser tornar-se competitivo em um concurso para o emprego
de músico. O próprio meio de bandas rejeita o ensino informal que provê aos seus novatos em detrimento do
aprimoramento técnico possível pelo ensino formal das instituições estatais.

73 Noël Devos ainda está vivo e reside no Rio de Janeiro, onde, aposentado das atividades como professor de fagote da
UFRJ e músico sinfônico, continua tocando fagote, ministrando aulas particulares em sua residência e tocando
esporadicamente, sempre a convite.
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aprovações em concursos para bandas e orquestras.

Naquela época, outros mais, vinham estudar comigo! Então, e por isso, por causa... no
Villa-Lobos [na Escola de Música Villa-Lobos], [a atuação do corpo de professores]
começou a ter um prestígio tão grande, que quando começou o Paulo Moura a ensinar
saxofone, eu, o Devos a ensinar fagote, e resultado: quando abria um concurso no Rio de
Janeiro, para..., para o Brasil, no Brasil, para bandas militares, oitenta por cento das vagas
era tudo [arrematada pelos alunos] do Villa-Lobos. Chega a um ponto em que, quando a
turma saía, [ainda] preocupada quando ia tocar, alguém perguntava: “Você é aluno do
Botelho, não é?”. [e o sujeito respondia:] “Sim, sou!”. [A que o primeiro retrucava] “Eu
também fui!” [enfim, grande parte dos clarinetistas de então foram alunos do Botelho, dada
a grande quantidade de formandos que a Escola Villa-Lobos produzia e o prestígio
acumulado pelos seus professores.].

O triunfo dos discípulos reforça a brilhantura do mestre, atraindo para este outros discípulos e

multiplicando o número de integrantes do grupo conduzido por ele. Ademais, uma exacerbada

multiplicação dos discípulos do mestre divulga a sua escola, a sua prática, e a vulgariza no meio

profissional, adquirindo respeito e prestígio através da atuação de significativo volume de

discípulos no ambiente profissional. Se a escola de um professor se perpetua através da vida e da

prática de seus alunos, da oralidade e da protomúsica que lançam sobre os componentes sociais ao

seu entorno, da memória e sentimento que evocam, então quanto mais alunos de um certo mestre se

empreguem e obtenham sucesso profissional, mais a sua correspondente escola, cujo estandarte

portem, ver-se-á validada e enobrecida. A razão disto não é apenas econômica, mas também social:

o discípulo porta a escola do mestre em cada gesto que produz, pois o gesto transporta a semântica

de sua história e da formação amealhada ao grupo ao qual pertença (ZUMTHOR, 1987;

ZUMTHOR, 2010). A protomúsica é construída pela voz e pelo corpo, e é em seu regaço que sua

memória é transferida, comunicada e atualizada (IAZZETTA, 1997).

Portanto, o mestre adentra o ambiente social das práticas em que se especializara e valida a

sua proficiência como mestre tanto através de sua atuação pessoal propriamente quanto pelo

desempenho particular de cada um de seus aprendizes, atentamente avaliados e testados pelo meio.

Por isso, um mestre reclama determinar quando um discípulo está pronto ou não para participar de

uma competição ou para realizar uma exposição pública em um recital ou concerto. Pois necessita

preservar o discípulo de críticas, como também não deseja que se tome por completo uma laboração

técnico-artística ainda em andamento na trajetória inacabada daquele incipiente discípulo. Porque,

onde quer o discípulo vá, com ele faz que traga a presença de seu mestre.

O discípulo nunca está sozinho. Conduz, consigo, uma escola, a presença do grupo onde

habita ou habitou por larga quantidade de anos, que o instituiu e moldou artisticamente.



137

HALBWACHS (2006) nos relata que, mesmo quando, aparentemente, estamos sozinhos, na

verdade não o estamos, pois representamos conosco a memória coletiva e social de nosso grupo, e

esta é indissociável de nossa existência espiritual.

Na década de 1980, Botelho foi indicado para professor de Clarineta da Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, lecionando este instrumento para alunos do curso de

graduação (Bacharelado, principalmente) em Clarineta.74 Acusa que já era muito conhecido no meio

musical brasileiro naquele tempo e que a sua indicação era decorrente da carreira proeminente que

vinha construindo. Conforme relata:

Quando eu fui convidado a ser professor lá na UNIRIO, não tinha concurso, era por
indicação, títulos. E teve gente de dentro da [do Instituto Villa-Lobos, da UNIRIO], quando
fui [ser contratado] para professor, que foi contra! E eu pergunto: “Por quê?”. [As pessoas
pensavam:] “Ah! Ele deve estar cheio de medalha no peito e ninguém agüenta ele!”
[imaginavam que o Botelho fosse uma pessoa muito esnobe e difícil]. O Emert [talvez, o
oboísta Harold Emert], que era oboísta da [Orquestra] Sinfônica Brasileira, disse: “Eu o
conheço!! Eu trabalho com o Botelho há vinte anos e não é nada disso!!” [Harold Emert foi
primeiro oboé da OSB durante 24 anos, de 1973 a 1997]. Quando eu cheguei na UNIRIO
[começou a trabalhar lá como professor], durante 15 dias depois que eu estive lá, todo
mundo [as pessoas, nos primeiros 15 dias de trabalho, repetiam para o Botelho]: “Você me
enganou! Você me enganou!”.

Ao se tornar professor de clarineta da UNIRIO, nos cursos de graduação em música, a sua

trajetória de mestre já se havia consolidado. Botelho era uma personalidade distinta e um

profissional respeitado. Sua desenvoltura interpretativa era célebre e seus alunos verteram-se em

profissionais de clarineta competentes, dos que muitos deles então se encontravam devidamente

empregados como músicos em bandas sinfônicas e orquestras. Dentre os colegas, era compenetrado

e idôneo. Admirado por instrumentistas, regentes, professores e alunos, Botelho continuou uma

sólida e longa carreira, atuando como músico de orquestra por mais de cinqüenta anos. Ainda hoje,

embora aposentado pela UNIRIO, recebe em sua residência muitos alunos dos mais distintos níveis,

dentre os quais alguns a prestar concursos para bandas, orquestras e universidades. Ainda realiza

muitos concertos como camerista, em especial com piano, e como solista diante de orquestras.

74 Na universidade, o Botelho não realizou pesquisas nem atuou em Pós-Graduação (o Programa de Pós-Graduação em
Música da UNIRIO foi fundado apenas em 1993, com a criação do curso de Mestrado em Música), porém conciliou
a sua já assoberbada carreira artística com as tarefas de professor e mestre, formando significativa quantidade de
alunos de clarineta.
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3.2- O Mestre e a Oralidade

Consoante observado no Capítulo 1 deste trabalho, em detrimento do caráter fortemente oral e

social da música, o seu ensino não se encontra circunscrito às ocasiões solenes dos contextos

pedagógicos formais. Para muito além disto, aprende-se, como se produz, música a todo instante,

quer pela experiência lúdica na manipulação dos sons, como salientado por MORAES (2008) e

SCHAFER (1992), quer por uma delimitada resposta interna da fantasia do apreciador, nos termos

de HANSLICK (1992), ou sua memória e sentimento, a um estímulo irrompido da multiplicidade

de estados de sua consciência (BERGSON, 1927) em direção às lembranças pessoais e coletivas

(HALBWACHS, 2006), ou seja pelo desejo de afirmação e existência imperioso ao sujeito, revelado

para si mesmo e para seus semelhantes artística e socialmente, conforme elucidado por ELIAS

(1994), em prol de sua aceitação e enquadramento em certo grupo social de que urge fazer parte. De

todo modo, a música é necessária à vida como o ar é imprescindível ao corpo, e a massa de sua

substância, atravessando e unindo todos os organismos, é, por conseguinte, espaço de trocas, uma

forma de estar social, e sua própria alteridade. Pela urgência da música no seio do espírito,

defendemos que todos são compositores, apreciadores e intérpretes, cuja tríplice concomitância

enseja-lhes, então, a possibilidade de engendrar, meditar, elaborar e reviver seus sentimentos e

memórias, tanto em nome do exercício de suas identidades, quanto da interminável cinemática de

suas reconstruções de si mesmos.

Talvez porque o ensino e a aprendizagem de música se dê desta maneira tão natural, social e

oralmente, o Botelho tenha podido iniciar-se na música tão cedo quanto à idade de sete anos,

embora não pertencesse a uma família de músicos ou com tradição em música. Botelho informa que

seus pais foram padrinhos de casamento da sua empregada e o seu respectivo namorado, chamado

Albino Rodrigues Pinto. Albino tocava bombardino na banda próxima à casa do Botelho, na cidade

do Porto, em Portugal. Apesar de não ser músico profissional (sua profissão era torneiro mecânico),

Albino tinha grande aptidão para as mais diversas tarefas, inclusive para a música. Quando ainda

namorado da empregada do Botelho, ele costumava visitá-la na residência do patrão, levando

consigo colegas da banda. Portanto, Albino reunia músicos na casa do Botelho e o grupo tocava

livremente, diante do Botelho, seus pais e a namorada.

Porque esse senhor Albino que me ensinou a tocar violão, ele era um professor nato! Ele era
muito inteligente, ele gostava de fazer festas e fazia mágicas, ele aprendia lendo ou vendo
em algum lugar, ele era incrível! Foi um começo musical que eu tive.... Esse homem, se
tivesse nascido em outro país [que não Portugal] e tivesse se dedicado [se ele tivesse
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oportunidade para dedicar-se], ele seria um grande professor de música! A profissão dele
era torneiro mecânico.

Como o Albino e seus colegas estavam habituados a tocar na casa do Botelho, diante da

família anfitriã e da namorada do Albino, o pequeno José, ainda muito jovem, aos poucos começava

a acompanhar o ritmo das músicas com qualquer objeto que pudesse pegar e fazer de baqueta. Certo

dia, o grupo resolveu iniciar a música com um andamento e alterá-lo de súbito, para brincar com a

criança. Porém, o Botelho respondeu à mudança de andamento e conseguiu ajustar o ritmo que batia

ao novo andamento, mantendo-se em sincronia ao grupo e evitando achar-se fora do ritmo.

Observe-se que, mesmo sem qualquer oportunidade de aula formal, o simples fato de

vivenciar a música socialmente, participando dela, ouvindo, apreciando e entendendo, foi o

suficiente para despontar no Botelho as suas primeiras experiências musicalizadoras. Porque aquele

que ouve nunca o faz passivamente. Ele precisa, para ouvir, compor junto. Precisa interpretar a

música ao escutá-la. E participar significa um processo em duas etapas: a interiorização do material

protomusical percebido, traduzido pelas sensações da consciência e pela memória do espírito,

formando o sentimento inicial, que convergirá para a memória profunda do espírito; e a sua

correspondente expansão deste sentimento (tornado em música), pelo gesto, externando sua

memória e os novos sentimentos gerados ao revisitá-la, através da sua própria versão da

protomúsica que aprecia.75 Porque apreciar, como compor, ocorrem simultâneos e envolvem

memória e sentimento, fazem que, assim, o gesto musical flua sempre sobre um arcabouço coletivo.

O gesto é voz e matéria, é um elemento de interlocução, é a prolação da memória e do espírito

(ZUMTHOR, 1987; ZUMTHOR, 2010). É, por isso, um suporte para a protomúsica.76 Para a

criança Botelho, não seria possível acompanhar a música de seus amigos sem a presença dos

mesmos (ou ao menos a referência a esta presença, extraída de sua memória), como não o seria sem

o estímulo externo que desencadeasse toda a trama deste complexo processo de criação e realização

musical.

A uma certa altura, o jovem Botelho decidiu que pediria ao seu pai um fato (um terno, no

termo comum do português de Portugal), solicitação a que o pai parecia relutante em atender.

Albino morava próximo à residência do Botelho e possuía relativo acesso ao seu pai. Então,

percebendo a dificuldade daquele em obter a vestimenta requerida, e sabendo o quanto seu pai

apreciava música, propôs-lhe permitir que lhe ensinasse violão, de sorte a que a sua execução ao

instrumento surpreendesse seu pai e o ajudasse a persuadi-lo melhor. Além de bombardino, Albino

75 Os Quadros 1.1 e 1.2, anteriormente apresentados, dissecam mais detidamente os pormenores deste processo.
76 No sentido de um suporte material que o sujeito revista semanticamente por uma imagem evocada pela síntese de

sua subjetividade com a concretude intangível do objeto, conforme ensina BERGSON (2006).



140

também sabia tocar violão, e parecia se alegrar com a idéia de ter no Botelho um novo aluno.

Aí então ele disse: “vamos fazer uma coisa: vou te ensinar a tocar violão. Eu vou contar
para teu pai, porque qualquer coisa quando teu pai te vir você tocar violão, ele vai te dar o
fato que você quer.”. E eu fiquei todo contente [risadas], eu nunca ganhei esse fato. Aí
então, comecei a estudar música com ele, ele me ensinou a acompanhar ao violão, até tocar
[cantarolando um baixo de Alberti simples, sugerindo uma execução iniciante de
acompanhamento ao violão]... acompanhando, tudo bem.

O jovem Botelho, até então, aparentemente nunca havia cogitado estudar música. Todavia, a

idéia de aprender violão pareceu-lhe interessante, iniciando, assim, as aulas com o amigo Albino.

Entretanto, Albino apenas lhe ensinou a usar o violão como instrumento acompanhador, não como

solista. Para aprender esta nova perspectiva do instrumento, Botelho recorrera a outro professor,

também músico amador, porém muito capaz como instrumentista, vindo a conduzi-lo a notável

desenvoltura técnica, a despeito da pouca idade, conforme relata:

Aí, quando chegou... com o tempo, eu, mais tarde, conheci um senhor, português também,
que, lá em Portugal, que tocava muito bem violão solo, valsinha [exemplificando o
repertório tocado pelo senhor português]... e ele começou a entender tudo isso de ouvido,
não sabia nem ler música! E começou a me ensinar! A tocar! Então um dia eu [devia] ter
uns dez anos, doze, onze anos, e eu fui tocar em uma emissora de rádio em Portugal.
Violão. [Foi a uma emissora de rádio para tocar violão.] E um sujeito ligou para lá, dizia
que não era possível que um garoto de doze anos tocasse, no caso dele [referindo-se à
opinião do sujeito sobre a sua execução ao violão], não era um só violão, eram dois tocando
violão! Aí ele [o funcionário da rádio] disse: “Não, você vem aqui que você vai ver.” [E o
sujeito no telefone respondeu:] “Eu vou aí ver!”. E eu me lembro que estava tocando e
vinha um senhor, [n]aquela parede de vidro que tem na rádio [o aquário do estúdio de
gravação] [trecho ininteligível], assim, admirado, olhando pra mim [risos].

Note-se que todo o aprendizado de violão, até então, fora efetivado por professores amadores,

embora competentes musicalmente. Botelho ainda não havia tido aulas teóricas de música.

Provavelmente, sequer conhecia a leitura da pauta musical. Pelo contrário, encetava-se no

paradigma Mestre-Discípulo, fiando-se na oralidade como mecanismo para se converter em músico.

Outrossim, nestes poucos anos de estudo, Botelho já se havia tornado proficiente na prática musical

o suficiente para se permitir expor publicamente em um programa de rádio e surpreender alguns

ouvintes. Embora pareça muito paradoxal a coexistência da boa competência musical do Botelho

diante da sua inarredável lacuna teórica, foi pelo viés empírico e pela abordagem oral que o Botelho

percebeu satisfatoriamente a sua iniciação musical, como intérprete. A despeito de seus primeiros

mestres não se classificarem convencionalmente como profissionais, a nascente trajetória de

discípulo do Botelho está em conformidade com o caminho proposto por SHANKAR (1978).
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O contato social com o mestre, a pretexto de estudo, arrasta o aluno para seu círculo, através

da vivência continuada e coletivizada no grupo em que o mestre habita. O discípulo quer ingressar

neste grupo, intensificando sua presença nas suas atividades, pois quer criar sua identidade pelo

convívio socializado e pelas trocas orais permitidas somente no âmbito daquele agrupamento

específico. O jovem Botelho seguiu, portanto, esta mesma tendência, quando, percebendo que seu

professor de violão (o Albino) tocava numa banda, decide ingressar nesta mesma banda, então

vindo a aprender a tocar saxofone, aos onze ou doze anos de idade. Nesta instituição, o Botelho

permaneceu ininterruptamente, até decidir que deveria fazer o exame de seleção para matricular-se

no Conservatório de Música do Porto. Este, no entanto, continha uma prova teórica (abarcando

alguns fundamentos da Teoria Musical). Por haver tido, até então, uma formação muito prática, o

Botelho ainda não conhecia os conteúdos teóricos exigidos. Assim, recorrera mais uma vez ao

antigo professor de violão, o Albino, para que o ensinasse os rudimentos teóricos necessário para

concorrer à vaga tencionada. Conta o Botelho que muitos dos temas do exame foram debatidos

oralmente com o Albino, enquanto ambos percorriam a pé, todos os dias, o trajeto entre a casa deste

e a daquele, percurso que calcula medir em torno de 150 a 200 metros. Neste intervalo de

caminhada, Albino planejava exercícios de memorização simples, assegurando que o Botelho se

lembrasse dos conteúdos na ocasião da prova. Albino também foi responsável por convencer o pai

do Botelho a inscrevê-lo no exame de admissão do Conservatório e a matriculá-lo, logo depois.

