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RESUMO 

Em São João del-Rei, a música faz parte da construção de identidades. Falamos de uma 

música tricentenária; os primeiros registros datam do início do século XVIII. Durante os 

primeiros dois séculos da atividade musical, as corporações eram reservadas aos 

homens, caracterizaram-se por forte ligação com a religiosidade local e desenvolveram-

se, primeiramente, em função da música sacra e dos eventos religiosos. Em 

contraposição, na música realizada fora das igrejas encontramos um número expressivo 

de musicistas compondo o cenário musical são-joanense ligado a concertos e operetas, 

ao longo de todo o século XX. No contexto musical atual, como nas Orquestras Jovens, 

no Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier e no Curso de Música da 

UFSJ, o acesso de mulheres já não sofre as imposições culturais de outrora. Contudo, 

mesmo a história da música são-joanense sendo composta por homens e mulheres, 

algumas em destaque, a configuração que se apresenta é a de crescente acesso e 

intensificação da participação feminina como reflexo das transformações sociais; 

preconceito em relação a sua capacidade como mulher e musicista/artista e, 

principalmente, como mulher presidente de corporação, e sua concentração em 

determinadas funções e instrumentos. Partindo do pressuposto que há uma estreita 

relação entre identidade, gênero e geração, objetivamos compreender até que ponto, no 

caso das musicistas são-joanenses, a atividade musical é atravessada por essa relação. 

Para tanto, propusemos uma revisão bibliográfica detalhada e crítica sobre gênero, 

enfocando teorias feministas e o conceito de geração. A fim de compreender cada 

geração em seus respectivos contextos e como as relações de gênero atravessam cada 

uma delas, foram realizadas entrevistas com dez musicistas, nascidas em São João del-

Rei ou moradoras da cidade há muitos anos e atuantes na atividade musical local. A 

idade das entrevistadas variou de 21 a 89 anos. As entrevistas foram transcritas e 

analisadas, privilegiando-se a análise do discurso na perspectiva foucaultiana, o que nos 

permitiu descrever as dispersões, contradições, descontinuidades e rupturas presentes no 

discurso e articular texto-contexto. A partir desse percurso, pudemos acompanhar a 

conservação e a renovação de valores, bem como as mudanças nas trajetórias.  

 

Palavras-chave: Mulheres; Atividade Musical; Identidade; Geração. 

 



 

ABSTRACT 

In São João del-Rei, the music is part of the construction of identities. We refer to a 

tercentenary music; the earliest records date back to the early eighteenth century. 

During the first two centuries of musical activity, corporations were reserved for men, 

were characterized by strong ties with local religiosity and were developed, primarily, 

as a function of sacred music and religious events. In opposition, in the music 

performed outside the churches, we found a significant number of female musicians 

composing São João del-Rei’s music scene connected to concerts and operettas 

throughout 20th century. In current musical context, as the Young Orchestras and 

Bands, at the State Conservatory of Music Fr. José Maria Xavier and the Undergraduate 

Music Course of UFSJ, women access no longer suffers the cultural impositions of 

yore. However, even São João del-Rei’s music history being composed of men and 

women, some in highlights, the setting presented is one of increasing access and 

intensification of women's participation as a reflection of social change; prejudice 

against their ability as woman and musician/artist and, mainly, as woman president of 

music corporation, and their concentration in some functions and instruments. Based on 

the assumption that there is a close relation between identity, gender and generation, we 

aimed to understand whether, in the case of São João del-Rei’s female musicians, music 

activity is crossed by this relation. To this end, we proposed a detailed and critic 

literature review of gender, focusing on feminist theories and generation concept. In 

order to understand each generation in their respective contexts and how gender 

relations cross each one, interviews were conducted with ten female musicians, born in 

São João del-Rei or living in the city for many years and active in local musical activity. 

The age of the interviewed ranged from 21 to 89 years. Interviews were transcribed and 

analyzed, emphasizing discourse analysis in Foucault's perspective, what allowed us to 

describe the dispersions, contradictions, discontinuities and ruptures in the speech and 

to articulate text-context. From this journey we could follow the maintenance and the 

renewal of values, as well as changes in the trajectories. 

 

Keywords: Women; Musical Activity; Identity; Generation  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a graduação em Psicologia na Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), tive a oportunidade de participar, de 2009 a 2012, como bolsista de iniciação 

científica, na pesquisa “A música e suas articulações identitárias: tradição e 

transformação no contexto histórico e sociocultural” proposta e coordenada pelo 

professor Marcos Vieira Silva. Temas como processo grupal, afetividade, identidade, 

poder, entre outros, foram investigados junto ao fazer musical
1
 na região das Vertentes. 

Ao longo dos anos, outros parâmetros de investigação foram se articulando aos temas 

centrais, entre eles a categoria gênero, que se refere à relação entre homens e mulheres e 

se mostra uma categoria útil para estudos em Psicologia Social. 

A temática feminista chegou até mim ainda na graduação em Psicologia, durante 

uma aula de Antropologia, no segundo período na UFSJ. Essa temática foi apresentada 

por um aluno de forma, hoje compreendida por mim, distorcida, com grande carga 

pessoal e preconceituosa na avaliação do que seria uma perspectiva feminista. 

Como um vírus, esse incômodo permaneceu incubado durante algum tempo, e 

infelizmente, durante a graduação só me deparei com os estudos de gênero no oitavo 

período quando entrei para a pesquisa citada acima. Durante os dois anos e meio em que 

participei, desenvolvi junto ao grupo de pesquisa, primeiramente, um levantamento do 

acesso e permanência das mulheres nos grandes grupos musicais, questões já 

evidenciadas em relatórios de pesquisa anteriores, porém ainda não sistematizadas e 

analisadas dentro de uma perspectiva de gênero.  

Por meio de observações, filmagens, registros fotográficos, diários de campo e 

entrevistas, acompanhei o cotidiano de algumas corporações e conheci músicos e 

musicistas que contribuíram para que essa temática fosse levada para o Mestrado em 

Psicologia. Outros materiais também me estimularam a continuar a investigação, como 

publicações diversas, folhetos, programas de concertos, recitais e outros registros.  

                                                           

1 Expressão poética/pessoal/são-joanense usada na pesquisa “A música e suas articulações identitárias” para se referir 

à atividade musical praticada na cidade.  
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Nos levantamentos iniciais percebemos a escassez de material referente a 

questões de gênero e a produção musical de mulheres. Segundo Gomes e Mello (2007), 

há muitos séculos o meio musical vem sendo um privilégio masculino. 

Em São João del-Rei a música é cotidiana e faz parte da construção de 

identidades. Os primeiros registros sobre a música na região datam do início do século 

XVIII. Essa atividade quase tricentenária despertou e desperta interesses desde a vinda 

do musicólogo Curt Lange à região, na década de 1940. Ele apresentou a música são-

joanense ao mundo. Essa tradicional manifestação cultural originou investigações como 

pesquisas documentais nos arquivos das corporações, das irmandades e paróquias, ou 

mesmo no Arquivo Histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN); relatórios de viagens, como de Antônio A. Bispo, em 1971, para a Academia 

Brasil-Europa© de Ciência da Cultura; relatórios de pesquisa; investigações sobre os 

compositores mineiros e são-joanenses; análise de partituras; dissertações de Mestrado; 

palestras; exposições, entre tantos outros materiais. 

As investigações assinalam muitas restrições ao desenvolvimento do fazer 

musical de mulheres na região das Vertentes. Durante os séculos XVIII e XIX, as 

corporações musicais eram reservadas aos homens, caracterizavam-se por forte ligação 

com a religiosidade local e desenvolveram-se, primeiramente, em função da música 

sacra e dos eventos religiosos. Em contraposição, na música realizada fora das igrejas 

encontramos um número expressivo de musicistas compondo o cenário musical são-

joanense ligado a concertos e operetas, ao longo de todo o século XX. No contexto 

musical atual, como nas Orquestras e Bandas Jovens, no Conservatório Estadual de 

Música Padre José Maria Xavier e no Curso de Música da UFSJ, o acesso de mulheres 

já não sofre as mesmas imposições culturais de outrora (Coelho & Vieira-Silva, 2010; 

2012). 

Contudo, mesmo o feminino compondo a história musical são-joanense, 

havendo mulheres em destaque, a configuração que se apresenta é a de acesso e 

intensificação da participação de mulheres como reflexo das transformações sociais; 

preconceito em relação a sua capacidade como mulher e musicista/artista e, 

principalmente, como mulher presidente de corporação, além de sua concentração em 

determinadas funções e instrumentos (Coelho & Vieira-Silva, 2010; 2012). 
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Demos continuidade ao trabalho iniciado em 2009 e, no Programa de Mestrado 

em Psicologia da UFSJ (PPGPSI/UFSJ), aprofundamos a investigação sobre a 

participação de mulheres na atividade musical em São João del-Rei.  

Utilizaremos a denominação musicista(s) para designar as mulheres com ofício 

de música. Musicista é substantivo comum de dois gêneros, portanto pode ser usado 

para se referir a homens e mulheres. Quando nos referimos somente aos homens o 

substantivo músico é o mais utilizado. Ainda hoje, o uso do termo música para se referir 

a mulheres que sabem fazer música, como propõe o Dicionário Musical Brasileiro 

Mário de Andrade (Santos, 2004), ainda causa estranhamento. Música se refere 

primordialmente à arte e técnica de combinar sons de forma melodiosa. 

Dessa forma, optamos pela denominação musicista(s), para nos referirmos às 

participantes, por ser a mais utilizada e principalmente pelo estranhamento do termo 

música, referente à mulher, no ambiente musical. A escassez de material para sustentar 

essa discussão também foi um fator decisivo na escolha da terminologia. 

Um estudo de gênero relacionado à atividade musical, em uma região na qual a 

música é cotidiana e parte da construção de identidades, torna-se relevante para 

compreender relações e diferenças
2
 de gênero, claras ou não, afirmadas ou não. Mais 

importante que identificar se quantitativamente as mulheres estão ou não a par de 

igualdade com os homens em determinados setores, ou seja, se sua participação é 

comum ou rara, é compreender as representações que criam essa ideia de raridade e de 

tantos apontamentos e preconceito à sua capacidade e, por consequência, à sua 

atividade. 

Durante os anos de pesquisa, foi possìvel perceber que algumas questões ainda 

se encontravam apenas parcialmente respondidas. Assim, objetivamos colocar em xeque 

algumas contradições e problematizá-las, a fim de provocar a discussão. Embora o 

campo musical seja considerado também um território de dominação masculina, a 

mulher, ou o “feminino” 
3
, sempre se fez presente, direta ou indiretamente. E, muito 

                                                           

2     O termo “diferença” será tratado ao longo do texto a partir da definição de Azerêdo (2007): A diferença assenta 

e visualiza fronteiras. Podemos falar em diferença de gênero, que não se limita à diferença sexual, mas que se abre 

para uma multiplicidade de gêneros [...] Diferença diz respeito à alteridade, à existência de outrem que não o eu 

(Azerêdo, 2007, p. 117). A diferença não separa dois grupos, um dominado e um dominante (mulheres/ homens, 

pretos/brancos, homossexuais/heterossexuais), mas assenta fronteiras (Azerêdo, 2007). 

3    A lógica que mantém os binarismos homem/mulher e masculino/ feminino é recorrente no cotidiano. Em nosso 

texto muitas vezes nos utilizamos dessas terminologias, em outras questionamos seu uso. Essas tensões aparecem 

no texto, assim como no imaginário social, pois não há terminologia precisa, nem pesquisas suficientes que nos 
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embora expor-se publicamente em alguma atividade musical fosse uma prática 

recriminada, o ensino musical era previsto para meninas e senhoras até meados do 

século passado e compunha o aparato de boa esposa nas famìlias mais ricas. 

Vale destacar que até então nenhuma publicação encontrada focou a participação 

das mulheres na música são-joanense. Nosso trabalho representa uma tentativa de 

resgate dessa participação. Esmiuçamos vários tipos de publicações a fim de encontrar 

informações a respeito de mulheres na música em São João del-Rei. 

Dividimos esta dissertação em sete capítulos. No Capítulo 1, “A música e a 

cidade”, traçamos um panorama da história de São João del-Rei e do desenvolvimento 

da atividade musical.  

No Capítulo 2, “Contextos de expressiva atividade musical” condensamos a 

história das instituições de expressiva atividade musical da cidade.  

No Capítulo 3, “Entre sons e silêncio”, enfocamos a participação das mulheres 

na sociedade são-joanense desde o século XVIII, bem como sua participação nos 

contextos musicais. 

No Capítulo 4, propusemos uma revisão bibliográfica detalhada e crítica sobre 

gênero, enfocando a esse respeito teorias feministas e de gênero (Scott (1995), Butler 

(2012), Haraway (1990), Azerêdo (2007) e Miskolci (2012)) articuladas à discussão 

gênero X identidade (Ciampa (1994), Hall (1998)) e ao conceito de geração (Ferrari 

(1874), Mannheim (1952) Moreira (2001)). Além do percurso bibliográfico, uma 

alternativa adotada para conhecer as musicistas são-joanenses foi a utilização de 

entrevistas, tomadas como estratégia metodológica.  

Assim, no Capítulo 5, abordamos a construção do método de investigação e 

análise das informações. Foi a partir do discurso de mulheres no cenário musical são-

joanense, que procuramos conhecer diferentes gerações de musicistas e compreender 

como questões específicas às mulheres ocorrem ao longo das gerações, bem como as 

possíveis semelhanças e diferenças entre elas. 

Tratamos como discurso falas transcritas obtidas a partir de entrevistas 

realizadas com as musicistas. Empregamos o termo discurso para se referir a todas as 

                                                                                                                                                                          

permitam escrever sobre o tema escapando totalmente da lógica binária. Assim como outras autoras (Irigaray, 1977 

citada por Azerêdo, 2007, p. 65), nos utilizamos do termo “o feminino”, substantivado. Mas, para não perdemos 

nosso sujeito, resgatamos, sempre que possìvel, a mulher ou as mulheres, enfatizando as pluralidades existentes 

entre nós. 
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formas de fala ou textos, seja quando ocorre naturalmente nas conversações, como 

quando é apresentado como material de entrevistas, ou textos escritos de todo tipo 

(Gill, 2002, p. 247).  

Foram realizadas dez entrevistas com musicistas nascidas em São João del-Rei 

ou moradoras da cidade há anos e atuantes na atividade musical local. A idade das 

musicistas entrevistadas compreendeu a faixa etária de 21 a 89 anos, nascidas entre os 

anos de 1924 e 1992. As entrevistas foram transcritas e retranscritas para análise.  

Para o tratamento das informações, baseamo-nos na análise arqueológica do 

discurso, adotando uma perspectiva foucaultiana, o que permitiu descrever as 

dispersões, contradições, descontinuidades e rupturas presentes no discurso e as 

articulações texto-contexto. O uso de marcadores, como o termo-pivô, foi privilegiado. 

Partimos do pressuposto que há uma estreita relação entre questões identitárias e 

as categorias gênero e geração. Assim objetivamos compreender até que ponto, no caso 

das musicistas são-joanenses, as identidades são atravessadas por essas duas categorias. 

No Capítulo 6 apresentamos uma pequena descrição das participantes e a análise 

propriamente dita do material. Buscamos articular a discussão apontando as evidências 

na fala e apresentando recortes do discurso. 

Consideramos as conclusões apresentadas como provisórias, primeiro pelas 

mudanças constantes sofridas nos contextos de investigação e, segundo, pela gama de 

análises possíveis; a análise aqui apresentada é apenas uma dentre numerosas outras 

possíveis.  

Ao final, construímos um discurso sobre a música são-joanense até então pouco 

conhecido. Acompanhamos lembranças e compartilhamos histórias. Por meio de 

pequenos vestígios nos vimos costurando uma imensa colcha de retalhos. Tentamos 

juntar, entre sons e silêncio, notas soltas. Notas que, quando apreciadas juntas, soam 

como uma sinfonia, carregada de cores, dores, pausas e luzes. 
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CAPÍTULO 1: A MÚSICA E A CIDADE 

 

 

1.1 A cidade de São João del-Rei
4
 

 

 

 Durante o desbravamento do País de Cataguá, a futura Minas Gerais, e em 

função do trânsito constante, serras, rios e pousos receberam nomes próprios. O Rio das 

Mortes, chamado assim devido as sangrentas lutas que ali ocorreram
5
, foi a parada de 

Tomé Portes del-Rei que, vindo de Taubaté, se estabeleceu nessa região com sua 

família, escravos e agregados, fundando o primeiro núcleo de povoamento da região 

(Guimarães, 1996). 

Em 1702, Tomé Portes
6
, nomeado guarda mor, a figura mais importante da 

região, encontrou o tão almejado ouro em um córrego na margem direita do Rio das 

Mortes. Ele o chamou de córrego Santo Antônio e estabeleceu ali um arraial com a 

mesma denominação, conhecido depois como Arraial Velho. Anos mais tarde seria 

elevado a categoria de vila: São José del-Rei, atualmente município de Tiradentes 

(Guimarães, 1996).  

Havendo ouro na margem direita, por que não haveria também na outra 

margem? De fato, em 1705, segundo Guimarães (1996), o metal foi aí encontrado a 

mãos-cheias pelos campos, entrelaçados pelas raízes da vegetação, em conglomerados 

que chegavam a pesar dois quilos, e mais, de ouro quase puro (p.19). 

Logo se ergueu uma capela em honra a Nossa Senhora do Pilar, onde hoje está 

situada a Catedral Basílica, e foi fundado outro arraial, conhecido por diversos nomes: 

                                                           

4 Lei nº 4.253, de 15 de Dezembro de 2008, estabelece a grafia São João del-Rei, cujo adjetivo gentilício é são-

joanense e dá outras providências (http://www.ihgsaojoaodelrei.org.br). 

5 Guimarães (1996) afirma que o nome Rio das Mortes é anterior aos episódios da Guerra dos Emboabas descritos na 

nota quatro. As sangrentas lutas às quais o autor se refere não correspondem aos conflitos entre paulistas e emboabas.  

 
6 Tomé Portes del-Rei foi morto por seus escravos. Foi sucedido pelo genro, Antônio Garcia da Cunha, que assumiu 

seu posto de Guarda-Mor (Guimarães, 1996). Segundo Guimarães (1996), o nome da cidade não tem a ver com o seu 

del-Rei, mas sim, com uma homenagem a Dom João V (1689-1750). 
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Arraial do Rio das Mortes, Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar ou simplesmente 

Arraial Novo (Guimarães, 1996).  

Em 1709, após o conflito entre emboabas e paulistas
7
, a retirada inesperada dos 

últimos e a decisão de se atear fogo ao arraial, tudo foi queimado, inclusive a capela. 

Terminadas as lutas, os emboabas povoaram outra área. O novo arraial foi levantado 

dentro de uma fortaleza, longe das lavras de ouro. Contudo, um ano após a pacificação, 

a fortaleza tornou-se desnecessária. Os emboabas retornaram então ao local primitivo, 

junto às minas, e reconstruíram o Arraial Novo (Guimarães, 1996). 

Em 1713, o Arraial Novo foi elevado à categoria de vila e sede da comarca do 

Rio das Mortes
8
 (Vellasco, 2007), recebendo do Governador o nome de São João del-

Rei, em memória do nome de El-Rei Nosso Senhor, por ser a primeira vila que ele, 

Governador, levanta (homenagem a Dom João V, então regente de Portugal) (Neves, 

1984, p. 05). Em 1718 foi criada a Vila de São José del-Rei; as duas vilas eram 

chamadas de vilas del-Rei (Guimarães, 1996).  

Segundo Guimarães (1996), a região foi uma forte produtora de alimentos. 

Ainda durante o Ciclo do Ouro, havia no Arraial Novo os que se ocupavam com o 

cultivo, a criação de animais, além de oferecerem pequena estrutura para pousos e 

vendas. Nos anos que antecederam 1700, houve períodos de fome e miséria em Minas: 

morria-se de fome com as bruacas entupidas de ouro. Matava-se na disputa por um 

punhado de milho (Guimarães, 1996, p.15). Em decorrência dos altos preços alcançados 

pelos gêneros alimentícios, desenvolveram-se atividades agropastoris por toda a região 

do Rio das Mortes, que passou a ser chamada de “celeiro das Gerais” (Guimarães, 

1996).  
                                                           

7 Guerra dos Emboabas: Eram chamados emboabas todos os que não eram paulistas: portugueses, baianos, 

fluminenses. Os paulistas eram os pioneiros, os desbravadores. Com as promessas e garantias oferecidas pela Coroa, 

os primeiros descobridores se consideravam senhores absolutos. Os emboabas, por sua vez, eram considerados os 

usurpadores e concorrentes indesejáveis. Emboabas e paulistas disputaram a bala e fogo as terras e os tesouros 

mineiros. Os atritos se multiplicaram por toda província, mas a região do Rio das Mortes ficou marcada por um 

episódio conhecido como Capão da Traição. Tendo os paulistas se refugiado próximo ao Arraial Novo, foram 

cercados e se renderam com garantia de vida. Contudo foram todos mortos pelos emboabas. Esse episódio repercutiu 

não só em Minas, mas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os paulistas reagiram e o Arraial Novo foi cercado. Mas 

após dias de cerco e várias tentativas de desalojar os emboabas, os paulistas se retiraram. Pensando ser uma estratégia 

paulista, os emboabas decidiram atear fogo ao arraial. Não houve vencedores ou vencidos dessa vez, mas os paulistas 

se retiraram dessas terras (Guimarães, 1996).  

 
8 A Comarca do Rio das Mortes agregava as regiões em torno das seguintes cidades atuais: Bambuí, Passos, São 

Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Alfenas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá, Itapecerica, Formiga, Oliveira, 

Campo Belo, Boa Esperança, Lavras, Três Pontas, Varginha, Três Corações, São Lourenço, Conselheiro Lafaiete, 

Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora, Tiradentes, São João del-Rei (Guimarães, 1996). Correspondia, assim, a 

todo o sul e sudoeste de Minas, a região das Vertentes e a Zona da Mata mineira.  
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Com a elevação de arraial para vila, o Senado da Câmara logo cuidou de 

disciplinar a prática comercial. Era exigido, por exemplo, que os roceiros plantassem 

certa quantidade de trigo, de acordo com o número de escravos que possuíam, pois o 

trigo europeu era caríssimo. Já os preços dos alimentos e das confecções são-joanenses 

foram tabelados (Guimarães, 1996). 

Por sua posição favorável, no cruzamento de vários caminhos, São João del-Rei 

tornou-se um centro de intercâmbio comercial entre o Rio de Janeiro e outras regiões. 

Com a decadência do ouro
9
 e devido à centralização do comércio de mercadorias 

provenientes de outras regiões, a elite local se ocupou em estreitar vínculos e relações 

políticas (Vellasco, 2007). 

A cidade seguiu como importante polo até o final do Império. Em 1881 foi 

inaugurada a Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), ligando São João del-Rei à 

Estrada de Ferro Dom Pedro II, o que permitiu intercâmbios com outras regiões de 

Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na mesma época, iniciou-se a 

atividade têxtil, importante na economia são-joanense (Vellasco, 2007).  

Hoje, o turismo é forte em São João del-Rei, que é parte do roteiro da Estrada 

Real. Há 27 anos a cidade sedia a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) que 

oferece, na cidade, vinte e cinco cursos de graduação, dez cursos de pós-graduação 

stricto sensu, pós-graduação lato sensu em Administração, além dos cursos de 

graduação, especialização, aperfeiçoamento e capacitação continuada oferecidos pelo 

Núcleo de Ensino a Distância (NEAD/UFSJ). 

 

 

1.2 A música e a cidade 

 

 

Assim como em toda a Capitania de Minas Gerais, São João del-Rei foi polo de 

grande atração musical. Neves (1984) afirma que, no século XVIII, Minas Gerais 

contava com uma população de quinze mil músicos, sendo que cerca de 1500 deles 

eram também compositores. Não é a toa que se diz: “Mineiro sabe duas coisas muito 

                                                           

9 1864 – Fim da idade do Ouro: em três anos, segundo Burton (1976), o vil metal desapareceu.  
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bem: solfejar e latim” 
10

. Infelizmente, desconhece-se muito do que foi produzido no 

Brasil no período anterior a 1750. Sabemos menos ainda sobre o que foi produzido
11

 no 

norte e no nordeste do país. Contudo, podemos dizer que Minas Gerais representa o 

primeiro grande conjunto de produção musical nos setecentos
12

 (Crowl, 2005). 

A então capital Vila Rica, atual Ouro Preto, foi o local de maior e mais intensa 

atividade musical, do final dos 1700 até meados do século seguinte. Porém, as vilas de 

São João e São José del-Rei também desempenharam papel importante na produção 

musical do período (Crowl, 2005). 

Na região dos Campos das Vertentes, as cidades de São João del-Rei, Tiradentes 

e Prados apresentaram uma atividade musical única e, até os dias atuais, mantêm sua 

vitalidade. A cidade de São João del-Rei se orgulha de ser lembrada como “Terra da 

música” e “Terra onde os sinos falam”.  

Segundo Neves (1984), algumas cidades antigas foram mais estudadas que 

outras e, dentre as quase esquecidas, as primeiras vilas dos Campos das Vertentes 

merecem destaque. As três cidades citadas acima são as únicas do país que guardaram 

importantes arquivos musicais (Neves, 1984). 

A tradição musical em São João del-Rei é muito vasta e não se restringe apenas 

à música religiosa ou às agremiações da cidade. O fazer musical são-joanense é 

cotidiano e pode ser conferido no toque dos sinos, nas ruas, praças e coretos da cidade, 

nos festejos e também nos ritos da religiosidade popular (Passarelli, 2007). No 

Carnaval, maior festa popular brasileira, mais de trinta blocos e escolas de samba saem 

às ruas todos os anos ao som de baterias e das bandas que acompanham o cortejo festivo 

(Museu Regional de São João del-Rei). 

No Teatro Municipal, nas sedes das corporações, nos bares da cidade, no 

Conservatório, na Universidade, nas igrejas, nos festivais e encontros, nas festas 

religiosas ou não, nos Congados, nas Folias de Reis, do Divino e de São Sebastião, a 

                                                           

10 Dito popular, retirado de Scalzo e Nucci (2012, p. 14). 

 
11 Todas as notícias referentes à atividade musical em Minas Gerais no século XVIII restringem-se aos livros 

manuscritos de receitas e despesas das irmandades. Não há registros impressos, pois a imprensa ainda não havia 

chegado à colônia (Crowl, 2005). Segundo Crowl (2005) a documentação encontrada concentra-se no período após 

1770. 

 
12 Falamos do estado mineiro como o maior conjunto de produção musical do século XVIII, mas não como o 

primeiro. As referências mais antigas representam uma produção musical isolada na Bahia e em Pernambuco (Crowl, 

2005). 
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música está sempre presente. São João del-Rei é reconhecida pelo seu patrimônio 

cultural. Não foi a toa que em 2007 recebeu o título de Capital Brasileira da Cultura
13

 

(Passarelli, 2007).  

São João congrega a cultura sagrada, secular, profana, folclórica e erudita, além 

de artesanato, construções barrocas, um verdadeiro patrimônio histórico vivo, música, 

dança, cortejos fúnebres e jubilosos. Contudo, sendo o cenário tão amplo, rico e 

complexo, neste trabalho delimitaremos nosso foco de análise: nosso interesse recairá 

nas corporações musicais tradicionais e nas instituições de formação, entre as quais 

serão considerados o Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier e o 

Curso de Licenciatura em Música da UFSJ.  

Orquestras e bandas são donas de ricos arquivos com repertório produzido por 

compositores mineiros
14

. Só a cidade de São João del-Rei conta com dez agremiações 

formais, entre bandas e orquestras, atuando tanto na música sacra quanto na música 

secular. Além dessas corporações remanescentes, há indícios de que muitos outros 

grupos musicais fizeram parte da história da música são-joanense (Scalzo & Nucci, 

2012). 

A primeira referência a atividades musicais em São João del-Rei data de 1717 e 

se encontra nos manuscritos de Samuel Soares de Almeida, que relata a visita do então 

governador da Capitania de Minas Gerais, Dom Soares de Almeida e Portugal, o Conde 

de Assumar. O maestro Antônio do Carmo foi o responsável pela recepção e pelas 

homenagens prestadas ao governador. No alto do Bonfim e na igreja matriz da vila, ele 

regeu um solene Te Deum laudamus a dois coros
15

 (Guerra, 1968; Neves, 1984; 

Guimarães, 1996; Crowl, 2005; Queiroz & Vieira-Silva, 2005; Scalzo & Nucci, 2012).  

                                                           

13 O título foi concedido pela ONG CBC e apoiadores como a Capital Americana de la Cultura, a Unesco, o 

Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo e o canal de TV Discovery. Durante um ano a cidade eleita passa a 

ser o centro das atenções nacionais e internacionais no que diz respeito à cultura brasileira (Passarelli, 2007). 