Aprovado, Botelho é admitido no Conservatório de Música do Porto, à idade de doze ou treze anos,

aproximadamente (provavelmente, treze anos).

É interessante salientar que o Albino adotou uma metodologia oral e socializadora, a título de

uma curta caminhada, para ensinar os contentos teóricos. A ocasião da caminhada, escorçada pela

sua reprodução diária no cotidiano de ambos, associada à conversa informal e à abstração criativa

da grafia musical, verteram-se em experiências de vida, gerando sentimento e memória. Talvez a

isto se deva a aprovação do Botelho na prova teórica, muito embora nunca houvesse assistido, até

então, a uma aula formal de Teoria Musical. O conhecimento da música fora desenvolvido no seio

do espírito, onde jaz a memória e de onde afloram os sentimentos, através da experiência vivida. A

prática rotineira e coletiva a que o Albino e o Botelho se deram conferiu a ambos um grupo social

distinto que erigia uma história e uma trajetória, consoante HALBWACHS (2006). E todo grupo

reclama memória e identidade. De acordo com o já exposto, a lembrança é cerzida por sentimentos.

Assim, o prazer da caminhada habitual coligia, pouco a pouco, material mnemônico vinculado ao

espírito e, portanto, profundo demais para ser esquecido facilmente.

Tão-só chegavam à casa, Albino desenhava em um papel o que haviam debatido oral e
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imaginativamente. Todavia, neste momento, o assunto em questão já se via perfeitamente

apreendido. Porque, pela memória e pelo sentimento, o Botelho e a música transfiguravam-se,

paulatinamente, em uma coisa só.

Então ele vinha de minha casa, que era um percurso talvez de... cento e cinqüenta metros,
duzentos metros, até a casa dele, até minha casa, a pé, ele me ensinou a ler música. [Ou
seja: no curto trajeto de 150 ou 200 metros entre a casa do Albino e a do Botelho, andando
a pé, aquele ensinou a este os princípios básicos da leitura de notas no pentagrama. Citando
Albino:]. “Vamos imaginar que ― não é assim, mas vamos, para todos os efeitos, vai valer
assim agora ― tem cinco linhas [no pentagrama], não é? Cinco linhas e quatro espaços. A
primeira, de baixo para cima, a primeira linha é Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E o espaço: Fá, Lá, Dó,
Mi.” E ele me mandava fazer: Mi-Sol-Si-Ré-Fá, Fá-Lá-Dó-Mi; Mi-Sol-Si-Ré-Fá, Fá-Lá-
Dó-Mi [exercício de memorização das notas presentes nas 5 linhas e 4 espaços do
pentagrama, segundo a clave de Sol, conforme provavelmente ele seria cobrado na prova. A
repetição dos nome das notas, seqüencial e ritmicamente, ajudava à memorização.].
Chegando em casa, ele desenhou uma pauta musical, e dizia: “Vamos!”

Mais uma vez, a confiança e a entrega que o discípulo sói demonstrar para com o mestre se

revela na trajetória do Botelho, quando este confia ao seu mestre a importante tarefa de prepará-lo

para um exame admissional. E o Albino corresponde à dedicação de seu pequeno discípulo,

esmerando-se por criar metodologias que agilizassem a sua assimilação dos tópicos das provas,

todas com forte caráter oral (muito embora se tratassem de assuntos teóricos), como também

responsabilizando-se pela mediação no escopo familiar, desembaraçando a aceitação paterna pela

opção de estudos do jovem filho.

Botelho pretendia inscrever-se em dois instrumentos: clarineta e saxofone. Porém, Albino

sugeriu que ele se inscrevesse apenas em clarineta. Ao efetivar sua opção, descobrira que o

Conservatório de Música do Porto, à época, exigia que o aluno se inscrevesse em dois instrumentos,

sendo um obrigatoriamente de cordas. Botelho, inicialmente, pensou em retomar os estudos de

violão. Porém, a instituição, naquela oportunidade, não possuía professor para esta especialidade.

Assim, sabendo que seu cunhado possuía um violino, Botelho resolveu inscrever-se em clarineta e

violino. Cada especialidade definia uma duração específica para o curso. O de clarineta, por

exemplo, estava planejado para ser realizado em quatro anos, enquanto o de violino, em nove.

Devido ao longo tempo de formação em violino, o Botelho nunca conseguira completar este curso,

pois, faltando um ano para formar-se em violino, viu-se forçado a interrompê-lo, de modo a

empreender a sua viagem ao Brasil.77

77 Aparentemente, o Conservatório de Música do Porto praticava uma abordagem idiossincrática. Comumente, o
modelo conservatorial francês está associado à especialização obstinada em apenas um instrumento, cuja ênfase se
sobrepuja à formação teórica, conforme apontado por FREIRE (1992) e HARNONCOURT (1990).
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No Conservatório, Botelho começa seus estudos com o professor de clarineta Alberto da

Costa Santos, que será seu único mestre de clarineta, desde os estudos iniciais até, futuramente, seu

primeiro emprego como profissional de clarineta, na Orquestra Sinfônica do Porto, onde

permaneceu até a idade de 21 anos, quando mudou-se para o Brasil. Segundo o Botelho, sobre seu

professor de clarineta: “Costa Santos foi uma espécie de ʻpai musicalʼ que eu tive. Eu era o

pequenino78 dele [Risos].”

Alberto da Costa Santos é desenhado pelo Botelho como uma personalidade muito talentosa e

incisiva, sensível e hábil ao lidar com as pessoas. Formou-se em clarineta no Conservatório do

Porto, onde, mais tarde, tornou-se professor. A sua incorporação no meio docente, conforme relata

Botelho, deu-se mais pelo reconhecimento de suas competência técnico-artística e aptidão como

futuro mestre do que pelo cumprimento formal dos requisitos ordinários de concurso.

Quando abriram um concurso [no Conservatório do Porto], quando o professor antigo se
aposentou, e ele [Costa Santos] não pôde concorrer porque ele ainda tinha, faltava ainda
uns cursosinhos, algo que não tinha, então ficou para concluir. Mas o candidato que, que
aconteceu lá, que se apresentou, ele fez um plágio! Um dos membros do júri, que era muito
inteligente, o senhor José Gouveia, se não me engano, muito inteligente assim... pediu
licença, e que interrompesse a prova durante uma meia hora que ele morava perto do
Conservatório, e foi lá [em sua casa], e pegou uma tese de um outro professor que ele
copiou.79

(...)

Aí [o concurso] foi anulado! E como o professor não podia, [não poderia de modo algum
se] ficar sem professor, indicaram [para a vaga] o nome do aluno melhor, que naquela
época tinha se formado, e já tinha, já tinha passado havia muito tempo, já não era cru, já
estava trabalhando. Então ele se, no decorrer do tempo, fez, fez aqueles requisitos que
faltava fazer [Risos].

O Botelho também atribui ao seu professor caracteres transcendentes ao desempenho

profissional, peculiares apenas à figura do mestre. Conta, por exemplo, que, de certa feita, havia um

aluno de trombone no Conservatório que era visto constantemente com os lábios machucados,

muito feridos. O professor Costa Santos, embora não sendo seu professor, sugeriu-o que ficasse

uma semana sem tocar trombone, a que o aluno aquiesceu. Decorrido assim o período de uma

78 No português coloquial de Portugal, o termo “pequenino” ou “pequeno” é uma referência amorosa à criança ou
bebê, ao indivíduo infante. No Brasil, ele teria dito algo como: “Eu era o menininho dele!”, indicando especiais
afeição e carinho.

79 Naquela época, o concurso para provimento de cargos de escolas de música continha, dentre um dos principais
requisitos, a apresentação, pelos candidatos, de uma tese autoral e inédita, versando sobre questões da área. Este
modelo foi adotado tanto em Portugal quanto em algumas escolas de música brasileiras. No relato, o único
candidato do concurso havia copiado a tese de outro professor e apresentado à banca como de sua própria autoria, a
título de cumprimento de requisito para o certame. Tendo o membro da banca citado descoberto a farsa, e este, de
posse da tese original, pôde apresentá-la aos outros membros da banca, provando o plágio do candidato único, o que
provocou a anulação do concurso.
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semana, o aluno regressou ao Conservatório com os lábios curados. Então, Costa Santos explicou-

lhe que ele devia possuir alguma alergia aos componentes metálicos presente no bocal do trombone,

e que seria mais adequado a ele que deixasse este instrumento em virtude de um instrumento de

palheta, com o que não atravessaria os mesmos problemas labiais. Convidou-o, por fim, a estudar

clarineta. Aceitando o convite daquele professor, o aluno voltou-se para o estudo deste instrumento

e, mais tarde, segundo relatos do Botelho, foi tido como um conceituado clarinetista, em Portugal.

Curiosamente, anos mais tarde, de certa feita, o Botelho adotou procedimento semelhante a este.

Recebeu por aluno um clarinetista chamado Cosme Silveira, em cuja técnica percebeu que havia

mais similitude com o fagote do que com a clarineta. Julgou que, para não desmotivá-lo, deveria

permitir que este se formasse em clarineta na sua classe e, quando concluído o curso, sugeriu-o que

fosse estudar fagote com o professor Noël Devos, fagotista e seu colega de orquestra. O aluno

consentiu, e fez o curso de fagote completo, mesmo já tendo sido formado em clarineta. Cosme

tornou-se profissional de fagote e rapidamente empregou-se como fagotista da Orquestra Sinfônica

Nacional (OSN-UFF), hoje sediada na Reitoria da Universidade Federal Fluminense, na cidade de

Niterói, Rio de Janeiro. Ainda hoje possui este emprego. Portanto, pode-se dizer que o mestre não

está preso à sua técnica. Ele dispõe de sensibilidade e experiência, pois jaz sobre um caminho de

vida percorrido. O professor Alberto da Costa Santos foi um mestre sábio e estimado pelo Botelho,

assim como este tem sido para seus discípulos.

Por outro lado, devemos observar que o fato de o Botelho conseguir trazer consigo, ainda

hoje, as lembranças iniciais das carreira e história de vida de um clarinetista português, aluno de seu

professor, que teria se introduzido musicalmente pelo trombone, confirma as acentuadas coesão e

unidade que encontramos nos grupos sociais soerguidos por um mestre e preenchidos pelos seus

discípulos ao seu redor. As memórias de todos os discípulos são persistidas no grupo por uma

unidade comum, pelo imperativo do estabelecimento de uma identidade e de uma malha consistente

de lembranças conjuntas, consoante o anteriormente exposto a partir do compartilhamento da

memória, visto em HALBWACHS (2006). Assim, as memórias, uma vez coletivizadas, ganham

pertencimento a todos os integrantes do grupo que, deste elo comum, definem os traços do grupo,

sua história, ideologia e concepções.

Possuir um único mestre em toda a vida não implica, de modo algum, em fragilidade do

discípulo ou de sua formação, mas sim na união e respeito pelo mestre a que o discípulo se faz

submetido. Mesmo as relações entre os discípulos e o meio externo ao grupo tendem a ser mediadas

pelo mestre, seja por solicitação do próprio discípulo, precavendo-se contra um meio que possa ser

crítico ou hostil, seja por recomendação do seu mestre, mais experimentado no mecanismo social do
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ambiente profissional (SHANKAR, 1978). Ainda, é de consideração do discípulo que, dada a

bagagem recolhida no curso de vida do mestre e a sua perícia, este saberá lançar-lhe uma visão mais

sólida e consistente a respeito de suas reais possibilidades técnicas, aferindo com boa acurácia como

será seu desempenho público em meio externo ao grupo. Por outro lado, o controle, pelo mestre, das

relações do grupo com o meio externo assiste na edificação das homogeneidade e identidade entre

ele e seus discípulos, conferindo prática coletiva e, portanto, memória. Todavia, esta coesão do

grupo de um mestre não significa, necessariamente, isolamento por parte dele. Em outras palavras,

o grupo e seu mestre dirigente não flutuam alheio ao resto do mundo, assim como não se desejaria

que assim o fosse. O grupo, embora coeso, sempre detém certa alteridade. O aprendiz não está

proibido de relacionar-se com a comunidade profissional, mas espera que sempre se reporte à

experiência do mestre para tal, pois qualquer interação é-lhe também um desafio e uma provação,

donde a avaliação pelos mestres externos de seu desempenho recai não só sobre si mesmo, como

futuro profissional, como também resvala sobre a escola de seu mestre, que o teria permitido expor-

se. Podemos perceber este mecanismo em diversos pontos da vida do Botelho, como quando seu

professor, reconhecendo seu progresso, dispõe-se a indicá-lo para a prova de admissão do

Conservatório do Porto, ou quando, já nesta nova instituição, seu então professor, o clarinetista

Alberto da Costa Santos, fá-lo conduzir de sorte a compor o corpo executante da Orquestra

Sinfônica do Porto, afiliada ao Conservatório, e da qual ele mesmo, este mestre, era o chefe do

naipe de clarinetas. Ainda, mais tarde, o Botelho reproduzirá este comportamento peculiar do

paradigma Mestre-Discípulo, quando selecionará seus alunos para participar de concursos para

bandas e orquestras, ou mesmo competições de música, como concursos de música de câmara ou

prêmios de empresas ou instituições. Para o discípulo, a recomendação do mestre para determinada

exposição pública (quer um recital, um concurso ou uma competição qualquer) dá-lhe coragem e

força, pois confia no mestre a sua sorte, sua carreira e sua vida. O discípulo engajado no grupo do

mestre jamais o contesta, ainda que diante de dificuldades, temores e dúvidas, inerentes à trajetória

de aprendiz. O mestre sabe o que faz; sua indicação inspira, no discípulo, confiança em si mesmo. E

foi assim que o Botelho preparou e aprovou uma miríade de alunos nos certames para os mais

diversos postos de bandas, orquestras e escolas de música brasileiros.

O discípulo aprende a confiar no mestre a sua trajetória profissional, a sua identidade e,

inclusive, o seu futuro e a sua vida, desde os primeiros meses após seu ingresso no grupo. Talvez

esta seja, também, uma condição de permanência naquele agrupamento social. Há um ocorrido

neste sentido na vida do Botelho que evidencia claramente o grau em que o discípulo se faz sujeito

perante a voz do mestre. Quando o Botelho inscreveu-se como aluno no Conservatório de Música

do Porto, não possuía instrumento. Assim, utilizava uma clarineta da banda gentilmente cedida a
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ele.80 Entretanto, as clarinetas da banda a que pertencia o jovem Botelho eram todas muito simples e

rudimentares, em geral instrumentos de 13 chaves (as clarinetas profissionais têm, no mínimo, 21

chaves), oferecendo poucos recursos e muitas dificuldades de realização técnica, emissão de som e

afinação. Os limites do instrumento foram logo alcançados e o Botelho, oprimido ao se ver

impedido de realizar os estudos e obras para clarineta como os demais alunos de seu mestre,

possivelmente equipados com instrumentos completos e de boa qualidade, cogitou fortemente

desistir do curso no Conservatório e abandonar a música. Quando fora comunicar ao seu mestre a

sua desistência, viu-se impelido a continuar diante das segurança e firmeza da palavra do mestre, a

conduzi-lo no sentido da continuidade dos estudos.