 
14 Entre os compositores são-jonanenses do Século XVIII, é possível citar: Antônio do Carmo e João José das 

Chagas. No Século XIX destacam-se: Antônio Braziel, Carlos José Alves, Francisco Martiniano de Paula Miranda, 

Hermegenildo José de Souza Trindade, Ireneu Batista Lopes, João Feliciano de Souza, João Inácio Coelho, José 

Victor d’Parição, Luiz Batista Lopes, Martiniano Ribeiro Bastos, Padre José Maria Xavier, Presciliano José da Silva; 

No Século XX: Adhemar Campos Filho, Emílio Viegas, Fernando de Souza Caldas, Geraldo Barbosa, Pedro de 

Souza, Têlemaco Victor das Neves, Vicente Valle; Século XXI: José Maria Neves, Abgar Campos Tirado (Museu 

Regional de São João del-Rei), Manoel Dias de Oliveira, Marcos dos Passos Pereira, Carlos dos Passos Andrade, 

João Batista do Nascimento, Antônio dos Santos Cunha, Padre José Maurício Nunes Garcia, Francisco Manoel da 

Silva, além de diversos outros autores anônimos (Krauss, 2007). 

 
15 Segundo Neves (1984), provavelmente tratava-se de um conjunto de instrumentos de sopro, precursor das futuras 

bandas de música, que empregavam as charamelas, instrumento de sopro em voga na época.  
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Segundo Scalzo e Nucci (2012), que estudaram a história da música na cidade, a 

partir desse momento da história colonial sucedeu-se intensa atividade musical na 

região, boa parte dela documentada. Mas ainda há trabalho a ser feito sobre esses 

documentos. Muitos arquivos não foram investigados, mas fica provado pelos registros 

já consultados que a prática musical antiga mergulha suas raízes lá atrás e continua 

viva (Scalzo & Nucci, 2012, p. 14). 

Podemos dizer que a tradição musical é mantida com orgulho por quatro 

orquestras – duas de São João del-Rei, a Lira Sanjoanense (de 1776) e a Ribeiro Bastos 

(de cerca de 1790); uma de Tiradentes, a Orquestra Ramalho (de 1860) e a Lira 

Ceciliana (de 1858), de Prados, e pelas bandas da região (Scalzo & Nucci, 2012), 

algumas centenárias, como a Theodoro de Faria (de 1902). Para Neves (1984), as quatro 

orquestras representam um quadro único de sobrevivência da experiência musical 

mineira do século XVIII (Neves, 1984, p. 07). 

No período colonial, as atividades culturais e sociais estavam centralizadas na 

Igreja Católica. De fato, embora a Coroa Portuguesa regulamentasse a ocupação das 

regiões nas quais o metal era encontrado e proibisse a entrada de ordens monásticas nas 

regiões recém-ocupadas, durante o Ciclo do Ouro, ela manteve as concessões à Igreja 

Católica, como fazia desde o século XVI. Assim, a autoridade eclesiástica representava 

o Estado e, ao mesmo tempo, possibilitava o contrabando de ouro e pedras preciosas. 

Em Minas, determinou-se que a vida religiosa fosse mais organizada por ordens leigas 

ou irmandades formadas por homens comuns que deveriam contratar todos os serviços 

relativos ao bom desempenho das funções religiosas (Crowl, 2005). 

Denominadas também ordens terceiras, confrarias e arquiconfrarias, as 

irmandades cuidavam desde a construção das igrejas até a contratação dos artistas 

responsáveis pelas pinturas e de músicos para as celebrações. Eram distribuídas por 

etnia – brancos, pardos e negros (Crowl, 2005) –, cada uma com seus próprios 

costumes, tanto no que se refere às festas quanto às normas de aceitação dos membros. 

Algumas assumiram caráter mais popular como a do Rosário e da Boa Morte, outras 

mais reservadas – até muito recentemente – à elite branca, como a Irmandade de 

Passos e a Ordem Terceira de São Francisco, que não admitiam pessoas “impuras de 

sangue ou de costumes” [grifos nossos] (Neves, 1984, p. 10).  
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Essa relação entre Estado e Igreja explicaria o grande número de irmandades 

religiosas em São João del-Rei
16

, capelas e oratórios, em total desproporção em relação 

ao número de habitantes da região. Em 1750, a Vila possuía cerca de três mil habitantes, 

servidos por três igrejas – a nova Matriz construída em 1721 depois que a primeira 

capela de Nossa Senhora do Pilar, de 1705, foi destruída no incêndio do Arraial, a de 

Nossa Senhora do Rosário (1719) e Nossa Senhora do Carmo (1727) –, quatro capelas e 

três oratórios públicos. Nessa data, há registros de pelo menos seis irmandades. Ao final 

do século XVIII mais três igrejas foram construídas (São Francisco, Nossa Senhora das 

Mercês e São Gonçalo Garcia) (Guimarães, 1996). 

A partir da fundação das irmandades religiosas, da construção das igrejas e, 

consequentemente, do crescimento da vila de São João del-Rei, houve um maior 

desenvolvimento da vida musical local. Assim, podemos dizer que a história musical 

são-joanense está completamente enraizada na tradição religiosa.  

As irmandades, por exemplo, tiveram participação central. Cada uma queria 

celebrar seu calendário litúrgico da forma mais exuberante possível e contratar os 

melhores músicos tanto para a composição, quanto para execução das obras 

encomendadas
17

 (Neves, 1984). 

Segundo Neves (1984), parece evidente a existência simultânea de ao menos 

duas corporações musicais dividindo, desde o período colonial, os serviços musicais da 

cidade. As duas orquestras mencionadas acima, a Lira, com 238 anos, e a Ribeiro 

Bastos, com aproximadamente 224 anos, correspondem às primeiras corporações são-

joanenses e compõem a vertente exclusivamente sacra da música na cidade. 

Vale acrescentar que cada orquestra contava com uma banda. As bandas serviam 

às procissões e aos eventos realizados fora das igrejas. A banda da Lira Sanjoanense se 

manteve ativa no século XIX, mas deixou de existir durante o século XX (Scalzo & 

Nucci, 2012). Em E. Coelho (2011) encontramos registros que propõem que em 1891 

foi formado o Clube de Música Ribeiro Bastos. Esse grupo promovia concertos, bailes 

                                                           

16 Segundo Scalzo e Nucci (2012), a primeira irmandade fundada em São João del-Rei foi a de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens de Cor (1708). Já em Guimarães (1996) encontrou-se que a primeira irmandade foi a de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito dos homens pretos (1708). Ao todo são nove irmandades centenárias e ativas na 

cidade: Santíssimo Sacramento, São Miguel e Almas, Nossa Senhora do Carmo, Senhor Bom Jesus dos Passos, 

Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora das Mercês, São Gonçalo Garcia, Ordem Terceira de São Francisco de 

Assis e Nossa Senhora do Rosário.  

 
17 O grande volume nos arquivos das corporações mostra que, para cada festa “ajustada”, eram compostas séries 

inteiras de obras: matinas, missas, ladainhas, novenas, etc. (Neves, 1984, p. 06). 
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de Carnaval, entre outras atividades. A Ribeiro Bastos também tinha uma banda para 

atender procissões e festas não religiosas. Esses grupos foram muito ativos até 1930 

(Scalzo & Nucci, 2012); contudo, hoje, Lira e Ribeiro Bastos se dedicam apenas à 

música sacra e à formação orquestral.  

A vila de São João del-Rei floresceu nos Setecentos como um centro irradiador 

da cultura barroca, não só em suas construções mas também no cenário social (Vellasco, 

2007). Em Gaio Sobrinho (2006) encontramos a seguinte declaração de Jota Dângelo, 

que assim escreveu em um álbum sobre a cidade, editado pela Fundação Banco do 

Brasil, em 1989: 

A São João del-Rei dos séculos XVIII e XIX foi marcada pelo barroquismo 

que, até hoje, encontra reflexos nas suas tradições e na maneira de ser de sua 

gente. O barroco em São João del-Rei, não ficou perpetuado apenas nas 

volutas de pedra das portadas de seus templos maiores, nos retábulos de seus 

altares, nas curvaturas graciosas dos adros e bandeiras de portas, nos ornatos 

dos gradis de suas sacadas. Era também um estado de espírito de sua 

população, que logo se afeiçoou aos ritos religiosos, à festança, ao aspecto 

lúdico das comemorações de rua, aos saraus e tertúlias (Dângelo, 1989, 

citado por Gaio Sobrinho, 2006, p. 177). 

 

 

1.3 Festas, cortejos e disputas 

 

 

No início, tudo aconteceu em função da descoberta do ouro em Minas Gerais. As 

datas oficiais são 1693 para a descoberta do metal e cerca de 1727, para a dos 

diamantes. Essas descobertas foram responsáveis pelo deslocamento populacional do 

litoral do Brasil para o interior. Primeiro formaram-se povoados que se desenvolveram 

rapidamente, tornando-se vilas e, hoje, cidades (Scalzo & Nucci, 2012). Segundo E. 

Coelho (2011), nessa época, entendendo a sociedade colonial como uma sociedade de 

antigo regime, a música era um dos elementos utilizados para sublinhar a emanação do 

poder real e divino nas representações religiosas e cívicas (p. 13). 

Primeiramente, é importante diferenciar o papel da música ao longo dos séculos, 

já que a atividade musical são-joanense se aproxima dos trezentos anos, nosso percurso 

é um tanto e quanto extenso. No século XVIII, a música funcionou como adereço à 

representação do poder monárquico, assim como para atender às funções religiosas nos 

rituais litúrgicos. Já no século XIX, embora ainda muito utilizada nos rituais católicos, 
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ela tem papel de entretenimento (E. Coelho, 2011). No século XX, evidenciam-se a 

apreciação estética e a promoção de eventos variados ao som de música, como relatado 

por Guerra (1968). Vale lembrar que, em São João-del Rei, ocorreu esse processo; 

contudo, a música nos rituais litúrgicos católicos ainda é tão presente e tradicional 

quanto no século XVIII. 

A atividade musical na cidade tem início e se relaciona intensamente com o 

calendário litúrgico, mas também com as celebrações oferecidas e custeadas pelo 

Senado da Câmara, como o aniversário do soberano português ou as saudações ao 

fracasso da Inconfidência Mineira, celebrados ao som de música (Scalzo & Nucci, 

2012). Para Neves (1984), a atividade musical em São João del-Rei era resguardada 

tanto pelas instituições religiosas quanto pelo Senado da Câmara.  

É possível encontrar a descrição de uma dessas festividades custeadas pelo 

Senado em Guimarães (1996): 

 

Em 1786 foram programados e realizados, pelo Senado da Câmara, festejos 

religiosos e populares em razão dos casamentos do príncipe D. João (futuro 

D. João VI) com a infanta Carlota Joaquina (filha do rei da Espanha, Carlos 

IV); e da infanta Mariana Vitória com o infante D. Gabriel de Castela. Houve 

missa cantada, com dois coros de música, sermão e procissão do Santíssimo 

Sacramento e Te Deum Laudamus, com a participação de vinte sacerdotes 

paramentados de capas de asperges. Tiveram duração de vários dias as festas, 

com tardes de touradas, duas de cavalhadas e três óperas no teatro montado 

com grande aparato no meio do curro armado no Largo de São Francisco. Foi 

levantado um grande obelisco de luzes que faziam as noites tão claras como o 

dia (Guimarães, 1996, pp. 84-86). 

 

O Senado da Câmara, em determinadas festas religiosas, era responsável pelas 

despesas com música e cera, entre outras. Por isso era obrigatória à presença de seu 

estandarte (Guimarães, 1996). Contratava-se, anualmente, certo número de festas 

públicas (Neves, 1984) e a música se beneficiava com esse gasto devido à instituição do 

regime de padroado, no qual o Rei ou seu representante dividia as funções de chefe do 

Estado e líder religioso (E. Coelho, 2011). Guimarães (1996) menciona registros, nos 

arquivos municipais de São João del-Rei (Arquivo da Câmara Municipal – Biblioteca 

Municipal Batista Caetano), relativos a esse patrocínio. Em Fontes e Fiuza (1975) foram 

listadas algumas comemorações cívicas ordenadas pela Coroa Portuguesa. 

Neves (1984) relata que, no ano de 1728, as festas oficiais foram as de São João, 

São Sebastião, Santa Isabel, Corpo de Deus e Publicação da Bula; já em 1750 somaram-

se as festas de Nossa Senhora do Pilar e Anjos Custódios. 
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As atividades da época, com primazia ao culto religioso, assumiam muito mais 

um caráter festivo, alegórico, do que de louvores, adoração ou penitência
18

. Em 

Guimarães (1996) encontramos que não só os santos foram a razão de tantas 

solenidades na Vila de São João del-Rei. Quase tudo era pretexto para festa: 

nascimentos e esponsórios de príncipes, princesas e infantes; aclamação ou funerais de 

reis e rainhas; adventos de autoridades e imperadores, [...], promulgação de leis e 

ação de graças por enforcamentos ou destruição de quilombos e abafamento de 

rebeldias sediciosas (Gaio Sobrinho, 2006, p. 177).  

Motivos festivos ou fúnebres, ao longo de todo o século XVIII, levaram a 

celebrações especiais. Posteriormente, celebravam-se em São João del-Rei casamentos, 

nascimentos e mortes da Casa Imperial, com muita pompa, detalhes cênicos e musicais 

(Neves, 1984). 

Nos volumes de Efemérides de São João del-Rei, de Cintra (1963; 1982), 

encontram-se registros do século XVIII e XIX relativos aos eventos e à participação de 

músicos, como: 

12 de Junho de 1728 - O Senado da Câmara da vila de S. João del-Rei 

contata o regente de música Antônio do Carmo para as festividades de S. 

João (Cintra, 1963, p. 154) 

 

28 de Dezembro de 1750
19

 - Realizam-se em S. João del-Rei as solenes 

exéquias reais de D. João V, tendo o vigário colado Pe. Dr. Matias Antônio 

Salgado proferido a oração fúnebre (Cintra, 1982, p. 262). 

 

Julho de 1777- o Senado da Câmara contratou música para as exéquias de D. 

José I, falecido em fevereiro. As solenidades com grande pompa tiveram 

lugar na Matriz do Pilar (Cintra, 1963, p. 160). 

 

19 de outubro de 1822 - Realizam-se na igreja de S. Francisco, Missa e Te-

Deum solenes que a Ordem de S. Francisco mandou celebrar em ação de 

graças pela aclamação de D. Pedro I, a 12-10-1822, como Primeiro 

Imperador Constitucional do Brasil (Cintra, 1982, p. 172). 

 

30 de julho de 1831 - Chega a estação ferroviária de SJdR a locomotiva nº 1, 

denominada “São João del-Rei”. Diversas bandas de música percorreram as 

ruas da cidade abrilhantando as festividades programadas (Cintra, 1982, pp. 

52-53). 

                                                           

18 Em Guimarães (1996), encontram-se relatos da Procissão de Cinzas, de 1781, promovida pela Ordem de São 

Francisco de Assis. A solenidade assumia caráter alegórico que se sobrepunha à intenção de penitência reparadora 

dos pecados (p. 86). Em Saint-Hilaire (2004), também, é possível conferir uma descrição minuciosa da procissão de 

1819. O próprio pároco disse ao viajante francês que ele seria testemunha de coisas altamente ridículas, contra as 

quais ele (padre) fora o primeiro a protestar, em pura perda, porém (p. 65). Esse desfile, hoje, se aproximaria dos 

desfiles das escolas de samba, onde pessoas fantasiadas comungam o mesmo espaço dos andores do cortejo. 

 
19 D. João V faleceu em 31 de julho de 1750, mas a notícia só chegou a S. João em 25 de dezembro do mesmo ano 

(Cintra, 1982). 
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Na linguagem da época, dizia-se que as festas eram para todos
20

, participavam a 

Câmara, o clero, a nobreza e o povo (Gaio Sobrinho, 2006). Um ditado popular na 

região é: “Festa sem padre, música e foguete não é festa” (Scalzo & Nucci, 2012, p. 

75).  

Durante a formação das vilas na região das Vertentes, a música profissionalizou-

se: para tocar nas igrejas, os músicos recebiam em oitavas
21

 de ouro. Mas com a 

decadência da mineração, no final do século XVIII e início do século XIX, diminuíram-

se os pagamentos e, consequentemente, os profissionais em música. Ou seja, os músicos 

que antes ganhavam a vida tocando ou cantando, passaram a desempenhar outras 

atividades
22

.  

Segundo Scalzo e Nucci (2012), surgiu uma espécie de semiprofissionalização 

da música que, por conta da decadência completa do Ciclo do Ouro, evoluiu para o 

amadorismo total (p. 18).  

Essa situação se agravou ainda mais com a Proclamação da República e a 

separação Estado/Igreja (Guimarães & Viegas, 2007). Assim, o profissionalismo 

musical foi se tornando inviável e foi substituído, nos grupos mineiros, pelo 

amadorismo (Neves, 1984). 

Ainda no século XIX, a atividade musical promovia enriquecimento material ou 

renda auxiliar e, também, conquista de prestígio e reconhecimento social (E. Coelho, 

2011). Em depoimento a Scalzo e Nucci (2012), o professor Abel Moraes, violoncelista, 

professor e um dos autores do projeto do Curso de Música da UFSJ, diz que acredita 

que fatores sociais contribuíram muito na fixação desses músicos que, em sua maioria, 

eram mulatos. Eles alcançavam destaque social atuando no meio musical. Assim, o 

status proporcionado, os mantinha em atividade (Scalzo & Nucci, 2012).  

                                                           

20 Contudo muita atenção deve ser dada a esse todos. Eram proibidos os festejos da parcela mais pobre e negra da 

população, que representava a maioria são-joanense. Os batuques eram considerados infames e perniciosos, pois ao 

invés de educarem, concorriam para a desordem e o perigo (Gaio Sobrinho, 2006, p. 179). Em 1720 o Senado da 

Câmara proibiu os negros de ajuntamento para bailes “pelo dano que pode resultar” (Guimarães, 1996). 

 
21 Uma oitava – oitava parte da onça portuguesa e suas subdivisões (Burton, 1976). 

 
22 Como pedreiros, professores, sacerdotes, tropeiros, entre outras.  
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Para Crowl (2005), ao longo dos setecentos, a maior parte dos músicos são-

joanenses era parda
23

 (mestiça) e negra e sua atividade era considerada um ofício 

menor. Em contrapartida, Neves (1984) afirma que a profissão era valorizada, embora 

quase exclusivamente praticada por mestiços e negros: um escravo músico, na colônia, 

valia mais que os outros, e houve casos de grandes proprietários que pagavam caro por 

um negro charameleiro e que chegaram até a formar orquestras particulares com os 

escravos músicos (Neves, 1984, p.18). 

Uma publicação do início do século XIX
24

 trazia ocupações incompatíveis com a 

nobreza e entre elas estava a música (ensaiadores, músicos e violeiros). Contudo, para o 

mulato livre em São João del-Rei, ela lhe conferia poder, segurança financeira e 

reconhecimento social. Curt Lange até se atreveu a cunhar o termo “mulatismo 

cultural”; para ele, o mulato
25

 era o autêntico talento mineiro (E. Coelho, 2011). 

Quando pensamos no reconhecimento e possivelmente na ascensão social dos 

músicos mulatos, pardos ou negros, devemos tomar certo cuidado. E. Coelho (2011) 

propõe que as famílias negras e pardas empregavam os recursos que tinham à 

disposição, tais como parentesco, compadrio, a amizade (p. 38) como possibilidades de 

ascender socialmente. Essa estratégia não deve ser pensada como individual, mas sim 

como familiar e, consequentemente, geracional. Entretanto, a mobilidade social não era 

acessível a todos. 

Para Scalzo e Nucci (2012), a mudança econômica que acabou com a música em 

outras cidades do estado
26

, no final do século XVIII, início do XIX, não afetou São João 

del-Rei tão fortemente. A cidade diversificou suas atividades com fundições e fábricas 

de tecido, o que mudou tanto sua economia, quanto seu panorama sociocultural. A 

Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) 
27

 também favoreceu a cidade, assim como a 

                                                           

23 O denominativo pardo foi criado pelos portugueses para não haver distinção entre negros forros, mulatos ou 

mesmo brancos nativos sem posses ou posição social (Crowl, 2005, p. 27). 

 
24 Privilégios da nobreza e fidalguia de Portugal, Luís da Silva Pereira de Oliveira (1806). 

 
25 A carta pastoral de Dom Antônio do Desterro, de 1747, comprova a predominância de mulatos na atividade 

musical e denuncia a má vontade das autoridades portuguesas, tanto religiosas, quanto civis, em relação aos 

músicos mineiros, geralmente mulatos. (Neves, 1984, p. 10). 

 
26 Santos (2004) propõe um êxodo de músicos mineiros com a decadência do ouro. Com a ascensão da cidade do Rio 

de Janeiro, com a chegada da família real, esses artistas deixam Minas Gerais para exercer a atividade na Corte.  

 
27 EFOM – artéria principal da viação da República (Mourão, 1924, p. 99).  
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Prados e Tiradentes, região que se tornou polo de distribuição da produção 

agropecuária, contribuindo para a fixação dos músicos remanescentes.  

Na segunda metade do século XIX, com a intensificação da vida musical na 

cidade e o incremento da música religiosa, as orquestras Lira Sanjoanense e Ribeiro 

Bastos começaram a competir para atender a demanda e ampliar seus repertórios (E. 

Coelho, 2011). Podemos dizer que, dessa competição, pode ter nascido a rivalidade 

entre elas que, segundo Scalzo e Nucci (2012), é uma das possíveis causas da 

sobrevivência de ambas. A rivalidade entre as corporações é assinalada por Fontes e 

Fiuza (1975) no exame das correspondências da Venerável Ordem de São Francisco, 

séculos XVIII e XIX. 

 

 

1.4 Coalhadas e Rapaduras 

 

 

A Lira era conhecida como “Rapadura”, por ser formada em sua maioria por 

pretos e mulatos, e a Ribeiro Bastos era conhecida como “Coalhada”, por ser formada 

por brancos (Galo, 1998). Contudo, essa diferenciação pela cor de seus membros não se 

sustenta. Em E. Coelho (2011), encontramos que Martiniano Ribeiro Bastos, principal 

dirigente dos “Coalhadas”, era mulato, o que faz cair por terra à lenda dos “Coalhadas e 

Rapaduras”. Outras versões circulam, como a de Aluízio Viegas
28

, citada por Galo 

(1998): o apelido “Coalhadas” viria da existência de uma fábrica de queijos que 

funcionava nos fundos da casa de Martiniano, onde a orquestra Ribeiro Bastos ensaiava. 

E. Coelho (2011) sugere que essas alcunhas eram depreciadoras e mostravam, 

sobretudo, a grande rivalidade entre as duas agremiações. Momentos de tensão 

ocorreram ao longo da segunda metade do século XIX.  

Um ótimo exemplo que ilustra a “guerra” entre rapaduras e coalhadas aconteceu 

em um dia de domingo, quando um músico dissidente da Banda da Ribeiro Bastos, Zé 

Chimba, roubou uma música de José Quintiniano dos Santos, regente da referida Banda. 

                                                           

28
 Nasceu em uma família ligada às tradições culturais da cidade: seu avô era ajudante das cerimônias na Matriz do 

Pilar e fazia a ligação entre a igreja e as orquestras. Cresceu na Rua Santo Antônio e, em 1960, entrou para Lira 

Sanjoanense. Desde então atua como instrumentista, cantor, regente, guardião dos arquivos e copista de partitura 

(Scalzo & Nucci, 2012). É referência na história da música são-joanense e diretor de patrimônio da Lira.  
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Conta-se que era comum que as famílias são-joanenses fossem de trem até o Balneário 

das Águas Santas. Bandas eram contratadas pela EFOM, para tocarem, uma na saída do 

trem e outra na chegada. Em uma dessas ocasiões, a Banda da Ribeiro Bastos possuía 

uma nova composição que seria apresentada no domingo próximo.  

Em pouco tempo toda a cidade soube da novidade. Durante o ensaio da Banda 

da Ribeiro Bastos, Zé Chimba, transferido para a Lira, usou de seu talento ao ouvir da 

rua a tal música e roubou a composição. No domingo, como combinado, as duas bandas 

se encontraram em frente ao Teatro Municipal rumo à estação. Quando José 

Quintiniano ia mostrar sua nova música, ao primeiro sinal do bumbo e para a surpresa 

de todos, a Banda de Zé Chimba começou a tocar sua música. Moral da história: houve 

uma pancadaria generalizada e as armas utilizadas foram os próprios instrumentos 

(Galo, 1998; E. Coelho, 2011). 

A rivalidade entre as corporações pode ser advinda também de desavença entre 

as irmandades religiosas. Desde os setecentos, o Estado incentivava a competição entre 

elas. Um cargo importante, encontrado nas cidades mineiras, era o de responsável pelas 

atividades musicais em cada irmandade ou evento. Esse cargo era almejado pelo 

reconhecimento, mas não era permanente: a cada ano o responsável pela música poderia 

ser substituído (Crowl, 2005). 

Em 1899, Martiniano Ribeiro Bastos usou de sua reputação (ele ocupara cargos 

importantes na Câmara Municipal, havia sido juiz de paz, professor e administrador de 

irmandades) para conseguir o contrato da festa da irmandade da Boa Morte durante o 

mês de agosto daquele ano, sendo que, até então, essa festa contara quase que 

exclusivamente com alguém da Lira como responsável. Essa passagem também ilustra a 

forte rivalidade ente Lira e Ribeiro (E. Coelho, 2011). 

Para Scalzo e Nucci (2012), não há mais separação racial entre as corporações 

musicais; a rivalidade entre elas é, hoje, considerada saudável. No esforço pela 

preservação da tradição, as duas orquestras promoveram dois encontros, um em 2010 

para comemorar os 150 anos da Orquestra Ramalho de Tiradentes e outro em 2011, na 

comemoração dos 235 anos da Lira. Nos dois eventos, as orquestras tocaram juntas 

(Scalzo & Nucci, 2012). 

Para Neves (1984) 
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a prática musical das orquestras antigas mineiras, tem, de fato, notável 

significação a nível social, por reunir representantes das mais diversas 

profissões e camadas sociais: alfaiates, comerciários e comerciantes, 

industriários, funcionários públicos, militares, professores de 1º e 2º graus, 

pedreiros, enfermeiros, costureiros, ferroviários, estudantes, donas-de-casa. 

(Neves, 1984, p. 20).  
 

 

 1.5 Mudanças e conservação na atividade musical das Vertentes 

 

 

Ao lado das mudanças econômicas, os rituais católicos também sofreram 

transformações: a liturgia foi modernizada, assim como o canto e a música religiosa. 

Essa modernização contribuiu para o desaparecimento de grupos musicais no interior de 

toda Minas Gerais (Scalzo & Nucci, 2012).  

Entretanto, as cidades dos Campos das Vertentes resistiram a tais 

transformações. De acordo com o historiador tiradentino Olinto Rodrigues dos Santos 

Filho, o fato de a região das Vertentes estar distante dos acontecimentos como a 

mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, no final do Século XIX, 

e a chegada do clero estrangeiro a Mariana (o que acabou provocando mudanças no 

gosto musical) pode ser uma explicação para o êxito da manutenção da tradição musical 

ao longo dos anos (Scalzo & Nucci, 2012). 

Referindo-se ao século XX, o monsenhor emérito Sebastião Raimundo de Paiva, 

pároco emérito da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar de São del-Rei, que por 

mais de 50 anos esteve à frente da paróquia, argumenta que, com a reforma litúrgica do 

Concílio Vaticano II (1962 a 1965), houve permissão para utilizar, nas celebrações 

religiosas, a língua de cada lugar ao invés do latim. Contudo, o Monsenhor diz que a 

Igreja não proibiu que continuassem as práticas que já existiam (Scalzo & Nucci, 2012). 

A manutenção da atividade musical litúrgica são-joanense é hoje conhecida em 

todo país e atrai milhares de turistas todos os anos, principalmente na Semana Santa e 

na celebração de Corpus Christi.  

No projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Música da UFSJ, de 2006, 

lê-se que, graças à resistência das instituições, foi possível resguardar parte da história 

do Brasil, transmitida por gerações de músicos, interpretando ininterruptamente peças 

compostas nos séculos XVIII e XIX (Scalzo & Nucci, 2012, p. 27). 
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Embora tão ricas, essas histórias não chegaram ao conhecimento do grande 

público até a década de 1940, quando o pioneiro alemão naturalizado uruguaio, 

Francisco Curt Lange, começou a procurar vestígios da música brasileira e adentrou 

Minas Gerais à procura de partituras. Foram as atividades desse pesquisador que 

alertaram os brasileiros para o imenso patrimônio cultural que estava a ponto de se 

perder (Scalzo & Nucci, 2012, p. 17).  

Em 1946, Curt Lange publicou o Boletim Latino Americano no qual expõe que, 

no Brasil, particularmente em Minas, teria havido uma produção musical original e 

própria. Seu primeiro contato com a música realizada em São João del-Rei foi uma 

partitura do século XVIII de José Joaquim Emerico Lobo, no Rio de Janeiro. O 

pesquisador apontou pela primeira vez que a música brasileira se desenvolvera na Minas 

setecentista, muito antes e em tempos e lugares diferentes da Corte (E. Coelho, 2011). 

Curt Lange fez grande alvoroço com suas descobertas: promoveu concertos, 

palestras, debates, tanto no Brasil quanto no exterior e publicou textos sobre seus 

achados
29

. Divulgou assim a existência desse fenômeno musical em Minas. Até suas 

descobertas, historiadores e musicólogos acreditavam que a história da música brasileira 

havia se iniciado apenas com a chegada de Dom João VI, em 1808 (Scalzo & Nucci, 

2012). 