Aí então, [trecho ininteligível] com 16 anos, eu estava com... [quando] eu entrei para o
Conservatório eu tinha, devia ter uns, doze, treze anos, assim, e eu tava muito, muito
complexado porque o clarinete que eu tinha do meu pai era um “pica-pau”, de 13 chaves,
[no qual] o Si natural grave era aqui [mostrando o detalhe de digitação do instrumento
rudimentar com que ele estudava], como [você] vê, ele tinha uma chavinha no meio do Lá.
Quando eu vou em Portugal e eu entro na banda, vejo aquele armário com os instrumentos
antigos, e digo: “uma porcaria dessas foi minha! Foi com isso aí [que eu estudei]...”. Então,
eu fiquei me sentindo complexado, porque eu era o único aluno do Conservatório naquele,
naquela época que tinha um instrumento assim. O resto [dos músicos e alunos da
instituição] era tudo instrumento Buffet, não é [usavam instrumentos de qualidade, como da
marca Buffet Crampom]? [ou da marca] Selmer [que são muito superiores à clarineta de 13
chaves que ele tinha para estudar]! Aí eu comecei a [desistir]. Eu não contei pra ninguém,
eu disse: “Eu não vou estudar música. Eu não quero mais.”, comecei a conversar com o
meu pai. E não contei pra ninguém. No último dia de aula, meu professor Alberto da Costa
Santos, [este era] o nome dele, já falecido, já. E ele [disse]... “Vamos... é... renovar a
matricula, não é?”. Em vez de [eu] dizer “Não!”, disse “Sim!”. Você veja: “Sim!”. Quer
[dizer]: “Sim!”. Que tempo leva? Um décimo de segundo, não é? Um décimo de segundo
naquela hora, naquele décimo de segundo, eu modifiquei minha vida. Eu ia [deixar] de ser
músico. Aí então ele [o seu professor de Clarineta, Alberto da Costa Santos] deu o golpe
final: “Bem, o Conservatório vai comprar três clarinetes, só que era no Sistema Alemão...
[de furação de] Clarinete... [eram clarinetas fabricadas sob o denominado Sistema Alemão
de digitação, também referido como Sistema Öhler. Além da furação e posicionamento das
chaves ser ligeiramente diferente do sistema francês (Sistema Boehm), a digitação de
algumas notas sofre mudanças] (…). Então, sabe que o que acontece é o seguinte: eles
compraram três clarinetes [no] Sistema Alemão, e o meu professor disse pra mim assim:
“Olha, desses três clarinetes, uma maravilha!, desses três clarinetes que vão chegar aí eu
vou escolher o melhor pra você!”. Aí foi a facada final, o golpe fatal... (…). Não tinha mais
como recusar mais [Risos].

Botelho prosseguiu o curso completo no Conservatório de Música do Porto com uma clarineta

em Si bemol confeccionada sob o sistema Öhler (alemão), pertencente àquela instituição, em

oposição à maioria dos colegas de curso e dos demais clarinetistas portugueses. Próximo ao final do

curso, na altura dos dezesseis para dezessete anos, o Botelho já era integrante da Orquestra

80 Como muitos músicos profissionais de sopros, no Brasil e em Portugal, iniciam-se em bandas de música, e dado o
alto valor monetário para a aquisição de um instrumento musical, é então uma prática comum que a banda ofereça
ao aluno o instrumento emprestado, de modo que ele possa levá-lo para casa a fim de estudos e, conseqüentemente,
utilizá-lo para fazer aulas com seu professor ou, ainda, em outras atividades profissionais.
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Sinfônica do Porto, embora ainda não possuísse clarineta em Lá. Devido a esta precariedade de

recursos, desenvolveu notável habilidade como transpositor, inclusive em leituras à primeira vista.

Provavelmente a desconfortável transposição de Lá para Si bemol não o assustasse muito, pois seu

pai, naquele momento, oferecera-lhe comprar uma clarineta em Lá (no sistema Boehm, francês), a

que o Botelho recusou, pois sentia mais segurança em manter-se trabalhando com um único sistema

de digitação, a despeito da necessidade de transporte, do que ser forçado a executar dois

instrumentos confeccionados em sistemas diferentes, muito embora livre da imposição do

transporte. Ainda hoje, o Botelho tem grande facilidade em tocar transportando; logo, muitos

excertos orquestrais virtuosísticos para clarineta em Lá ele executa, in continenti, tanto na forma

original quanto na transposta, ambos de memória.81

Após formar-se no Conservatório, aos dezoito anos de idade, quando o mesmo requisitou a

devolução do instrumento, o Botelho adquiriu um par de clarinetas profissionais no sistema Boehm

(francês). Desde então, vem trabalhando apenas com este sistema e passou a usar a clarineta em Lá

na orquestra e em música de câmara sempre que solicitado, exceto em raras passagens onde a troca

se apresente tão imediata e curta que a execução se faça mais simples se transportada do que

efetivando a substituição entre os congêneres. Hoje, o sistema francês é dominante no mundo e

vastamente utilizado em quase todos os países onde se toque clarineta.

Aconteceu uma coisa engraçada lá [comigo] uma vez, depois..., você sabe que o Fá natural
no clarinete nosso, Buffet [Sistema Francês], é com o dedo que indica da mão direita; Lá no
[Sistema Alemão] é Fá sustenido [a mesma posição do Fá natural no Sistema Boehm,
francês, equivale ao Fá sustenido no Sistema Öhler, alemão], e quando a orquestra deu um
acorde, eu estava lá no Fá sustenido ao invés de Fá natural [Risos] e o maestro [gritando]:
“Mi natural! Mi bemol!” [notas de efeito], e eu dizia: “Não...”; todos olhavam para mim, eu
estava no acorde, estava na posição certa, estava... [e alguém da orquestra, próximo a ele,
alertou-o, dizendo:] “Mas é você quem está dando Fá sustenido!”. [e ele, surpreso, vendo o
que aconteceu:] “Não! Ah, é!” [Risos]. Então, depois, eu mudei. Com, com... [Quando eu
estava] com 18 anos eu me formei, e logo um mês depois eu tava com um clarinete em Lá e
um em Si bemol, profissional, bonito.

81 Nas orquestras sinfônicas e em música de câmara, utiliza-se dois congêneres da clarineta: um afinado em Si bemol,
que soa, portanto, um tom mais grave da afinação de efeito, e um em Lá, que soa, portanto, uma terça menor (um
tom e meio) mais grave. A grande maioria do repertório e suas respectivas edições selecionam dentre um ou outro
congênere de acordo com a dificuldade técnica do trecho, pois a pequena diferença de um semitom entre as duas
clarinetas pode reduzir um excerto com muitas alterações, como, por exemplo, Si Maior na clarineta em Si bemol,
para um trecho bem mais simples, como, por exemplo, Dó Maior na clarineta em Lá (considerando a tonalidade de
efeito Lá Maior). Este foi o procedimento adotado no Concerto para Clarineta e Orquestra em Lá Maior de W. A.
Mozart, K 622. Quando o músico dispõe apenas de um dos congêneres, todavia, ele deve ler o trecho escrito para o
outro e tocar as notas correspondentes ao instrumento que está usando. Este gesto, algumas vezes muito árduo
tecnicamente, é denominado transporte (porque a clarineta é confeccionada segundo afinação em diferentes alturas,
é denominada um instrumento transpositor). Assim, o músico que transpõe se vê obrigado a substituir toda a sua
execução enquanto lê e executa. Clarinetistas transportam facilmente trechos para clarinetas em Dó, hoje muito
raras, porém muito comuns nos primeiros anos do Classicismo, para clarineta em Si bemol. Contudo, transportar de
Lá para Si bemol pode acarretar em passagens técnicas bem mais complexas. Um estudo mais detido sobre este
assunto pode ser encontrado nos textos de ALBERTO (2004) e ALBERTO (2005), mormente no primeiro.
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O Botelho afirma que, apesar de ter tido formalmente apenas um professor de clarineta (a

saber, o Alberto da Costa Santos), ele possuiu, na verdade, muitos mestres. Porque aprendeu

notavelmente com todos aqueles com quem trabalhou e atuou no ambiente profissional, mesmo

especialistas de outros instrumentos. Igualmente, aprendeu com todos os instrumentistas e

profissionais de música que tinha a oportunidade de ouvir, quer ao vivo, quer pelo rádio ou em um

disco de vitrola que lhe houvesse. Considerava-se, ainda, talvez o maior ouvinte das rádios

portuguesas que difundiam programação de música sinfônica e de concerto.

Eu, eu..., tudo o que acontecia à minha volta eu tomava conhecimento, tomava nota. Se eu
ia ver um concerto de piano, por que eu ouvia concerto de piano! Porque nossos jovens se é
[o caso de] violinistas, vai ver violino; se é pianista, vai ver piano. Se de câmara de
clarinetista, vai.... Não! Tem que ouvir tudo! Eu disse: “Se eu conseguir fazer no meu
clarinete o que esse cara fez no piano, vai ser uma maravilha!”.

Eu me lembro que a vitrola começou, era com manivela! Com aquela campana pra fora! Eu
era desse tempo! Ou então ouvia no rádio! Eu do... da Rádio Nacional de Portugal, era o
maior, meu, meu, ouvinte de rádio [ele era o maior ouvinte da Rádio], se tinha um dia lá,
pra procurar na Rádio Nacional do que na Rádio Missão Nacional, pra ouvir só música
clássica que tinha lá. [Das duas rádios disponíveis, ele era assíduo em ambas]

A trajetória de vida do Botelho demonstra que a música de fato não pode ser apreendida por

outro viés que não o contato com o corpo, com o gesto articulado em linguagem, e com a exposição

social e coletiva ao fenômeno protomusical (ZUMTHOR, 2010; HALBWACHS, 2006). Observar

um pianista executando ao instrumento traz, pela protomúsica percepcionada durante as modulações

dos estados da consciência, um influxo de informações para o espírito talvez impossível de ser

equiparado por qualquer outro mecanismo (BERGSON, 1927). Este influxo visita memórias e

extrai sentimentos daquele espírito, produzindo novas memórias e germinando a música na

superfície profunda do referido espírito do apreciador. Essa conjugação de memórias e sentimentos,

bem assim, provoca a inevitável erupção de gestos semanticamente significados, que o músico fará,

portanto, transmutar-se em renovada protomúsica. A exposição de um músico à arte de um outro

modifica indelevelmente a sua maneira de tocar, pois lhe incita a memórias e sentimentos

adormecidos em seu espírito, como também lhe preleciona sobre as possibilidades e soluções

protomusicais para bem exumá-los das suas galerias subterrâneas, onde habitam. Porque o

sentimento relampeja à cabeceira do espírito, ouvir música transforma ininterruptamente os

músicos, como também o faz a todas as pessoas. Por isto, Botelho nunca deixou de ouvir a tudo que

podia. Pois sabia que, antes de ser um eminente músico, seria preciso ser um extraordinário
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apreciador. E um mestre nunca pode deter-se em seu trilho, mas lhe impera seguir sempre no

caminho infinito sobre que este se debruça ao levá-lo consigo.

3.3- Uma Maneira Diferente de Tocar

O caminho de um músico não reside apenas no apurado desenvolvimento técnico de sua

habilidade instrumental ou de seu arsenal teórico sobre as variadas disciplinas da Música. Muito

mais do que isto, o músico é um artista e, como tal, deve senhorear a arte de expressão de seus

sentimentos. Por mais penoso que seja o aprimoramento de sua técnica mecânica, este será sempre

subserviente à necessidade implacável de exortação dos sentimentos que ora recolha às memórias

de seu espírito. Desvela-se, assim, diante dele, uma tarefa muito complexa e que lhe furtará anos de

intenso labor e a esmerilhação de si próprio por toda a vida. Dessarte, o caminho de um músico é,

em muitos aspectos, um trajeto monástico de auto-descobrimento e externação. Primeiramente,

precisa conhecer seus sentimentos e suas memórias, adestrando-se na prática de evocá-los. Deve

então admiti-los como uma construção coletiva e social, aprendendo a dor e a intensidade de cada

qual. Impera, por fim, não só arregimentar coragem e ousadia para denunciá-los ao mundo, como

também soerguer forças para suportar o isolamento de sua longa busca. Neste sentido que o Botelho

afirma, citando as palavras de seu mestre Alberto da Costa Santos: “O meu professor me dizia que

música é um asilo.”. É um asilo em si próprio, pois seu material reside todo no espírito, e de lá deve

ser lavrado.

Se a arte surge pelas modulações da memória no espírito, expurgando sentimentos

semelhantes àqueles anteriormente vividos, em consonância com o demonstrado a partir de

BERGSON (1927) e BERGSON (2006), então ela é em grade parte constituída por elementos

provenientes do sujeito que a manifesta, por sua presença, sua impressão do mundo e sua

subjetividade. Por isso, cada músico é único. E cada qual obrará a sua maneira de expressá-la, a sua

forma de comunicá-la e de vivê-la. Assim, a maneira de tocar de um músico é, idem, sua identidade,

sua personalidade e sua construção de si perante a alteridade de suas memórias e sentimentos,

coligidos no decurso de sua vida vivida.

Ao recolher a música que canta nos cordões subterrâneos de seu espírito e expulsá-la para a

concretude da matéria, o músico confia em sua perícia arquitetônica para formatá-la, como em sua

criatividade para concebê-la enquanto forma estruturada (HANSLICK, 1992). O sucesso de sua arte
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dependerá de sua competência plástica em cerzir a protomúsica no sentido de fazer corresponder,

num gesto social, o sentimento que sente ao que se encontra adormecido nos espíritos de seus

apreciadores, incitando-lhes a revivê-los. O apreciador, por sua vez, vê-se implicado a fruir e

apreciar a protomúsica que recebe, em face de que emitirá seu juízo de valor. A música de um bom

músico não convida, acomete. E o apreciador, a seu turno, discernirá imediatamente aquele artista

que lhe assaltou o espírito ao fundo e lhe furtou de seu estado latente de sobrevivência lânguida ao

reboliço sôfrego do espírito vivo e efervescente. Neste momento, o apreciador reconhece como

gênio aquele músico que, a despeito de todos os outros ou de ter executado as mesmas obras já

muito conhecidas, foi capaz de mais vertiginosamente surpreendê-lo. Porque mergulha fundo, a

música é tão pugnaz, tão pungente. E a admiração do apreciador pelo gênio é muitas vezes

devocional e sacralizadora. De certa forma, isto explica um pouco dos apego e admiração dos

discípulos pelo mestre, como também institui ao mesmo uma posição transcendental ou excelsa.

Desta sorte, o mestre se torna, no meio social em que opera, célebre pela sua maestria protomusical,

pela sua competência ao conjugar sentimentos e formas, assim como, pela dificuldade de ser

imitado ou reproduzido em sua maneira de tocar por parte dos outros profissionais do meio, o

mestre é elevado sobre eles, conduzido para uma esfera de sublimidade espiritual e transcendência.

Talvez por isso ELIAS (1994) tenha atribuído a denominação de “sublimação” ao longo processo de

desenvolvimento evolutivo percorrido pelo artista na formação e consolidação do gênio. Porque

verter-se em gênio é transportar-se para muito além de todos os outros, é sublimar a sua técnica e a

sua sensibilidade artística, é dominar a maestria, e é, sobre todas as coisas, asilar-se em si mesmo

para profunda e lancinante lapidação interna. Por conseqüência, conquanto um mestre se manifeste,

sua genialidade sempre será uma certeza e um consenso.

Eu fui tocar numa, numa, numa... congregação [ou confederação] no Rio de Janeiro
chamada “Avatar”. Espírita. E eu conheci o marido da, da... O ex-marido da Fernanda
Canaud [pianista carioca] era amigo deles lá. Então organizaram um concerto para eu tocar
lá. E eu tocava num lugar qualquer, e quando começava a... cumprimentar [quando
terminou o concerto e as pessoas foram cumprimentar o Botelho pelo concerto], chegou
uma senhora perto de mim e disse assim: “O senhor é um iluminado, né?” [risos]. [Diz,
batendo as mãos, para ressaltar a informação.] Não é iluminado, eu sou, eu sou, é que eu
levo a sério a coisa! Ninguém nasce tocando clarinete! Você toca clarinete se você quer
tocar bem clarinete!