Atualmente São João del-Rei conta com um centro em pesquisa musicológica, o 

Centro de Referência Musicológica José Maria Neves (CEREM). Esse centro 

corresponde a um laboratório em musicologia. Fundado em 2006, o CEREM conta com 

biblioteca especializada, uma discoteca com gravações raras, além do acervo de José 

Maria Neves (Scalzo & Nucci, 2012), compositor e maestro da Ribeiro Bastos e Doutor 

em Musicologia pela Universidade de Paris IV.  

O centro funciona como uma continuação dos trabalhos realizados em vida por 

José Maria Neves. Também atua na defesa e conservação do patrimônio musicológico, 

artístico e histórico (Museu Regional de São João del-Rei).  

 

 

                                                           

29 Curt Lange atestou a qualidade técnica dos compositores mineiros. Revelou às metrópoles a música realizada na 

capitania das Minas Gerais no século XIX, classificada como barroca (em analogia ao barroco arquitetônico) ainda 

que sua estrutura fosse clássica (Neves, 1984). O musicólogo não restringiu sua pesquisa ao Brasil, ele adentrou 

outras regiões da América Latina como Argentina, Bolívia, Peru, entre outros. No Acervo Curt Lange, localizado no 

4º andar do prédio da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é possível conferir suas 

expedições e conhecer seu imenso arquivo. 
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1.6 Música são-joanense: Outro tesouro dessas minas 

 

 

Não é exagero dizer que São João del-Rei respira e transborda música. Ao lado 

da Igreja de São Francisco, no centro da cidade, se localiza o Conservatório Estadual de 

Música Pe. José Maria Xavier. Se continuarmos o passeio pelo centro histórico, nos 

deparamos com a Rua Santo Antônio, também conhecida como Rua da Música. Esse 

apelido advém do fato três de corporações estarem sediadas nessa rua, além de uma 

escolinha de música, a Cantabile. 

Mais à frente, no Largo do Carmo, mais precisamente no Solar da Baronesa, na 

parte administrada pela UFSJ, está sediada a Fundação Koellreutter, que guarda o 

legado do maestro alemão Hans-Joachim Koellreutter. No mesmo casarão, com entrada 

por outra rua, está sediada a Orquestra Popular Livre (OPL). 

Ao lado da Igreja do Carmo, quase em frente ao Solar, temos a Rua da Cachaça, 

ou Rua da Alegria ou mesmo Rua da Zona. Nela se encontra o Centro de Referência 

Musicológica José Maria Neves, ou simplesmente CEREM. Atravessando o Largo, logo 

na pracinha, é possível ver a imponente sede da Sociedade de Concertos Sinfônicos. 

Ainda só falamos do centro da cidade. Mas a música são-joanense não se 

restringe apenas a ele. Ao lado do Campus Dom Bosco da UFSJ está a Igreja de São 

João Bosco, onde acontecem os ensaios semanais da Banda Salesiana Meninos e 

Meninas de Dom Bosco. Logo acima da igreja, no bairro São Geraldo, encontramos o 

grupo Raízes da Terra, um grupo de enculturação afro descendente que atua na cidade 

há mais de vinte anos no resgate da cultura negra por meio de estudos afros e da 

divulgação da música e da dança (http://www.saojoaodelreitransparente.com.br). 

Vinculada também à Igreja Católica, em um bairro próximo, temos outra banda, 

a Sinfônica do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Isso sem falar das 

Bandas Militar e Municipal, além da Lira do Oriente, no distrito do Rio das Mortes, e 

do Curso de Licenciatura em Música da UFSJ, cujas atividades são desenvolvidas no 

Campus Tancredo Neves (CTAN), há alguns quilômetros do centro da cidade. 

No Museu Regional de São João del-Rei, no Largo Tamandaré, de setembro de 

2012 a março de 2013, foi possìvel conferir a exposição “A Música, o Museu e a 

Cidade”. Encontrava-se em exposição instrumentos musicais, fotos, um breve histórico 
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das corporações e podia-se ainda assistir a apresentações, como as realizadas durante a 

Semana Santa, exibidas em um mini-cinema. 

 Nosso percurso se restringiu a São João del-Rei, mas as cidades vizinhas como 

Prados, Tiradentes, Conceição da Barra de Minas, São Sebastião da Vitória também são 

referências quando o assunto é música praticada por agremiações. Também não falamos 

dos pianos e outros instrumentos nos interiores das casas são-joanenses, nem das 

memórias musicais que essas antigas casas guardam. 

 

 

1.7 Vertentes da música são-joanense: Sacra e Secular  

 

 

É importante diferenciar duas vertentes da expressão musical da região: a sacra e 

a secular, também conhecida como música de concerto. As orquestras Lira e Ribeiro 

Bastos participam das festividades religiosas de maneira intensa com longos ensaios e 

preparativos para Semana Santa, principal evento religioso local. Além desse evento, 

acontece sistematicamente, ao longo do calendário litúrgico, a organização de 

festividades junto às irmandades (novenas, trezenas) nas quais as orquestras têm papel 

essencial. As missas, que ocorrem ao longo do ano, são acompanhadas por 

apresentações desses grupos, sendo que cada corporação é responsável por atividades 

diferenciadas junto às igrejas da cidade
30

.  

Segundo Scalzo e Nucci (2012), a tradição e a religiosidade locais são fatores 

importantes para a manutenção da tradição musical. A música sacra executada pelas 

orquestras compõe o ritual litúrgico cotidiano da região. Essa música também pode ser 

chamada de música devocional. 

A forma de executar a música religiosa está ligada à função de atender a um 

ritual, ou seja, ela existe por um objetivo e não pelo prazer da apreciação. Por isso a 

música religiosa em São João del-Rei e região é chamada de música funcional. Em 

Scalzo e Nucci (2012), encontrou-se que os regentes das corporações são os “guardiões” 

                                                           

30 Atividades semanais: *Lira Sanjoanense: quarta-feira, 19:00, Igreja Matriz do Pilar; domingo, 08:30, Igreja do 

Rosário, e 10:00, na Igreja das Mercês; *Ribeiro Bastos: quinta-feira e sexta-feira, 19:00, Igreja Matriz do Pilar e 

domingo, 09:00, Igreja de São Francisco. 
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da tradição e garantem que as músicas executadas nas cerimônias religiosas aconteçam 

da mesma forma há anos. 

O desempenho musical desses grupos, segundo Scalzo e Nucci (2012), nunca se 

pautou nem pelo virtuosismo, nem pela perfeição estética. Contudo, as atuações são 

compensadas pela emoção e também pela dedicação dos músicos. A fé perpassa os 

rituais. 

Contudo, a música religiosa em São João del-Rei não se restringe às orquestras 

bicentenárias, uma vez que as bandas são-joanenses também se inserem no cenário 

religioso. Scalzo e Nucci (2012) dão a entender que as orquestras tocam nas igrejas e as 

bandas nos cortejos nas ruas. Outros grupos também se destacam nesse segmento, como 

os grupos paroquianos. Eles executam repertórios modernos e mais atuais nos rituais 

litúrgicos da Igreja Católica. 

Sobre a música realizada fora das igrejas, não se tem tantos relatos. Sabe-se 

apenas que os músicos que a realizavam são os mesmos que tocavam nas igrejas (Scalzo 

& Nucci, 2012). E. Coelho (2011) propõe que é possível acompanhar o 

desenvolvimento da música não religiosa na cidade desde o século XVIII. Essa música 

fugia do rigor daquela realizada nos rituais litúrgicos e era uma forma de diversão e 

entretenimento da população, mas ainda mantinha um caráter erudito. 

Podemos citar também a cena operística
31

 da cidade. O primeiro registro 

encontrado sobre a Casa de Ópera data de 15 de junho de 1782, estando ela sediada à 

Rua da Prata (Livro de Acórdãos da Intendência)
32

. Nesse teatro eram produzidas e 

encenadas pequenas peças. Músicos eram convidados para tocar nos intervalos e 

também nas apresentações teatrais (E. Coelho, 2011). Além da Casa de Ópera, São João 

contou com outros teatros, como o Teatrinho Particular (1828) e o Teatro Provisório 

(1832). Em 1893 foi inaugurado o Teatro Municipal (Neves, 1984). 

Em Neves (1984), encontramos que ainda resta dúvida quanto à formação da 

orquestra que funcionava nos teatros mais antigos, como a própria Casa de Ópera.  

                                                           

31 Encontramos referências a mulheres na cena operística brasileira e também mineira. Joaquina Maria da Conceição 

da Lapa, mais conhecida como Lapinha, foi cantora e atriz dramática no final do século XVIII. Atuou nos teatros do 

Rio de Janeiro, Ouro Preto e Portugal (Castagna, 2011; Leeuwen & Hora, 2012). 

 
32 Em Guerra (1968), encontramos relatos do Livro de Acórdãos Da Intendência Municipal sobre “Caza da Ópera” e 

uma foto mostrando apenas dois dos bueiros onde um dia foi a referida casa de espetáculo (pp.16-18). 
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Em 1878 foi criada a Sociedade Filarmônica Sanjoanense
33

, agremiação que 

possuía sede própria e propunha recitais, concertos, bailes e apresentações teatrais (E. 

Coelho, 2011). A Filarmônica encerrou suas atividades em 1901 (Scalzo & Nucci, 

2012).  

Com o aumento dos eventos como festas, concertos, recepções, piqueniques e, 

consequentemente, com a maior procura por músicos, em 1891
34

 foi formado o Clube 

de Música Ribeiro Bastos, composto pelos músicos da orquestra de mesmo nome. Esse 

grupo realizava apresentações intituladas “concertos populares” e possuìa repertório 

variado (E. Coelho, 2011).  

Assim como a Lira
35

 ao longo do século XIX, a Ribeiro Bastos se dedicou ao 

repertório não sacro e sua participação pôde ser acompanhada em espetáculos teatrais 

ou no acompanhamento de óperas, operetas e revistas. Há registros desses eventos desde 

1879, no Teatro Sanjoanense (Neves, 1984). Após a morte do maestro Martiniano 

Ribeiro Bastos, a Banda da Ribeiro passou por uma crise: uma parte permaneceu unida 

sob o mesmo nome e outra deu origem à Banda Theodoro de Faria. A Banda da Ribeiro 

Bastos se manteve ativa até a primeira metade do século XX. Já a Theodoro de Faria já 

completou seus 114 anos.  

O aumento do número de espetáculos decorreu da transformação dos espaços e 

do incremento da vida pública. A sociedade da segunda metade do século XIX passou a 

cultivar hábitos de lazer, convívio e entretenimento. A música assumiu assim papel de 

destaque nesses eventos e na vida social. Outras mudanças foram notadas: no final do 

século XIX e início do século XX, a música são-joanense assumiu um caráter mais 

popular (E. Coelho, 2011). 

A cidade contou também com uma orquestra que acompanhava a exibição dos 

filmes do cinema mudo (Coelho & Vieira-Silva, 2012). Um fato interessante: na 

maioria das cidades apenas um pianista acompanhava a exibição de filmes e 

                                                           

33 A primeira diretoria da Filarmônica era composta por comerciantes e banqueiros da cidade, como o Barão de São 

João del-Rei, Caetano da Silva Mourão (E. Coelho, 2011). 

 
34 Em Neves (1984), encontramos que há documentação sobre o Clube Ribeiro Bastos desde 1881. Há indicação 

também de que o conjunto teve um salão próprio para concertos. Seu repertório ia desde os clássicos como Aída de 

Verdi e Fantasias como Fausto de Gounod, às obras de artistas locais. 

 
35 Infelizmente não encontramos registros suficientes sobre a Banda da Lira Sanjoanense. Sabemos apenas vagamente 

o período das atividades.  
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improvisava; São João del-Rei contou com uma orquestra completa e os arranjos eram 

desenvolvidos especialmente para cada filme (Scalzo & Nucci, 2012). 

A Orquestra do Cinema Mudo era composta por aproximadamente 15 músicos, 

em sua maioria membros da Ribeiro Bastos. Em Neves (1987), encontramos os nomes 

mais citados. Além do grupo masculino, o conjunto sempre contava com uma senhora
36

 

ao piano, destacando-se Fifia Rodrigues, Balbina Santiago, Quita Mourão
37

 e Aracy dos 

Santos (Neves, 1987). 

Segundo a professora Anna Maria Parsons, criadora do CEREM, tudo o que 

estava na moda em outros lugares acontecia também na cidade. Conjuntos como o Jazz 

Capitólio, Jazz Continental, o Atlhetic Jazz, o Jazz Juca Hilário entre tantos outros
38

, 

animavam as festas (Scalzo & Nucci, 2012).  

Atualmente a música não religiosa é praticada junto às bandas e também junto à 

Sociedade de Concertos Sinfônicos (S. C. S.), que tem o objetivo de divulgar músicas 

para concertos, atuando também na realização de recitais. A S. C. S. representa a 

experiência mais duradora no segmento erudito. Fundada em 1931, a corporação pode 

ser considerada democrática, pois reúne músicos de outras corporações, alunos e 

professores da Universidade e do Conservatório, além de contar com músicos 

convidados que vêm de fora para participar de recitais e concertos (Scalzo & Nucci, 

2012). 

As corporações jovens como a OPL, a Banda Salesiana Meninos e Meninas Dom 

Bosco e os grupos formados por alunos do Curso de Licenciatura em Música da UFSJ e 

do Conservatório, atuam também nesse segmento. 

                                                           

36 Além das senhoras citadas por Neves (1984), vale lembrar que Agueda Campos Lopes (1903-1962), falecida mãe 

do professor Abgar Campos Tirado, nosso colaborador nesse e em outros trabalhos, quando solteira, também 

acompanhava a Orquestra do Cinema Mudo de São João del-Rei. 

 
37 Em 1924, Maria das Mercês Mourão Calasans ou Quita Mourão, como era conhecida, foi laureada com medalha 

de ouro pelo Instituto Nacional de Música (Cintra, 1982, p. 154). Em 1935, a pianista são-joanense, tendo se mudado 

para o Rio de Janeiro, foi chamada para estrear o piano Érard (meia cauda) do Teatro Municipal de São João del-Rei 

(Guerra, 1968; Coelho & Vieira-Silva, 2012). 

 
38 Jazz Regimento Tiradentes, Conjunto Jésus Florentino, Regional de Carmélio de Assis e o Regional da rádio ZYI-7 

(Neves, 1984). 
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CAPÍTULO 2: CONTEXTOS DE EXPRESSIVA ATIVIDADE MUSICAL 

 

 

Neste trabalho, elegemos como método de análise de informações a análise 

arqueológica do discurso, baseada na perspectiva foucaultiana. Nossa análise consistiu 

na articulação texto (falas transcritas a partir das entrevistas realizadas) e contexto. Para 

descrever o contexto em questão, consideramos a história da música em São João del-

Rei e região e também a história das instituições de expressiva atividade musical. São 

elas: as orquestras e bandas são-joanenses, o Conservatório Estadual de Música Pe. José 

Maria Xavier e o Curso de Música da UFSJ. 

 

 

2.1 Orquestras 

 

 

Orquestra é definida como um conjunto de instrumentos musicais agrupados em 

secções homogêneas, por famílias de instrumentos, com predominância das cordas
39

 ou 

como um conjunto de instrumentos organizados de forma a que cada músico execute 

sua parte. Normalmente, na orquestra, há instrumentos de cordas, sopro (metais e 

madeiras) e percussão
40

. Atualmente utiliza-se a denominação orquestra para indicar um 

grande conjunto de instrumentos que são tocados juntos.  

No Museu Regional de São João del Rei encontramos a seguinte definição: 

Orquestra é um conjunto de instrumentos diferentes, porém organizados para 

execução, sobretudo, de música clássica. Os naipes utilizados, ou seja, cada 

um dos grupos de elementos em que se costuma dividir a orquestra são: 

cordas (violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpas), madeira (flauta 

e flautim; oboé e corne inglês; clarinete e clarineta; fagote e contrafagote), 

metais (trompete, trombone, trompa e tuba) e percussão (tímpano, bombo, 

caixa, pratos, xilofone, castanholas, gongo, maracá e triângulo). A 

                                                           

39 Site consultado: http://www.meloteca.com/dicionario-musica. 

 
40 Site consultado: http://www.oficinadeconcerto.com.br. 
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localização dos naipes da orquestra na plataforma de concerto obedecem a 

uma razão lógica: os instrumentos de cada naipe são dispostos lado a lado ou 

uns atrás dos outros, formando grupos, de forma que o maestro ouvirá cada 

instrumento com clareza, assim como cada instrumentista verá o regente.  

 

Na cidade de São João del-Rei há quatro orquestras, duas se dedicam à música 

sacra, a Lira Sanjoanense e a Ribeiro Bastos; uma secular sinfônica, dedicada à música 

de concerto, a Sociedade de Concertos Sinfônicos, que é uma das mais antigas do 

Brasil, e uma jovem e independente, a Orquestra Popular Livre ou simplesmente OPL. 

 

 

 2.1.1 Orquestras de São João del-Rei 

 

 

2.1.1.1 Lira Sanjoanense 

 

 

A mais antiga das corporações musicais em atividade das Américas, a Lira 

Sanjoanense, foi fundada com o nome de Companhia de Música, em 1776, por José 

Joaquim de Miranda e um grupo de músicos (Krauss, 2007). O conjunto era composto 

por um quarteto vocal (soprano, contralto, tenor e baixo), dois violinos, viola, 

violoncelo, duas flautas e duas trompas. A princípio, foi formada para prestar serviços à 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário, mas logo depois assumiu atividades em outras 

seis irmandades na cidade. 

No século XVIII, a corporação se dividia entre os compromissos com as 

irmandades e com o Senado da Câmara. Em 1883, o grupo passou a ser chamado 

Sociedade Musical Lyra S. Joannense e, em 1949, quando a orquestra recebeu estatuto 

novo, o nome foi simplificado para Lira Sanjoanense. Seu estandarte data de 1889. Foi 

pintado pelo então diretor da orquestra, Luiz Baptista Lopes e, hoje, encontra-se no 

Museu Regional de São João del-Rei (Scalzo & Nucci, 2012). 

Atualmente a Lira é composta por noventa integrantes, metade instrumentistas, 

metade coro, mais a diretoria. Somam-se 250 apresentações anuais entre as missas 

semanais, as festas de São Sebastião, de São Gonçalo Garcia, da Boa Morte e Assunção 

de Nossa Senhora, festa do Senhor Bom Jesus dos Montes, Jubileu de Bom Jesus de 

Matozinhos, festa de Nossa Senhora das Mercês, festa de São Miguel e Anjos, da 
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Padroeira da Diocese Nossa Senhora do Pilar, Solenidade de Finados, Missa em 

Sufrágio das Almas dos Irmãos Falecidos das Irmandades de São Miguel, da Boa 

Morte, do Rosário, das Mercês e de São Gonçalo, Festa de Santa Cecília, Novena do 

Menino Jesus, Missa do Galo e missa do Dia de Natal (Krauss, 2007), além de outras 

apresentações como casamentos, bodas e concertos (Scalzo & Nucci, 2012). 

Também é responsável pela música na Encomendação de Almas, cerimônia 

religiosa realizada em poucos lugares, durante a Quaresma. Segundo a equipe de 

Liturgia da Paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a cerimônia se 

baseia no culto de rezar pelos mortos. Nesta cerimônia, a orquestra e o coro percorrem, 

tarde da noite, as ruas da cidade, parando em cemitérios, cruzeiros e encruzilhadas, 

rezando o Rosário de Nossa Senhora, acompanhada dos fiéis (Krauss, 2007, p. 09).  

 

 

2.1.1.2 Ribeiro Bastos 

 

 

Não há acordo quanto às origens da orquestra Ribeiro Bastos: há registros que 

apontam 1755 como ano de formação do grupo então chamado Partido da Música; 

alguns ligam a origem da corporação a grupos atuantes desde 1790; outros, a conjunto 

formado depois de 1840, dirigido por Francisco José das Chagas, contratado pela 

Ordem Terceira de São Francisco, a mais nobre entre as irmandades (Krauss, 2007; 

Scalzo & Nucci, 2012). 

O nome Ribeiro Bastos advém de um dos regentes da corporação, Martiniano 

Ribeiro Bastos (1834-1912). Martiniano, durante cinquenta e dois anos, esteve à frente 

da corporação que mais tarde recebeu seu nome. É lembrado tanto por sua capacidade 

de liderança, quanto por manter uma escola de música (Krauss, 2007; Scalzo & Nucci, 

2012). Foi responsável pela organização de manuscritos musicais, não somente 

religiosos, mas também referentes à música de salão do final do século XIX e início do 

século XX. Até a década de 1930, músicos da Ribeiro Bastos tocavam em espetáculos, 

no cinema e nos concertos de seu Clube de Música (Scalzo & Nucci, 2012). 
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Em 1952 foi inaugurada a sede da orquestra na Rua Santo Antônio, nº 54, 

conhecida como Rua da Música. Atualmente a orquestra é composta por oitenta e cinco 

músicos (Krauss, 2007; Scalzo & Nucci, 2012).  

Durante trinta e seis anos a maestrina Maria Stella Neves Valle
41

 (filha de 

Telêmaco Neves e irmã de José Maria Neves) esteve à frente da corporação. Após sua 

morte, a regência passou para o maestro auxiliar Rodrigo Pereira Sampaio. Hoje, a 

atuação, que um dia foi profissional e remunerada, é completamente amadora.  

 

Em nenhuma hipótese (os músicos) podem viver do ganho pelo serviço 

musical. O que é arrecadado pelo conjunto, pelo cumprimento dos contratos 

com as irmandades, é empregado na conservação da sede da orquestra e de 

seu arquivo, na manutenção do instrumental, e só quando há sobras, é rateado 

entre os músicos (Neves, 1984, p. 20). 

 

Além das missas semanais, a Orquestra se apresenta nas festas dos Passos, 

durante a Semana Santa, nas novenas de São Francisco e de Nossa Senhora do Carmo e 

na quinquena das Cinco Chagas de São Francisco (Krauss, 2007). 

A formação de jovens músicos continua sendo uma preocupação da orquestra 

Ribeiro Bastos que atualmente conta com dois projetos em atividade: o “Coral de 

Ribeirinhos”, voltado para crianças a partir de sete anos e o projeto “Educar para 

preservar”, antigo “Jovens Músicos para São João del-Rei – Núcleo Ribeirinhos”, 

projeto de extensão da UFSJ proposto pela professora Maria Amélia Viegas. O projeto 

atua em dois núcleos: um na Ribeiro Bastos e outro na Lira Sanjoanense (Scalzo & 

Nucci, 2012). 

 

 

2.1.1.3 Sociedade de Concertos Sinfônicos 

 

 

No dia 26 de janeiro de 1931, foi fundada a Sociedade de Concertos Sinfônicos 

que contou com o maestro João Cavalcante como um de seus idealizadores. A S. C. S. é 

considerada, entre as que estão em atividade, uma das orquestras sinfônicas mais antigas 

                                                           

41 Maria Stella Neves Valle, ou Stella Neves, como era chamada, (M. S. N. neste trabalho) esteve à frente da Ribeiro 

Bastos desde 1977 até seu falecimento a 28 de abril de 2013, aos 85 anos. 
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do Brasil. Nessa nova corporação se reuniam músicos das outras, principalmente da Lira 

Sanjoanense e da Ribeiro Bastos, bem como da banda do 11º Batalhão de Infantaria.  

Criada para proporcionar aos músicos das corporações sacras um espaço para 

outras práticas musicais (Scalzo & Nucci, 2012), tem o intuito de reunir musicistas das 

diversas entidades existentes, bem como os independentes, com o objetivo de cultivar e 

divulgar a música universal de concerto, assim como atuar no campo beneficente, 

amparando os necessitados (Museu Regional de São João del-Rei).  

A princípio, a Sinfônica, como é usualmente chamada, se voltava à realização de 

concertos, uma vez que as orquestras da região se dedicam à música sacra. Assumia 

também um caráter beneficente para com seus participantes, amparando aqueles que, 

por algum motivo, passassem dificuldades. Entretanto, ao longo dos anos, esse caráter 

beneficente foi retirado do estatuto da orquestra. 

Além dos concertos, destacam-se, entre suas atividades, os recitais e a 

montagem das operetas. As operetas são características da Sinfônica e, durante as 

décadas de 1960 e 1970, foram responsáveis por numerosas viagens e apresentações. 

Por um período, deixaram de ser realizadas. Contudo, como parte de um plano de 

fortalecimento das atividades da corporação, elas recomeçaram com a apresentação da 

opereta “La serva padrona”, no teatro Municipal de São João del-Rei, durante o 24º 

Inverno Cultural da UFSJ, em julho de 2011 (Coelho & Vieira Silva, 2012).  

Atualmente a S. C. S. é composta por aproximadamente 80 componentes. É uma 

orquestra amadora e não possui programação fixa ou mensal. É mantida por doações e 

com a contribuição dos associados. Contudo, para a comemoração de seus 80 anos, 

foram buscados recursos recorrendo-se às leis de incentivo cultural. Sua sede está 

situada no largo do Carmo, na Praça Carlos Gomes, nº 75.  

 

 

2.1.1.4 Orquestra Popular Livre 

 

 

Fundada em 2002, por iniciativa de três professores do Conservatório Estadual, 

João Carlos de Oliveira, Guilherme Rodrigues de Faria e Fábio Alves do Carmo, a 

Orquestra Popular Livre é considerada uma orquestra jovem.  
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A OPL se apresenta em diversos eventos anuais, inclusive no Carnaval são-

joanense. A Orquestra já dividiu palco com músicos consagrados como o compositor e 

multi-instrumentista Hermeto Pascoal, patrono da corporação, que dedicou duas 

composições para o grupo: “Viva São João e seu povo” e “Zona da Música” (Museu 

Regional de São João del-Rei). 

Em 2010 foi inaugurada a sede social da orquestra, no Solar da Baronesa, Largo 

do Carmo, onde funcionam biblioteca, livraria, lutheria, restaurante e bar, além do salão 

para apresentações musicais, exposições, ensaios da OPL e do Coral de Flautas, cursos 

e oficinas de música.  

 

 

2.2 Bandas  

 

 

É chamado de banda o conjunto integralmente composto de instrumentos de 

sopro, sejam eles madeiras e metais ou somente metais. As bandas são normalmente 

associadas a apresentações em coretos
42

. 

As bandas em São João del-Rei participam tanto das atividades religiosas – 

apresentando marchas fúnebres, tocadas durante a Semana Santa e marchas de 

consagração em festividades – como de eventos cívicos. Nesses eventos, elas tanto 

podem se desdobrar em muitas, para entreter a plateia num domingo, como se 

apresentarem no Teatro Municipal (Scalzo & Nucci, 2012).  

De acordo com o Programa de Apoio às Bandas de Música, Minas Gerais possui 

mais de oitocentas bandas catalogadas. Esse número se aproxima de um quinto do total 

de bandas distribuídas pelo Brasil. São João del-Rei convive com seis bandas, sendo 

uma delas pertencente ao distrito do Rio das Mortes, a mais antiga ainda em atividade 

(Scalzo & Nucci, 2012). 

A origem das bandas brasileiras está ligada à chegada de Dom João VI que 

trouxe na bagagem uma banda para tocar nas cerimônias reais. Logo depois surgiram as 

bandas militares, criadas por decreto real. O ensino musical iniciou-se nos quartéis e se 

                                                           

42 Sites consultados: http://www.meloteca.com/dicionario-musica e: http://www.oficinadeconcerto.com.br. 
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expandiu para as cidades. Segundo Scalzo e Nucci (2012), com a decadência da 

exploração aurífera no século XIX, as bandas chegaram a substituir as tradicionais 

orquestras, pois, sem os instrumentos de corda, elas representavam opções mais 

acessíveis e baratas. 

As bandas são-joanenses possuem sede própria, estatuto, diretoria, ricos 

arquivos e escolas. Essa característica deve ser ressaltada, pois, como propõem Scalzo e 

Nucci (2012), as bandas são consideradas escolas populares de música, ou seja, 

representam verdadeiros conservatórios do povo, formando seus próprios músicos e 

alimentando-se do talento das crianças das comunidades em que estão instaladas (p. 

75). 

 

 

2.2.1 Bandas São-joanenses 

 

 

2.2.1.1 Lira do Oriente de Santa Cecília – Distrito de Rio das Mortes 

 

 

A Lira do Oriente ou Banda do Rio das Mortes, como é conhecida, é 

considerada a mais antiga da região. O primeiro registro sobre ela data de 22 de 

novembro de 1895. No início, a Lira do Oriente ensaiava na casa de um dos músicos. 

Hoje ela tem sede própria, construída em terreno doado na Praça Santa Cecília.  

Um manuscrito conta que, em 1961, a Banda do Rio das Mortes recebeu visitas 

e doações de personalidades importantes. Tancredo Neves teria deixado a seguinte 

declaração: “Essa banda é muito importante! São os brincos de minhas orelhas” 

(Scalzo & Nucci, 2012, p. 81).  

A Banda é composta por cerca de quarenta instrumentistas, de diferentes idades. 

Embora a maioria dos integrantes seja jovem – a musicista mais nova tem apenas doze 

anos –, eles convivem e aprendem com músicos de mais de setenta anos. Podemos dizer 

que a Lira do Oriente é o orgulho do distrito do Rio das Mortes. É quase impossível não 

perceber e sentir o afeto que a população nutre pela corporação, que é considerada um 

celeiro de músicos de São João del Rei (Scalzo & Nucci, 2012, p. 81). 
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2.2.1.2 Banda Theodoro de Faria  

 

 

Após uma dissidência na Banda da Ribeiro Bastos, Augusto Theodoro de Faria 

assumiu função de liderança sobre os demais músicos e fundou uma nova banda. O fato 

ocorreu em 1902, mas apenas em 1917, após a morte de seu fundador, a corporação 

passou a ser chamada Banda Theodoro de Faria. Nos cinquenta e seis anos seguintes, a 

banda foi dirigida pelo maestro Teófilo Inácio Rodrigues
43

 (Coelho & Vieira-Silva, 

2010; Scalzo & Nucci, 2012). 