Contudo, a experiência do mestre lhe confere uma percepção de sua trajetória mais lúcida e

madura do que a daqueles que o cercam, possuindo muita sensatez sobre o impositivo de se trilhar o

árduo e longo caminho para se tornar mestre. Portanto, o Botelho repudia a opinião pela qual se

considera que a excelência de seu desempenho seja produto de uma dádiva ou um atributo de
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nascença. Ressalta ele que não: é preciso esmero e persistência, e, por isso, qualquer pessoa estará

apta a atingir o mesmo patamar, desde que percorra a trajetória necessária para se erigir em mestre

com a devida pertinácia e abnegação. De acordo com ELIAS (1994), este é o curso da sublimação,

do burilamento extremo que constitui a gênese do gênio. Todavia, se nem sempre é fácil aos

discípulos do mestre supor ou compreender com clareza o seu trajeto de vida, motivo pelo qual

mais ainda o admiram e buscam sorver de seus conhecimentos e experiências, para os apreciadores

da sociedade, o público em geral, entender as relações causais por que se alicercem o talento de um

mestre é algo ainda mais distante e abstrato. Talvez, para muitos, o mestre mesmo não faça sentido,

dada a inabilidade daqueles em aferir como este teria aperfeiçoado em tão alto grau a sua arte.

Isso, depois começava a criar lendas [falácias sobre seu talento], começa a criar um monte
de coisas [do tipo] do cara dizer assim... É, é... [citando um exemplo que acontecera] eu
tava tocando, até que acabou o concerto, e... um cara entrou no camarim, e disse assim...
(…). Olhou pra mim e disse assim: “Filho da puta!” [risos] Eu comecei a [trecho
ininteligível], comecei a rir! [E o Botelho pergunta ao ofensor:]  “Que que é isso, cara?”. [O
sujeito insiste:] “Filho da puta!”, e foi embora! Quando chegou na porta, abriu a porta e
olhou pra mim assim [dizendo] “Vai tocar bonito assim na puta que te pariu!”. [Risos]. [O
ofensor, na verdade, estava elogiando o desempenho do Botelho, embora usasse como
termos para tanto os palavrões proferidos].

A penetração do Botelho no meio sinfônico brasileiro não se deu, concordante ao já exposto

neste Capítulo, pela conduta natural daquela conformação social, mas sim por imposição política,

necessária para que ele aspirasse por uma vaga em orquestra, diante do círculo cerrado e

protecionista que encontrou em território nacional. Seria, portanto, espontâneo que sua forma de

tocar clarineta, suas concepções artísticas e sua postura profissional, sobre a qual repousa toda a

escolástica distante de seu mestre, em Portugal, parecessem, de imediato, incongruentes à prática

encontrada no ambiente brasileiro, onde aquela escola era estranha e desconhecida. Por isso, a

técnica na clarineta que o Botelho apresentou quando chegou ao Brasil não era comum ao meio

musical de então. Não fora identificada pela prática local, vez que era originária de outra raiz. A

maneira de tocar dos clarinetistas profissionais ordinários discrepava da sua, e esta diferença parecia

ser muito patente, perceptível assim que o Botelho tomasse de seu instrumento e começasse a

preludiar. Mesmo para clarinetistas amadores, era notório que o Botelho havia alcançado um

patamar superior de execução na clarineta em relação à maioria dos músicos brasileiros de sua

época. Contudo, longe de ser um incômodo, seu fazer distinto era freqüentemente um motivo de

admiração por parte do meio musical, desde regentes e compositores até intérpretes de outras

especialidades. Botelho relata que o compositor Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), quando

escreveu o Choro, para Clarineta e Orquestra, obra de grande envergadura técnica e considerada
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atualmente uma das mais importantes obras brasileiras para esta formação, ele o havia dedicado a

um clarinetista paulista de seu tempo. No entanto, ao conhecer o Botelho, desistiu da dedicatória

realizada e decidiu alterá-la, dedicando então a sua peça ao Botelho, solicitando que ele a tocasse.

Esta obra foi premiada em concursos de composição (Botelho cita o Prêmio Shell) e,

provavelmente, editada no exterior, onde o compositor informa ao Botelho que lhe registrou a

dedicatória, olvidando definitivamente o clarinetista de São Paulo.

Contudo, em que era diferente a técnica do Botelho? Consoante o relatado, os músicos

sinfônicos de meados do século XX, no Brasil, possuíam muitos vícios interpretativos comuns à

prática tecnicamente superficial e leviana das Bandas de Música. Não havia o devido cuidado com

os parâmetros da música, como a articulação, a agógica, o timbre, dentre outros. Para estes músicos,

aparentemente, executar as notas corretas e satisfatoriamente afinadas era o suficiente. Todavia, o

Botelho apresentou uma escola que primava excessivamente pelo zelo com todos os aspectos da

execução: extrema gradação das dinâmicas, inclusive dependentes do autor e época; grande

variedade tímbrica, possibilitando coloridos orquestrais claros nas associações de clarineta com

outros instrumentos ou na confecção de um certo caráter ou outro; respeito ao estilo de cada local,

autor e período; acentuada paleta de articulações, vinculadas ao trecho, autor e época, à

instrumentação e ao texto musical (notas repetidas, saltos, etc.); elegância na emissão do som;

grande precisão no equilíbrio sonoro, tanto na dimensão das intensidades quanto nas do timbre e do

ritmo; fineza na agógica e fraseado, ao estilo operístico italiano, muitas vezes; transparência na

execução mecânica82; dentre outras peculiaridades.

Os músicos brasileiros não pareciam atentar para todas estas perspectivas da interpretação,

embora se revelassem, amiúde, tecnicamente competentes. Notou-se que, em virtude de suas

origens comumente associadas a bandas de música, e pelo repertório destas instituições, no Brasil,

estar centrado em gêneros populares simples ou arranjos de pouca desenvoltura técnica,

orquestrações despretensiosas e poucos recursos expressivos, a estes músicos não se deu azo para

que desenvolvessem estratégias avançadas de expressividade e manipulação protomusical, gestual e

interpretativa, de sorte a senhorear mais abrangentemente os parâmetros da execução musical em

toda a sua riqueza.

Em virtude do destaque que a carreira do Botelho descerrava sobre si, os profissionais ao seu

redor buscavam entendê-lo e copiá-lo. Para o mestre, a validação social de seu esforço é muito

importante, pois o projeta como tal diante do meio, ratificando a sua proficiência e a qualificação do

82 No vocabulário musical corrente, a boa regularidade e transparência mecânica da execução é referida como “tocar
explicado” ou “tocar pronunciando as notas”, e é considerado atributo de solistas virtuoses ou músicos muito
experientes, de sobressaltada exuberância técnica.
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grupo que coordena, muitas vezes conduzindo novos discípulos até ele, robustecendo seu grupo. O

Botelho rapidamente se viu conhecido em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidades onde atuou mais

intensamente. Mais tarde, vindo a apresentar-se em inúmeras cidades brasileiras, tanto inserido no

corpo executante da orquestra quanto em ocasiões solo, Botelho obteve, pouco a pouco, seu nome

vastamente difundido e admirado no território nacional. É usual que, ainda hoje, muitos alunos se

desloquem de outras cidades para vir estudar com o Botelho, fazendo aulas particulares em sua

residência, no bairro da Gávea, Rio de Janeiro.

Eu ia tocar e todo mundo ficava... [admirado, e sempre] vinham conversar comigo. Não sei
que tanta... [eles perguntavam:] “Qual é a marca do seu instrumento?” Enfim, e reclamam
comigo: “Mas a minha [clarineta] também é igual!” [demonstra que o problema não é a
marca do instrumento, mas a maneira de tocar].[E o Botelho responde:] “Alguma coisa está
errada com você!” Então nós fomos com a [Orquestra] Sinfônica Brasileira tocar um
concerto em São Paulo, e nós tocamos Daphnis et Chloé [Ballet em um ato, de Maurice
Ravel (1875-1937)], e tinha um crítico musical lá que tocava clarinete. Eu estava
conversando com o Norton [flautista da orquestra], e tem uns solinhos lá [canta os solos a
que se refere] no clarinete. E ele veio assim: “Qual a marca do seu clarinete?”. [E o Botelho
respondeu:] “É um Buffet.” [Buffet Crampon, marca profissional francesa]. “E eu aqui com
uma Vandoren...” [provavelmente a boquilha]. [E o crítico retrucou:] “E eu também tenho
um clarinete igual, e não tenho o som que o senhor tem num concerto no [Theatro]
Municipal!”. Aí o Norton diz assim: “Você sabe quem é ele?”. [E o crítico respondeu:]
“Não!”. [E o Norton elucida:] “É o Botelho!”. [E o crítico se espanta:] “Aaaaaah! Você que
é o Botelho???”. [Exclamando com espanto]. Você vê, eu já era conhecido e eu não sabia!

Embora os músicos brasileiros, incluindo os colegas de orquestra, mostrassem-se surpresos

com a técnica do Botelho, e, por conseguinte, procurassem se inspirar nos aspectos artísticos da

mesma, para muitos, aparentemente, ainda parecia restar alguma dificuldade em compreender os

caminhos da maneira de tocar daquele mestre. Não compreendiam o que o Botelho teria feito de

diferente, pois não lhes era permeável o caminho que ele seguira. Quanto mais discrepante o

Botelho soasse em relação aos músicos brasileiros de então, tanto mais admirado e incógnito

aparentava. Em sua fala, Botelho reconhece este incômodo de seus colegas, e busca explicá-lo pelo

fato de que fora preparado, em sua formação, para tornar-se um músico sinfônico, o que demanda

grande apuro técnico e artístico, além de alta sensibilidade estilística e muito rigor expressivo, pois

a orquestra é um ambiente eminentemente solístico e acentuadamente exigente, enquanto os

músicos brasileiros, por terem sua educação musical muito associada às bandas de música, onde a

exigência técnica do repertório é significantemente menor, têm uma formação pautada por lacunas

interpretativas que, eventualmente, vêm a pronunciar-se no contexto de uma orquestra sinfônica.

Botelho aponta que ele também foi músico de banda, porém ficou pouco tempo nesta instituição,

ingressando desde cedo no corpo executante de uma orquestra sinfônica. A sua formação



154

profissional foi direcionada para isto. Os músicos brasileiros, contrariamente, demonstravam uma

formação profissional generalista e licenciosa, mais voltados para a execução coletiva que para

atividades como solista. Ainda, passam longos anos em bandas de música, onde, mesmo depois de

incorporados em orquestras, ainda freqüentam e têm, naquelas, parte acentuada de sua prática

profissional. Devido à carência de orquestras sinfônicas no Brasil, em especial à altura da chegada

do Botelho, a maioria dos músicos se empregavam em bandas militares, pois a carreira militar era

segura e farta em vagas, ao contrário do meio sinfônico, escolas de música estatais ou de

universidades.

O Botelho percepciona que a banda de música, no Brasil, assumia uma postura muito próxima

do músico amador, traduzindo certa languidez profissional. O seu repertório aparentava singeleza e

pouca exigência técnica; havia poucos solos; os locais de apresentação das bandas de música eram,

em geral, abertos, em praça pública, ou em ambientes acusticamente desfavoráveis, conforme

descreve WEHRS (2000). Conseguinte, os arranjadores, compositores e instrumentadores de bandas

priorizavam pouca complexidade orquestral e ênfase em solis (em lugar de solos), mormente

operando a partir de naipes.83 O músico de banda, desta forma, habitua-se a tocar forte e

austeramente, desprezando as nuances e delicadezas expressivas, pois estas veriam sua apreciação

obstaculizada pela ausência de um ambiente de concerto acusticamente apropriado, como um teatro

fechado, e não um coreto ou pátio público, onde lhe seria impossível exprimi-las. Porque tocam

muito em conjunto e regularmente sob marcação rítmica clara e definida, estes músicos encontram-

se naturalmente cerceados quanto às suas possibilidades agógicas, afeiçoando-se por pouco

valerem-se delas. Embora a banda de música abrigue, no Brasil, proeminente função musicalizadora

e exprima, em grande parte, a aspiração musical popular, incursando mesmo nas mais remotas

cidadelas do interior, franqueada às mais divergentes camadas sociais e intérpretes de todas as

idades, por isto mesmo seu repertório tende a ser mui acessível e adaptável a qualquer condição de

execução, mesmo aquelas mais singelas consoante ao corpo executante, qualidade de seus

instrumentos, nível técnico dos intérpretes e ambiente físico de execução. Identicamente, as bandas

militares e profissionais, ainda que munidas de substancioso corpo de executantes e instrumentos de

boa qualidade, vêem-se, amiúde, impelidas a execuções em locais adversos, donde optam pelo

repertório cuja composição e instrumentação ali se amolde, voluntariamente vilipendiando recursos

expressivos caros e meritórios, porém impossibilitados pela conjuntura de execução.

83 Um solo é um trecho escrito para execução por apenas um dado intérprete, em geral explorando a desenvoltura e
idiomática de seu instrumento. Por isso, espera-se de um solista alta proficiência técnica e expressividade. Um soli
é, a seu turno, um trecho composto para execução por um dado naipe (e não apenas um componente deste), portanto,
menos voltado para a técnica apurada do instrumento e mais centrado no seu caráter melódico-estrutural dentro da
obra em que se encontra imerso.
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O Botelho, contudo, não se mostra opositor ao sistema de bandas. Defende que qualquer

grupo, seja uma banda, orquestra, grupo de câmara ou conjunto popular, pode realizar

interpretações de notável qualidade, se os músicos forem artisticamente bem preparados e

houverem cruzado a senda de uma educação sólida e zelosa em seus instrumentos. Ressalta que, em

Portugal, teria mesmo conhecido bandas de música de notável destaque artístico e desenvoltura

técnica e musical. Estas bandas, contudo, espelham-se em orquestras sinfônicas, tanto pelo seu

repertório, adaptado do acervo de obras para orquestras, quanto pelos seus procedimentos técnicos,

mirando sempre a extrema qualidade artística, a alta desenvoltura mecânica, e princípios

interpretativos muito apurados. Embora a prática de re-instrumentação do repertório sinfônico fosse

muito incomum no Brasil, em diversos outros países, como em Portugal ou em países norte-

americanos, este procedimento é usual, quer no contexto de bandas quanto em grupos ainda

menores. O Botelho cita, em algumas oportunidades, um quinteto de metais que conhecera, tocando

adaptações de obras do repertório orquestral e realizando proezas técnicas a partir de seus arranjos,

criados especialmente para o referido grupo.

De qualquer sorte, o Botelho ressalta que as bandas militares, em Portugal, primavam tanto

pela excelência técnica que seus músicos pareciam inclusive fazer pequenas campanhas de caça a

talentos pelo interior do país, de modo a privilegiar o ingresso na corporação àqueles que,

porventura, propiciarão maior enobrecimento artístico ao grupo. Se o indivíduo fosse menor de

idade, seu caminho deveria ser institucionalmente facilitado, em virtude do imperativo de se

sustentar uma banda militar de alta qualidade na referida corporação.

No Brasil, esta prática não existia e as bandas civis ou militares, seja profissionais ou

amadoras, dificilmente executavam adaptações complexas do repertório sinfônico, como sinfonias,

poemas sinfônicos ou concertos. Também não era comum obras solo ou, possivelmente, alguma

preocupação institucional com a manutenção da qualidade artística daquele grupo musical dentro da

corporação.

Mas o que tinha muito bom lá, em Portugal, eram as bandas militares. A Banda da Guarda
Republicana de Lisboa era muito boa! Foi considerada a segunda melhor banda do mundo,
porque a primeira era a da, lá da República Francesa. E a segunda era: Lisboa! Eles
estiveram aqui no Brasil e foi um sucesso tremendo! (...) Eu tenho uma gravação aí da
Quarta Sinfonia de Tchaikovsky [Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893)] que, você ouve! Os
europeus quando fazem o arranjo de uma obra sinfônica para banda de música, eles
respeitam o máximo a idéia do autor. Os americanos já fazem [tudo diferente], mudam
bastante isso! E a Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, a introdução é tudo sopros, só! (...) Mas
[a banda] tem um naipe de sopros que são os mesmos da orquestra! E depois, o resto da
orquestra, [ou melhor,] da banda, fazem os [outros] instrumentos [, como] violoncelo, viola,
contrabaixo, (...), clarineta e fagote! (...). Violinos! Acho que isso ficou ouvindo aqui em
casa [outra pessoa que o visitou ouviu a gravação desta obra tocada pela banda, dentre
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outras obras, e se indagou, sem perceber que era uma banda tocando:] “Mas que orquestra
afinada, rapaz! Incrível!”

(...)

Aí depois, [ele] disse assim: “Mas tem um som diferente!”. Aí, o resultado: quando eu digo
a você, quando eu mostro o disco, o negócio vai avançando, lá também não tem violoncelo,
contrabaixo, não é outra orquestra [risos]. Então, são bandas muito boas! (...) Porque os
músicos da banda, quando entram em férias, que é o mês de setembro, naquela época, eles
saíam para suas cidadezinhas no interior de Portugal..., e onde eu morava, tinha um, em
cada bairro tinha uma banda de música! [Risos] Então eles vão, incumbidos de descobrir
talentos! Então você podia ser da praça, se inscrever como militar com dezesseis anos de
idade, com autorização dos pais! Então, eles... [o músico militar instruía os interessados:]
“Vai lá na minha cidade, tem tal [instrumentista muito bom] assim assim, tá aqui o
endereço dele!”, e [o aspirante a músico] era convidado pra fazer um teste, e ficava! Então
a banda é... [risos] Eu uma vez ouvi uma, em Lisboa um concerto de uma banda americana
em que tocaram o Concertino de Weber [Concertino em Mi bemol Maior para Clarineta e
Orquestra, Op. 26, de Carl Maria von Weber]! Tinha uns vinte e tantos clarinetes e tocaram
tudo nisso [fizeram a obra toda transpondo a sua excessiva carga destinada à clarineta
solista para todo um naipe de clarinetas da banda, e não apenas um solista]. Era um
clarinetón [massa sonora de clarinetas]! (…) Todos juntos! Então era isso! Não era um
clarinete só a tocar, era tudo... (...) O naipe inteiro! Claro, tinham outros clarinetes, que
tocavam sobre o violino, o primeiro violino, [risos], não era o naipe inteiro, mas tinham,
assim, uns oito ou dez estavam tocando! Os outros vinte que tinham lá, não sei lá tinham
não sei quantos elementos, era um... era uma orquestra sinfônica completa! Muito boa! Eu
quando eu ia em Lisboa eu não perdia um concerto. No Porto tinha banda do exército que
se chamava “Banda da Infantaria 6”. Todo domingo de manhã dava um concerto lá numa
praça lá, no jardim...

Botelho deixa transparecer que, embora de origem nas bandas militares, os músicos

brasileiros não eram maus músicos. Eram capazes, e, muitas vezes, desembaraçados tecnicamente.

Carecia-lhes, não obstante, a instrução necessária para uma mais primorosa manipulação da

protomúsica, de modo a melhor contornar e adornar a forma artística de suas interpretações. Note-se

que, pelo discurso do Botelho, a diferença da maneira de tocar entre ele e os músicos brasileiros

habita não nas possibilidades de recuperação de sentimentos e memórias do espírito, nem em

alguma limitação técnico-mecânica, mas sim na geração da protomúsica em si, ou seja, na acuidade

e pormenorização necessárias para uma eficiente transformação em linguagem e forma material dos

sentimentos amealhados do espírito. Conforme demonstramos, se a protomúsica é desprovida de

sentimentos (HANSLICK, 1992), então o intérprete e o compositor deverão ser muito hábeis e

sensíveis para que, pelo seu gênio, suplantem as limitações da matéria (ELIAS, 1994) e façam

eclodir, dos calabouços das memória e sentimentos coletivos (HALBWACHS, 2006), a estrutura

protomusical concretamente engendrada de tal sorte que traduza com perfeita precisão as

representações exatas que, atingindo os espíritos residentes naquele grupo, façam espontaneamente

irromperem deles, naquele mesmo instante, aquelas exatas memórias, antes adormecidas nos

abismos da história e da identidade mútua do grupo.
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Tinha... uma vez tinha um colega meu do Theatro [da Orquestra do Theatro Municipal do
Rio de Janeiro] que dizia para mim assim: “Botelho, você toca muito bem! Mas toca
diferente!”. [E eu respondi:] “Ué! Um dia, um dia eu [trecho ininteligível]”. Eu disse: “Ó!,
Você vai, vai fazer, vai fazer uma coisa comigo. Eu toco bem porque eu toco, toco
diferente? Ou toco diferente.... Eu toco diferente porque eu toco bem?”. Aí ele disse: “Isto
que está me deixando muito doido, ainda mais a partir dessa história!”. Então eu percebi
que aqui, que realmente havia lá em São Paulo e aqui no Rio uma..., uma espécie, assim,
de, de admiração da maneira como eu tocava! Porque eu fui educado, lá em Portugal, para
ser músico de [uma] orquestra sinfônica!

(…)

Eu digo, a maioria dos instrumentistas de sopros que eu conheci aqui foram militares! E
muito bons, os alunos! Eu vi um flautista aqui, o Ari Ferreira, e era impressionante aquele
cara! O Lenir Siqueira, dos bombeiros [Banda do Corpo de Bombeiros de Estado do Rio de
Janeiro], o Malamut, clarinetista, muito bom! O Jayoleno [dos Santos, professor da Escola
de Música da UFRJ] também! Todos foram militares! Menos o Malamut que era, era... de
origem judaica, eu não sei, mas o Jayoleno foi militar também! Então, houve uma
preparação deles. [Contudo,] Pra banda, eu não sei, não tinha aquela doçura, aquela
diferençazinha, uma [suavidade necessária para se tocar em orquestra]... É fácil fazer [esse
quê a mais], quando o cara é bom músico. Todos estes que eu citei foram militares e
tocavam muito bem na orquestra sinfônica. Então, mas eu fui preparado para isso. Por isso
que eu já tocava diferente!

Destarte, o Botelho indica que aqueles músicos brasileiros mais refinados tecnicamente e que,

oriundos de bandas, soeram trabalhar em orquestras, foram obrigados, por força do meio, a

modificar a sua maneira de tocar, acepilhando suas interpretações para se conformar a um maior

rebuscamento artístico, característico da música sinfônica. Todavia, isto é possível porque,

conforme o Botelho relata, no âmbito da orquestra, se um músico é capaz de esculpir a sua

protomúsica de tal sorte expressiva e bela, a sua interpretação agradará tanto àqueles colegas ao seu

redor que ele tenderá a ser copiado no mesmo sentido pelos instrumentistas dos outros naipes.

Ainda, a orquestra precisa soar homogênea, e isto inclui a sua conduta interpretativa. Um músico

sinfônico precisa inequivocamente dar o máximo de si, para que não seja ele a discrepar,

prejudicando o desempenho da orquestra em que toca. Explica o Botelho que: “Se você, veja bem,

se você está tocando no concerto na orquestra e, de repente, você faz um solo [cantando um

exemplo]. E o flauta [o flautista] vai responder pra você no mesmo nível. Senão, fica chato! Então

capricha!”.

Para o Botelho, “caprichar” pressupõe esmerar-se a todo o custo no sentido dos equilíbrio e

perfeição formal dos contornos protomusicais, esquadrinhando no belo as idéias que emergem do

espírito. Pois, para o mestre, o seu profundo engajamento na senda infinda seguida por toda a sua

existência é o seu maior compromisso de vida. Assim posto, exige este tanta abnegação, seriedade e

superação quanto se possa dar. O mestre jamais aceita sequer um resultado mediano, especialmente

de si mesmo. Sabe ele que, com o devido empenho, todos podem alcançar grandes realizações,

enquanto que, embora o controle de sua arte seja uma tarefa árdua e penosa, todo o esforço que
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demanda será sempre recompensado pelo brilhantismo e exuberância de sua atuação impecável. E

importa que assim o faça, pois respeita o meio social que o contempla e avalia, fiando-se que a alta

qualidade da arte que produz é franca e facilmente perceptível a estes apreciadores. Outrossim,

confia que é constantemente comparado a outros mestres e seus discípulos, mirando-se sempre por

sobrepujá-los, e, por fim, considera-se portador da missão máxima de conduzir ao seio social as

suas mais perfeitas imagens, representantes das memória e sentimentos coletivos. O artista é

escravo do sentimento de seu povo. A estrada do mestre é-lhe uma sentença, qual uma necessidade.

Pois o mestre não se sabe fora disto. Por isso, afirma que: “Muita coisa que eu tocava e que as

pessoas achavam que era muito difícil, eu tocava fácil! Por quê? Por que eu tinha uma formação,

talvez! Diferente, só isso! O material... Eu sou igual aos outros! Eles são iguais a mim!”.

O Botelho era tanto consciente da peculiaridade de sua maneira de tocar quanto o era da

influência que esta poderia causar no meio profissional brasileiro a partir de então. Percebia isto nas

reações das pessoas que o apreciavam, nas atitudes daqueles com quem trabalhava, no público de

recitais e concertos, no respeito dos compositores e regentes, na receptividade de sua presença e

atuação, na admiração de seus discípulos. Talvez por isso se motivasse tanto, tendo realizado tão

acentuado número de concertos e estreado tantas obras novas para clarineta, como as obras a ele

dedicadas dos compositores brasileiros Francisco Mignone, José Siqueira, Mozart Camargo

Guarnieri, César Guerra-Peixe, dentre muitos outros, tanto para música de câmara quanto obras solo

com orquestra.

Mesmo os mestres locais já estabelecidos, como o Professor Jayoleno dos Santos, catedrático

de clarineta na Escola de Música da Universidade do Brasil (atual Escola de Música da UFRJ)

desde 1949, permitiram-se influenciar pelo Botelho. O Jayoleno dos Santos, ex-músico militar,

adotou muito da prática sinfônica do Botelho, inclusive o hábito de utilizar a clarineta em Lá.

Conforme o Botelho conclui, no Brasil de seu tempo, ele fora o primeiro a utilizar o instrumento em

Lá na orquestra, a que todos lhe copiaram. O uso de então era se transportar todos os excertos para

este congênere. Hoje, a clarineta em Lá é, talvez, no meio sinfônico brasileiro, tão comum quanto a

em Si bemol, e possivelmente muitos músicos brasileiros hodiernamente sequer se dêem conta de

que, há poucas décadas, não se tinha o hábito de o clarinetista munir-se do par de congêneres em

orquestras sinfônicas, em solo nacional.

Por outro lado, a influência do Botelho sobre os mestres locais, como o Jayoleno dos Santos,

pode acrescentar novos e interessantes aspectos para um perfil mais consistente da escola brasileira

de clarineta. A perspectiva edificada por FREIRE (2000), centrada no fenômeno sucessório e

hereditário dos professores de clarineta da atual Escola de Música da UFRJ, a despeito de trazer



159

notável contribuição para perfilar a escola de clarineta no país, supõe as limitações da restrição

investigatória sobre documentos escritos. A abordagem oral empregada neste trabalho demonstra,

assim, uma nova dimensão, a partir da qual estes mestres da cadeia sucessória carioca

possivelmente não atuaram isoladamente, porém em estado de trocas com outros músicos que,

porventura, penetrassem no ambiente musical brasileiro. Destas trocas, percebem-se influências

significativas, como a do Botelho sobre o Jayoleno e seus discípulos, José Carlos de Castro e José

Freitas, sucessores na cadeira de clarineta daquela instituição. Pode-se interpor, daí, que a

consolidação de uma escola brasileira de clarineta revela-se muito mais complexa e coletiva do que

antes se acreditava.

E, eu acredito que, que eu contribuí muito pra que as coisas funcionassem. Eu me lembro
que eu tocava muito com Orquestra Jovem em São Paulo, aquela [Orquestra] Sinfônica do
Estado de São Paulo, Jovem, jovem.... Naquele tempo, (...), o mastro era o..., o sobrenome
dele era Serrano. Ele me convidava muito pra tocar, e quando eu ia tocar lá, os jovens de lá,
diziam: “Professor, continua fazendo isso pra que a turma no Brasil entenda que
instrumento de sopro também pode ser solista!”. Bom, naquela época, quem tocava no
Brasil, era Violoncello, Iberê [Iberê Gomes Grosso], o violinista (...). Canto, [trecho
ininteligível], ninguém mais sabia o que era um instrumento de sopro num concerto.

Então, o que acontece? Eles diziam assim: “Professor, vem aqui!”. Eu tocava, toquei com
todas as orquestras do Brasil aqui, eu toquei! Todas, até essas novas que começou
[começaram] a surgiu depois. Hoje, mas eu tenho mais de cinqüenta anos de orquestra
sinfônica (...).

Para o Botelho, uma síntese de sua forma de execução e da filosofia de construção

protomusical de sua escola está domiciliada na expressão “tocar bonito”. Esta faz supor toda a

complexa trama de manipulação lingüística dos parâmetros musicais e da estrutura protomusical

que encerra o belo de sua comunicação. A expressividade contida na boa lapidação do belo é tão

essencial que prescinde a outros problemas considerados graves de execução, como um eventual

erro de nota em alguma passagem ou problemas para se atingir determinada velocidade técnica na

mecânica do instrumento ou dos golpes de língua (staccato). Para o Botelho, o intérprete pode e

deve inclusive modificar ligeiramente os parâmetros de um texto musical em detrimento de um

desempenho mais orgânico e agradável. Relata que, quando fora executar a première do Choro para

Clarineta e Orquestra de Camargo Guarnieri, alterou ao seu gosto todas as articulações do tema no

decurso completo da obra, de modo a que ele soasse mais leve e solto, caracteristicamente

brasileiro84. Adicionou algumas ligaduras entre determinadas notas, deixando outras separadas.

Dissolveu muitas das ligaduras parafraseadas. Depois de testar e decidir as articulações que

considerou idiomaticamente mais apropriadas, voltou-se para o regente e para a orquestra,

84 Ou seja, que soasse mais próximo das articulação e acentuação pertinentes à linguagem da música brasileira.
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solicitando que todos copiassem e reproduzissem as mesmas articulações. Como o compositor

planejara comparecer à orquestra para assistir ao ensaio da obra apenas às vésperas do concerto, o

Botelho tomou a liberdade de proibi-lo de assistir àquele ensaio, embora se tratasse do compositor

da obra a ser executada, alegando que havia feito algumas modificações na obra e que ele teria uma

surpresa no dia do concerto.85 Sua justificativa principal, contudo, era que a orquestra já havia

ensaiado de acordo com seus ajustes e que, se o Guarnieri não as aprovasse, seria, de fato, de grande

dificuldade, àquela altura, que a orquestra retrocedesse todas as articulações às originais, pois isto

implicaria em remarcar muitas arcadas e respirações, e não haveria tempo hábil até o concerto para

tanto. O compositor aquiesceu e, no dia do concerto, o Botelho executou a peça conforme havia

idealizado. Ao final da apresentação, segundo o que narra, tendo visto o compositor chegando para

os cumprimentos, pediu que o fagotista Noël Devos se mantivesse ao lado dele, pois temia ser

agredido verbalmente pela sua ousadia. No entanto, Camargo Guarnieri o cumprimentou,

informando-lhe que a obra em questão seria editada no exterior proximamente, e que assim o seria

não só segundo a revisão então proposta por ele naquele concerto, como também oferecendo-lhe a

dedicatória.

Grande parte das obras que o Botelho executou e inaugurou, compostas por compositores

brasileiros, como o Choro, acima mencionado, ou o Concertino para Clarineta e Orquestra, de

Francisco Mignone, são peças de caráter nacionalista e, portanto, inspiradas nos ritmos e gêneros da

música brasileira. Botelho, dessarte, pesquisa e estima o idioma musical brasileiro, cujo

conhecimento se revelava imprescindível para uma execução apropriada das referidas obras. Não

obstante se visse tão embrenhado na música de concerto, também executava choros e outros

gêneros populares, e sabia como funcionava a sua linguagem e expressão. Para o Botelho, é

essencial que o músico saiba conduzir uma interpretação coerente com as características dos

gêneros populares que a mesma representa, especialmente se for uma obra brasileira, inspirada em

música nacional e executada por intérprete nativo. Por isso, para o Botelho, o músico brasileiro tem

a obrigação de conhecer e tocar muito caracteristicamente esta categoria de obras.

E quando [o Nelson Freire, pianista brasileiro] se meteu a tocar, eu já havia um pianista
famoso brasileiro tocando na TV Educativa [TVE], o Odeon [de Ernesto Nazareth]
[cantarolando o início da obra] (…). E tocou! Fez umas Variações! O teto quase caiu no
chão de tanta nota que ele tocou lá! Acho que isso foi, no bom termo, “sacanagem”. Logo
em seguida, botaram um conjunto tocando a mesma música! Cavaquinho, flauta, violão de
sete cordas [cantarolando o mesmo trecho] e por aí assim. Lindo de morrer!! Eu disse pra
mim, na hora eu pensei: “Se eu fosse pianista, jamais tocaria isso!” Então, mostra como é
que se toca!