Uma característica marcante da Theodoro de Faria é a formação de jovens 

músicos. A casa do maestro Teófilo funcionou como sede de ensaios, de aulas de 

música e do arquivo da banda. Enfim, todo o movimento estava ali concentrado. Devido 

aos poucos recursos da corporação, o maestro também consertava os instrumentos que 

seriam repassados aos aprendizes, além de ser o responsável pela manutenção de todo o 

acervo da banda (Coelho & Vieira-Silva, 2010; Scalzo & Nucci, 2012). 

Depois de muito esforço, em 1967, a sede da Theodoro de Faria ficou pronta. 

Ela funciona no nº 289 da Rua Santo Antônio. Seu arquivo, assim como o das 

orquestras sacras, é composto por composições dos séculos XVIII e XIX (Scalzo & 

Nucci, 2012). 

Atualmente, os filhos do maestro Teófilo, Teófilo Helvécio Rodrigues e Tadeu 

Rodrigues, estão à frente dos cinquenta e cinco componentes da banda. Eles se dividem 

na direção e regência, além de tocarem em alguns eventos. Há trinta anos a banda 

organiza a Semana de Música em homenagem a padroeira Santa Cecília (Scalzo & 

Nucci, 2012). 

 

 

                                                           

43 Teófilo Rodrigues estava entre os músicos dissidentes da Banda da Ribeiro Bastos – informação concedida em 

entrevista pela filha do maestro (B. L. neste trabalho). Teófilo foi aluno do maestro Theodoro de Faria. 

 



51 

 

2.2.1.3 Banda do 11º Batalhão de Infantaria e Montanha 

 

 

A Banda do 11º Batalhão de Infantaria e Montanha ou Banda de Música do 

Regimento Tiradentes começou a se organizar em 1920. Contudo, sua história começa 

anos antes, com as Fanfarras. Em 1888, tornou-se Banda de Música do 28º Batalhão
44

, 

coadjuvada pela regência de Ribeiro Bastos. Foi também Banda de Música do 16º e 

participou da campanha da Guerra de Canudos. Desde 1920 é conhecida como Banda 

do Onze (Museu Regional de São João del-Rei; Scalzo & Nucci, 2012). 

Nessa época, a Banda teve como maestro o Tenente Arsênio Fernandes Porto, 

um dos responsáveis pela institucionalização da música do Hino Nacional Brasileiro. 

Outra regência importante da Banda foi a do maestro João Cavalcante, idealizador da 

Sociedade de Concertos Sinfônicos de São João del Rei (Museu Regional de São João 

del-Rei). 

Em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, a Banda integrou a Força 

Expedicionária Brasileira na Itália. Uma curiosidade: conta-se que durante a guerra
45

 os 

músicos participaram de eventos diversos, tanto militares quanto de celebrações 

religiosas, cantando em coros pelas almas dos combatentes tombados
46

 e também em 

shows de música popular (Museu Regional de São João del-Rei; Scalzo & Nucci, 2012). 

Poucos meses antes do final desta pesquisa, faleceu o último sobrevivente dessa 

história, “seu Juju”. Francisco de Assis Carvalho faleceu em São João del-Rei, aos 97 

anos, em 03 de dezembro de 2013. Ele contava que, na ocasião, a banda servia para 

distrair os soldados (Scalzo & Nucci, 2012). 

Hoje, a Banda do Onze é formada por um efetivo de 48 músicos. Desses, quinze 

tocam também nas orquestras da cidade. É uma banda profissional: os músicos são 

                                                           

44 Em Cintra (1963; 1982) encontramos relatos da Banda do 28º Batalhão no início do século XX. Depois o batalhão 

passou a ser chamado de 51º Batalhão de Caçadores e, em 1920, foi transformado em 11º Regimento de Infantaria. A 

partir de decreto presidencial de 27 de novembro de 1945, o 11º. R. I. recebeu o nome de Regimento Tiradentes. 

 
45 Em Cintra (1963;1982) encontramos relatos da participação de São João del-Rei na Segunda Guerra. O primeiro 

deles se refere à missa oferecida pelo povo são-joanense aos soldados que estavam de partida para a Itália (Anexo B; 

Figura B19). 

 
46 Em 22 de outubro de 1944, realizou-se na Catedral de Pisa, na Itália, missa em ação de graças mandada celebrar 

pelo cel. Delmiro Pereira de Andrade, comandante do 11º R. I. Cantaram a missa os capelães do Regimento 

Tiradentes. Ao ser levantada a Hóstia Sagrada, a orquestra tocou o hino nacional brasileiro, que foi cantado por 

todos os presentes (Cintra, 1982, p. 181). 
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remunerados e recebem seus instrumentos. Ela participa não só dos eventos militares, 

mas também de pelo menos cinco festas religiosas em São João del-Rei (Museu 

Regional de São João del-Rei; Scalzo & Nucci, 2012). 

 

 

2.2.1.4 Banda Municipal Santa Cecília 

 

 

A Banda Municipal Santa Cecília deu início às suas atividades em 1968. Foi 

criada a partir da Lei 988, de 07 de dezembro de 1967. É formada por servidores 

municipais efetivos e músicos não servidores. Seus integrantes são remunerados e, 

devido ao fato de a corporação integrar uma instituição pública, os músicos novos têm 

que prestar concurso para a admissão (Scalzo & Nucci, 2012). 

Atualmente conta com trinta e cinco integrantes que se dividem entre a atividade 

musical e seus ensaios noturnos e outras atividades. A Santa Cecília se apresenta nos 

compromissos da administração municipal e, também, no acompanhamento das 

procissões religiosas (Museu Regional de São João del-Rei; Scalzo & Nucci, 2012). 

 

 

2.2.1.5 Banda Salesiana dos Meninos e Meninas de Dom Bosco 

 

 

Como possibilidade de levar a música para os bairros mais afastados do centro 

da cidade, nasceu a Banda Salesiana dos Meninos e Meninas de Dom Bosco. O ano era 

2001 e a iniciativa partiu do Pe. Marreco, que contou com o apoio do músico e sargento 

do Exército, Ronaldo Medeiros, e da Associação São-joanense de Assistência ao Menor 

(ASAM). Sua primeira apresentação aconteceu na festa do padroeiro São João Bosco. 

Seu principal objetivo é inserir jovens no mundo das artes e da música a partir do 

princípio educativo do padroeiro (Museu Regional de São João del-Rei; Scalzo & 

Nucci, 2012). 
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Para montar a banda, seus idealizadores começaram com aulas de música e a 

pedagogia do “aprender fazendo”. Com o passar do tempo, os resultados logo 

apareceram. Aqueles primeiros Meninos e Meninas de Dom Bosco, hoje, são pais e 

mães e, também, profissionais da música. Alguns cursam Licenciatura em Música pela 

UFSJ (Museu Regional de São João del-Rei; Scalzo & Nucci, 2012). 

Atualmente a Banda é composta por aproximadamente 40 integrantes e a faixa 

etária varia entre sete e vinte e poucos anos. A escolinha continua ativa e formando 

novos membros. Quanto às apresentações, sempre aprimoradas, podemos dizer que são 

muito inventivas: vão desde as atividades religiosas que a banda desempenha a convite 

da Diocese, até os mais recentes hits de música pop, funk, pagode, além de clássicos 

como Michael Jackson e Tim Maia, acompanhados de coreografias e muita animação. 

A Banda participou do Cortejo de Abertura do 24º Inverno Cultural da UFSJ, em 

2011, fazendo apresentações com performances pelas ruas da cidade, sendo muito 

aplaudida pelo público que acompanhou o Cortejo e pelos transeuntes.  

 

 

2.2.1.6 Banda Sinfônica do Santuário Bom Jesus de Matozinhos 

 

 

Em 2007, o sargento Ronaldo Medeiros aceitou formar mais um grupo musical, 

dessa vez no bairro Matozinhos. O projeto estava vinculado à Pastoral Social, com 

apoio e direção do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Assim como a 

Banda Salesiana dos Meninos e Meninas de Dom Bosco, a Banda Sinfônica do 

Santuário oferece aulas gratuitas de música. O aluno interessado deve ter no mínimo 

oito anos de idade (Scalzo & Nucci, 2012). 

Atualmente a Banda conta com 65 componentes e na escolinha são oferecidas 

aulas de musicalização, percepção, leitura musical, canto coral, flauta doce e trabalho 

voltado para a banda sinfônica. Os voluntários que ministram as aulas são ex-

integrantes da Banda e em sua maioria, alunos da UFSJ. Além de estágios 

supervisionados, o Departamento de Música da UFSJ (DMUSI) oferece o curso de 

extensão “Vivências Musicais” (Museu Regional de São João del-Rei; Scalzo & Nucci, 

2012). 



54 

 

A regência da Banda é hoje compartilhada entre o maestro Ronaldo Medeiros e a 

professora do DMUSI, Mariana Jelen. As principais atividades da Banda Sinfônica são 

os eventos religiosos da paróquia, encontros de bandas, concertos e festas populares. 

Seu repertório circula entre o popular e o erudito (Scalzo & Nucci, 2012). 

 

 

2.3 Contextos Formais de Desenvolvimento Musical 

 

 

2.3.1 Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier  

 

 

Fundado em 1953, por gestões do então deputado Tancredo Neves junto ao 

governador de Minas, Juscelino Kubitschek, o Conservatório Estadual de Música Pe. 

José Maria Xavier foi inicialmente chamado Conservatório Mineiro de Música de São 

João del-Rei. A escola chegou para compor a tradição musical são-joanense e dar apoio 

às orquestras na preservação da vida musical (Scalzo & Nucci, 2012).  

O Conservatório da cidade reproduziu o modelo europeu na abordagem 

tecnicista e na utilização do repertório da Europa dos séculos XVIII e XIX, modelo que 

já era utilizado pelas pequenas escolas informais mantidas pelas agremiações. 

A formalização do ensino musical trouxe sistematização e uma pedagogia para a 

região.  Com a formalização, receio e desconfianças foram sentidos. Mesmo assim, as 

dificuldades não impediram o desenvolvimento da escola e hoje é difícil encontrar um 

músico são-joanense que não tenha alguma ligação com o Conservatório (Scalzo & 

Nucci, 2012).  

Seu nome é uma homenagem ao famoso compositor são-joanense Pe. José Maria 

Xavier. Atua no ensino fundamental e médio e atende a cerca 1700 alunos. As filas de 

espera estão a cada dia maiores, pois não há processo seletivo, sendo critério para o 

acesso a ordem de inscrição. As vagas são insuficientes para tamanha procura (Scalzo & 

Nucci, 2012).  

Sua sede situa-se na rua de mesmo nome, Rua Pe. José Maria Xavier, antiga Rua 

da Prata, e funciona de sete da manhã às dez da noite, de segunda à sexta. O corpo 
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docente reúne, em média, cem professores e a estrutura curricular vai desde a iniciação 

musical (três anos de duração) até os cursos de profissionalização em variados 

instrumentos: sopro (bombardino, clarineta, flauta doce e transversal, oboé, saxofone, 

trombone e trompete, tuba), cordas (contrabaixo, viola, violão, violino, violoncelo), 

canto, piano e percussão (Scalzo & Nucci, 2012).  

 

 

2.3.2 Curso de Licenciatura em Música da UFSJ 

 

 

Com muitas turmas formadas no ensino médio pelo Conservatório, havia um 

grande número de alunos almejando aprofundar seus estudos e profissionalizar-se. Isso 

se tornou possível a partir de 2006, com o Curso de Música da Universidade Federal de 

São João del-Rei. 

Para escrever o projeto pedagógico do curso, foram convidados músicos 

nascidos e criados na cidade que atuaram nas orquestras centenárias, como os 

professores Antônio Carlos Guimarães, o Toninho, e Abel Moraes (Scalzo & Nucci, 

2012). Essa estratégia permitiu enfatizar a necessidade de um curso voltado para a 

comunidade local e também para o resgate da tradição musical são-joanense.  

Anualmente são oferecidas quarenta vagas para o ingresso no curso. A 

licenciatura, com habilitação em instrumento e educação musical, dura quatro anos. A 

estrutura curricular abrange três campos básicos: performance (para capacitar 

instrumentistas, cantores, regentes e arranjadores); pedagogia (voltado para formação de 

músicos-educadores) e pesquisa (para capacitação de profissionais tanto para o 

desenvolvimento de projetos, quanto para investigação nas áreas musical e pedagógica). 

Segundo Scalzo e Nucci (2012), a abertura do Curso de Música teve impacto 

sobre as agremiações dada a distância entre a música tradicional da cidade e a da 

universidade. Contudo, ocorre processo lento e gradual de aproximação entre essas 

perspectivas.  

Professores do Curso coordenam projetos de extensão que estão vinculados às 

corporações, principalmente às orquestras, buscando a revitalização das escolinhas de 

música. Alguns alunos se formaram primeiramente nas orquestras e, após concluírem o 
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Curso de Música pela UFSJ, têm a chance de voltar às corporações para dar aulas. 

Professores da Universidade participam também de bandas, orquestras e do 

Conservatório (Scalzo & Nucci, 2012). 

Além dos projetos vinculados às agremiações, o que detém maior visibilidade é 

o Programa Música XXI. Com o objetivo de aproximar a comunidade da Universidade, 

o programa promove atuações dos alunos e professores e também de convidados 

(Scalzo & Nucci, 2012), o que, de acordo com o ex-Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 

Comunitários da UFSJ, Prof. Marcos Vieira Silva, é um dos programas de extensão 

mais importantes do Departamento de Música (DMUSI). Criado em parceria com a 

PROEX o projeto compreende várias séries sendo apresentadas em locais diferentes, 

como o Solar da Baronesa, sede do Centro Cultural da UFSJ, o Teatro Municipal, a sede 

da Sinfônica e os campi da UFSJ, tanto os de São João del-Rei, quanto os fora da sede. 

Envolve corporações e grupos musicais diversos da cidade e região, além de duos e trios 

formados por alunos e professores da UFSJ escolhidos em processos seletivos, como 

também de músicos e grupos convidados, tanto de Minas Gerais, quanto do restante do 

país.  

As atuais habilitações do Curso de Música são: Educação Musical, Violino, 

Viola, Violoncelo, Piano, Violão, Canto Lírico, Canto Popular, Flauta, Clarineta e 

Trombone. O DMUSI funciona no CTAN, saída para São Tiago, em um prédio 

especialmente projetado, com salas que têm isolamento acústico adequado para o 

desenvolvimento das atividades (Museu Regional de São João del-Rei). 
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CAPÍTULO 3: ENTRE SONS E SILÊNCIO 

 

 

3.1 As mulheres e as narrativas históricas
47

 

 

 

Ao longo da história, as relações entre homens e mulheres se construìram de 

diversas formas. Para historiadoras e historiadores que se dedicam aos estudos sobre 

mulheres, não tem sido suficiente mostrar apenas a nossa história ou descrever nossa 

participação na história tradicional. Exige-se mais que isso; exige-se uma análise das 

experiências de homens e mulheres no passado, mas também uma conexão entre a 

história passada e a presente (Scott, 1995). 

Para Cusick (2009), desde o século II a.C. até o final do século XVIII, a opinião 

médica dominante na Europa dizia que havia somente um sexo e dois gêneros. Para 

aqueles médicos, as mulheres eram seres incompletos, sendo que sua genitália havia 

virado ao avesso para o sexo permanecer dentro do corpo, fato esse ocorrido devido ao 

calor insuficiente do útero materno. Assim, homens e mulheres não seriam opostos, mas 

representavam, respectivamente, a perfeição e a imperfeição do mesmo sexo. A 

soberania masculina, por sua vez, dava-se nessa oposição. 

A desigualdade homem-mulher predominara, sobretudo, no século XIX, 

sustentada e estereotipada nos mitos como, por exemplo, o da mulher monstro, da 

histérica, da louca e de seu oposto, igualmente estereotipado, o da mulher anjo 

(Almeida, 2002). No final do mesmo século, pensava-se que o desejo sexual 

representava uma caracterìstica masculina e que as mulheres, por sua vez, copulavam 

apenas para satisfazer as necessidades da espécie. Assim, o prazer feminino era visto 

                                                           

47 Este tópico não se refere a uma história das origens, como prática legitimadora da subordinação feminina, assim 

apontada por Judith Butler (2012). Não se trata de uma narração unilinear, como relato único sobre o passado, mas 

sim um tópico de discussão sobre como a posição feminina foi abordada nas narrativas, sob diferentes pontos de 

vista. Retomando Foucault (1993), não procuramos refazer um percurso em função de encontrar a história das origens 

da subordinação, uma vez que fazer história genealógica é apoderar-se das regras (de funcionamento) – pervertê-las, 

usá-las ao avesso, não buscar uma origem ou começo. Procurar origens é querer retirar as máscaras para se chegar a 

uma primeira identidade: o que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da 

origem − é a discórdia entre as coisas, é o disparate (Foucault, 1993, p. 13). 
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como perigoso, sendo a passividade e a frigidez comportamentos femininos 

considerados ideais (Grossi, 1998). 

No século XX, as discussões sobre a mulher assumem um foco social e 

relacional. Em 1949, Simone de Beauvoir
48

, em seu livro mais famoso, “O segundo 

sexo”, contesta diversas posições masculinas sobre a mulher, como as de Platão, 

Aristóteles e Santo Agostinho. Indo totalmente contra a corrente que advoga a 

existência de uma essência feminina, o livro inaugura uma nova perspectiva: a de que 

não se nasce mulher, torna-se mulher (Beauvoir, 1967, p. 09). Segundo Beauvoir 

(1970), a não contestação feminina da supremacia do macho se dá não por uma questão 

de minoria nem em função de um momento histórico. Não parece ser consequência de 

um evento, simplesmente aconteceu. 

Em Butler (2012), encontramos que 

 

a autojustificação de uma lei repressiva ou subordinadora quase sempre se 

baseia no histórico de como eram as coisas antes do advento da lei, e de 

como se deu seu surgimento em sua forma presente e necessária. [...] A 

história das origens é, assim, uma tática astuciosa no interior de uma 

narrativa que, por apresentar um relato único e autorizado sobre um passado 

irrecuperável, faz a construção da lei parecer uma inevitabilidade histórica (p. 

64). 

 

A história mostra a mulher subordinada ao homem, situação que surge como se 

fosse da ordem da natureza, desafiando assim a mudança. Sempre existiram mulheres, 

mas vivendo dispersas entre os homens, sem passado, história e religião próprios. Elas 

(nós) ligam-se entre si e a eles pelo habitat e por questões, sociais, econômicas e de 

interesse. O caráter biológico (e não o histórico) acabava, até então, determinando a 

divisão entre os sexos, ligando-os numa relação de opressão de um sobre o outro 

(Beauvoir, 1970, p. 13). 

A tentativa de se escrever uma história feminista
49

 representava uma maneira de 

criticar a forma como a história vinha sendo narrada. É importante ressaltar a 

                                                           

48 Embora sejam inúmeras as crìticas a Beauvoir e aos dois volumes de “O segundo sexo”, a obra é aqui retomada por 

se tratar de um clássico, bem como por introduzir um debate que perdura até a atualidade. “Auê sobre O segundo 

sexo”, de Chaperon, publicado em 1999 pelos “Cadernos Pagu”, é exemplo de um apanhado sobre os confrontos do 

ensaio ainda em seus primeiros anos de publicação. 

 
49 A história foi uma das ciências que incorporou as questões sobre as mulheres, através de pesquisadoras 

comprometidas com tais demandas sociais. Tomou assim o obscurecimento do papel da mulher no registro histórico 

documental e acadêmico. Seus esforços se deram no sentido de revelar o importante papel das mulheres nas lutas 
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necessidade de considerar sempre o contexto de produção das narrações. Outro ponto 

importante em relação à história é permitir focalizar a relação homem-mulher e também 

as tensões (do passado) que as produziram (Pedro, 2005). 

A feminista Andrée Mitchel (1982, citada por Pedro, 2005) diz que as mulheres 

foram esquecidas pela história tradicional, uma vez que entrar para a história é tarefa 

muito disputada. Na narrativa empirista ou positivista o destaque é dado aos homens. 

Na forma de narrar os acontecimentos a partir da história das batalhas e dos 

governantes, não havia espaço para as mulheres, mas não somente para elas. Não havia 

espaço para ninguém que não estivesse em cargos de poder. As mulheres apareciam nas 

narrativas quando ocupavam os tronos, na ausência de herdeiros homens, ou se 

tornavam a “face oculta” de quem governava, fazendo-se assim uma insinuação 

sexualizada sobre a participação das amantes nas decisões dos governantes. Esses 

apontamentos
50

 só servem para acentuar ainda mais os estereótipos, reforçando o mito 

da santidade ou da malvadez das mulheres em destaque
51

 nas narrativas históricas 

(Pedro, 2005). 

Beckman (2009) afirma que uma hipótese para o não aparecimento de mulheres 

nas narrativas se deva à restrição feminina a ambientes domésticos e a uma educação 

que previa um curto trajeto: casa - igreja. Além disso, por serem dependentes dos pais 

ou dos maridos, na esfera polìtica, suas vidas eram muito restritas, demandando 

permissão para circulação. 

A revolução francesa, por sua vez, representa um marco para o estudo em 

história, pois é a primeira vez que se questiona o papel das mulheres e as convoca a 

                                                                                                                                                                          

históricas e nas conquistas sociais de distintos grupos humanos, desconstruindo a noção de sujeito humano universal 

(Nuernberg, 2005, p. 47). 

 
50 Santidade e malvadez feminina representadas, respectivamente, pela guerreira Joana D’Arc, heroìna francesa, 

arquétipo do “bem”, e Lucrecia Borgia, a malévola envenenadora, considerada exemplo do “mal” (Pedro, 2005). 

 
51 Um catálogo da Universidade de Michigan, Museum of Art (UMMA- 2002), intitulado “Women Who Rulled - 

Queens, Goddesses, Amazons (1500-1650)”, traz um apanhado da história da arte, história social e estudos de gênero. 

Nesse levantamento é possível encontrar obras de arte que retratam mulheres que, no referido período, estiveram à 

frente de cargos de poder na Europa, como a Rainha Elizabeth I, Ana, da Áustria, Catarina e Maria de Medici. Traz 

também outras representações femininas emblemáticas, como Judith, personagem bíblica, deusas do Olimpo, 

heroínas e sedutoras. Muitas vezes as imagens retratam essas governantes em posturas tradicionais como mães, 

virgens ou viúvas; outras, trazem a mulher heroína com poderes extraordinários e, algumas, abordam um lado 

perverso e sedutor. Assim, mais uma vez, é possível perceber como os estereótipos femininos eram propagados. O 

catálogo da exposição e um tour virtual estão disponíveis no endereço 

http://www.umma.umich.edu/view/ONLINE/women/. 
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reescrever sua história. A mulher passa então a reivindicar sua participação na sociedade 

(Beckman, 2009). 

No contexto nacional houve a tentativa de resgate do feminino com o Dicionário 

“Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade, biográfico e ilustrado” a partir do 

“Projeto Mulher 500 anos por trás dos panos” (Pedro, 2005). O próprio tìtulo já indica 

que as mulheres, na descrição da História do Brasil estavam presentes, mas não 

necessariamente aparentes. Outras referências da História brasileira enfocando a 

participação de mulheres são a coletânea “História das mulheres no Brasil” (1997) 

organizado por Del-Priore, que inclui um capìtulo sobre as mulheres em Minas Gerais, 

descrevendo como as “negras de tabuleiro” representavam um sìmbolo de resistência 

durante o Ciclo do Ouro e os problemas ocasionados por elas. Já Quintaneiro traz, em 

“Retratos de mulher: O cotidiano feminino no Brasil sob o olhar de viageiros do século 

XIX” (1996), as descrições de viajantes estrangeiros sobre as mulheres brasileiras ao 

longo dos séculos XVIII e XIX. Nessa descrição, a autora traz contribuições de como as 

mulheres eram tratadas em cidades como São João del-Rei e Ouro Preto, entre outras. 

 

 

3.2 O feminino e as artes 

 

 

Neste tópico, buscamos uma aproximação com a temática das mulheres nas artes 

de modo geral. Deparamo-nos com o feminismo fino e culto da escritora britânica 

Virginia Woolf e seu ensaio sobre as mulheres e a ficção – “Um teto todo seu” 52 (Wolf, 

1928) –, que acabou se tornando um levantamento da presença feminina na literatura, 

não mais como personagens, mas como escritoras e, também, sua participação em 

outros campos artìsticos. 

Wolf (1928) apontou as dificuldades enfrentadas por uma mulher que desejasse 

ter uma formação, cultural ou acadêmica, no inìcio do século XX. O tìtulo do livro se 

refere às condições materiais que, em sua opinião, sempre faltaram às mulheres. 

Segundo Wolf (1928), as mulheres eram seres pobres, pois, como juntariam dinheiro 

                                                           

52 O livro é fruto de duas palestras proferidas por Wolf para uma plateia de alunas universitárias da Sociedade de 

Artes, em Londres, outubro de 1928. 
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para sua instrução tendo treze filhos? Um agravante era a opinião dominante da época 

que dizia: nada se pode esperar intelectualmente das mulheres; a melhor aluna ainda 

seria inferior ao pior dos alunos. Além disso, sendo o dinheiro propriedade do marido 

até o final do século XIX, como exigiriam um quarto ou um lugar só seu e tranquilo 

para se dedicar aos estudos ou à literatura, por exemplo? 

Wolf (1928) percebeu que a literatura referente à mulher era vasta, porém 

totalmente escrita por homens. Percebeu também que esses homens pensavam sobre as 

mulheres de formas muito diferentes: Goethe as exaltava e Mussolini as desprezava. A 

autora então percorreu a história inglesa a procura de relatos sobre a mulher e o que 

encontrou é bem próximo ao que encontramos quando falamos da mulher na história do 

Brasil: a história inglesa mal chega a mencionar a mulher real; ocasionalmente faz-se 

menção a uma determinada mulher, por exemplo, à Rainha Elizabeth I. 

Assim, Wolf (1928) percebeu que, além da falta de condições materiais, as 

mulheres não eram incentivadas a adentrarem no campo artìstico. Ainda propôs que 

uma mulher com talento nascida no século XVI, época de Shakespeare53, teria 

enlouquecido; seria considerada bruxa, ridicularizada, contrariada e impedida; seria 

torturada e dilacerada pelos próprios instintos conflitantes [...] [e] teria decerto 

perdido a saúde física e mental (Wolf, 1928, p. 62). 

Em resumo, a mulher não era incentivada a se expor como artista e era tratada 

com arrogância e submetida a sermões (Wolf, 1928). Tentava-se tolher sua vitalidade, 

sua criatividade e seus desejos. Em Wolf (1928), é possìvel perceber que algumas áreas, 

como a pintura e a música, ainda sofriam mais preconceito que outras. 

Tentando acompanhar a inserção da mulher nas artes de um modo geral e a 

repercussão dessa participação, deparamo-nos com a exposição “Elles: Mulheres artistas 

na coleção do Centro Pompidou”, apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Banco 

do Brasil54. A exposição exibiu um recorte da história da arte moderna e contemporânea 

a partir do olhar das mulheres. Foram exibidas pinturas, esculturas, fotografias, 

desenhos e vìdeos que explicitam o espaço ocupado pelas mulheres no cenário artìstico 

dos séculos XX e XXI. 
                                                           

53 Wolf (1928) cria uma irmã fictícia para o grande dramaturgo inglês e nos brinda com suas aventuras e seu final 

trágico na Londres do século XVI. 

 
54 Centro Cultural do Banco do Brasil, Praça da Liberdade, 450, Belo Horizonte, MG. Período de 28 de agosto a 21 

de outubro de 2013. 
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Durante visita à exposição, infelizmente, evidenciamos que mais uma vez a 

presença feminina foi colocada em segundo plano, como no caso da pintora russa Sonia 

Delaunay, tendo seu nome sempre associado ao do marido, o também artista, Robert 

Delaunay. Ou, como no caso da famosa pintora Frida Kahlo. Sua vida conturbada se 

sobrepôs a sua arte, tornando-se tema para suas obras e referência, até os dias atuais, 

quando o assunto se refere aos escândalos que envolveram seu casamento com Diego 

Rivera e seus casos extraconjugais com homens e mulheres. 

As pinturas de Frida causaram grande choque: para ela a arte era uma maneira 

de dialogar com sua realidade ìntima. Seus quadros explicitam a dualidade entre sua 

imagem exterior, reinventada e trabalhada por enfeites, adornos e ornamentos, e sua 

imagem interior, marcada pelo sofrimento. Temas como aborto e mutilações eram 

recorrentes em sua obra (Rahe, 2013). 

Enfrentando limitações
55

 por razões de gênero, as mulheres artistas no inìcio do 

século XX lutaram pela autodefinição e autoafirmação no meio artìstico. Suzanne 

Valladon, que começou como modelo para outros pintores, foi a primeira mulher a ser 

admitida na sociedade francesa de Belas Artes. Até mesmo dentro dos próprios 

movimentos, as mulheres artistas enfrentaram preconceitos, como no Surrealismo, em 

que, embora tenham tido um papel crucial, sua influência foi sempre relatada por suas 

relações com os pintores, ou seja, sua participação se resumiu ao fato de serem amantes 

ou amigas dos artistas, e não por suas obras. 