85 Em geral, os ensaios de orquestras sinfônicas profissionais, e mesmo algumas amadoras, são abertos e gratuitos. É
possível se assistir aos ensaios ou parte deles livremente.
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O Botelho silenciosamente desaprova o pianista que executou o obra Odeon, tango brasileiro

de Ernesto Nazareth, pois o mesmo, provavelmente experimentado na música de concerto, preparou

um arranjo da obra circunscrito a um acentuado malabarismo técnico advindo das variações que

criou sobre o tema, e não à expressão artística da obra86. Mecanicamente, o pianista demonstrou

notável desembaraço na execução (nas palavras do Botelho, “O teto quase caiu no chão de tanta

nota que ele tocou lá!”). Contudo, estilisticamente, o pianista não soube representar a mesma beleza

e singeleza da obra, pois não deferiu ao conjunto de parâmetros musicais que determinassem a

forma peculiarmente brasileira de se executar o gênero em questão. O programador da TV,

eventualmente em gesto descortês, fez suceder à interpretação do pianista uma gravação de um

grupo popular executando a mesma exata obra, porém, pelo vernáculo de sua linguagem,

congruente a todos os gestos simbólicos vinculados aos estilo e gênero daquela obra. Resultou que a

apreciação da execução do grupo popular se mostrou muito mais prazerosa, bonita, coerente e

agradável do que o arranjo do pianista, apesar de todo o esforço mecânico da versão que houvera

executado.

Assim, o Botelho reconhece que, mesmo na música popular, existe a preocupação que ele não

encontrava nas orquestras brasileiras: o zelo por todas as particularidades da interpretação, e não

apenas a correção da nota e afinação. Porque, uma vez salvaguardados parâmetros como

articulação, controle de dinâmica, equilíbrio sonoro, agógica e fraseado, sonoridades e timbres,

dentre outros, torna-se possível atribuir maior beleza e expressividade à obra, assim como definir

seus traços estilísticos quinhoados de um espectro mais amplo e rico de facetas interpretativas.

Portanto, Botelho não entende que a música por excelência seja aquela desenhada no contexto

sinfônico (ou qualquer outro), mas sim aquela cuja arquitetura protomusical expresse, espraiado por

todos os matizes do espectro interpretativo, o polimento sublimado ao ponto extremo de fazer

rasgar todas as obstruções da forma e unir, numa torrente livre o única, espírito a espírito, pelos

sentimento e memória que neles jazem e transitam. Quer seja: tocar bonito.

Botelho também se atém às diferentes propriedades de cada período e compositor. Cita, como

exemplo, o cuidado com que trata as obras clássicas, evitando gestos musicais extravagantes,

excesso de elaboração ou cromatismos nas cadências, exageros no tempo rubato, e dosando

ligeiramente a dinâmica de fraseados. Reclama que, no Brasil, os músicos profissionais não sabiam

executar W. A. Mozart corretamente. Segundo ele, em Mozart, sempre que houver duas notas iguais

86 Esta crítica é semelhante ao postulado por FREIRE (1992) e HARNONCOURT (1990) em relação às premissas
ideológicas do ensino de música conservatorial, muito atido à técnica mecânica instrumental e pouco aberto a outros
enfoques da música, como o estudo teórico e histórico.
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em seqüência (uma nota repetida), a primeira deve ser feita suavemente mais curta, de modo a que a

separação entre ambas fique melhor definida. Toma, a título de ilustração, a parte solo do Concerto

para Clarineta e Orquestra em Lá Maior, K 622. Executa trechos do primeiro e do terceiro

movimentos, salientando a necessidade de se reproduzir a primeira nota de cada seqüência de notas

repetidas mais curta que as demais, de modo a acentuar a clareza e a graciosidade do compositor.

Afirma que ensinou esta nuança a seus alunos, como também debateu este assunto com muitos

colegas clarinetistas.

Portanto, o Botelho traz ao Brasil uma condição de execução instrumental mais ricamente

preocupada com o burilamento dos detalhes técnico-artísticos passíveis de serem explorados em

uma obra, tais quais, a clareza de execução, o equilíbrio sonoro, a coerência estilística para com o

compositor e seu tempo, e a liberdade de manipulação da agógica e fraseados em função da boa

expressividade. O belo do Botelho prima pelo adorno e coerência, clareza e coesão. A obra está

sempre inacabada pelo compositor, e cabe ao intérprete dar-lhe vida. Ainda que isto implique em

ajustes articulatórios ou de outros parâmetros musicais.87 Botelho reporta que, ao executar as

Quatro Coisas, do compositor brasileiro César Guerra-Peixe, realiza o terceiro movimento

“Interlúdio” todo uma oitava abaixo. Defende que, porque a obra fora escrita originalmente para

flauta ou violino, aquele movimento não está em altura apropriada para a clarineta, mas sim para

aqueles dois instrumentos. Embora plenamente possível a execução no registro original, esta soaria

excessivamente aguda, portanto agressiva e ríspida, fora do caráter intencionado pelo compositor

para aquela parte. Assim, a opção do uso do registro da clarineta correspondente à oitava abaixo do

escrito original soa bem mais suave e tênue, e, desta sorte, muito mais congruente à suposta

intenção do autor.

...[Os] meus alunos falam muito nisso, [lembram] que eu digo na aula: “Toca bonito! Toca
bonito!”. Eu tolero que o aluno dê uma nota errada! Ora, não trate de ser desafinado e ainda
não toque com espressivo! [Pode ser que o aluno até toque uma nota errada, mas ele deve
sempre ser afinado e expressivo, tocando sempre com ênfase na sonoridade e na
expressividade]. [Se não for assim,] Não adianta fazer música! Vá fazer outra coisa na vida!
Vá ser comerciante, vá vender cachaça em botequim, mas não fica tocando música! Música
é uma coisa séria! (...) Então, isso foi, a minha vida, foi assim.

O Botelho também enfatiza a importância de se tocar com os músculos relaxados. Entretanto,

o relaxamento muscular, imperativo para a aquisição da destreza técnica, não tem nesta seu único

87 De certa forma, esta visão da música corrobora com nossas especulações sobre memória e sentimento no grupo
social, a partir de HALBWACHS (2006), assim como a força simbólica do gesto, reclamando tradição, presentes em
ZUMTHOR (1987) e (2010). Também confere a união entre compositor, intérprete e apreciador, realizada consoante
argumentos de BERGSON (1927) e (2006).
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fim. Para o Botelho, as idéias do relaxamento e da tranqüilidade devem permear todos os aspectos

do desempenho do intérprete. A sua execução entoa, mais das vezes, maciez e brandura. Por isso,

Botelho ressalta a relevância da administração das dinâmicas e, em especial, da acentuação. Embora

as notas nos instrumentos sejam naturalmente descompensadas, o músico profissional deve

conhecer e suplantar as irregularidades de seu instrumento, contrabalançando-as, de sorte a erigir

um resultado equilibrado e orgânico.88 A brandura da interpretação é tão destacada na concepção do

Botelho que ele ensina a seus alunos como atacar a nota de início de um trecho ( ictus inicial) sem

usar a língua, em oposição ao que normalmente se faria nas técnicas de instrumentos de sopro,

porém confiando exclusivamente na pressão adequada e precisa da coluna de ar. Emprega esta

técnica muito amiúde e em uma miríade de situações interpretativas, mesmo em solos de orquestras

ou música de câmara. Salienta o mestre que os músicos brasileiros tendem a regular suas

interpretações com acentos nímios, o que prejudica o fluxo do discurso musical, tornando-o pesado

e agressivo. Para ele, a tranqüilidade, a paz ao tocar, o equilíbrio e o relaxamento são não apenas

técnicas para lograr o êxito técnico-artístico, mas ainda uma estética transcendental de existência.

Tudo em sua vida busca empreender com calma, paz e reflexão. Porque o mestre não separa a sua

vida de seu ofício, e, por isso, seu trajeto é único para ambos. O mestre que jaz sobre a vasta

experiência erguida durante seu extenso caminho, ganha notável capacidade de deduzir os porvires,

o que lhe atribui, mesmo frente às vicissitudes ou desafios de sua carreira, uma sensação de calma e

tranqüilidade inexplicáveis aos seus discípulos. Porque sabe como vencer seus duelos e entende que

a sabedoria que porta lhe assegura o provável sucesso.

Quando Botelho chegou ao Brasil, percebeu esta diferença entre a sua e a técnica de seus

colegas profissionais. Afirma que, a despeito de serem bons músicos de orquestra, todos tocavam

rijos e, possivelmente, um pouco tensos. Esta imobilidade não era natural. Para o Botelho,

importava que a execução instrumental fluísse com serenidade, harmonia e calma, porém que o

gesto corporal do intérprete fosse orgânico, porque representasse as expressões que imanta na

protomúsica. Conforme opina: “Há trinta, quarenta anos atrás, você vê todo mundo tocando muito

bem..., mecânico!”.

Tocar “mecânico” representa a ausência de gesto, ou seja, os músicos sinfônicos executavam

o repertório movendo-se o mínimo possível. Entrementes, o gesto é parte da protomúsica, da qual

seu complementar é a voz. Para ZUMTHOR (1987; 2010), o gesto carrega memória e tradição, pois

é capaz de reinventar o passado, comunicando novas percepções da uma memória revisitada.

88 Concordante com ELIAS (1994), o gênio deve sublimar a arte, ou seja, suplantar as regularidades intrínsecas do
material em prol da emanação direta de uma semântica própria, que perpasse de espírito a espírito e una os
organismos num todo social, sentimento e memória, na mesma história conjunta ou tragédia da vida.
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Portanto, gesto é sentimento em ebulição, sensações em movimento, afeto e lembrança. O gesto do

músico toca o apreciador, unindo seus corpos. As orquestras brasileiras, voluntariamente alijando-se

das possibilidades do corpo, jamais lograriam compor protomúsica com eloqüência expressiva ou

eficácia comunicativa. Assim, porque o Botelho prima pela excelência, produziu gesto ao tocar, a

despeito da rigidez de seus colegas. E, se o mestre refastela-se sobre a trajetória que cruzou, foi pela

experiência de vê-lo tocar assim, obtendo bons resultados, que seus colegas da orquestra,

gradualmente, optaram por imitá-lo.

Ademais, ao passo em que impregna a protomúsica recém-gerada com os movimentos de seu

corpo, permite-se o músico melhor sentir e sorver da própria protomúsica que produz, engendrando

a sua união com ela e, por conseguinte, tornando-se criador e apreciador de sua própria arte.

Outrossim, conforme exposto, o gesto comunica e cria. Ele não é uma opção, é uma urgência. Pois

se verte em linguagem e se propaga na nuvem semântica que veste, carreando o sentimento que o

artista perde no ar para aqueles que os seus apreciadores encontram na atmosfera que o envolve. O

mestre é o início e o fim de sua arte, pois somente assim poderá espraiar sobre ela toda a sua

maestria e virtude. O gesto que o corpo do mestre lança, corta o ar e rasga distâncias, tocando o

espírito de seus apreciadores mais anônimos.

Todo mundo trabalhava dentro de um princípio que existia! No entanto, todos são muito
bons músicos, todos são instrumentistas espetacular[es]. Mas eu acredito que eu acrescentei
mais alguma coisa pra eles lá! Todos viam que eu tocava de uma maneira diferente! Que eu
levava mais a sério, eu.... Hoje, todo mundo toca dançando na orquestra! No meu tempo na
[Orquestra] Sinfônica Brasileira, eu, Devos e o Norton nos mexíamos na orquestra.
Chamavam[-nos] os três bailarinos da orquestra! [risos] Chamavam [assim] a gente lá!
[Porque nós tínhamos sempre que nos] mexer.

O Botelho reconhece que cada intérprete tem sua maneira pessoal de execução ao

instrumento, e que assim deve mesmo ser, sem qualquer prejuízo de sua produção enquanto tal.

Contudo, elenca ele alguns critérios que considera fundamentais para uma interpretação

profissional, como os quesitos protomusicais já mencionados. Malgrado todo o rigor técnico por

que vela, o Botelho eleva sobre todas as coisas a necessidade de haver sensibilidade e gosto na

música produzida pelo intérprete. Desta sorte, sentir a protomúsica que toca significa que o

intérprete deve ser o primeiro a avaliá-la muito honestamente e se satisfazer com ela, ou seja, deve

ser o primeiro a apreciar a sua protomúsica e se aprazer pelo que aprecia. Em outras palavras, o

músico deve ser exigente o suficiente para que, arregimentando sentimentos da protomúsica que ele

próprio gera, encontre-se sinceramente satisfeito quanto à fidelidade aos princípios do belo

protomusical confeccionado e a sua correspondente destreza em evocar nos apreciadores aqueles
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mesmos sentimentos que imaginou para aquela obra quando produziu a referida protomúsica. O

músico jamais poderá tocar a esmo ou, quiçá, burocraticamente. Requer o seu papel de músico uma

consonância muito grande com os sentimentos que precisa arrecadar à flor da memória de seus

apreciadores, e a sua protomúsica deve ser muito eficiente nisto. Pois esta é a sua ferramenta

artística. Porque, embora o fim da atribuição do músico seja a memória e o sentimento coletivos, a

sua metodologia está domiciliada no único recurso de que dispõe ao seu alcance para a realização

desta tarefa: a concretude material da protomusical. Porquanto sentimento e memória operam no

âmbito do espírito, inalcançável ao artista. Assim, interfaceado pela protomúsica, o intérprete se

torna um escultor desta, um lapidador da matéria bruta que, com sorte, decodificada pelos padrões

semânticos e lingüísticos do belo, farão corresponder sua forma aos sentimentos que desvanecem

nas fieiras do espírito social. Assim, a acuidade no planejamento da protomúsica torna-se

fundamental para o sucesso de seu efeito. Por isso, cada gesto artístico deve ser rigorosamente

pensado e medido, para que seja claro e efetivo, sem possibilidades de falhas ou dúvidas por parte

da sua apreciação. Se assim de fato ocorrer, então não importa, para o Botelho, qual o pormenor

técnico-mecânico de que o intérprete teria se valido para obter o efeito desejado. Porque a técnica é

escrava da arte, e esta, escrava do sentimento.

Sempre que eu toco, por exemplo, se você quiser que eu faça uma palestra sobre clarineta,
eu vou dizer assim, eu vou dizer: “Ó, eu faço assim!”. Porque eu sei que Música é assim.
Música é com gosto. Como comer. Eu sei que se você botar dez pessoas aqui dentro, vai ser
difícil elas talvez de coincidir o prato que um, dois comem! Porque cada um tem um prato
que gosta mais! Entendeu? Pode coincidir, mas é difícil! E na música é assim. Eu que eu
faço assim, eu consigo fazer bem! E você [me diria]: “Não. Quando eu for assim, eu faço...
eu faço desse jeito.”, e é quase igual a mim!... Então, na Música é isso! Música é
sensibilidade, e sensibilidade não se discute.

Portanto, para o Botelho importa menos uma solução técnica que a sua correspondente

aferição artística, e ele concede a seus alunos a liberdade para executarem cada trecho intrincado

segundo o viés mecânico que mais lhes confortar, desde que o resultado artístico seja logrado com

perfeição e segurança. Porque as pessoas são diferentes e lhes apraz atingir uma mesma realização

por caminhos, de quando em quando, ligeiramente distintos. O Botelho não interfere na natureza do

intérprete que educa, mas exige dele a expressão máxima de que possa dar.

O Botelho também informa que teria iniciado as primeiras formações de câmara brasileiras a

produzir trabalhos profissionais. Em especial, a formação de quinteto de sopros, que recebeu

imediatamente obras de muitos compositores da época. Ainda, derivados desta formação, organizou

trios, quartetos, dentre outros grupos menores. Estes quintetos e demais grupos de que participou
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alcançaram alto nível de proficiência e seriedade artística porque eram constituídos, em geral, por

colegas oriundos da mesma orquestra sinfônica, onde os integrantes já se conheciam e se confiavam

mutuamente quanto aos seus desempenho artístico e comprometimento profissional. Reporta

Botelho que, com o Duo formado com o fagotista Noël Devos, durante os ensaios em casa deste,

apenas consideravam que uma determinada obra estivesse finalmente preparada para algum recital

ou gravação se fosse possível executá-la quinze vezes seguidas sem sequer incorrer-se em um

mínimo erro. Caso uma das reproduções falhasse, ainda que fosse a última, então obrigatoriamente

a contagem retornaria ao início, de onde as reproduções seriam retomadas. A qualidade técnica

destes grupos de câmara propiciaram o surgimento de obras de grande envergadura para suas

devidas formações, como, por exemplo, o Duo para Clarineta e Fagote, de César Guerra-Peixe,

escrito e dedicado ao José Botelho e Noël Devos, que explora os limites técnico-artísticos e

idiomáticos dos instrumentos envolvidos e possivelmente seja, até o momento, a obra brasileira

mais importante para esta formação.