As artistas foram marginalizadas e lutaram para que suas vozes fossem ouvidas. 

Para tanto, utilizaram retratos da figura humana para questionar gênero e identidade. No 

inìcio do século XX, as mulheres artistas apresentavam opiniões sobre sexualidade e 

gênero através da representação do corpo. Quebraram assim com as representações 

convencionais do corpo feminino e desenvolveram posturas artìsticas originais como 

representações andrógenas e crìticas ao ideal de beleza feminina pregado pelo cinema e 

pela mìdia, criticando assim visões idealizadas da feminilidade. 

Ousaram como na série “Pânico Genital” nas décadas de 1960 e 1970. 

Condenando as representações ortodoxas do corpo feminino, as mulheres artistas das 

                                                           

55 A principal limitação enfrentada pelas mulheres estudantes de arte no final do século XIX e início do século XX 

eram as aulas de nu artístico. As jovens aspirantes a artistas não foram condicionadas a lidar com o corpo nu, 

masculino ou feminino. Outra limitação se refere ao preconceito em encarar mulheres como criadoras e produtoras de 

arte (Trizoli, 2008). 
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décadas politicamente carregadas, reapropriaram-se do termo vulva e causaram espanto. 

Nos dizeres de uma dessas artistas, Valie Export, “se não tivesse provocado, não teria 

conseguido tornar visível o que queria mostrar. Tive de penetrar nas coisas para trazê-

las para fora”. 

No Brasil também encontramos transgressões femininas no campo da arte, como 

Nair de Teffé
56

, considerada a primeira caricaturista mulher do mundo; as amigas Anita 

Malfatti e Tarsila do Amaral, referências do Modernismo brasileiro; Maria Martins, 

maior escultora surrealista brasileira. 

As experiências europeias e norte americanas contribuìram em larga escala para 

o desenvolvimento das artes ditas feministas na América Central e América do Sul, 

Rússia, Ásia e África (Trizoli, 2008). A brasileira Regina Vater é um exemplo da arte de 

vanguarda no perìodo da ditadura militar. Pouco conhecida na atualidade, porém, muito 

ativa na temática das identidades de gênero. Foi uma das primeiras artistas a fazer uso 

de vìdeos no meio artìstico. Em seu vìdeo performático MAKINGL´AGE (1986) 

ironiza a vaidade feminina e estabelece vìnculo com as vertentes feministas da arte dos 

anos 1960 em diante (Trizoli, 2013). 

Nos anos 1980, outros nomes apareceram na articulação "arte e discussões de 

gênero", como Rosana Paulino, Marcia X, Nazaré Pacheco. A presença de mulheres na 

arte contemporânea brasileira nos últimos quinze anos foi apresentada em um 

levantamento
57

 realizado por Heloìsa Buarque de Hollanda (Trizoli, 2008). Nomes 

como os das artistas plásticas Ana Maria Maiolino, Elida Tessler, Sandra Cinto, Ana 

Miguel, Cristina Salgado
58

 e a fotógrafa mineira Rosangela Rennó foram evidenciados.  

                                                           

56 Nair de Tefé nasceu em Petrópolis em 1886. Filha do Barão de Tefé, viajou o mundo com o pai diplomata e 

cientista. Começou a se dedicar a caricatura em Paris. Recebia elogios por seus traços, principalmente por ser mulher 

e muito jovem. Nessa época, as caricaturas eram feitas exclusivamente por artistas homens. Usava o pseudônimo 

Rian (Nair de traz para frente) na publicação de suas caricaturas. Em 1913, casou-se com o então viúvo Presidente 

Hermes da Fonseca (1855-1923). Foi muito criticada e censurada por tentar introduzir a música brasileira nas festas 

do Palácio do Catete. Nair era amiga de Chiquinha Gonzaga. Passou a se dedicar inteiramente ao marido. Viveu anos 

difíceis após a morte do marido, mas ainda assim usava a caricatura como “sua ironia para sobreviver”: na década de 

1970, por não pagar o imposto de renda, fora chamada a prestar contas na Receita Federal. Ao invés de preencher o 

formulário como lhe era solicitado, ela fez inúmeras caricaturas do ministro da Fazenda, Delfim Neto. Morreu no Rio 

de Janeiro aos 95 anos (Rodrigues, 2011). 

 
57 Desse levantamento surgiu a “Exposição Manobras Radicais”, primeira exposição de arte a propor a discussão 

sobre a ironia crítica, o humor ácido e a radicalidade criativa da arte realizada pelas mulheres no século XXI 

(http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br). 

 
58 Ana Miguel e Cristina Salgado ressignificam certo discurso da arte a partir da utilização crítica de um universo de 

materiais culturalmente associados ao feminino. As obras das artistas podem ser conferidas em 

http://www.anamiguel.com/ e http://www.cristinasalgado.com/. 
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Atualmente, alguns afirmam que os debates de gênero e a aproximação com o 

campo das artes, numa era de reconhecimento de artistas mulheres, soam démodés. 

Porém, foi realizado um levantamento das duas últimas bienais de São Paulo e 

constatou-se que menos de um quarto do total de expositores era do sexo feminino 

(Rahe, 2013). Estaria mesmo ultrapassado tal questionamento? 

Em 2011, decorridos vinte anos desde o primeiro levantamento, o coletivo 

“Guerrilla Girls” classificou as obras do Metropolitan Museum de Nova York. 

Percebeu-se que o número de mulheres foi reduzido tanto nas seções de arte moderna e 

contemporânea, quanto no número de nus femininos. As ativistas ainda se questionam 

se há menos artistas mulheres e mais nus masculinos (Rahe, 2013). 

As discussões que essas questões nos provocam são infindáveis. Podemos pensar 

na mulher relegada a um segundo plano nas artes; na mulher que vivencia o preconceito 

e se cala; naquela que consegue transgredir e se expor de forma criativa e, muitas vezes, 

chocante. Enfim, as possibilidades são instigantes e intermináveis. 

Retomando Wolf (1928), nos deparamos com todo o preconceito enfrentado pela 

mulher artista no inìcio do século XX. Esse beirava ao desdenho e era estendido a 

diversas áreas. Para Wolf (1928), provavelmente para uma romancista, esse germe não 

surtiria efeito, pois romancistas mulheres como Emily Brontë e Jane Austen já eram 

reconhecidas por seu mérito. Porém, para as pintoras, isso ainda deveria trazer algum 

tormento e, para as musicistas, o veneno era destilado ao extremo. No campo da 

composição, o preconceito evidenciava-se ainda maior. Segundo uma publicação de 

1928, a composição de mulheres era mal feita59 e poderia ser comparada a poodles 

dançarinos, surpreendendo apenas pela ousadia de realizarem o feito. 

 

 

3.3 A atividade musical e as mulheres 

 

 

                                                           

59 Sobre a srta. Germaine Tailleferre, pode-se apenas repetir a máxima do dr. Johnson sobre as mulheres pregadoras, 

transposta em termos de música: 'Senhor, a composição de uma mulher é como o andar de um cachorro sobre as 

patas traseiras. Não é bem-feita, mas já surpreende constatar-se que de qualquer modo foi feita' – “A survey of 

contemporary music”, p. 246, de Cecil Gray. Fragmento encontrado em Wolf (1928, p. 68). 
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Desde a antiguidade as mulheres se associam às artes e à música: um exemplo 

são as Nove Musas. Filhas de Minemosine (deusa da memória) e Zeus (deus dos 

deuses), as Musas eram entidades mitológicas que, para os gregos, inspiravam a criação 

artìstica e cientìfica. Após a vitória contra os Titãs, foi solicitado que Zeus criasse 

divindades capazes de cantar as glórias da vitória e eternizar tal feito. Nascem as nove 

musas do Olimpo (Commelin, 1997). 

A princìpio todas eram deusas e amantes da música e formavam um coro 

feminino. Segundo a mitologia grega, as Musas cantavam e alegravam as reuniões no 

Olimpo, bem como cantavam seus lamentos nos funerais. Posteriormente, suas 

atribuições se diversificaram60. A ligação com a música é explìcita: além de duas das 

nove musas representarem a primeira arte e todas formarem um coro feminino, a origem 

da palavra música (mousike) provém de musa ou arte das musas (Grimal, 2005). 

Nos últimos anos, estudos em Antropologia, Musicologia, História, Sociologia, 

Psicologia, entre outros, vêm explorando a temática de gênero em diferentes contextos. 

Todavia, pesquisas de gênero no campo musical ainda são escassas e recentes (Gomes 

& Mello, 2007). Para Santos (2004) a falta de perspicácia em relação às mulheres na 

música se deve a visão histórica da tradição na música ocidental, que pouco informa 

sobre a participação delas no campo musical, e, quando ocorre, se restringe a relatos 

biográficos, excluindo-se assim um grande contingente de mulheres e histórias. 

Segundo Leonido (2008), as mulheres representam algumas das maiores 

expressões da música vocal da ópera ou mesmo de instrumentos de concertos. Elas 

representam uma parte significativa na composição de uma orquestra. Contudo, uma 

pergunta que não se cala se refere a onde estavam, anteriormente, as mulheres no meio 

musical. 

Para Cusick (2009, p. 08), a resposta a essa pergunta deveria ser: as mulheres 

estavam em todos os lugares. Pois, segundo a autora, alguns aspectos das suas vidas 

musicais parecem ter sido agudamente gendered
61

, assim como o gendering do 

comportamento musical sempre foi dependente da classe social da mulher (Cusick, 

                                                           

60 Calíope passa a representar a eloquência; Clio, a musa da história, a que confere fama; Tália, a festiva, musa da 

comédia; Melpomene, a musa da tragédia; Terspícore, a que dança; Euterpe, aquela que dá jubilo, musa da poesia e 

da música; Polímnia, musa dos hinos sagrados, é representada vestida de branco e usando véu; Érato, a que desperta 

desejos, musa dos versos eróticos; e, por fim, Urânia, a celeste, musa da astronomia (Commelin, 1997). 

 
61 Gendered e gendering são utilizados referindo-se a “de gênero”. 
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2009, p. 08). Contudo, muitas indagações a esse respeito ainda permanecem 

parcialmente respondidas, pois não se sabe até que ponto a prática musical, privada ou 

amadora, contribuiu para o confinamento das mulheres. 

Medaglia (2008), em seu panorama sobre a história da música, fala do feminino 

pela primeira vez ao comparar as mulheres aos instrumentos nas músicas religiosas no 

perìodo da Renascença: ambos não eram permitidos na igreja na Idade Média, uma vez 

que representavam o pecado: os instrumentos por sua proximidade com a música 

profana e as mulheres porque o corpo feminino era considerado a morada do pecado
62

. 

Assim, até 1600, a música religiosa, que teve amplo desenvolvimento graças ao 

patrocìnio das igrejas, primeiro a católica e depois as luteranas e anglicanas, se 

constituiu através dos vocais masculinos. 

A mulher sempre serviu de inspiração, desde as Musas gregas, até mesmo para a 

música religiosa: a Mãe de todos os homens e todas as mulheres (Duprat, 2008, p. 11). 

A mulher também serviu de modelo para a música trovadoresca. No canto lìrico, no 

drama barroco (séculos XVI-XVIII) e no clássico (séculos XVIII-XIX), a mulher já 

compartilhava, de forma ainda muito tìmida, os palcos com os castrati
63

. Em sìntese, o 

poder masculino na música teria sido representado pela produção e o da mulher se 

manifestou pela inspiração e sedução (Duprat, 2008). 

A relação entre a experiência musical e a experiência erótica foi muito explorada 

no barroco. Um exemplo riquìssimo de mulheres que se profissionalizaram no campo 

musical ocorreu na Corte dos Este, em Ferrara, Itália, século XVI. O grupo 

institucionalizou a ligação entre o musical, o erótico e o polìtico. Supostamente criado a 

fim de distrair a jovem noiva do Duque de Este, havia um conjunto formado por quatro 

mulheres “de boa origem” e um homem (Cusick, 2009, p. 11). 

                                                           

62 Em Cusick (2009) encontrou-se uma ligação entre música e a experiência erótica. Como parte dos postulados de 

Platão, o Estado deveria controlar a atividade musical, pois certos modos poderiam estimular um perturbador desejo 

físico e uma inclinação (somente) à autossatisfação em delícias sexuais (Cusick, 2009, p. 11). Estando a razão 

ameaçada, a atividade musical, segundo a autora, poderia ameaçar de forma perigosa os ouvintes, provocando uma 

feminização inapropriada de homens e mulheres. 

 
63 Vale ressaltar que a utilização dos castrati em coros era uma prática muito recorrente, principalmente no século 

XVI, devido à necessidade de vozes agudas nas igrejas. Para tanto, já que às mulheres não era permitido cantar, o 

recurso utilizado era a castração de meninos, o que impedia o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. 

Assim, a voz do castrato permanecia infantil/feminina. Alguns obtiveram grande reconhecimento como Carlo Brochi 

e Alessandro Moreschi. Contudo, essa prática foi proibida em 1870 e, em 1902, o uso de castrati em coros foi 

definitivamente proibido (Roseiro & Attianezi, 2008, p. 28). 
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Essas mulheres, cantoras e instrumentistas, foram consideradas as primeiras 

profissionais da música e, para tanto, recebiam altos salários e moravam no palácio de 

Este com seus nobres maridos. Cantavam para entreter as mulheres do palácio, mas 

também serviam ao Duque e a seus convidados. A chamada musica segreta não era 

realmente secreta. Os que assistiam às apresentações relataram: as damas cantavam 

música espetacularmente ornamentadas, combinando cada gesto visível do rosto, mãos 

e corpo com o afeto das palavras que elas cantavam (Cusick, 2009, p. 11). 

Quando os convidados se surpreendiam com possìveis improvisações, o Duque 

fazia rodar por entre eles um livro, o libro dei tirat, que continha todas as canções 

executadas. Eram na verdade compostas por dois homens, os encarregados de liderar o 

conjunto (Cusick, 2009). O duque fazia isso para mostrar que o corpo e a sexualidade 

feminina, assim como sua musicalidade, eram controlados por homens. 

Expor-se publicamente de tal forma poderia ser considerado um ato muito 

sexualizado, pois o silêncio era prescrito pelos próprios tratados médicos do século XVI 

como expressão da castidade da moça: a boca fechada da parte superior do corpo 

simbolizava a boca fechada de suas partes inferiores (Cusick, 2009, p. 11). Se, ao 

contrário, ela se expusesse cantando, numa forma de extravagante exibição, era 

considerada sexualmente disponìvel
64

. 

Santa Cecìlia, padroeira da música – martirizada entre 176 e 180 d.C – é 

referenciada sempre em função de sua castidade: Senhor, guardai sem mancha meu 

corpo e minha alma, para que não seja confundida. Por ser cristã, foi perseguida e 

presa. Durante seu martìrio, cantou por três dias e três noites, entoando louvores a Deus. 

No séc. XV foi proclamada virgem e mártir, padroeira da música (Wikipédia, 2013). 

Alçando uma virgem à categoria de mártir, enobrece-se a idealização de uma musa 

imaculada e distancia-se assim da criação ativa que a música exige (Martins, 2011).  

 

 

3.4 As mulheres por entre palcos e tablados 

 

 

                                                           

64 Havia uma ligação entre a voz e sua penetração nos ouvidos. A penetração, por sua vez, representava fortemente o 

caráter sexual da atividade musical (Cusick, 2009). 
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No cenário operìstico raramente se via mulheres cantoras até meados do século 

XVIII, mesmo na Europa. Os papéis femininos eram interpretados por homens, muitos 

deles castrados, os castrati. Algo parecido com o que acontecia na música sacra. A 

Igreja Católica foi a instituição que mais restringiu a participação de mulheres em seus 

rituais. As mulheres foram proibidas de cantar nas missas até o começo do século XX
65

 

(Castagna, 2011).  

Em Portugal, D. Maria I, conhecida como Maria, a Louca, foi quem proibiu as 

mulheres de cantar e representar nas casas de espetáculos portuguesas (Leeuwen & 

Hora, 2008). Em Castagna (2011), encontramos que o motivo desse veto estava 

provavelmente relacionado aos flertes de seu marido com as atrizes em Lisboa. Mas em 

1795, após a permissão do então Prìncipe Dom João (Dom João VI), as mulheres 

puderam adentrar os palcos nos eventos (Leeuwen & Hora, 2008). 

No Brasil Colonial também não havia permissão para as mulheres se 

apresentarem nos palcos. Porém, quando falamos de mulheres negras66, elas buscaram e 

encontraram formas de ocupar certos espaços, mesmo contra a conspiração do silêncio 

de um mundo culturalmente masculino épico, que tende a ignorar a presença feminina 

no meio musical do Brasil Colônia (Santos, 2004, p. 343). 

As mulheres negras ou afro-brasileiras traziam a música em sua herança cultural; 

tanto a música quanto o ritmo faziam parte do seu cotidiano. Santos (2004) propõe que 

era possìvel acompanhar suas vozes nas casas, ruas e beiras de rios. Chegamos a essas 

mulheres através de levantamentos sobre a atuação de músicos negros na Real Fazenda 

de Santa Cruz e na Corte do Rio de Janeiro.  

No inìcio do século XIX mulheres eram alugadas para se apresentarem na Corte. 

Com o ofìcio da música essas mulheres enfrentaram preconceitos e situações adversas67. 

                                                           

65 Na Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, encontramos uma justificativa para tal proibição: “As mulheres 

estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar; mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, 

se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos; porque é indecente que as 

mulheres falem na igreja.” (Cor14. 34-35). Santo Ambrósio, século IV, também expressou sua opinião: “a mulher 

deverá permanecer calada na igreja” (Castagna, 2011). 

 
66 Se não foi fácil encontrar referências quanto à participação de mulheres na música brasileira, essa dificuldade é 

ainda maior quando nos referimos a mulheres negras, escravas ou descendentes (Santos, 2004). 

 
67 Segundo Santos (2004), as informações sobre as mulheres negras na música colonial brasileira são truncadas, pois 

a documentação é rara e há pouco interesse dos pesquisadores em musicologia. 
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Mas também chamavam a atenção para suas vozes e rompiam com padrões sociais que 

definiam um lugar pré-estabelecido e limitado para as mulheres (Santos, 2004). 

Para Santos (2004), a música era uma possibilidade de ascensão ao mundo 

branco e facilitava o convìvio nos teatros e salões da Corte, o que, segundo o autor, 

representava um processo de refinamento. Essas mulheres empregadas em casas de 

espetáculos construìram outro espaço de sociabilidade em uma cidade europeizada e 

extremamente marcada pelo preconceito contra a mulher e o negro. 

Na aquarela de Carlos Julião “Negras com ofìcio de música”, de meados do 

século XVIII, é possìvel identificar mulheres tocando alguns instrumentos como viola, 

flauta de madeira, tambor, pandeiro e ainda é possìvel identificar uma espécie de 

maestrina (Santos, 2004). 

Atentar-nos para a participação das mulheres no perìodo colonial é refletir sobre 

as relações construìdas nesse perìodo. Além disso, uma significativa participação 

feminina foi perceptìvel e, ao revelar imagens contrárias às já estabelecidas de silêncio e 

lugares reservados às mulheres, nos deparamos com a participação de mulheres negras 

na música colonial brasileira (Santos, 2004). Fato esse desconsiderado por nós até 

então. 

No Brasil, as óperas já eram encenadas no século XVIII (Castagna, 2011). Nesse 

cenário é possìvel encontrar referências à participação de mulheres cantoras e atrizes68. 

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as mulheres já cantavam desde pelo menos 1770. 

Um documento desse mesmo ano encontrado por Castagna (2011) na Fundação 

Biblioteca Nacional traz a seguinte comunicação do proprietário da casa de ópera de 

Vila Rica (atual Teatro Municipal de Ouro Preto), João de Souza Lisboa, ao governador 

da capitania: dizia ele que já tinha na casa de ópera duas fêmeas que representam, e 

uma delas com todo primor, muito melhor que as do Rio de Janeiro (Castagna, 2011, p. 

01). 

Atores negros e mulatos eram comuns nos palcos do Brasil Colonial. Contudo, 

eram pintados com tintas brancas e vermelhas para representar os europeus. Segundo 

Castagna (2011), cantar ópera nas terras brasileiras não era um evento tão glamoroso 

                                                           

68 Lapinha é a mais conhecida entre essas mulheres. Infelizmente, pouco encontramos a respeito das demais 

brasileiras atuantes nessa época, apenas nomes e referências vagas. Seriam as cantoras Francisca de Paula, Maria 

Jacinta, Genoveva, Inês e Maria Cândida (Leeuwen & Hora, 2008, p. 11). Todas atuaram na mesma companhia, 

junto a Lapinha. 
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como é hoje. Esse tipo de trabalho, assim como a música de um modo geral, era 

realizado por subalternos (Castagna, 2011). Para Santos (2004), a participação de 

escravos no meio musical foi intensa e rica. 

Nesse contexto surgiu Joaquina Maria da Conceição da Lapa, mais conhecida 

como Lapinha (Castagna, 2011). Foi a única de quem a história não se esqueceu e a 

única referência de atuação feminina brasileira fora dos limites da colônia (Leeuwen & 

Hora, 2008). Sua origem é incerta (mineira ou fluminense?), assim como sua morte e 

suas feições: só existem citações a seu nome nos documentos da época (Castagna, 

2011). Mas, sabemos que era mulata e que atuou nos teatros do Rio de Janeiro, de Ouro 

Preto e também em Portugal. 

Em Santos (2004), encontramos referência a um solo de 1811 composto pelo Pe. 

José Maurìcio Garcia especialmente para a voz feminina. Contrariando a herança 

europeia de compor apenas para os castrati, o solo foi cantado por Lapinha. Mesmo 

vedada a participação de mulheres na Igreja, Lapinha interpretou, em um espetáculo 

profano, a composição de um padre. 

Após a permissão para participação das mulheres nos espetáculos, Lapinha foi 

uma das atrizes contratadas por uma companhia portuguesa69. Era necessário o uso de 

cosméticos para “disfarçar a cor de sua pele” que era tida como “inconveniente” 

(Castagna, 2011). Nessa época, na Europa, não era comum atores negros ou mulatos e é 

possìvel perceber muito preconceito tanto dos viajantes portugueses quanto dos 

religiosos ao se referirem à presença de pardos na música brasileira; eles diziam de um 

“defeito visìvel” (Leeuwen & Hora, 2008). 

Segundo Castagna (2011), preparar-se para uma ópera era uma tarefa que exigia 

trabalho e muito esforço. As cantoras executavam com frequência as coloraturas, ou 

seja, a emissão de várias notas agudas numa sìlaba só. Portanto, exigia-se muito das 

interpretes. Se bem sucedidas, causavam furor na plateia. Lapinha usou esse trunfo para 

conquistar o público (Castagna, 2011). 

Lapinha foi três vezes uma exceção: mulher, mulata e artista. Para Castagna 

(2011), o sucesso que Lapinha alcançou era independente de sua condição racial, o que 

demonstra que a herança africana e a excelência da arte, mesmo vistas por um olhar 

                                                           

69 Os documentos encontrados em Portugal indicam sua passagem pela Europa pelo período de 1791 a 1805 

(Castagna, 2011; Leeuwen & Hora, 2008). 
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europeu, não eram fatores opostos, como se acreditava antes (Castagna, 2011, p. 03). 

Porém não nos esqueçamos da “inconveniência” da cor de sua pele e dos cosméticos 

usados para “disfarçá-la”, pois percebemos que, sem esses recursos, para os padrões 

europeus, era completamente inaceitável um mulato sobre os palcos. 

Ao se apresentarem nos salões da Corte, as brasileiras negras criaram uma 

ambiguidade na sociedade que até então as ignorava. Passaram a ser reconhecidas como 

artistas e peças emblemáticas, pois eram referenciadas como fêmeas, coisas. Eram 

alugadas para pura exposição e exibição. Mas se impunham pelo talento e pelo poder 

vocal. Sua sensualidade não era expressa apenas pelo corpo, mas por seu timbre, capaz 

de despertar desejos. Para a maior parte das mulheres, acostumadas com o silêncio de 

uma sociedade patriarcal, ascender na sociedade como artista e ter o reconhecimento 

público era passar da invisibilidade para a visibilidade. Imaginemos a mulher negra 

atingindo esse status social (Santos, 2004, p. 345). 

Lapinha foi uma exceção e também sìmbolo de resistência. Mas era uma mulata 

livre. Todavia, outras tantas cantoras negras eram escravas; portanto, eram exibidas nos 

salões e na Casa Grande não por vontade própria, mas por obrigação.  

Encontramos registros de seis mulheres negras com ofìcio de música que eram 

alugadas mensalmente pela Real Fazenda de Santa Cruz. Essa fazenda mantinha um 

acordo com seus escravos, o que facilitava a circulação deles durante a execução das 

tarefas, de acordo com cada ofìcio.  A administração estipulava uma quantia (jornal) que 

deveria ser paga pelos escravos diária ou semanalmente, com o dinheiro recebido pelos 

aluguéis. 

Na Real Fazenda de Santa Cruz, os negros com ofìcio de música tinham certas 

vantagens: ao conseguir pagar essa quantia, o que sobrava, ficava em sua posse, pois a 

negociação com os clientes era realizada pelos próprios escravos. Uma alternativa para 

acumular economias e comprar a tão sonhada carta de alforria.   Os escravos com algum 

ofìcio podiam circular pela cidade carioca mostrando seus dotes e serviços 

especializados. Cada vez mais seus serviços eram requisitados. Com habilidade e 

engenhosidade foram aparecendo alternativas de sobrevivência, nas quais música se 

tornou um das formas de transgredir essa ambiguidade da sociedade (Santos, 2004, p. 

352). 
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3.5 Mulheres, música e o segundo plano 

 

 

Podemos dizer que, no universo musical, muitas vezes a presença de mulheres 

foi ofuscada ou assumiu segundo plano. Exemplos famosos são Fanny Mendelssohn 

(1805-1847), irmã de Felix Mendelssohn
70

, e Clara Shumann (1819-1896), esposa de 

Robert Schumann
71

 (Leonido, 2008). As duas mulheres são do século XIX, época em 

que o que ainda valia era a reputação da mulher e sua exposição deveria ser restrita ao 

ambiente doméstico (Anelhe, 2007). Sendo assim, muitas das obras de Fanny foram 

assinadas pelo irmão, detentor de grande prestìgio, fato que garantiria maior aceitação 

social das obras (Leonido, 2008). E no caso de Clara, muitas vezes deixou sua carreira 

de lado para promover a do marido. 

No contexto nacional, o maior expoente da composição e da atividade musical 

feminina é Chiquinha Gonzaga (1847-1935), uma mulher que pode ser considerada à 

frente de seu tempo, quebrando com regras e padrões de sua época. Foi compositora, 

instrumentista, regente, além de maior personalidade feminina da história da música 

popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pelas liberdades no paìs. Ela foi 

promotora da nacionalização musical, primeira maestrina, autora da primeira canção 

carnavalesca, primeira pianista de choro, introdutora da música popular nos salões 

elegantes e fundadora da primeira sociedade protetora dos direitos autorais (Anelhe, 

2007). 

Chiquinha Gonzaga foi 

 

uma representante da expressão popular e há uma forte relação entre seu 

trabalho, as posições que defendia e os movimentos populares, 

principalmente no que se refere às manifestações negras, já que o negro 

contribuirá de forma decisiva na formação da música popular brasileira 

(Anelhe, 2007, p. 15)
72

. 

                                                           

70 Compositor, pianista e maestro alemão.  Nascido em 1809 e falecido em 1847. Refenciado por ser uma criança 

prodìgio. Sua obra mais conhecida é “Sonho de uma noite de verão”, baseada na peça homônima de W. Shakespeare 

(Wikipedia, 2014).  

 
71 Pianista alemão, nascido em 1810 e falecido em 1856. Começou a compor antes dos sete anos de idade. Fundou o 

jornal “Nova Revista para Música” e foi diretor musical da cidade de Düsseldorf. Alguns anos mais tarde, renunciou 

ao cargo devido a transtornos mentais (Wikipedia, 2014). 

 
72 É importante entender essa questão, uma vez que a música popular, devido à forte influência dos negros, sofreu 

forte preconceito das classes tradicionais cariocas que menosprezavam a cultura popular e privilegiavam a cultura 

europeia (Anelhe, 2007, p. 15). 
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Em sua dissertação de Mestrado, a pesquisadora e também musicista Tânia 

Mello Neiva, Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas 

(IA/UNICAMP), tenta recompor a trajetória no campo da composição brasileira73 a 

partir do século XX. Uma de suas conclusões aponta que a participação de mulheres 

nesse ramo musical é realmente muito pequena. Considerando as possibilidades de 

inserção, em universidades, orquestras etc., a presença feminina na composição gira em 

torno de 14% apenas, de acordo com o “Guia de Música Contemporânea Brasileira”, de 

2005. Esse número sofre uma queda gradual ao longo dos anos, notada também no 

ingresso de alunas nos cursos de regência e/ou composição. 

Ainda segundo Neiva (2006), ao longo dos anos, de 2002 a 2004, apenas uma 

compositora foi tocada em concertos pelas maiores expoentes da música erudita no 

Brasil: Sinfônica de São Paulo, Sinfônica Brasileira, Sinfônica Municipal de São Paulo 

e Pró-Música Petrobrás. 