Quando argüido pelo pesquisador se havia algum grupo de câmara no Brasil à época de sua

chegada, Botelho responde taxativamente:

Não tinha! Não tinha nada disso! Não existia! O quinteto de sopro começou com a
orquestra aqui no Rio de Janeiro com o Quinteto da Rádio MEC. Antes da Rádio MEC,
começou com o Quinteto do Rio de Janeiro que era Lenir, Nelson [Nilo] Hack, eu, e o
Pestana [trecho ininteligível], e o João Menezes, que era o pai do Antônio Menezes. (...). E
aí veio o Quinteto Villa-Lobos. Com eles foram que nós tocávamos quintetos [obras na
formação de quintetos de sopros]. O [compositor Francisco] Mignone começou a escrever
quintetos, quartetos, trios, [aproveitando os músicos do Quinteto Villa-Lobos, pois antes]
não tinha nada disso. O [compositor José] Siqueira começou a escrever também, o Camargo
Guarnieri escreveu, e todo mundo começou a escrever! [trecho ininteligível]. Quando é que
você vê um... Osvaldo Lacerda, tem muita coisa dele escrita para clarinete, e outras coisas
que ele escreveu! [Antes,] não tinha nada disso!

Indubitavelmente, o mestre, munido de sua genialidade (ELIAS, 1994), abre caminhos. Não

teme o desconhecido ou o novo, pois é seguro de si e de sua conduta. Interessa ao mestre que assim

o faça, pois explorar novas perspectivas de seu ofício face ao grupo que conduz ou ao meio social

em que se vê embrenhado lhe arrecadará mais experiência e memórias na sua trajetória, assim como

respeito diante da comunidade ao seu entorno e exemplo para seus discípulos. A contínua provação

renova e ratifica a proeminência do mestre.

O Botelho, todavia, indica que, após a sua chegada ao Brasil, pouco a pouco foram surgindo

outros músicos portadores da mesma concepção de música e postura profissional que preconizava,

além de elevado nível técnico e artístico. Dentre estes, alguns brasileiros e outros estrangeiros
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radicados no Brasil. Estes músicos vieram a compor as seções de sopros, mormente as madeiras,

das orquestras sinfônicas cariocas, e atuaram longos anos com ele. Talvez o mais próximo do

Botelho tenha sido o fagotista Noël Devos, francês, que aportou no Rio de Janeiro entre janeiro e

fevereiro de 1952, pouco antes do Botelho, que chegou em dezembro de 1952. Contudo, apenas em

1958 ambos se conheceram, porque o Botelho fora trabalhar em São Paulo por alguns anos antes de

se mudar por definitivo para o Rio de Janeiro. Para estes intérpretes, com perfil artístico distinto dos

demais músicos brasileiros, era aparentemente um prazer a oportunidade do encontro na orquestra

e, eventualmente, quando do ensejo de formar grupos de câmara. Conforme o Botelho relata:

“Então, começou[-se] a criar um núcleo de uma maneira de tocar que não [se] podia tocar diferente.

E então todo mundo começou a gostar de trabalhar juntos!”. Porque estes músicos tinham, em seus

ofícios, alta seriedade e profissionalismo, e eram mestres de suas especialidades, experimentados no

trilho percorrido. A presença deste núcleo de excelência nas orquestras sinfônicas do Rio de Janeiro

impulsionou fortemente o nível técnico das mesmas, promovendo para estas uma perceptível

ascensão de seu engajamento profissional no contexto nacional e, alguns anos mais tarde,

internacionalmente. Até então, possivelmente nenhuma orquestra brasileira teria saído do país para

realizar uma turnê internacional realmente longa e expressiva, contendo diversos concertos em

múltiplas cidades.

Quando a [Orquestra] Sinfônica Brasileira - que foi a primeira orquestra Sul-Americana na
Europa, foi a Sinfônica Brasileira! Tinha um núcleo, o Norton [Norton Morozowicz,
flautista brasileiro], Emert [Harold Emert, oboísta estadunidense], eu [José Botelho], Devos
[Nöel Devos, fagotista francês] e o Svab [Zdenek Svab, trompista originário de onde
atualmente é a República Tcheca], trompa. Eram os cinco, estes cinco solistas numa
orquestra sinfônica é muito importante! Porque, se eles tocam bonito, os outros têm que
tocar também, entende?

(…)

Com o tempo, as coisas começaram a criar núcleo, de quinteto, trio, quarteto, duo... E tudo
começou a [se desenvolver neste sentido]...  Hoje, isso é uma semente que eu lancei com os
meu colegas que ficou e tá aí, até hoje!

Estes músicos de elite com que o Botelho formou o quinteto de sopros da orquestra também

foram mestres de destaque, cada qual em sua respectiva especialidade, dividindo-se entre

professores da Escola de Música da UFRJ e do Instituto Villa-Lobos da UNIRIO, ou professores da

Escola Villa-Lobos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (curso técnico em música). Formaram

uma sensível quantidade de alunos, que, posteriormente, substituíram-nos nos postos de professores

destas instituições, dentre outras, e nas vagas de orquestras por todo o Brasil. Ademais, ainda

criaram grupos de câmara de alta qualidade profissional, para os quais os compositores brasileiros
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de então dedicaram inúmeras obras.

O Botelho não se sente um gênio ou uma pessoa a parte do grupo que o cerca. Ele tem

consciência de seu caminho percorrido, reconhece todo o esforço que empreendeu durante toda a

vida, enumera suas realizações profissionais, mas defende que conseguira granjear tudo isso com os

desdobramentos de empenho e seriedade com que sempre conduziu sua carreira profissional. Está

certo de que, à luz destes mesmos parâmetros de conduta, qualquer pessoa poderia auferir os

mesmos resultados. Por isso é muito crítico àqueles que não atribuem ao estudo da música a

necessária importância e negligenciam a exigência austera para consigo mesmos. O mestre sempre

acredita que há um mestre dentro de cada discípulo, como há um mestre dentro de todas as pessoas.

A germinação do mestre depende de sua trajetória, e esta de seu esforço pessoal. A presença do

mestre, para os discípulos, atua como um guia, uma bússola, uma baliza fiel para que não se perca

deliberadamente no decurso de seu caminho; contudo, é do esmero pessoal do discípulo que se vão

extrair seus resultados. Por isso o mestre se esforça tanto por acumular vitórias: para provar

diariamente aos discípulos que é possível se percorrer este trajeto, ainda que lhes pareçam tão

ardorosos e solitários. Portanto, mesmo quando o discípulo se ache desiludido consigo mesmo, após

o encontro com o mestre ele retornará sempre feliz e motivado, pois a vitória do mestre lhe inspira e

encoraja. O mestre é aquele que, tendo vencido muitas vezes a si mesmo, orienta seguro a seus

discípulos na senda de suas auto-realizações. O grupo do mestre é, antes de tudo, uma paternidade.

E isto lhe é tanto uma obrigação, quanto seu maior prazer.
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Conclusões

A história da clarineta no Brasil não é um fato recente. Muito pelo contrário, a clarineta, assim

como outros instrumentos de sopro naturalmente associados a bandas de música, encontram-se

presentes em diversas regiões brasileiras há muitas décadas, tendo sido introduzidos ainda no

período colonial. Sem embargo, a clarineta parece ter sido bastante praticada e difundida em

território nacional, especialmente com a ascensão das bandas de música militares e civis, onde,

gradualmente, este instrumento se torna o naipe mais nobre de suas instrumentações. Segundo

KIEFER (1977), há registros de bandas de música compostas por instrumentistas de madeiras desde

os primeiros anos do século XVIII, no Brasil, a que se atribui alguma influência nas suas formação,

instrumentação e repertório advindos das bandas portuguesas. Contudo, é apenas no século XIX,

após a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, que as bandas militares ganham grande impulso, de

sorte a se formar notável quantidade de corporações profissionais de grande porte, mormente

aquelas ligadas aos serviços militares (TINHORÃO, 1998).

FREIRE (2000), todavia, apresenta documentos que atestam a presença de clarinetistas

profissionais em atividade no Brasil desde pelo menos a segunda metade do século XVIII, assim

como repertório de compositores brasileiros em cuja instrumentação conste o uso de clarinetas.

Houve, portanto, um certo esforço no Brasil para equiparar-se à Europa, onde a clarineta fora criada

na transição do século XVII para o XVIII e, ao final deste último, rapidamente se havia tornado

muito comum.

No entanto, a despeito da vasta utilização deste instrumento em bandas e orquestras no Brasil,

como também as obras e os excertos orquestrais produzidos por compositores brasileiros para a

clarineta desde o século XVIII, até meados do século XX ainda era possível se observar uma

incômoda ausência de repertório nacional solo (solista contra orquestra ou piano) e de câmara para

clarineta e outros instrumentos genericamente vinculados às bandas de música. Mais interessante é

que não havia, até aquele momento, traços bem definidos de uma escola de clarineta no Brasil, ou

um método brasileiro de ensino e propagação de uma prática clarinetística consistente, com filosofia

interpretativa característica e concepção técnica bem definida.

É possível que se atribua esta lacuna na formatação do perfil profissional do clarinetista

brasileiro ao ambiente tecnicamente modesto e lhano amiúde presente nas bandas de música,

mesmo as profissionais, onde o refinamento da expressão artística não é tão prioritário ou relevante
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quanto o é em uma orquestra sinfônica. Possivelmente, o mesmo fenômeno tenha se dado em

relação a outros instrumentos de sopro cujo instrumentista tipicamente se empregue em bandas de

música, como a trompa e a flauta.89 Em virtude da maior fragilidade técnica destas corporações,

malgrado a sua notável difusão em solo brasileiro, seus profissionais tendem à languidez na

formação técnico-artística, impossibilitando então o surgimento de escolas vigorosas de práticas

interpretativas.

Assim, este trabalho foi impulsionado pelo desejo de se verificar se, de fato, existe,

hodiernamente, uma escola de clarineta de consistência claramente definida no Brasil, assim como

buscar subsídios que a possam caracterizar, de modo a melhor compreender a trajetória da prática e

ensino deste instrumento em território nacional e suas relações com o ambiente musical em que se

insere, em especial com o meio sinfônico.

Esta pergunta, todavia, carrega uma dúvida fundamental: como poderia haver tantos longos

anos de prática de clarineta ininterrupta no Brasil sem que se possa perceber uma escola bem

definida? Em outras palavras, todo o continuismo e popularidade do uso da clarineta em bandas de

música, atravessando gerações de intérpretes, não seria o suficiente para discriminar uma escola,

seja esta como fosse? Ou, de outro modo, em que medida a escola deva transcender a simples

convenção da prática, distanciando-se e destacando-se desta? Neste ínterim, foi preciso, logo ao

início deste trabalho, estabelecer o que seria, neste escopo, tido por uma escola. E se observou,

gradativamente, que a escola é mais do que uma prática comum, uma forma de pensar ou um rito

cultural transportado no tempo. É, acima de tudo, um conjunto de procedimentos e preceitos

prático-ideológicos pronunciados pela experiência acumulada de um mestre muito especializado e

validado pelas dedicação abnegada e pungente de certa quantidade de discípulos que aquele

arregimenta ao longo de sua carreira. É o estatuto de um grupo. A figura do mestre é justamente o

fator de coesão e consistência necessários para o estabelecimento de uma escola. Portanto, não seria

possível haver uma escola sem o prefixo de um mestre. Uma escola supõe hierarquia, e esta vela

pela sua limpidez e prosperidade.

Onde há um mestre, há uma escola. Mesmo fora das práticas interpretativas, este princípio

sustém valor. À vista disto, as discussões teóricas elaboradas consoante às relações entre mestres e

discípulos e suas subjetivações podem ser, com relativa facilidade, aplicadas tanto no estudo destas

referidas práticas, quaisquer que sejam as especialidades em questão, como também no escopo da

89 Os relatos colhidos nas entrevistas realizadas para este trabalho endereçam para a mesma conjuntura diversos
instrumentos de sopro, como a clarineta, flauta, oboé, fagote e trompa. Todos precários de repertório solo e de
câmara, assim como de mestres notórios ou reconhecidos, até a segunda metade do século XX. Ainda, acentua a
discrepância entre estes e outros instrumentos, como violino, canto e piano, em estágio mais avançado de
desenvolvimento de repertório e escolas próprias.
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arte em geral.

Entender, contudo, o papel do mestre na música como nas artes e as relações que ele

estabelece com os seus discípulos, apreciadores e o meio profissional em que se faz imerso não é,

outrossim, uma tarefa simples. Pensar estas relações é pensar o próprio modo como a música se dá e

como é concebida, comunicada e apreciada. Porque compreender o ofício do mestre é visitar a

ontologia do fenômeno musical ou artístico em si, discriminando todos os seus desdobramentos

tanto materiais quanto subjetivos.

Sem embargo, perfilar o mecanismo abstrato de criação e apreciação da música mostrou-se

um empreendimento que já fora explorado por importantes autores, como HANSLICK (1992) e

Schenker (BARROS, 2007; BARROS, 2009). HANSLICK (1992) talvez tenha sido o primeiro

esteta musical a perceber que a música não acontece no evento material a ela associada, o que torna

este desprovido de quaisquer conteúdos subjetivos, como os sentimentos, mas apenas um

receptáculo de formas em movimento, em cuja dinâmica de estruturas internas reside a cinemática

do belo musical. Para o esteta, o sentimento está aprisionado na fantasia do compositor, como na do

apreciador ou do intérprete. Por isso, a subjetividade de sua substância a interdita de qualquer

possibilidade de comunicação direta. Schenker, por sua vez, concorda com HANSLICK (1992), ao

propor um princípio interno formador da genialidade e da criação, a que denomina Witz. Todavia,

este autor não explora os processos internos da formação do sentimento e sua relação com a música,

enquanto que aquele aparentemente se perde ao conjecturar que a origem do sentimento possa ser

explicada pela neuro-psicofísica da música, o que não poderia ser verdadeiro, pois eliminaria toda a

interferência subjetiva e social das artes.

Aparentemente, uma teoria que explicasse este aspecto ontológico das artes ficou

demonstrada apenas em parte, necessitando, assim, de uma investigação mais detida, de sorte a

apresentar uma possível formulação um pouco mais robustecida e satisfatória. Para tanto, observou-

se em BERGSON (2006) a curiosa relação entre o espírito e a matéria, reproduzida em qualquer

gesto deliberado de apreciação, quando o sentimento subjetivo do sujeito relaciona-se com os dados

materiais do belo formal a que se submete através da criação de imagens abstratas e subjetivas nos

limites do espírito. Ainda, em BERGSON (1927), foram detectados os pormenores da assimilação

do estímulo material diante da percepção temporal das sensações, arregimentadas na multiplicidade

dos estados da consciência sobre as durações instantâneas que configuram o espaço. Ambas as

referências do filósofo transportam para os domínios da memória a interpretação do mundo físico,

alando ao subjetivo do espírito o que HANSLICK (1992) buscava na biologia da escuta: a estância

das artes. Outrossim, a forte presença do gesto como mecanismo para a construção lingüística do
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belo (forma) mostrou-se de significante interesse para o entendimento do fato musical concreto e do

mecanismo de comunicação nas artes, conforme apontados por IAZZETTA (1997) e explanado por

ZUMTHOR (2010), este associando-o à memória e à vocalidade. Assim, o gesto é linguagem e sua

presença atualiza a semântica da arte através da memória que evoca e recria.