Para Neiva (2006), um dos fatores que explicaria a dificuldade de inserção 

feminina no campo da composição, bem como os empecilhos para seu reconhecimento 

como tal, advém da ordem cultural. Para a autora, padrões de comportamento e 

costumes são reproduzidos pelas instituições de formação como a famìlia, a escola, a 

igreja, sendo que, para essas instituições, a menina não deve se “projetar” 74. Portanto, 

algumas atividades não seriam bem aceitas, entre as quais a música, devido ao seu alto 

grau de exposição. Além do mais, em um campo dominado por homens como o 

musical, o esforço para o mìnimo reconhecimento deve ser redobrado. 

 

 

3.6 A mulher na sociedade mineira e são-joanense 

 

 

                                                           

73 Alguns dos levantamentos realizados sobre a mulher e a composição datam da década de 1980: o primeiro, “Nós, 

as mulheres”, de Eli Maria da Rocha, publicado em 1986, traz 173 compositoras brasileiras eruditas dos séculos XIX 

e XX (até a data da publicação); no ano seguinte, o livro “Mulheres compositoras – elenco e repertório”, de Nilcéia 

Cleide Baroncelli, elenca 1465 compositoras a nível mundial, sendo 178 brasileiras (Santana, 2013). 

 
74 No sentido de tornar-se conhecida - Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 
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Em Minas Gerais, a visão masculina (e machista) enumera a presença feminina 

durante o Século do Ouro apenas ocupando papéis secundários. A total invisibilidade ou 

poucas figurações reforçam valores femininos de subordinação (Figueiredo, 1997). 

Contudo, não podemos esquecer as contradições e conflitos envolvidos na narração da 

história das mulheres; como não há caminho claro e definido, é preciso desconfiar das 

lacunas. 

Dizer que pouco encontramos sobre a participação das mulheres na sociedade 

mineira e são-joanense do século XVIII seria compreensìvel, pois, como já dissemos, 

entrar para história é uma tarefa e tanto75. 

Durante o Ciclo do Ouro, um papel fundamental, mas muitas vezes esquecido, é 

o das negras de tabuleiro. Elas representavam um grande perigo para as autoridades, 

pois facilitavam a aquisição de bebidas pelos escravos mineradores, participavam do 

desvio de ouro76, favoreciam a articulação com quilombos e ainda se prostituìam nas 

minas. 

Assim como os bailes para negros, as negras de tabuleiro foram proibidas de 

circular nas minas em São João del-Rei e em toda Minas Gerais. Foram estabelecidos 

horários para as vendas dessas mulheres que preocupavam os grandes proprietários, o 

Estado e a Igreja. Representavam grande incômodo, pois fugiam à fiscalização e à 

conduta moral esperada, além de serem responsáveis por desvios e furtos (Figueiredo, 

1997). 

Em outra via, durante a crise do ouro, era acentuada a participação de mulheres 

como roceiras em pequenas propriedades, criando gado, aves, plantando, produzindo 

queijo, pão e pinga. Mesmo que as mineiras estivessem excluìdas das funções polìticas, 

as mulheres das classes populares apareciam na panificação, alfaiataria, costura, assim 

como doceiras, fiandeiras, rendeiras, cozinheiras, lavadeiras, criadas e parteiras, ainda 

sob a supervisão de médicos e sangradores (Figueiredo, 1997). 

Podemos dizer, assim, que a história se esqueceu de registrar a participação das 

mulheres na vida são-joanense nos setecentos, à exceção de Bárbara Heliodora77 (Gaio 

                                                           

75 Michelle Perrot, em 1988, reuniu uma série de artigos e propôs que a mulher assim como os operários e 

prisioneiros são os excluídos da história (Nascimento, 2006). 

 
76 As negras contrabandeavam ouro embaixo de seus tabuleiros (Figueiredo, 1997). 

 
77 Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira nasceu em 1758 em São João del-Rei e morreu em São Gonçalo do 

Sapucaí, Minas Gerais, no ano de 1819. Alguns historiadores não demonstram tanta certeza quanto à naturalidade de 
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Sobrinho, 2006), poetisa mineira, sempre referenciada por ter sido casada com o 

inconfidente Alvarenga Peixoto.  

Já no século XIX os relatos sobre as mulheres são-joanenses são mais frequentes 

(Gaio Sobrinho, 2006) graças aos viageiros que por aqui passaram. Para as viajantes 

Elizabeth Agassiz e Maria Graham, a vida da mulher brasileira era apagada, sem cor, 

como a das freiras de um convento, sem livros ou cultura (Quintaneiro, 1996). 

Saint-Hilaire (1941, 1974, 2000, 2004), John Mawe (Gaio Sobrinho, 2006), 

Kidder (Quintaneiro, 1996), Richard Burton (1976), entre outros, trazem descrições das 

mulheres mineiras e também são-joanenses. O mineralogista inglês John Mawe, em sua 

passagem por Minas Gerais em 1809, relatou que as mulheres são-joanenses eram mais 

cuidadosas com as prendas domésticas do que as mulheres de outras partes do estado 

(Gaio Sobrinho, 2006). 

Saint-Hilaire passou pela região de São João del-Rei algumas vezes (181878, 

181979, 182280). O botânico francês que veio ao Brasil em 1816 na comitiva do Duque 

de Luxemburgo, embaixador junto ao reino de D. João VI, viajou pelo paìs por seis anos 

(1816-1822) e reuniu grande material sobre História Natural, além de ter realizado 

observações sobre a Geografia, História e Etnografia brasileiras (Saint-Hilaire, 2004). 

Em uma de suas passagens por São João del-Rei, Saint-Hilaire considerou as 

são-joanenses audaciosas, pois se deixavam ver como mais frequência do que as 

mulheres de outras partes da Provìncia de Minas Gerais. Esse comportamento é descrito 

como desagradável por Saint-Hilaire: ali, como no resto da província, a fim de me 

verem escrever ou estudar as plantas, se eu voltava bruscamente à cabeça via seus 

vultos recuando apressadamente. Centenas de vezes me foi dado assistir a essa pequena 

comédia (Saint-Hilaire, 2004, p. 55). 

                                                                                                                                                                          

Bárbara Heliodora, pois a informação de que ela havia nascido em São João del-Rei consta apenas em seu registro de 

casamento e sua certidão de nascimento não foi encontrada. Há conjeturas de que ela tenha nascido em Mato Grosso 

ou Goiás, pois sua família não residia em Minas na data apresentada no documento encontrado (Guimarães, 1996). 

 
78 “Viagem pelo Distrito dos Diamantes e pelo Litoral do Brasil” – descreve a passagem de S. Hilaire pela região 

mineira do Distrito dos Diamantes e ao litoral norte fluminense em 1818. 

 
79 “Viagem às nascentes do Rio São Francisco” - descreve o roteiro percorrido a partir de janeiro de 1819, que vai do 

oeste fluminense, passando por São João del-Rei, até as cabeceiras do grande rio nacional. 

 
80 “Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo” – relata a segunda viagem do botânico francês 

a São Paulo em 1822, empreendida com a finalidade de buscar as amostras vegetais lá deixadas por ocasião de sua 

primeira passagem pela província, em 1818. O percurso retratado pelo livro incluiu o oeste fluminense, o sul de 

Minas e o vale do Paraíba. 
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Saint-Hilaire (2004) então desmente outros estrangeiros que diziam que a 

mulher de Minas não aparecia para seus hóspedes. Para Quintaneiro (1996), havia 

receio, mas também curiosidade em relação aos estrangeiros. As mulheres deviam 

permanecer escondidas, isoladas e se manter afastadas do aventureiro, conquistador. 

Para o viageiro, a sujeição das mulheres ao poder masculino (Quintaneiro, 1996, p. 27) 

no Brasil era explicada pela herança portuguesa que, por sua vez, carregou os valores da 

civilização moura, considerada atrasada pelos viajantes. 

Principalmente na região de São João del-Rei, as mulheres não tinham o 

costume de se esconder como ocorria em outras regiões da Provìncia de Minas Gerais. 

Contudo, Saint-Hilaire (2004) afirma que, embora esse fato fosse observado na região, 

as mulheres ainda procuravam se manter cuidadosamente afastadas deles. Segundo 

Saint-Hilaire (2004), um de seus anfitriões explicou-lhe tal costume: ele não poderia 

permitir que o viageiro visse suas filhas sem prejudicar a reputação das moças. 

A hospitalidade do interior de Minas, embora questionada por Saint-Hilaire 

(2000; 2004), é ressaltada por outros viajantes. Não eram comuns estalagens e hotéis 

(Quintaneiro, 1996). Por isso, os estrangeiros eram recebidos como hóspedes nas casas 

e fazendas e, até mesmo, por vigários. 

Outras passagens de Saint-Hilaire (2004) trazem a mulher são-joanense ora 

escondida e observando por trás das portas, ora ela mesma recebendo o viajante: 

 

(…) o dono da casa estava ausente, e o meu jantar foi servido pelos escravos. 

Aliás, não vi ninguém na casa a não ser um vulto feminino entrevisto como 

de costume por trás de uma porta entreaberta, e que desapareceu tão logo 

meus olhos se voltaram na sua direção (Saint-Hilaire, 2004, p. 60). 
 

Quando cheguei à fazenda (de Chaves) o proprietário estava ausente. A dona 

da casa, depois de me fazer esperar longo tempo, apareceu finalmente e me 

deu permissão para dormir ali. Instantes depois a mesa foi posta [...] (Saint-

Hilaire, 2004, p. 61). 

 

Outro viajante inglês, Burton (1976), quando foi recebido na casa de um 

conterrâneo em Tiradentes (São José del-Rei), escreveu: Mrs. Milward estava fora da 

cidade e não conseguimos ver Ms. Milward, embora ela conseguisse nos ver muito bem 

(Burton, 1976, p. 132). 

Outra passagem envolvendo a cidade de São João del-Rei se refere ao casamento 

de um ouvidor da comarca que, em idade avançada, se casou com uma menina de 

apenas doze anos (Quintaneiro, 1996, p. 106).  
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É interessante notar o olhar estrangeiro sobre as brasileiras e as diferentes 

percepções entre homens e mulheres. Para as viajantes, as mulheres no Brasil eram 

apagadas e sem cultura. Já os homens chegaram a considerá-las audaciosas. As 

mulheres se identificaram e se diferenciaram ao olhar as brasileiras, como num espelho. 

Os viajantes homens não tiveram a mesma facilidade. 

Também em Quintaneiro (1996), evidenciamos que o maior número de 

informações encontradas sobre a mulher brasileira do século XIX se refere a pessoas de 

classes superiores, pois eram de acesso mais fácil aos viajantes e de convìvio facilitado. 

Portanto, os costumes descritos por esses viajantes, muitas vezes se restringem à mulher 

branca, caseira, que possuìa como únicas atribuições costurar, bordar e fazer rendas. 

Contudo, esse ideário feminino foge à realidade da maioria das brasileiras, 

mesmo nos recônditos do século XIX. E, mesmo que haja tantas lacunas quanto à 

participação das mulheres na sociedade mineira e são-joanense, devemos acreditar que 

elas foram esquecidas pela narração linear da história e que elas estavam sim presentes, 

ora veladas, ora expostas demais, ora traficando bebidas e ouro, ora se prostituindo. 

Em suma, contradições não nos faltam. Quem eram essas mulheres que 

deveriam ser escondidas dos olhares curiosos, mas tantas vezes temidas? Quem eram 

essas mulheres frágeis que apenas bordavam, mas que também pariam dúzias de filhos? 

E aquelas tantas outras que, além de tudo isso, lidavam com o trato dos animais e da 

roça? O que sabemos são apenas visões e relatos parciais da história dessas mulheres. 

 

 

3.7 Ideário e pedagogia feminina nos recônditos são-joanenses 

 

 

Os manuais sobre o comportamento das mulheres sempre foram comuns no 

ocidente. Em meados de 1500, na Europa, “A instrução da mulher cristã” de Vives foi 

chamado de pedagogia feminina. Segundo Fernandes (1995), a publicação trazia 

conselhos de como se comportar em cada faixa etária – casada, viúva, donzela – sendo 

as caracterìsticas femininas enaltecidas e reafirmadas, assim como cultivadas. 

Entretanto, deveriam também ser delimitadas. 
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A necessidade de se oferecer uma educação às mulheres são-joanenses apareceu 

em um documento da Câmara Municipal de São João del-Rei, de 1828. O documento 

dizia que havia a necessidade de pelo menos uma escola pública para meninas, cuja 

educação havia sido negligenciada, causando a própria infelicidade da mais bela parte 

da sociedade civil (Gaio Sobrinho, 2006, p. 131) e influindo também para a infelicidade 

da outra parte. 

No mesmo ano a matrona Margarida Cortona de Aguiar inaugurou seu colégio à 

Rua da Prata. Um documento enviado ao governador da Provìncia dizia: mui digna para 

tal emprego uma responsável matrona, que aqui há, e que possuí, além da estigma geral 

e das virtudes sociais e domésticas, o perfeito conhecimento da língua francesa, da 

música e da dança (Gaio Sobrinho, 2006, p. 131). Às meninas se ensinava ler, escrever, 

contar, as prendas próprias de uma senhora, como cozer, contar, dançar, bordar, ler e 

falar a língua francesa, e os princípios de música (Gaio Sobrinho, 2006, p. 131). 

Por volta de 1830, circulou por São João del-Rei uma publicação intitulada “O 

Mentor das Brasileiras”. De acordo com Calsavara (2005), essa publicação era escrita 

por homens e propunha um ideário feminino integrado ao projeto de civilização da Vila. 

Era destinado a mulheres brancas e de classes altas, propondo a ruptura com o ócio, 

uma vez que cabeça vazia era considerada campo fértil para o pecado. A mulher ideal 

proposta pelo Mentor deveria ser dedicada a tarefas domésticas, deveria saber cantar, 

dançar ou tocar instrumentos musicais. A publicação ainda propunha leituras 

direcionando assim o comportamento das jovens senhoras a partir dos manuais de 

etiqueta (Calsavara, 2005). 

Entretanto, é possìvel perceber uma contradição entre a imagem de mulher frágil 

e submissa propagada pelos romances da época e pelo “O Mentor das Brasileiras”. Essa 

imagem não condizia com a maioria das mulheres são-joanenses. Na cidade, a mão de 

obra feminina já se encontrava no mercado de trabalho e, muito embora alguns serviços 

só fossem realizados por mulheres de classes mais baixas, a tecelagem, forte na 

economia local da época, contava com mulheres de todas as classes sociais (Calsavara, 

2005). Portanto, embora a publicação traga um ideário feminino, é possìvel perceber, 

através das fontes consultadas por Calsavara (2005), que o espaço de atuação das 

mulheres não se restringia a ele. 

Em Vellasco (2007, p. 07), encontramos referência à publicação e à sua função 

de informar o “belo sexo” dos acontecimentos políticos e incorporar as mulheres à 
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região. Relevância essa percebida por Saint-Hilaire com certo incômodo: as mulheres 

são-joanenses foram consideradas audaciosas e desafiadoras de preconceitos por se 

deixarem ver com mais frequência do que em outras partes da Provìncia de Minas (Saint 

Hilaire, 2004). 

E embora muitos alunos são-joanenses
81

 fossem enviados para o exterior em 

busca de um diploma
82

 ainda nos séculos XVIII e XIX, não foi possìvel encontrar 

referências quanto à participação feminina em relação à educação superior no mesmo 

perìodo. 

Por sua vez, apenas no final do século XIX e inìcio do XX, a educação feminina 

ganha destaque e passa a merecer atenção. Diferentemente de anos anteriores, a 

profissionalização docente da escola elementar passou a ser constituìda por mulheres. 

Como justificativa para essas mudanças, Arruda (2011), em um percurso historiográfico, 

aponta a defesa da educação para o sexo feminino como sendo necessária à 

modernização da sociedade, à higienização da família e na construção da cidadania 

dos jovens (p. 07). 

Assim sendo, há um aumento nas vagas das escolas normais para as mulheres, 

vistas então como responsáveis pela educação e formação primária das crianças. Como 

professora, a mulher estaria apenas exercendo mais um papel de sua “natureza” e 

“vocação” e a união entre a escola e a figura da professora representava uma extensão do 

lar, no qual a mãe-educadora cuidaria e ajudaria na formação dos futuros cidadãos 

brasileiros (Alves, 2008). 

Os educandários femininos foram então criados para preparar as jovens para 

assumir um papel predestinado à condição feminina: sua função de mãe-mulher-esposa-

educadora. Dessa forma, Arruda (2009) traz contribuições acerca das desigualdades no 

ensino de homens e mulheres. Aos homens deveriam ser ministradas aulas de ginástica, 

trabalhos manuais e artes militares; às mulheres, trabalhos de agulha e confecção de 

vestuário, além de conhecimentos de economia doméstica, conteúdos esses previstos na 

Lei 41, de 03 de agosto de 1892, que previa a regulamentação do ensino no Estado. Em 

                                                           

81 No ano de 1786, metade dos mineiros matriculados na Universidade de Coimbra, Portugal, era de São João del Rei, 

fato que demonstra um alto poder aquisitivo da elite da cidade (Buggüer, 2007). 

 
82 As primeiras faculdades brasileiras foram criadas apenas no início do século XIX, com a vinda da Família Real 

Portuguesa, devido à pressão das elites. Contudo, somente os homens tinham acesso a esse tipo de instrução (Silva, 

2006). 
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1906, o regulamento ainda era enfático em relação ao que deveria ser ensinado às 

mulheres sob severa fiscalização (Lei 1.960, 16 de dezembro de 1906). 

Nesse mesmo perìodo, São João del-Rei passava pelo processo de 

modernização/urbanização. Para tanto, hábitos comuns receberiam uma atenção especial 

(Arruda, 2011) e os comportamentos de homens e mulheres deveriam ser então 

readequados (Calsavara, 2005). No ano de 1895 tem-se inìcio a construção do Colégio 

Nossa Senhora das Dores (CNSD), a partir de um projeto do provedor da Santa Casa da 

cidade – José da Costa Rodrigues – e da Madre Superiora – Irmã Suzana Matricon. Sua 

criação se destinava a arrecadar fundos para a manutenção das entidades filantrópicas
83

, 

como o próprio hospital e também o Recolhimento das Expostas destinado a abrigar 

meninas órfãs. Desde 1890, anexo à Santa Casa de Misericórdia, funcionava o 

Recolhimento, destinado a abrigar, educar e preparar as órfãs sob todos os aspectos da 

vida moral e espiritual (p. 04). Além da arrecadação de fundos, um dos objetivos do 

Colégio era a formação das futuras mães de família
84

 (Arruda, 2009). 

Em 1898, com capacidade para abrigar cem alunas internas e também externas, 

o Colégio foi inaugurado, funcionando como internato, semi-internato e externato, 

voltado exclusivamente para o público feminino, no inìcio do seu funcionamento. A 

idade das alunas variava de 11 a 17 anos. Quanto à sua origem, a maioria das meninas 

era são-joanense, mantidas em regime de internato pelos pais, mas também havia alunas 

de outros estados como Espìrito Santo e Rio de Janeiro. Os pais dessas alunas eram, em 

sua maioria, comerciantes e fazendeiros (Arruda, 2009). 

Eram ministradas quase todas as disciplinas das escolas normais oficiais, como 

as disciplinas básicas (Português, Francês, Aritmética, Desenho Geométrico, Trabalho 

Manual ou Trabalhos de Agulha, Música, Geografia do Brasil, Fìsica, Geometria, 

Ciências Naturais, Ginástica, História, Quìmica, Pedagogia, História Natural e Prática 

Profissional, Desenho, Pintura ou Piano). Em 1905, o CNSD foi equiparado às Escolas 

                                                           

83Anteriormente à inauguração do Colégio Nossa Senhora das Dores, anexo a Santa Casa de Misericórdia de São 

João del-Rei, funcionava o Externato. Seu objetivo era também angariar fundos para as entidades filantrópicas. O 

Externato recebia pensionistas externas que pagavam pelo oferecimento de disciplinas básicas. Em 1906, já com o 

funcionamento do Colégio, o Externato foi fechado. 

 
84 Relatórios da Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei/1897-1898 (citado por Arruda, 2009). 
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Normais do Estado, sendo o perìodo de formação estendido para quatro anos
85

 (Arruda, 

2009). 

Segundo Arruda (2011), o Colégio Nossa Senhora das Dores formava meninas 

primeiro para serem donas de casa, depois para serem educadoras. Para tanto era 

necessário que soubessem se portar “adequadamente” em sociedade. A instrução no 

Colégio foi simbolizada pela sagrada “missão” tanto da maternidade quanto para a 

manutenção da “natureza feminina”, do recato e do pudor, da ação educadora dos 

filhos e filhas [grifos nossos] (p. 08). E mesmo as novidades das ciências que fizeram 

parte do cotidiano de ensino tratavam apenas de ocupações consideradas femininas. 

A partir desse percurso, é possìvel acompanhar a importância do ensino musical 

para as jovens senhoras durante todo o século XIX e inìcio do século XX. Uma 

afirmação de José Antônio Rodrigues
86

, no ano de 1859, dizia: poucas moças se 

encontram em São João del Rei que não saibam música, havendo algumas que cantam 

e tocam piano perfeitamente. Não menos de 40 pianos se constam nesta cidade (Guerra, 

1968, p. 05). 

Não fugindo à regra, segundo Guerra (1968), a cidade de São João del-Rei 

contou com colégios particulares exclusivos para moças (como o CNSD) que 

estruturavam o quadro de formação com o ensino musical. Essa formação compunha, 

portanto, os atributos de uma “boa esposa” e mãe de famìlia “respeitável”. 

Até 1930 a mulher ideal no Brasil deveria saber pintar; tocar piano
87

 ou violino, 

além de cantar, dançar, falar diferentes lìnguas, se portar com elegância, assim como 

deveria ser formosa e apreciar boa literatura. Ao homem, bastava ser feio e rico (Maluf 

& Mott, 1998). 

E embora o discurso dominante pregasse ainda um ideal feminino sobre o papel 

da esposa e dona de casa, podemos dizer que apenas as mulheres das classes altas 

puderam gozar da administração da casa e dos cuidados dos filhos, afastando-se assim 

do mercado produtivo. Tanto nas pequenas quanto nas grandes cidades, os padrões de 

                                                           

85 15 de setembro de 1905 - Delfim Moreira, presidente do Estado de Minas, assina o decreto nº 1845, equiparando o 

Colégio de N. Sra das Dores de S. João del-Rei às escolas normais do Estado (Cintra, 1982, p. 129). 

86 Obra do ano de 1859, publicada pela tipografia José Antônio Rodrigues, situada na Rua Santo Antônio. Referência 

encontrada no prefácio de Guerra (1968) assinado por Fábio Nelson Guimarães.  

 
87 Para Neiva (2006), até 1950, o piano fez parte do currículo obrigatório na vida das moças das classes média e alta 

no Brasil. 
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comportamentos se diferenciavam no cotidiano das mulheres das classes inferiores: 

essas se dividiam entre as muitas e pesadas tarefas do lar e outras ocupações 

consideradas extensões das atribuições femininas (professora, enfermeira, secretária) 

(Maluf & Mott, 1998), distanciando-se assim do modelo de fragilidade pregado pelos 

manuais e pela chamada educação ornamental na qual o ensino musical era muito 

apreciado. 

 

 

3.8 Participação de mulheres na atividade musical são-joanense 

 

 

Quando falamos da música setecentista e de como ela era realizada na região das 

Vertentes, há pouco que falar sobre a participação das mulheres. A expressão “quatro 

coros” ou “dois coros” é muito encontrada nos textos e documentos sobre a música em 

São João del-Rei, principalmente no século XVIII. Os primeiros conjuntos eram 

compostos apenas pelos vocais, sendo um “tiple” – descrito como menino cantor; um 

contralto – homem cantando em falsete; um tenor e um baixo (Neves, 1984). Podemos 

perceber assim que não se fala da participação de mulheres. Pouco a pouco os 

instrumentos foram se juntando aos conjuntos. 

Segundo Neves (1984), em Minas, os conjuntos eram formados por quarteto 

vocal, dois violinos, viola, baixo instrumental (cello e contrabaixo), duas trompas 

(duplicadas caso o evento exigisse, assim como a inclusão de flautas e/ou oboés). No 

inìcio do século XIX, cada quarteto vocal foi se transformando em coro. Cada coro era 

constituìdo por quinze praças, cantores e instrumentistas (Neves, 1984, p. 17). 

Como o desenvolvimento de bandas e orquestras da região se deu 

primordialmente pela formação das irmandades religiosas e pela construção das igrejas, 

nos séculos XVIII e XIX, o fazer musical como atividade pública era uma prática quase 

exclusivamente masculina. Devido à proibição de mulheres nos rituais litúrgicos, até 

mesmo as vozes femininas do coro eram cantadas por meninos e homens em falsete 

(Christófaro, 2003). 

Segundo Viegas (1985), nos registros de Ordens, atas de orquestras e acervos, as 

mulheres aparecem apenas como dependentes dos maridos, nunca como praticantes de 
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música em público. Nas classes mais altas, as mulheres aprendiam rudimentos de 

música, com objetivo de agradar aos maridos, educar seus filhos e participar de 

pequenas reuniões domésticas (Coelho & Vieira-Silva, 2010). 

Até o inìcio do século XX, quem ensinava música na cidade era descrito como 

“mestre” e seu par era o “discìpulo” (Neves, 1984). Mais uma vez não se referencia à 

mulher nem como aquela que ensina, nem como aquela que aprende música. 

Assim sendo, as evidências apontam para a participação feminina no meio 

musical público são-joanense apenas a partir do final do século XIX e inìcio do século 

XX. Na música religiosa, as mulheres passaram a entoar o canto da Verônica (momento 

emblemático da celebração da Semana Santa) 
88

 antes realizado por homens. Ainda 

assim, havia restrições quanto à ìndole e a virgindade da moça (Queiroz & Vieira-Silva, 

2005). Na música realizada fora das igrejas, a primeira participação pública feminina 

encontrada foi em 1879, na Filarmônica S. Joanense
89

 (Guerra, 1968). 

Abriu-se então espaço para outras atuações femininas como o acompanhamento 

de músicos na Rádio São João, a atuação junto à Orquestra do Cinema Mudo90 e as 

aulas de música (Coelho & Vieira-Silva, 2012). 

Em 1910, a Orquestra do Teatro Municipal (fundado em 1893) de São João del-

Rei contava com três pianistas mulheres, atuando junto a onze homens. Ainda no inìcio 

do século XX, a participação feminina teve forte vinculação com a caridade. A partir da 

década de 1930, essa participação se intensifica substancialmente; meninas, senhoritas e 

senhoras se destacam nos cantos e ao piano. Em 1936 houve um importante concerto 

em homenagem a músicos conterrâneos falecidos, entre eles nenhuma musicista. 

Todavia, foi a partir dos anos seguintes que se encontraram concertos e recitais já 

propostos por mulheres (Coelho & Vieira-Silva, 2012). 

De 1940 a 1945, houve muitos concertos beneficentes, destacando-se o Colégio 

Nossa Senhora das Dores como principal proponente. Nas décadas seguintes é possìvel 

                                                           

88 Verônica teria enxugado o rosto de Cristo durante a caminhada para o Calvário. Seu nome é uma criação cristã: 

Vero Ícone quer dizer imagem verdadeira. Verônica correu a socorrer Jesus, enxugando-lhe a face coberta com 

sangue e suor. Então percebeu que o rosto de Cristo ficou impresso no sudário. Durante a Procissão do Enterro, na 

Semana Santa, a Verônica canta sua dor e seu pranto pela morte do Senhor (http://www.turismo.ufop.br). 

 
89 Espaço utilizado para a realização de apresentações. Funcionou até princípios do século XX, promovendo 

concertos, bailes e apresentações teatrais (http://www.saojoaodelreitransparente.com.br/). 

 
90 Além do grupo masculino, o conjunto contava sempre com uma senhora ao piano, destacando-se Fifia Rodrigues, 

Balbininha Santiago, Quita Mourão e Aracy dos Santos (Neves, 1984, p. 16). 
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identificar várias mulheres compondo os coros das corporações e solistas de destaques 

como Mercês Bini Couto
91

 (piano) e Jupira Raposo (canto). Nos anos 1960 e 1970, as 

operetas realizadas pela Sociedade de Concertos Sinfônicos contaram com expressiva 

participação feminina (Coelho & Vieira-Silva, 2012). 

Guerra (1968), ao escrever sobre a participação das mulheres destaca em cada 

caso o estado civil da musicista amadora, sua posição social na alta sociedade e, 

também, usa adjetivos como “gentis senhoritas”. Outra distinção em relação ao fazer 

musical de mulheres se refere aos termos “acompanhamento” e “colaboração”. É 

possìvel perceber que até então92 o fazer musical era restrito a “determinadas mulheres” 

(Coelho & Vieira-Silva, 2012), reafirmando o que propõe Cusick (2009): o 

comportamento musical feminino estava totalmente ligado à classe social das 

musicistas. 

Sobre a participação junto às diretorias das corporações, encontraram-se dados 

que apontam para a chegada feminina apenas em 1959, como secretárias (Guerra, 

1968). Na região das Vertentes, há a peculiaridade de uma mulher ter ocupando o posto 

da regência de 1977 a 2013, o que, longe de ser regra, é exceção (Coelho, Vieira-Silva 

& Machado, 2010). Para as mulheres, assumir cargos elevados dentro das corporações é 

um efeito de anos de trabalhos auxiliares como o secretariado, que trata apenas de 

questões burocráticas das corporações. Portanto, evidenciou-se que, ao chegar a cargos 

mais elevados, como a regência e a presidência, elas passam a responder a atribuições 

que lhes são impostas (Coelho et al., 2010; Coelho & Vieira Silva, 2012). 

Os registros fotográficos também nos ajudaram a acompanhar a inserção da 

mulher nas corporações musicais são-joanenses. Em um registro encontrado no 

CEREM, infelizmente sem data precisa, podemos notar a total exclusão das mulheres. O 

grupo é formado por mais de trinta músicos e conta inclusive com a participação de 

alguns meninos bem pequenos. Em sua maioria é composto por negros e mulatos. 

                                                           

91
 Famosa pianista são-joanense. Faleceu em 2010, aos 94 anos. Dona Mercês, como era carinhosamente chamada, 

foi pianista da Sociedade de Concertos Sinfônicos, onde iniciou sua carreira aos 14 anos. Foi professora de piano e 

também se aventurou na composição, tendo uma valsa publicada na Revista Fon Fon (1907-1945). Mercês Bini foi 

responsável por inúmeros solos em grandes concertos e por isso é considerada a pessoa que mais solou pela S. C. S., 

além de ter sido presidente efetiva da corporação. É lembrada com muito carinho pelos alunos e companheiros de 

música (Informações concedidas por Abgar Campos Tirado, em entrevista).  
 
92 A obra de Guerra (1968) é um levantamento das atividades culturais ocorridas em São João del-Rei no período de 

1717 a 1967. 
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Nas primeiras fotografias encontradas da orquestra Ribeiro Bastos, o número de 

mulheres musicistas em 1934 era de aproximadamente sete para trinta homens (Anexo 

E; Figura E2). 

Já da década de 1940, encontramos um registro do coro feminino da Ribeiro 

composto por nove mulheres (Anexo E; Figura E3); nos registros anuais da corporação, 

podemos notar o aumento do número de mulheres, em sua maioria presentes no coro. 

Em uma fotografia da Lira Sanjoanense de 1955 (Anexo E; Figura E4), podemos 

observar oito mulheres para quinze homens. Contudo, não temos informações para dizer 

que esse registro corresponde à orquestra em sua totalidade. Porém, a organização dos 

músicos nos mostra um fato interessante: todas as mulheres estão ao centro, cercadas 

pelos homens. Em outra fotografia da Lira, em um registro oficial já na década de 1960 

(Anexo E; Figura E5), as mulheres já estão posicionadas à frente e correspondem a 

metade da corporação. 

Voltando-nos para o cenário da composição são-joanense, encontramos 

referências (Neves, 1984; Scalzo & Nucci, 2012) aos grandes compositores dos séculos 

XVIII, XIX e XX. Inclusive no Museu Regional de São João del-Rei encontra-se uma 

linha do tempo da composição musical são-joanense. Não soaria estranho dizer que 

nenhuma compositora foi elencada nesse registro. Porém, Mercês Bini Couto teve uma 

valsa publicada na Revista Fon Fon (1907-1945) e o hino da Sinfônica foi composto por 

uma mulher, Maria do Carmo Hilário, mais conhecida como Quiquinha
93

 (Coelho & 

Vieira-Silva, 2012).  

Atualmente a atividade musical são-joanense conta com homens e mulheres, 

pois o acesso feminino já não sofre as restrições culturais de outros tempos. Essa é uma 

caracterìstica que se estende tanto para as orquestras, quanto para as bandas. Nas 

primeiras, é forte a participação de mulheres em funções como violinista, coralista e 

flautista. Mesmo a região contando com uma maestrina e uma contrabaixista, elas 

podem ser consideradas exceções (Coelho, Vieira-Silva, Machado & Santos, 2011). 

Ainda é forte o assinalamento de lugares apropriados às mulheres, 

principalmente nas orquestras, e mesmo já ocupando outros postos dentro das 

corporações, ainda é muito forte a tradição de instrumentos ditos “tipicamente 

femininos”. Podemos perceber esse assinalamento, mesmo quando as próprias 

                                                           

93 Informações concedidas em entrevista por Abgar Campos Tirado. 
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musicistas são abordadas sobre questões de gênero e o fazer musical (Coelho et al., 

2010). 

As bandas possuem uma estrutura diferenciada. Segundo os próprios músicos 

são-joanenses, elas possuem uma caracterìstica masculina devido à força dos metais e 

dos instrumentos de percussão. Nelas, as mulheres ocupam lugares junto aos 

instrumentistas do sexo masculino, como trompetistas e percussionistas. Mas ainda não 

podemos falar que, quantitativamente, elas estão em igualdade numérica (Coelho et al., 

2011). Vale ressaltar que a Banda Salesiana Meninos e Meninas de Dom Bosco é uma 

exceção, com meninas, inclusive as pequenas, participando da execução dos demais 

instrumentos, particularmente os de percussão, que exigem maior esforço para as 

coreografias. 

A cidade ainda conta com outros contextos relacionados ao campo musical, 

como o Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier e o Curso de 

Licenciatura em Música da UFSJ, que conta atualmente com duas mulheres na 

coordenação (Profa. Elenis Guimarães e a Profa. Maria Amélia Viegas), e a Orquestra 

Popular Livre, uma representante das orquestras jovens são-joanenses, que atua em 

diferentes segmentos como a Banda de Marchinha da OPL e o Grupo OPL Samba/Jazz. 

Na mais recente publicação sobre a música na cidade, “Uma história de amor à 

musica”, Scalzo e Nucci (2012) apresentam alguns perfis em destaque: pessoas que 

tiveram grande contribuição para as orquestras e bandas da cidade, para a história do 

Conservatório, na implementação do Curso de Música da UFSJ, entre outros. Dos 

quatorze perfis em destaque, apenas três se referem a mulheres. São elas: Maria Stella 

Neves Valle, referência na música são-joanense e na Ribeiro Bastos; Elisa Freixo, 

paranaense, organista e restauradora, requisitada em todo Brasil e no exterior, e Anna 

Maria Parsons, jornalista, ensaìsta, organizadora de inúmeros eventos, como as viagens 

da Ribeiro Bastos pelo Brasil e o Bicentenário da Lira Sanjoanense, e idealizadora do 

CEREM. Não é necessário ser pesquisador em gênero para perceber, em poucas 

folheadas, que o destaque é todo dado aos homens.  

Duprat (2008), coloca a música, como atividade profissional e possibilidade de 

ingresso na profissão, com possibilidades de acesso a salários mais igualitários entre 

homens e mulheres. Mas será que no cotidiano de músicos e musicistas essa 

prerrogativa é verdadeira? 
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Levando em consideração o que foi exposto até aqui, mais uma indagação se 

apresenta: sendo a arte um meio de afirmação do feminino (Azerêdo, 2007), como se 

afirmar como musicista se para cada mulher que se destacou por meio de sua arte, seja 

ela qual for (Chiquinha Gonzaga, Virginia Wolf, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, 

Adélia Prado, Mercês Bini, entre outras) “resta um exército de marmanjos” 94? 

                                                           

94 Parafraseando Regis Duprat (2008, p. 11). 
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CAPÍTULO 4: ARTICULAÇÕES ENTRE IDENTIDADE, GÊNERO, 

GERAÇÃO E ATIVIDADE MUSICAL 

 

 

Nesta pesquisa, trabalhamos com pluralidades, multiplicidades, com jeitos de 

ser. Buscamos refletir sobre as imposições e os dispositivos que disciplinam e 

controlam os corpos e desejos, permitindo pensar e ir além de classificações e 

determinações (Miskolci, 2012).  

Portanto, um pequeno percurso sobre as categorias identidade, gênero e geração, 

será realizado a fim de garantir nossa posição frente à relevância dessa articulação, que 

a princípio se mostra complexa, mas que, com o desenvolver da investigação, se 

mostrou como peças que se encaixam.  

 

 

4.1 Estudos sobre mulheres e estudos de gênero  

 

 

Pedro (2005) trata “mulher”, “mulheres”, “gênero” e “sexo” como categorias de 

análise utilizadas por historiadoras e historiadores, assim como outros pesquisadores. 

Grossi (1999, citada por Almeida, 2002) localiza, no atual cenário, três possibilidades 

de ancoragens teóricas associadas aos estudos de gênero: o estudo sobre as mulheres, o 

estudo de gênero em um sentido relacional, enfatizando as relações homens e mulheres, 

e o estudo da(s) masculinidade(s).  

As críticas ao uso da terminologia “mulher”, para designar toda a pluralidade 

que a questão encerra, foram surgindo com os avanços no debate e mostraram que não 

existe “a mulher”, mas sim diversas mulheres. Dizemos de mulheres brancas, negras, 

domésticas, índias, ricas, donas de casa, artistas, entre tantas outras. A identidade de 

sexo ou a biologia não são suficientes para juntar todas as mulheres em torno de uma 

mesma luta. Assim passa-se a utilizar “mulheres” a fim de representar múltiplas 

diferenças
95

 (Pedro, 2005). 

                                                           

95 Muita atenção deve ser dada ao fato de a própria subordinação não ser a mesma para todas, nem aceita por todas as 

mulheres. Mesmo atentos a diferenças entre as mulheres não podemos esquecer as desigualdades e as relações de 

poder entre os sexos (Pedro, 2005). 
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Buscamos estudar o conceito de gênero em sua perspectiva relacional, na 

tentativa de provocar a discussão para além dos estudos sobre mulheres ou mesmo sobre 

a masculinidade, separadamente. Embora o termo gênero seja utilizado em trabalhos 

que tratam especificamente das mulheres, é necessário deixar claro que, para obter 

informações sobre como as mulheres se constituíram socialmente, é necessário obter 

informações sobre os homens também (Strey, 1998), uma vez que não se pode pensar 

em um dos termos dessa relação sem pensar o outro.  

Quando nos referimos a gênero, estamos nos referindo a uma categoria de 

análise tal como classe, etnia/raça, geração (Pedro, 2005). Entretanto, a que realmente 

nos referimos? A primeira questão abordada por Pedro (2005) se refere ao gênero 

gramatical e ao fato de as palavras, na maioria das línguas, possuírem um gênero (mas 

não um sexo). Os movimentos feministas
96

 e movimentos de mulheres
97

 se utilizaram 

desse argumento para trocar “sexo” por “gênero”, na tentativa de reforçar a ideia de 

que as diferenças que se constatavam nos comportamentos de homens e mulheres não 

eram dependentes do “sexo” como questão biológica, mas sim eram definidos pelo 

“gênero” e, portanto, ligadas à cultura (Pedro, 2005, p. 78). 

Segundo Guimarães Pena (2009), foi somente a partir dos anos 1950 que o 

vocábulo gênero passou a ser utilizado para caracterizar as relações entre homens e 

mulheres, referindo-se assim a uma construção sociológica, política e cultural, variando 

de acordo com o período histórico e a sociedade na qual é estudado. Para Meyer (2004), 

o vocábulo gender passou a ser utilizado na década de 1970, incorporado às correntes 

feministas. Já Pedro (2005) diz que a utilização de gênero, ao invés de sexo, acontece 

apenas nos anos 1980 e está totalmente ligada aos movimentos sociais de mulheres, 

                                                           

96 Movimento Feminista, para Nogueira (2001), pode ser definido como um movimento social em prol da 

equiparação dos sexos quanto ao exercício de direitos civis e políticos. Esse é o objetivo central do movimento, 

embora o próprio conceito seja controverso e tenha dado origem a diversos posicionamentos. É possível identificar 

três fases no Movimento Feminista: a primeira se situa na metade do século XIX, tendo como principal reivindicação 

o direito ao voto (sufragismo); a segunda se associa aos movimentos pós-Segunda Guerra, com o slogan: “O que é 

que os homens fazem que as mulheres não possam fazer?” e a terceira e atual, também chamada de pós-feminismo, 

caracterizada pelo Backlash - movimento reacionário contra o feminismo. Di Fiori e Santos (2007) divergem de 

Nogueira (2001) no ponto da terceira onda do Movimento. Para os autores há sim um momento de desfragmentação, 

ocasionando o surgimento de outras correntes como o anarco-feminismo, eco-feminismo, feminismo pop, entre tantas 

outras. Contudo, a proposta central do momento atual se refere ao estudo das relações de gênero, pensando 

simultaneamente igualdade e diferença. É importante frisar o papel da Academia para a terceira fase, na interseção 

com a luta do movimento de mulheres (Di Fiore & Santos, 2007). 

 
97 Há grande proximidade entre o feminismo e o movimento de mulheres. Contudo algumas mulheres como Maria de 

Lourdes Pintasilgo, participante da luta pela emancipação feminina no Brasil, consideravam o nome “feminismo” 

pesado demais (Nogueira, 2004). Para Soares (2006), movimentos de mulheres no Brasil representam a luta feminina, 

principalmente nos anos 1970, contra o aumento do custo de vida, pela anistia política, por creches, entre outros. 
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feministas, gays, lésbicas (p. 78) na luta por direitos humanos, civis, de respeito e 

igualdade.  

Embora as datas estejam em divergência, podemos observar que estão inseridas na 

segunda onda do Movimento Feminista, no pós-Segunda Guerra. A luta, nessa fase do 

movimento, se referia ao direito pelo corpo e ao prazer, contra o patriarcado
98

, e o 

debate sobre gênero passa a ser integrado à busca pela explicação da subordinação das 

mulheres (Meyer, 2004). 

Vemos então que o ponto de encontro entre a utilização do vocábulo gênero e o 

Movimento Feminista se refere a colocar em xeque o essencialismo: as diferenças entre 

gêneros deixam de ser vistas como inatas, mas sim, segundo Meyer (2004), tanto as 

diferenças quanto as desigualdades passam a ser apontadas como sociais e de gênero, 

constituídas pela cultura. 

Segundo Nuernberg (2005), não há posições teóricas homogêneas em relação aos 

debates sobre gênero; o que coexiste são correntes contrastantes podendo ser até mesmo 

opostas. O mais importante é salientar o caráter interdisciplinar e pluralista dos 

trabalhos sobre gênero, que demandam uma integração entre campos disciplinares 

diferenciados.  

Atualmente, a definição da categoria gênero da historiadora Joan Scott (1995) é a 

mais difundida no Brasil (Nuernberg, 2005). A autora propõe sua definição de gênero 

baseada em duas partes conectadas integralmente: (1) gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) 

gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder (Scott, 1995, p. 

86). Além dessas duas partes centrais, a autora (Scott, 1995) propõe outros 

subconjuntos, todos inter-relacionados.  

Segundo Scott (1995) as mudanças nas organizações das relações sociais 

correspondem a mudanças nas relações de poder; gênero é parte constitutiva das 

relações sociais baseadas nas diferenças; portanto, gênero implica outros quatro 

elementos inter-relacionados que não podem operar isoladamente: os símbolos culturais 

                                                           

98 É necessária atenção à utilização do termo “patriarcado”, referente à autoridade masculina e a consequente 

subordinação a ela. Butler (2012) argumenta que a própria noção de patriarcado correu o risco de tornar-se um 

conceito universal, capaz de anular as diferenças e semelhanças de gênero em diversos contextos culturais. Se não 

podemos falar de um patriarcado universal, também não podemos falar de uma mesma subordinação para todas as 

mulheres.  
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disponíveis; os conceitos normativos; a inclusão da noção do político e a identidade 

subjetiva. 

 

em primeiro lugar, os símbolos culturalmente disponíveis que evocam 

representações simbólicas (e com frequência contraditórias) – Eva e Maria 

como símbolo da mulher, por exemplo, na tradição cristã ocidental – mas 

também mitos de luz e escuridão, purificação e poluição, inocência e 

corrupção. Para os/as historiadores/as a questão mais importante é: que 

representações simbólicas são invocadas, como, e em quais contextos? Em 

segundo lugar, os conceitos normativos que expressam as interpretações dos 

significados dos símbolos que tentam limitar e conter suas possibilidades 

metafóricas. Esses conceitos estão expressos nas doutrinas religiosas, 

educativas, científicas, políticas, jurídicas e tomam forma típica de uma 

oposição binária fixa, que afirma de maneira categórica e inequívoca o 

significado do homem e da mulher, do masculino e do feminino. [...] O 

desafio de uma nova pesquisa histórica consiste em fazer explodir essa noção 

de fixidez, em descobrir a natureza do debate ou da repressão que leva à 

aparência de uma permanência intemporal na representação binária de 

gênero. Esse tipo de análise deve incluir uma concepção bem como uma 

referência às instituições e à organização social – este é o terceiro aspecto das 

relações de gênero. [...] O quarto aspecto de gênero é a identidade subjetiva. 

[...] Os historiadores/as precisam examinar as formas pelas quais as 

identidades generificadas são substantivamente construídas e relacionar seus 

achados com toda uma série de atividades, de organizações e representações 

sociais historicamente específicas (Scott, 1995, pp. 86-88). 

 

A utilização do termo gênero se refere a uma construção inteiramente social, 

uma vez que nos referimos às origens sociais das identidades de homens e mulheres 

(Scott, 1995). De acordo com essa autora o gênero é uma categoria social imposta 

sobre um corpo sexuado (Scott, 1995, p. 75).  

O uso do termo gênero enfatiza as relações de poder que podem sim incluir o 

sexo, mas não são diretamente determinadas por ele, nem é responsável pela forma 

como a sexualidade se manifesta (Scott, 1995). Ao invés de se apresentar como uma 

categoria fixa e pré-estabelecida, como inicialmente foi concebida, gênero caracteriza-

se por ser algo dinâmico e inter-relacional (Almeida, 2002).  

Hoje, sabemos que a dicotomia que separa gênero como puramente cultural e 

sexo como biológico é um equívoco, pois essa correlação apenas substitui uma 

determinação por outra, perdendo assim o elemento performático de produção de 

sujeitos generificados (Azerêdo, 2007, p. 118). 

Em “Problemas de gênero e a subversão da identidade”, Judith Butler (2012) 

propõe a “Teoria Performática”, na qual gênero é um efeito discursivo. Para Butler sexo 

é efeito do gênero, portanto sexo é culturalmente construído. Dessa forma a relação 
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gênero/cultura versus sexo/biologia é equivocada, pois sexo é também resultado 

discursivo/cultural. Seu argumento é que, ao contrário do que defendiam as teorias 

feministas, o gênero seria um fenômeno inconstante e contextual, que não denotaria um 

ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de 

relações, cultural e historicamente convergentes (Butler, 2012, p. 25). Para Butler, 

gênero interage com modalidades raciais, de classe, etnossexuais, regionais e com 

identidades constituídas discursivamente. 

Butler (2012) ainda vai além. Teorizar gênero independente de sexo é torná-lo 

um artifício flutuante e isso permite romper com o sistema binário de gêneros. Não há 

razão para acreditar que os gêneros devam se resumir a apenas dois: masculino e 

feminino.  

Cusick (2009) diz que gênero é um sistema de distribuição de poder social 

baseado nas relações humanas com fins na reprodução sexual (Cusick, 2009, pp. 07-

08). Para a autora, todo sistema depende da definição e da imposição de normas 

sexuais
99

.  

Em Zanotta-Machado (1998), encontramos a diferenciação entre estudo de 

mulheres e estudo de gênero, estabelecendo uma diferença entre a perspectiva feminista 

e a perspectiva de gênero. Para a autora, os estudos de gênero representam um novo 

paradigma, primeiramente porque se está diante da afirmação compartilhada da 

ruptura radical entre a noção biológica de sexo e a noção social de gênero. Segundo, 

porque se privilegia metodologicamente as relações de gênero, sobre qualquer 

substancialidade das categorias de mulher e homem ou de feminino e masculino e, por 

último, pela afirmação da transversalidade de gênero, isto é, do entendimento de que a 

construção social de gênero perpassa as mais diferentes áreas do social (Zanotta-

Machado, 1998, p. 108). Para a autora, esses são os pilares que diferenciam a proposta 

dos estudos de gênero e os estudos sobre mulheres. 

Em “Movimento Ciborgue”, Haraway (1990) traz a possibilidade de um mundo 

pós-gênero, não como um sonho utópico. A autora americana propõe então a discussão, 

                                                           

99 Sendo assim, a produção artística (composição, interpretação, entre outras) e o uso dessa produção na 

representação do gênero são relevantes (Cusick, 2009). 

 



93 

 

pois, segundo ela, vivemos em um mundo no qual podemos conviver simultaneamente 

com o pós-gênero ou com a ferocidade de gêneros bem localizados (Haraway, 1990). 

A possibilidade de libertação a partir da consciência da opressão é também 

trabalhada em “Movimento Ciborgue”; se não se sabe da existência da opressão, 

também não se sente oprimido. A opressão deve ser pensada e refletida a fim de ser 

contestada. Enfim a libertação (feminina ou não) depende de sua consciência (Haraway, 

1990) e da apreensão de possibilidades para a saída de ciclos viciosos que condenam os 

gêneros a papéis sociais já estabelecidos ou à reprodução de papéis “adequados” ao 

masculino e ao feminino.  

Essas diferentes conceituações mostram que gênero refere-se à constituição de 

subjetividades, relaciona-se a formulações de políticas públicas e à história. Devemos 

então pensar sobre como as pesquisas de gênero estão sendo feitas, a fim de promover o 

debate sobre como se constituem as diferenças e como os gêneros são instituídos em 

diferentes contextos como, por exemplo, nas organizações de trabalho, na escola, na 

mídia, entre outros. Não é questão apenas de compactuar com o assinalamento das 

diferenças, mas de propor uma atuação junto aos sujeitos investigados de forma que 

esses atinjam o nìvel de “consciência verdadeira” (Guba, 1990, citado por Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder, 1998, p. 141), uma vez que a tarefa do pesquisador, dentro 

do paradigma crítico científico, é atuar em prol da transformação social.  

O exposto até aqui se refere a uma tentativa de contextualização do conceito de 

gênero e sua utilização nas pesquisas em Ciências Humanas. No Brasil, segundo Pedro 

(2005), pouco se tem problematizado e refletido sobre gênero; em geral, o que se vê são 

apenas citações a autoras como Judith Butler e Joan Scott.  

Por fim, trazemos as contribuições da Teoria Queer
100

, uma vertente do 

feminismo, criada por mulheres e homens feministas. Essa vertente vem questionar se o 

sujeito do feminismo é mesmo a mulher. Em função de que boa parte da produção 

                                                           

100 O que hoje chamamos de queer surgiu como uma crítica à ordem sexual contemporânea. Associou-se ao 

movimento da contracultura e aos chamados novos movimentos sociais. Três movimentos estão mais associados ao 

queer: a luta das mulheres pela contracepção e o controle sobre o próprio corpo; dos negros, contra os saberes e 

práticas racionalizadores e o dos homossexuais contra o aparato médico-legal que os classificava como perigos 

sociais e psiquiátricos. Queer vem de um xingamento, um palavrão em inglês, uma injúria. A política e a Teoria 

Queer se cristalizaram na década de 1980, nos EUA, juntamente ao surgimento da epidemia de AIDS. O termo surge 

ligado a um movimento representativo de uma parte rejeitada, humilhada, considerada motivo de desprezo e nojo. O 

queer surge como reação e resistência (Miskolci, 2012).  
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feminista é feita com o pressuposto de que gênero é a mulher, a Teoria Queer trata 

gênero como algo cultural: masculino e feminino estão em homens e mulheres (nos 

dois). Amplia-se assim o alcance do feminismo (Miskolci, 2012). 

 

Cada um de nós – homem ou mulher – tem gestuais, formas de pensar, que a 

sociedade pode qualificar como masculinos ou femininos independente do 

nosso sexo biológico. No fundo, gênero é relacionado a normas e convenções 

que variam no tempo e de sociedade para sociedade (Miskolci, 2012, p. 31).  

 

Assim sendo, devemos manter o fio das discussões atuais sobre a desconstrução 

do conceito de gênero, mas também levar em consideração toda a rede de articulações 

para se chegar às definições atuais do conceito. Será apenas a partir desse mergulho que 

o entendimento sobre os modelos normativos que geram tantos preconceitos e 

descriminações nos espaços cotidianos será possível.  

 

 

4.2 Identidade e gênero  

 

 

Partimos do pressuposto que identidade é adjetivada por gênero e geração. Logo, 

é peça central dessa articulação. Azerêdo (1998) propõe que, para estudar gênero, 

devemos questionar identidade como algo unitário, essencial e estável.  

A identidade é vislumbrada a partir de seu caráter de metamorfose (Ciampa, 

1994), ou seja, nunca está acabada; é um fazer-se constante. É construção, projeto. É 

formada e transformada (Hall, 1998). 

Quando falamos em identidade de um grupo, essa identidade está para além da 

soma matemática das partes envolvidas. Ela é construída no contato entre seus membros 

e também no contato com outros grupos. É, portanto, um processo dialético que traz em 

si as determinações sociais que o grupo pode manter e/ou transformar através de suas 

ações ou atividades (Vieira-Silva, 2000).  

Vamos nos identificando e também nos diferenciando de acordo com os grupos 

sociais dos quais somos parte: brasileiro, igual a outros brasileiros, diferente dos 

estrangeiros [...], homem ou mulher (Ciampa, 1994, p. 65). 

Para Beauvoir (1970, p. 11), nenhuma coletividade se define nunca como Uma 

sem colocar imediatamente a Outra diante de si. Para a autora francesa, a alteridade é 
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uma categoria fundamental do pensamento humano. Ter consciência de si e ter 

consciência do outro é reconhecer o outro como igual e diferente, concomitantemente e, 

dessa forma, reconhecer-se como tal. Essa consciência perpassa diretamente as questões 

identitárias. 

Mouffe (1999, citado por Azerêdo, 2007, p. 91) propõe que a afirmação da 

diferença é uma condição que rege a constituição de toda identidade. A partir da 

determinação de um outro é possível reconhecer um exterior e compreender o 

surgimento do antagonismo. Como propõe Azerêdo (2007), não falamos em identidades 

fixas; o que deve ser permanente quando falamos em identidade é sua desconstrução.  

Para Hall (1998), as identidades modernas estão sendo “descentradas”, isto é, 

deslocadas ou fragmentadas (Hall, 1998, p. 08). A descentração ou deslocamento do 

sujeito proposta por Hall (1998) se refere a mudanças na identidade pessoal; perde-se o 

sentido de estável. Esse movimento é advindo das mudanças na própria sociedade no 

final do século XX e início do século XXI. Fragmentam-se classe, gênero, sexualidade, 

etnia, raça, nacionalidade, o que, consequentemente, afeta nossa identidade. 

Os questionamentos do Feminismo, como crítica teórica e também como 

movimento social, estão relacionados ao descentramento do sujeito e, mesmo não sendo 

aceitos de forma unânime, foram desestabilizadores do sujeito e da questão da 

identidade (Hall, 1998). 

Por muito tempo, a crença em identidades fixas e padrões de comportamento e 

interações sociais era baseada em qualidades supostamente inatas. A noção de diferença 

sexual era entendida em termos biológicos e essencializantes. Dentro dessa lógica, os 

homens estariam em posição de superioridade devido a sua suposta força física e 

constituição e representariam os únicos provedores de uma família, atuando assim na 

esfera pública. As mulheres, por outro lado, devido à função materna ou “sagrada 

vocação”, atribuìda como sua função máxima pelas tradições judaico-cristãs, eram 

confinadas ao espaço privado, exercendo suas atividades exclusivamente ligadas ao lar e 

o plano doméstico (Almeida, 2002). 

A imagem da mãe-esposa-dona-de-casa como principal função da mulher era 

pregada pela Igreja, assim como ensinada pelos médicos e juristas, legitimada pelo 

Estado e divulgada pela imprensa (Maluf & Mott, 1998). 
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Ainda na metade do século XX, Beauvoir (1970), quebrando com o discurso 

essencialista, não compactuava com essa ideia de que uma mulher se define por sua 

função biológica, ou seja, sua função de fêmea.  

Azerêdo (2007), concordando com a filósofa francesa, retoma Ciampa (1994), 

quando esse autor propõe que identidade é a resposta a “Quem sou eu?”, de forma que o 

sexo pode até ser o atributo mais visível da identidade, embora apenas para uma visão 

simplista e acrítica da mesma (Azerêdo, 2007). Logo se vê que uma pessoa é homem ou 

mulher, assim como se ela é branca ou negra, rica ou pobre. Contudo, Azerêdo (2007) 

também propõe que algumas pessoas passam pelo que não são, ou não são o que as 

pessoas veem, como, por exemplo, os travestis. Essa noção de passar por (passing, do 

inglês) indica a ligação do conceito de identidade com o conceito de diferença.  

Haraway (2004) propõe que, para os ocidentais, uma consequência dos conceitos 

de diferença de gênero é que uma pessoa pode ser transformada por outra em objeto e 

roubada de seu estatuto como sujeito (…). Não ter a propriedade do eu é não ser 

sujeito e, portanto, não ter capacidade de atuação (Haraway, 2004, p. 220). Para um 

ocidental, é considerado adequado ter o comando de seu ser e ter identidade centrada, 

como uma posse. Essa posse pode ser inventada ao longo da vida de várias maneiras; 

pode-se nascer com ela ou pode ser uma produção cultural. Segundo Haraway (2004), a 

identidade de gênero seria uma posse desse tipo.  

Como falar em identidade e não abordar identidade de gênero? Para Grossi 

(1998), tudo o que é associado ao sexo biológico é considerado papel de gênero
101

. 