Diante desta perspectiva, foi preciso se estabelecer, no complexo processo que jaz desde a

criação até a apreciação da música, uma cisão em duas partes distintas: uma, maciça, tangível,

palpável e sensível, representando a matéria sobra a qual o belo é esculpido e, por sua concretude,

comunicado, a que cunhamos protomúsica. Nesta, habita o gesto e a linguagem, como também é ela

o objeto sobre que os músicos debruçam-se no esmero pertinaz de seu cerzir técnico durante toda a

vida. Contudo, por seu caráter bruto e duro, a protomúsica é inepta para recolher sentimentos, ou

qualquer outro dado subjetivo. Por isso há a sua contraparte: a que denominamos simplesmente de

música, onde a arte realmente ocorre, e que está abrigada nas planícies do espírito. Desta forma, foi

possível demonstrar a íntima relação entre a música e a memória, e como estas duas estão

necessariamente atreladas ao sentimento. Averiguou-se, ainda, a relevante função do sentimento

que, embora fugaz, desvela-se como estopim para a memória, quer privada ou social. Deste modo,

constatou-se não ser possível a construção desta sem a presença obrigatória daquele, a ela

vinculado. Observou-se que muitos autores interessados na área da memória aproximam-se desta

constatação, como HALBWACHS (2006), ao propor o conceito de intuição sensível, possível

gérmen da memória. Contudo, a intuição sensível ainda é memória, pois possui causa externa ao

sujeito, não podendo ser, portanto, sentimento, conquanto este seja um rasgo integralmente

subjetivo e íntimo. Provavelmente, em virtude de seus objetos de estudos, filósofos, estetas,

historiadores e pesquisadores das ciências sociais mostraram-se muito adidos aos complexos

aspectos da memória, olvidando, entretanto, o sentimento, este tão dileto aos artistas, e se

prevenindo, por conseguinte, de investigarem a hermenêutica que jaz entre sentimento e memória.

Perscrutando-a, pudemos propor que a arte, eivada de sentimento, não o tem por seu fim único e

último, como muito se supunha, mas sim o busca como intermédio entre ela e a memória. Desta

sorte, a arte se revela como uma maneira abstrata de incitar ao apreciador a reviver suas memórias

e, por conseqüência, seus sentimentos.

Ademais, revelou-se, por HALBWACHS (2006), que a música, articulada pela memória, e

esta, advinda do sentimento, não é apenas uma ocorrência interna e ocasional do que sente pessoal e

exclusivamente um certo sujeito. Pelo contrário, a música está fortemente associada à vida social e

à construção coletiva dos sentimentos e, portanto, das memórias de um grupo coeso. Este

argumento conduz a uma explicação plausível para a preferência, na pedagogia das práticas
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interpretativas, pela oralidade, pelo contato social e humano, pela forte presença de histórias de vida

e da experiência, pelo exemplo e, por fim, pela patente adoção do paradigma mestre-discípulo.

SHANKAR (1978) observa a relação entre mestre e discípulo como a melhor, mais natural e mais

apropriada metodologia de ensino e desenvolvimento nas práticas interpretativas, sublinhando a

importância da experiência e da trajetória de vida no soerguimento do mestre. Operando no

intricado contexto da música clássica indiana, atribui ao mestre a tarefa de preparação do discípulo

em todos os aspectos profissionais, inclusive no estudo teórico da música.90

Dessarte, estudar a escola brasileira de clarineta é estudar a malha de mestres e discípulos que

erigiram esta escola e compreender o que caracteriza as suas práticas, como revelam seu

pensamento e suas proposições artísticas e ideológicas. É também estudar suas relações com o meio

profissional e outras escolas com que porventura dialoguem. Diante do imperativo de se estabelecer

um âmbito limitado e bem definido para este trabalho, optou-se por estudar um único mestre, o

Professor José Cardoso Botelho. O estudo preliminar indicou que este mestre, por sua acentuada

atuação e influência, além de muito sólida e duradoura carreira, poderia servir-se de confiável

referência para as primeiras aferições sobre o tema. Para mais, o referido mestre insere-se no bojo

de um processo histórico de consolidação tanto das escolas de práticas interpretativas nas áreas de

sopros, no Brasil, assim como das formação e amadurecimento das orquestras sinfônicas brasileiras,

o que lhe garante especial colocação para o sucesso da empresa perscrutada por sua escola.

Foram realizadas entrevistas e analisadas aulas do mestre, de onde se pôde extrair importante

material oral sobre a sua escola de clarineta e a sua influência sobre seus discípulos e o meio

profissional de clarineta posterior à sua chegada ao Brasil. Observou-se que o Botelho liderou, ao

lado de alguns especialistas oriundos de outras áreas, a transição entre a maneira de tocar peculiar

às bandas de música para a postura sinfônica. Esta mudança, pelo que relata, não é meramente uma

questão de lapidação técnica, porém, muito mais do que isto, uma translação conceptiva, vez que o

mestre alegou ter encontrado talentosos músicos no Brasil, cuja técnica seria suficiente para boas

atuações em orquestra sinfônica e música de câmara, mas que, todavia, ainda necessitavam ajustar

diversas minudências no tratamento da protomúsica que produziam, de modo a torná-la mais suave

e expressiva. Por outro lado, também trouxe mais liberdade à execução do músico sinfônico,

fiando-se no gesto como princípio semântico e forma expressiva. Se, até então, os músicos de

orquestra tocavam muito seriamente e com movimentos assaz restritos, tal qual seja comum em

90 A música clássica indiana possui perfil de relevante complexidade em sua teoria, tanto nas noções harmônicas
quanto no estudo de percepção. Contendo dezenas de ragas, formas escalares associadas aos conceitos religiosos e
ideológicos da sua superestrutura, o músico deve se tornar perito tanto na técnica instrumental quanto na aguçada
percepção destas formas, cujas muitas sejam microtonais e podem possuir até 22 graus antes de dobrar a freqüência
do primeiro (vigésimo-terceiro grau, a que os ocidentais heptatônicos denominam por oitava).
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bandas militares, após a influência do Botelho e os colegas que cita, as orquestras passaram a

executar suas obras com postura mais descontraída, explorando melhor as possibilidades dos gestos

e movimentos do corpo do músico como forma de linguagem.

Botelho não parece preconizar a música sinfônica ou de concerto nem lhe assevera qualquer

superioridade; porém, estabelece bases para uma escola de interpretação francamente aplicável a

todos os gêneros e suas intertextualidades, cujo apreço pela expressão vívida e rica, a que agrega

amplos desenvoltura e controle técnicos sobre os múltiplos parâmetros musicais, afiance a

eloqüencia interpretativa necessária para sobrepujar a resistência física protomusical e desnudar a

intimidade do sentimento coletivizado, antes impenetravelmente recolhido aos calabouços

particulares de cada espírito.

O mestre supracitado trouxe ao Brasil numerosas contribuições materiais, a saber, o repertório

para clarineta que reclama ter sido o pioneiro a apresentar nacionalmente e que era desconhecido

dos clarinetistas brasileiros, como algumas obras para clarineta e piano e diversos concertos. Trouxe

também o hábito de usar a clarineta em Lá na orquestra, muito incomum ao tempo de sua chegada

ao Rio de Janeiro. Provavelmente porque as bandas de música só utilizassem clarinetas em Si bemol

em todo o seu repertório, os músicos sinfônicos de então, muito influenciados pela prática de banda,

nunca haviam admitido a utilização do par de congêneres, confiando sempre na boa capacidade de

transposição desenvolvida por eles e na tolerância do regente quanto ao semitom mais grave do

instrumento em Lá, inexistente no congênere em Si bemol.

Contudo, para além destas contribuições materiais, e mesmo por trás delas, o mestre impetrou

uma nova maneira de se pensar a música sinfônica, a partir da extrema seriedade profissional e a

total abnegação como caminho para se conquistar a mais ditosa excelência técnica e a mais

expressiva e impecável representação artística. Contou, também, com a colaboração de alguns

colegas da orquestra de outras especialidades, como o oboísta Harold Emert, o trompista Zdenek

Svab e o fagotista Noël Devos, oriundos de outros países estrangeiros, mas que compartilhavam

semelhantes perfis profissionais e posturas ideológicas. A formação deste pequeno grupo de amigos,

parceiros de profissão, porventura reunidos nas mesmas orquestras ou escolas de música, consagrou

o que o Botelho chama de “núcleo”, ou seja, um conjunto de solistas sinfônicos de alto repertório e

proficiência, atuantes também em música de câmara e obras solo, que formaram os principais

grupos de câmara brasileiros do século XX, como o Quinteto da Rádio MEC e o Quinteto Villa-

Lobos, e orientou uma nova abordagem para as práticas interpretativas no Brasil, com ênfase na

perfeição técnico-artística e na expressividade latente, meticulosamente cinzelada na detida

modelagem da protomúsica que produzem e ensinam. A presença deste núcleo no ambiente musical
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brasileiro, ainda, transladou o nível técnico das orquestras sinfônicas, pois passaram estas a oferecer

concertos de mais elevada qualidade técnico-artística e ingressaram, por conseqüência, em exitosa

carreira internacional. O mesmo núcleo, de resto, motivou os principais compositores da segunda

metade do século XX a produzirem, em caráter inovador, obras para as suas formações camerísticas

e para cada um de seus instrumentos, em formação de solista contra a orquestra. O Botelho relata,

neste quesito, que diversos compositores, como José Siqueira e Francisco Mignone, dedicaram-no

toda a sua obra solo composta para clarineta, e que os mesmos produziram peças de grande

envergadura, como o Choro, de Camargo Guarnieri, e o Concertino, de Francisco Mignone.

Por outro aspecto, verificou-se, na vida do Professor Botelho, a pungente força que a herança

mestre-discipular exerceu em todos os seus viéses profissionais. Sua dedicação extrema ao

exercício da clarineta pode ser entendida como um reflexo do anseio por tornar-se, consolidar-se e

manutenir-se como mestre. Seu impulso criativo e coragem profissional podem ser interpretados

como uma avidez por provar-se diante de outros mestres presentes no ambiente musical que o

comporta e perante seus discípulos, famélicos pelos grandes feitos daquele mestre a que se

entregam. Sua longa e gloriosa trajetória fora trilhada de sorte a congregar, no mais possível,

substância por ser sorvida aos seus inúmeros discípulos, assim como aferir-lhes com suficiente

consistência a memória do mestre, que deve ser a todo custo visitada, revisitada e perpetuada.

Porque é assim que o mestre se eterniza. E é na sua imortalidade que ele finalmente forma uma

escola. Portanto, à luz do que foi investigado, a partir do Mestre José Botelho seguramente nasceu

uma escola de clarineta no Brasil. Conquanto só se faça um mestre na medida em que este se doe, a

sua escola será enfim o seu presente para a posteridade.

Ao longo deste trabalho, pôde-se verificar a eficiência da metodologia oral, baseada em

histórias de vida, como forma de aquisição de materiais para compilação e análise. Os dados

coletados teriam sido muito escassos, quando não inexistentes, se vasculhados em outros suportes,

como fontes primárias impressas ou abordagens estatísticas a partir de programas de concertos ou

informações de arquivos de escolas ou orquestras. Portanto, sugere-se, como desdobramentos

futuros para este trabalho, a aplicação da mesma metodologia da presente pesquisa, visando, neste

novo instante, à investigação mais profunda da escola de clarineta no Brasil a partir de outros

mestres posteriores ao professor José Botelho, que também vieram a produzir uma trajetória de

notoriedade e arrecadaram admirável conjunto de discípulos e seguidores. Pode-se citar, a título de

sugestão, os clarinetistas Sérgio Burgani, José Freitas e José Carlos de Castro. Seria, todavia,

interessante aplicar o mesmo princípio investigativo a outros mestres de outras especialidades,
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mormente aqueles que mantiveram contato próximo ao Botelho, como o fagotista Noël Devos, de

forma a enriquecer, a partir do relato destes, as informações proferidas pelo Botelho no decorrer

deste trabalho.

Sugere-se, ainda, sob uma perspectiva historiográfica, a investigação mais profunda a respeito

da trajetória de vida do Alberto da Costa Santos, mestre de clarineta do José Botelho, de modo a

perfilar mais nitidamente a escolástica mestre-discipular enfeixada por este a partir da trajetória de

vida daquele, o que pode ser de considerável importância na caracterização das concepções de

música e arte presentes no discurso e na prática artística do Botelho.

Como ampliação do estudo que aqui se inicia a respeito da possível escola brasileira de

clarineta, poder-se-ia propor uma investigação particularmente detida sobre o clarinetista Jayoleno

dos Santos, reportado pelo Botelho como o primeiro pesquisador de práticas interpretativas na área

de clarineta, no Brasil. Foi, inclusive, o autor que cunhou o nome “clarineta” em português

brasileiro e talvez um dos poucos a manter contato com a pesquisa e a prática musical da Europa,

através de cartas, quando a comunicação ainda apresentava muitos obstáculos. Jayoleno dos Santos

foi professor da Escola de Música da UFRJ e escreveu uma pequena tese sobre práticas

interpretativas na clarineta. É um profissional de transição entre a maneira de tocar idiossincrática

de bandas de música, da qual ele mesmo era proveniente, e a escola sinfônica trazida pelo Botelho.

Portanto, um estudo atencioso sobre sua vida e sua atuação profissional, assim como a recuperação

das cartas que escrevera e trocara com os músicos europeus de seu tempo, seria importante e

desejável.

Por fim, um interessante dado acessório seria que se realizasse um esforço para se colecionar

toda a obra gravada do José Botelho e demais mestres citados neste trabalho, tanto no contexto de

orquestra sinfônica quanto no camerístico ou solista. Muitas destas gravações poderão ser obtidas

nos acervos da Rádio Nacional, hoje Rádio MEC, ou no espólio da antiga Rádio da Gazeta, em São

Paulo. Estes dados serão importantes para que se estude mais circunstancialmente a protomúsica

gerada por estes mestres, seus viéses interpretativos e suas abordagens diante dos problemas

técnico-artísticos, fazendo-as corresponder aos seus arcabouços ideológicos sobre música e suas

práticas. Seria mesmo interessante que se obtivesse, tanto quanto possível, reproduções fonográficas

das mesmas obras a que os mestres se referem em seus exemplos e discursos, ainda que eles

executem trechos destas no decorrer de suas entrevistas. Porque isto traria a sua protomúsica de

volta aos ouvidos do pesquisador, e este, ciente de que a protomúsica, em toda a sua complexidade,

não pode ser integralmente transcrita em código notacional, saberá sorver das gravações de que

dispõe os dados que lhe carecerem à luz das entrevistas e relatos subjetivos. Assim, provavelmente



177

ter-se-ia um aporte substancioso para uma caracterização mais pormenorizada das inflexões técnicas

da escola que estes mestres ensinaram e professaram durante toda a vida artística.

Para além de qualquer disputa entre metodologias orais e investigações em fontes impressas,

este trabalho demonstrou uma percepção pela qual as escolas de práticas interpretativas (ou escolas

de qualquer prática artística) não podem ser investigadas exclusivamente à luz das aulas formais

que mestre e discípulos venham a ter, mas sim em toda a complexa engrenagem social que lhes

arremata por todos os ambientes que atravessem e por que ensejem a relacionarem-se. A exposição

dos discípulos a seu mestre (ou, ocasionalmente, de um dado mestre a outro) em contexto de prática

musical alienígena ao puramente acadêmico tem papel muito relevante na sua formação e

reciclagem, bem como na sua consolidação consoante à escola a que pertença. Deste modo, muito

embora tenha freqüentado duas aulas por semana com seu mestre durante todo o curso de clarineta

no Conservatório de Música do Porto, Botelho informa que aprendeu decisivamente a sua prática no

período em que trabalhou como segunda clarineta da Orquestra Sinfônica do Porto, onde a primeira

clarineta solista era seu próprio mestre. Ainda, o Botelho elucida que seu colega Jayoleno dos

Santos, embora já tornado mestre e professor de clarineta na Universidade do Brasil (atual UFRJ),

ao travar-lhe contato profissional, sofre sobre sua já estabelecida escola pertinente interferência da

prática do Botelho. Portanto, podemos perceber que novos mecanismos, externos ao meio

acadêmico, concorrem na consubstanciação da escola de um mestre. Provavelmente, uma

investigação prático-teórica fosse desejável para uma maior elucidação dos pormenores desta

dinâmica. Contudo, este trabalho esmera-se por demonstrar que há possível fragilidade ao se falar

em escolas de práticas artísticas tomando-se apenas a referência acadêmica ou fiando-se

exclusivamente nas aulas de que os discípulos houvessem participado ao lado de seus respectivos

mestres. Uma escola é, sobretudo, uma prática social e, como tal, é vivida ininterruptamente pelo

mestre e seus aprendizes. Ela atravessa os espaços e, onde quer que estes encontrem existência

conjunta, ali a sua escola se manifesta e se erige. Pois, em última análise, a escola é os próprios

mestre e discípulos, em eterna metamorfose.
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