Esses papéis mudam de uma cultura para outra e podem mudar no interior de uma 

mesma cultura. Podemos observar mudanças nos papéis associados a homens e 

mulheres no ocidente após os movimentos sociais da segunda metade do século XX 

(Grossi, 1998), entre eles, o Movimento Feminista.  

Um conceito ainda mais complexo se refere à identidade de gênero e, de acordo 

com Grossi (1998), remete à constituição do sentimento individual de identidade (p. 

08). Em linhas gerais, identidade de gênero se refere a tudo que é esperado e construído 

pela linguagem e pela cultura na qual o sujeito está inserido. Para Almeida (2002), o 

trinômio “gênero, linguagem e identidade” está intimamente atrelado a questões 

                                                           

101 Em Nogueira (2001) encontramos que Alice Eagly (1987) propôs a teoria dos papéis sociais na qual as diferenças 

sexuais seriam resultados dos papéis sociais que atuariam sobre o comportamento das pessoas e que seriam 

apropriados pelas crianças ao longo do desenvolvimento.  
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sociais, históricas e discursivas e não pode, consequentemente, ser pensado ou 

teorizado de maneira isolada (p. 90).  

De acordo com o Projeto de Lei: Por um Brasil sem homofobia (PLC 122): 

 

a identidade de gênero, por sua vez, costuma ser menos compreendida. Ao 

passo que a orientação sexual se refere a outros, a quem nos relacionamos, a 

identidade de gênero faz referência a como nos reconhecemos dentro dos 

padrões de gênero estabelecidos socialmente (http://www.plc122.com.br). 

 

Smigay (2000) propõe que identidade de gênero é uma das facetas da identidade; 

não sendo eleição, escolha, mas sendo produto da cultura, a identidade de gênero 

enquadra o sujeito dentro de esquemas normativos, arbitrários, simultaneamente fixos 

e abertos (Smigay, 2000, p. 98).  

Em “Gênero para um dicionário marxista”, Haraway (2004) aborda identidade 

de gênero como algo ligado a medicina, a psicopatologia, como um paradigma ou uma 

versão essencializante da percepção defendida por Beauvoir (1967; 1970). 

Judith Butler (2012) argumenta que falar em identidade de gênero só é possível a 

partir das ficções da coerência heterossexual, sendo que o feminismo ainda precisa 

aprender a produzir legitimidade para os discursos referente ao conjunto de gêneros 

tidos como não coerentes. De acordo com Haraway (2004), Butler propõe que o 

conceito de um eu interior coerente adquirido (culturalmente) ou inato (biológico) é 

uma ficção reguladora desnecessária – de fato, inibidora – aos projetos feministas de 

produzir e afirmar atuação e responsabilidade complexas (Haraway, 2004, pp. 219-

220).  

Uma provocação advinda da Teoria Queer é questionar a heterossexualidade 

compulsória
102

. Para Miskolci (2012), a heteronormatividade seria a ordem sexual do 

presente. O mundo é criado para ser heterossexual, e mesmo aqueles que não se 

relacionam com pessoas do sexo oposto, seriam persuadidos a adotar o modelo da 

heterossexualidade em suas vidas. O queer não representa uma defesa da 

homossexualidade, mas sim a recusa dos valores morais violentos que instituem e fazem 

                                                           

102 O termo heterossexualidade compulsória fui cunhado por Arienne Rich em “Heterosexualid obligatoria y exitencia 

lesbiana” (1996). Essa autora propõe que há um enquadramento das relações amorosas a partir de um referencial 

heterossexual (Pinaf et al, 2011; Miskolci, 2012). 
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valer a linha da abjeção, essa fronteira rígida entre os que são socialmente aceitos e os 

que são relegados à humilhação e ao desprezo coletivo (Miskolci, 2012, p. 25).  

Para Butler, o queer é uma nova política de gênero. Essa nova política propõe 

questionamentos advindos das demandas dos próprios sujeitos. Em suma, problematiza 

a imposição de normas e convenções sociais/culturais, frequentemente invisíveis a olhos 

nus (Miskolci, 2012). Essas imposições, ao nos cercearem, submeterem e subjugarem, 

nos produzem (ou nos constroem) como sujeitos dominados. 

Em Pinaf, Toledo, Santos e Peres (2011) encontramos que as lógicas de gênero 

enquadram e delimitam as existências. Assim, quanto mais afastados do previsto, dos 

padrões instituídos e socialmente aceitos, maior a discriminação. 

Neste trabalho, não restringiremos o conceito de identidade à noção de 

identidade de gênero, como algo unificador. Fizemos esse pequeno percurso a fim de 

que se torne evidente que trataremos identidade em seu aspecto mais amplo. Não 

compactuamos com as prerrogativas da heteronormatividade, como ordem sexual 

vigente, nem com a imposição de modelos de como ser homem ou mulher, travesti ou 

transexual, de orientação hétero, homo, bi ou assexuada.  

Os próprios movimentos são plurais. E embora cunhem siglas cada vez maiores 

como LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis), depois, LGBTTTs (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e simpatizantes) ou o ainda 

americanizado LGBTQUIA (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, estranhos e 

comunidade intersexual), acreditamos que nenhum termo dê conta do grande espectro 

de gente que não se enquadra no modelo heterossexual e que não cabe em nenhuma 

dessas letras (Miskolci, 2012, p. 17). 

 

 

4.3 Identidades e mulheres: acentuando pluralidades 

 

 

Para Almeida (2002), o sistema sexo/ gênero de Gayle Rubin (1993), no famoso 

“O tráfico de mulheres: notas sobre a economia polìtica do sexo”, já explicitava as 

diferenças sexuais entre homens e mulheres, mas não dava conta da teorização sobre as 

diferenças entre as próprias mulheres, acabando por confiná-las a um rótulo único e 
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essencializante, isto é, à crença de que existe uma essência ou identidade da mulher 

como entidade discursiva fixa e universal. 

Linda Nicholson (2000) separa sexo e gênero como questão essencial na fuga do 

determinismo biológico que generaliza equivocadamente aspectos específicos da 

personalidade e do comportamento para todas as sociedades humanas (Nicholson, 

2000, p. 05). Contudo, nessa fuga cria-se um “fundacionalismo biológico”, ou seja, ao 

se permitir a entrada de elementos sociais na construção do gênero, abrem-se então 

possibilidades para haver diferenças entre as próprias mulheres (Nicholson, 2000).  

Devemos pensar em mulheres em contextos definidos e específicos, sem que a 

palavra mulher tenha um sentido pré-estabelecido (Nicholson, 2000). Almeida (2002) 

sugere que pensemos na palavra mulher como ainda em busca de um sentido que poderá 

ser encontrado apenas a partir de uma complexa rede de características.  

Para Pinaf et al. (2011), no caso das mulheres, obedecer às normativas de gênero 

e sexualidade é seguir os padrões culturalmente definidos como femininos: ser 

heterossexual e monogâmica, de preferência servindo à instituição “casamento” 

Quando falamos em identidade, não apenas de gênero, mas em processos 

identitários, devemos ir além do biológico como denunciam essas autoras, pois a 

biologia só expressa uma diferença óbvia. Devemos pensar na construção das 

identidades (acentuando sempre a pluralidade) como uma construção cultural, em toda 

sua complexidade, dentro de uma perspectiva sócio-histórica.  

Devemos pensar em identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 

coerente [...] e em sujeitos que assumem identidades diferentes em diferentes momentos 

(Hall, 1998, p. 13). 

Para Butler (2012), gênero é nossa primeira identidade; é o que atribui existência 

para os sujeitos, qualificando-os
103

 assim para a vida. A autora propõe identidade como 

prática de significação e ressignificação, como processo de constituição do sujeito. 

Falamos de um sujeito não universal, mas histórico e localizado, portanto falamos de 

uma infinidade de sujeitos (Filho & Martins, 2007).  

Devemos ressaltar que a vivência de gênero e das sexualidades não se dá da 

mesma forma para todos os sujeitos. Os marcadores sociais como classe 

socioeconômica, nível de escolaridade, etnia, orientação sexual e geração produzem 

                                                           

103
 Qualificar no sentido de atribuir uma qualidade; sinônimo de adjetivar.  
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efeitos quando falamos em processos de subjetivação. Devemos, portanto, levar em 

consideração esses efeitos (Pinaf et al., 2011). 

Hoje, não mais negamos as diferenças entre nós mulheres e ainda estamos 

aprendendo a falar sobre nós; não aspiramos a falar pelas mulheres ou sobre mulheres, 

mas sobre nós mesmas. Hoje já não nos sentimos tão esmagadas pelo universo dos 

homens, pois já nos questionamos sobre esse universo (Azerêdo, 1999).  

 

 

4.4 Os sujeitos e os aprisionamentos 

 

 

Em Mansano (2009), a autora faz um percurso entre os teóricos Gilles Deleuze, 

Guattari e Foucault, articulando as noções de sujeito, subjetividade e modos de 

subjetivação. De início, a autora apresenta a subjetividade como uma produção 

incessante, formada por múltiplos componentes (valores, ideias, sentidos). Os sujeitos 

seriam um efeito provisório da produção de subjetividades. Não são seres prévios, nem 

dados. Mas são constituídos pelos dados da experiência (Mansano, 2009). 

 Os modos de subjetivação, por sua vez, se referem ao modo como os seres 

humanos tornam-se sujeitos, como existimos. Diferentes configurações de modos de 

subjetivação produzem diferentes formas de vida e organização social. Para a autora, 

Foucault resgata a dimensão histórica que atravessa esses modos de subjetivação 

(Mansano, 2009). 

Gênero é uma marca que carregamos. As categorias homem/mulher são criadas 

apoiadas nas instituições: família, escola, igreja. Almejam-se assim produções ideais 

para homens e mulheres. Dizemos então que somos efeitos de uma complexa rede de 

tecnologias (Pinaf et al., 2011). 

Pinaf et al. (2011) apresentam a perspectiva das “Tecnologias de Gênero”, termo 

cunhado por Tereza de Lauretis. Essas tecnologias se referem a uma cadeia de 

produção do conhecimento sobre si generificado (Pinaf et al., 2011, p. 273). Gênero é 

produto dessas várias tecnologias, como a linguagem, o imaginário, entre outras. 

Somos, portanto, interpelados pelo gênero.  



101 

 

Uma perspectiva de gênero deve privilegiar a análise dos processos de produção 

das distinções que são atravessadas pelos pressupostos de masculinidade e feminilidade 

(Pinaf et al, 2011). 

Para Butler (2012) estamos aprisionados no sistema sexo/ gênero e também pelo 

sistema heteronormativo. O primeiro cinde o corpo; o segundo hierarquiza as relações. 

Ambos produzem desigualdades e opressão.  

Os aprisionamentos de gênero são sutis e quase imperceptíveis, o que é muito 

diferente do sistema prisional com seus muros, grades e algemas. Todavia, a prisão 

subjetiva também nos neutraliza. Por interiorizar as interdições e as regulamentações 

ditadas pela norma, nos tornamos nossos próprios carrascos (Pinaf et al., 2011). 

Se as formas de produção de existência podem ser mutáveis, compreender 

gênero é olhar os binarismos de modo crítico. Porque nossa forma de pensar ainda é 

binária se a realidade é múltipla? Aceitar a cisão homem/ mulher é não questionar a 

sexualização discursiva dos corpos pelas tecnologias e instituições (Pinaf et al., 2011, 

p. 273).  

O sistema binário recusa o “entre”: ou se é uma coisa ou se é outra. Mas não há 

razão para acreditarmos nessa cisão, como já pontuou Butler (2012). Estamos sempre 

em trânsito, somos múltiplos e cheios de potencialidades. Como bem propõem Pinaf et 

al. (2011), se assim não desejarmos, não precisamos ser nem “o homem”, nem “a 

mulher”, definidos e especificados. Como nos constituiremos dependerá de uma 

complexa rede de articulações na qual, infelizmente, aprisionar-se é comum e esperado.  

Se a produção do sujeito é uma aventura (Mansano, 2009), queremos 

acompanhar e tentar compreender como gênero e geração atravessam essa produção. 

Nosso interesse recai sobre esse campo complexo, no qual não há planejamento, nem 

entidades apaziguadas (Mansano, 2009, p. 117).  

 

 

4.5 Gênero: categoria útil de análise  

 

 

4.5.1 Aproximando gênero e Psicologia 
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Junto a outras categorias como etnia, classe e geração, gênero atualmente é 

bastante utilizada nas Ciências Sociais e Humanas. Sua utilidade conceitual envolve as 

análises sobre a influência da categoria gênero, tanto na constituição da ordem social 

quanto na produção de subjetividades (Nuernberg, 2005, p. 45). Portanto, o termo se 

refere a uma categoria que demanda interdisciplinaridade e que visa a contemplar uma 

análise tanto histórica quanto social dos valores associados à feminilidade e à 

masculinidade.  

Os estudos das diferenças sexuais foram incorporados pela Psicologia há quase 

cem anos. O pressuposto biológico se sobressaiu sobre a maioria das explicações 

psicológicas, naturalizando as diferenças entre os seres humanos (Nuernberg, 2005). 

Para Nuernberg (2005), uma forma comum de redução da categoria gênero foi 

sua utilização como variável em estudos experimentais. Muitas vezes sexo e gênero 

foram tratados como sinônimos.  

Após a constatação científica da igualdade de capacidade intelectual de homens 

e mulheres, passou-se a buscar legitimidade nos temperamentos masculinos e femininos 

para justificar a vigente divisão sexual do trabalho (esferas pública e privada). As 

formas de agir foram diferenciadas a partir do sexo biológico (Nogueira, 2001). Para 

Nuernberg (2005), o que era efeito dos processos de dominação foi tomado pela 

Psicologia como principal razão da restrição feminina ao lar. Uma forte perspectiva 

sexista pode ser assim percebida na inserção dos estudos de gênero no campo da 

Psicologia.  

No pós-Segunda Guerra Mundial, a Psicologia foi convocada a legitimar o 

confinamento das mulheres, pois a saúde mental das crianças dependia da presença das 

mães em tempo integral. Assim, o trabalho das mulheres fora do lar representava um 

grave problema social. Um marco contra esses postulados foi o livro “The feminine 

mystique”, de Betty Friedman, publicado em 1963. A autora e psicóloga clìnica critica 

ferrenhamente o “mito da feminilidade norte-americana” (Nuernberg, 2005). Seu livro, 

um best seller, abordou o papel da mulher na indústria e como dona de casa (Silva, 

2006); ele se tornou um marco para o movimento de libertação das mulheres.  

Em suma, os estudos em Psicologia antes do advento da segunda onda do 

Movimento Feminista, privilegiaram os estudos das diferenças sexuais e da oposição 

masculino X feminino. Ao adotar uma visão biologicista, em função da influência do 

paradigma das Ciências Naturais, a Psicologia se mostrava uma ciência sexista (Prehn 



103 

 

& Hüning, 2005) e, embora muitas vezes se utilizasse do termo gênero, ainda estava 

longe das discussões atuais. 

Na década de 1970, o feminismo e as discussões sexo X gênero travaram um 

embate com a Psicologia e a noção de sujeito universal. Vale destacar que o movimento 

provocou a reestruturação não só da Psicologia, mas das Ciências Sociais (Prehn & 

Hüning, 2005). 

Nesse mesmo período, a Psicologia foi marcada pela disputa essencialização 

versus socialização. A essencialização dizia que o gênero é inerente a todo sujeito e a 

socialização retirava o foco da biologia, propondo maior ênfase ao contexto de inserção 

do sujeito. Emergiu então a explicação que masculino e feminino são características que 

se constituem no desenvolvimento e são aprendidas por imitação e modelagem. As 

diferenças foram buscadas não mais no organismo, mas na aprendizagem social 

(Nogueira, 2001).  

Embora já trouxesse ideias novas como enfatizar que gênero é aprendido e não 

inato, essa perspectiva ainda tratava gênero como algo estável e permanente e ainda não 

quebrava com a visão dicotômica (masculino/ feminino; sexo/gênero) (Prehn & Hüning, 

2005).  

Podemos dizer que nessa época a produção sobre gênero no campo da Psicologia 

norte-americana era bastante ambígua. Convivia-se ao mesmo tempo com o modelo 

cognitivista proposto por Sandra Bem, o “Bem-sex-role inventary” (Nuernberg, 2005), 

representando um instrumento de medida que caracterizava a personalidade como 

masculina ou feminina, quanto com discussões como as críticas à androgenia como um 

aspecto presente em ambos os sexos (Nogueira, 2001). O que fica claro é que o aspecto 

biológico ainda era muito forte, bem como os aspectos dicotômicos que ainda se faziam 

presentes.  

Em 1974 surge a Psicologia Feminista (Feminist Psychology) como uma reação 

a resistência da própria Psicologia às questões feministas. Esse movimento se 

preocupava com questões étnicas e de classe e não apenas com o olhar masculinizante 

sobre as mulheres, como defendia a Psicologia das Mulheres (Psychology of Women) 

(Nuernberg, 2005). 

Vale lembrar que a década de 1970 representou um momento de re-estruturação 

conceitual da Psicologia. Buscou-se, nesse período, incorporar às análises realizadas 

variáveis relacionadas ao contexto. Os estudos de gênero e os estudos de ordem 
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feminista anglo saxônicos chegam à Psicologia Social como parte dessa re-estruturação 

e das transformações, a partir do final de 1970 (Nuernberg, 2005).  

Até meados de 1980 e 1990, a ausência da dimensão ideológica caracterizava a 

maior parte dos estudos de gênero na Psicologia Social na Europa e nos EUA. A virada 

epistemológica feminista tardou a mudar os rumos da Psicologia Social (Nuernberg, 

2005, p. 104).  

A mudança de foco no olhar do indivíduo para os processos, a oposição ao 

essencialismo e a compressão do masculino e feminino como construções sociais foram 

pressupostos difundidos mais recentemente pela corrente construcionista
104

 na 

Psicologia Social (Nogueira, 2001). 

O paradigma construcionista representou uma proposta de incorporação da 

crítica das teorias feministas e pós-modernas à ciência tradicional e valorização do 

potencial destas para a superação das concepções universalistas da Psicologia 

(Nuernberg, 2005, p. 72). 

Nuernberg (2005) propõe que o Construcionismo foi de suma importância para a 

Psicologia Social para pensar os fenômenos e o papel das relações de gênero como 

processos. Vale acrescentar que os conceitos centrais para a Psicologia Social têm sido 

renovados junto às contribuições feministas, valorizando os aspectos referentes ao 

gênero na constituição dos sujeitos (Nuernberg, 2005).  

A crítica a noções que reduziam as diferenças a fatores exclusivamente 

biológicos auxilia na difusão dos pressupostos construcionistas nos estudos de gênero 

na Psicologia Social e na busca pela desnaturalização dos processos sociais (Nuernberg, 

2005).  

No Brasil, os estudos de gênero foram incorporados na década de 1970
105

 pela 

Psicologia Social brasileira, principalmente pelas psicólogas sociais. Num primeiro 

                                                           

104 Construcionismo social ou Construtivismo social enfatiza a intencionalidade dos atos humanos e o “mundo 

vivido” pelos sujeitos, privilegiando as percepções dos atores (Alves-Mazzotti & Gewandsznadjer, 1988, p. 133). 

 
105 Explodia o Movimento Feminista pela Europa e Estados Unidos. Alguns fatores foram responsáveis por essa 

explosão, como a euforia empresarial do pós-guerra e o aumento rápido dos padrões de vida em alguns países, fatores 

esses que deram à mulher e a seu trabalho uma nova imagem. As mulheres foram então convidadas a entrar no 

mercado de trabalho, diferentemente da imposição sofrida durante a guerra por falta de mão de obra masculina. Outro 

fator foi a força do movimento estudantil e a invenção da pílula contraceptiva, o que representou uma forma de 

controle sobre suas vidas e sobre o próprio corpo (Nogueira, 2001). No Brasil, passando pela ditadura militar, o 

movimento assume suas próprias características articulando-se aos movimentos populares e ao partido comunista, 

lutando pela liberdade e pela democracia (Nuernberg, 2005).  
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momento foram incorporadas questões sobre a mulher e sobre diferenças sexuais 

(Nuernberg, 2005), movimento muito semelhante ao norte-americano.  

Para a Psicologia brasileira, esse foi um momento de cisão entre correntes mais 

objetivistas e as correntes que defendiam a subjetividade. Além disso, esse período 

histórico representa um momento de conquista para o campo psi: seu reconhecimento 

como profissão (Nuernberg, 2005). 

A primeira tentativa de superação do reducionismo biológico pode ser 

encontrada no livro “Psicologia Diferencial”, publicado em 1966, pelo psicólogo da 

USP, falecido em 1976, Dante Moreira Leite. Pioneiro em sua análise, o autor propõe o 

debate sobre as relações de gênero e a socialização (Nuernberg, 2005). 

De acordo com Nuernberg (2005), as instituições USP e PUC’s e também a 

Fundação Carlos Chagas, representaram os primeiros locais onde surgiram os primeiros 

estudos. As psicólogas sociais mineiras também representaram um forte movimento na 

incorporação e divulgação dos estudos de gênero, entre elas Karin von Smigay, Maria 

Lúcia Miranda Afonso, Maria Ignez Moreira e Marília Novais da Mata Machado 

(Nuernberg, 2005). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o ano de 1975 como o “Ano 

Internacional da Mulher” e propôs eventos para discutir a condição feminina. Nesse 

mesmo ano, três artigos foram publicados pelos Cadernos de Pesquisa da Fundação 

Carlos Chagas, contendo as discussões feministas mais avançadas para a época. Esses 

artigos
106

 representam um marco importante na incorporação das questões feministas na 

Psicologia Social brasileira (Nuernberg, 2005).  

Segundo Nuernberg (2005), as autoras tentaram abandonar conceitos da 

Psicologia Social clássica, como estereótipos e preconceitos. A insatisfação com a 

Psicologia parece ser comum nas três publicações que ao mesmo tempo em que buscam 

extrair dessa área saberes que permitam desenvolver seus argumentos feministas, 

identificam nela a compatibilidade com a mesma ideologia que criticam (Nuernberg, 

2005, p. 108). 

                                                           

106 “Estereótipos sexuais: possíveis contribuições da Psicologia para sua mudança”, de Carmen Barroso; 

“Contribuições da Psicologia contemporânea para compreensão do papel da mulher”, de autoria de Marìlia Graciano; 

e “A mulher na literatura infanto-juvenil”, de Fúlvia Rosemberg, todos de 1975 (Nuernberg, 2005). 
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Nos anos 1980 houve um grande desenvolvimento de pesquisas sobre as 

mulheres brasileiras. Muitos cursos de pós-graduação ofereceram cursos sobre a questão 

das mulheres e, com isso, houve um aumento no número de trabalhos sobre o assunto. 

Apesar do avanço nas discussões e do aumento na visibilidade, é possível perceber que 

os trabalhos desse período ainda reduziam as mulheres a uma unidade biológica. 

Independente de classe, condição social, etnia, todas as mulheres eram reconhecidas 

pela morfologia do sexo feminino (vagina, útero, seios) (Grossi, 1998).  

Para Nuernberg (2005), a Psicologia Social foi a área que melhor acolheu os 

estudos de gênero no Brasil, sendo também campo fértil para sua expansão e local onde 

assumem legitimidade no meio acadêmico. O autor afirma que houve relativa lentidão 

na incorporação de gênero como categoria de análise em relação a outras Ciências 

Sociais. A inserção da categoria no contexto científico brasileiro (eventos, congressos, 

publicações) se deu efetivamente na década de 1990. 

Vale destacar a participação da Associação Brasileira de Psicologia Social 

(ABRAPSO) que sofreu gradativo aumento na incorporação de trabalhos com a 

temática gênero em seus eventos. É possível perceber que ainda no final de 1980 o 

universalismo, o masculinismo e o positivismo da Psicologia foram alvo de críticas das 

participantes dos encontros da associação (Nuernberg, 2005). 

 

Pode-se dizer, portanto, que a categoria gênero é amplamente utilizada pela 

Psicologia Social brasileira, desde a virada epistemológica protagonizada pelos 

membros da Abrapso, acompanhando os avanços analíticos que os estudos de 

gênero sofreram desde os chamados estudos de mulher. A estreita relação com 

as demandas feministas e o esforço em contribuir para a redefinição da 

Psicologia Social e promover a maior articulação da Psicologia com a realidade 

social, consistem nas marcas da produção científica (Nuernberg, 2005, p. 129). 

 

Não restringindo a produção científica sobre estudos de gênero à ABRAPSO, 

vale ainda citar outras publicações como Cadernos Pagu, Revista de Estudos Feministas 

e os Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, como publicações importantes 

para a divulgação das discussões sobre gênero (Nuernberg, 2005).  

Atualmente podemos dizer que os fundamentos teóricos nesses estudos são bem 

variados. O campo se apresenta como expressão da interdisciplinaridade. Cada 

pesquisador articula seu referencial básico às questões de gênero. Essa variedade 

concentra estudos que articulam geração, classe, etnia e gênero; estudos sobre 
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identidade, violência, subjetividade, sexualidade, trabalho, estupro, gravidez, família, 

entre tantos outros (Nuernberg, 2005). O caráter relacional da categoria gênero é o que 

permite pensá-lo como fluido e complexo.  

Nuernberg (2005) propõe que as novas gerações de psicólogos podem 

representar a superação definitiva do papel ideológico que a Psicologia teve na 

manutenção das desigualdades de gênero (p. 281). Em primeiro lugar pela influência 

das primeiras gerações de pesquisadoras que inseriram a categoria gênero na Psicologia 

Social e, em segundo, por nos encontrarmos dentro de um campo de investigação já 

constituído. A originalidade das novas vertentes em estudos de gênero na Psicologia se 

concentra na articulação com os novos movimentos sociais.  

Devemos ressaltar ainda que os desdobramentos dos debates e a incorporação de 

questões étnicas, de geração e de classe nas análises representaram um passo importante 

na contribuição dos estudos de gênero para a Psicologia. Quebra-se assim com a ideia 

de sujeito universal e abrem-se possibilidades para a diversidade humana (Nuernberg, 

2005). 

Assim sendo, a Psicologia ainda tem muito a contribuir para os estudos de 

gênero e essa rápida passagem pela inserção da categoria nos estudos no campo psi nos 

revela a possibilidade de não incorrermos nos mesmos erros nem utilizar estudos dentro 

da perspectiva da Psicologia Social para legitimar a subordinação feminina, mas sim 

questioná-la, assim como os fatores responsáveis pela dominação masculina ou pela 

violência contra as mulheres em diversos setores sociais, mesmo quando diluídos e 

mascarados. 

 

 

4.5.2 Musicologia e estudos sobre a atividade musical de mulheres  

 

 

Gênero aparece também como categoria útil de análise na Musicologia. Porém, o 

processo de inserção dos debates ainda é lento e difícil (Martins, 2011). No Brasil a 

temática gênero ainda tem pouca repercussão nos estudos sobre música (Gomes & 

Mello, 2007). E dizer apenas que a música, como manifestação social, fenômeno 

cultural, produtora de discursos, é agudamente generificada, já não é suficiente.  
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Martins (2011) traz um panorama da literatura sobre o estudo da música feita por 

mulheres. Esse panorama se divide em três momentos: 

1) O primeiro, a partir de 1910, corresponde à invisibilidade da atividade 

musical praticada por mulheres na literatura acadêmica;  

2) Na década de 1970, os estudos sobre mulheres aparecem e há uma 

reconstrução da invisibilidade histórica e certa explicitação da participação 

de mulheres na história da música; 

3) No terceiro período, por volta de 1985, os estudos sobre a mulher na música 

passam a ser articulados a teorias feministas pós-modernas. Esses estudos 

apontam as tentativas femininas de subversão do domínio masculino no meio 

musical. 

No campo musical brasileiro, Gomes e Mello (2007) distinguem as principais 

vertentes dos estudos de gênero. São elas: análise do discurso embutido nas letras de 

músicas, realizados principalmente por áreas alheias à Musicologia, como Letras, 

Literatura, História, Ciências Sociais; identificação de onde estão as mulheres no meio 

musical e que funções elas ocupam, com destaque para os estudos biográficos; e as 

investigações feitas pela Antropologia sobre a participação de mulheres no meio 

musical em diferentes culturas, principalmente nas indígenas. 

Diferentes estudos apresentam a dificuldade de acesso das mulheres
107

 ao 

ambiente musical, principalmente profissional
108

 (Pichoneri, 2006; Martins, 2011; 

Segnini, 2011). Podemos demonstrar esse fato em números quando buscamos 

referências nos sites de busca sobre orquestras profissionais. Duas das maiores 

expoentes da música mundial, a Orquestra Filarmônica de Viena e a Orquestra 

Sinfônica de Londres, proibiam a participação de mulheres. A primeira mulher a 

compor o quadro permanente de músicos da Filarmônica de Viena alcançou tal feito 

                                                           

107 Doriot Anthony Dwyer, flautista norte americana, nasceu em 1922. Foi a primeira mulher a conquistar a principal 

cadeira da U. S. Orquestra. Também foi a primeira flauta da Orquestra Sinfônica de Boston por 38 anos. Um fato 

curioso se refere a sua audição para a Sinfônica. Após derrotar a última candidata, Dwyer se recusou a fazer um novo 

teste. Sua contratação apareceu em vários jornais da época. O Boston Globe chamou o dia de sua audição de “Ladies’ 

Day” (Wikipedia, 2014). 

 
108 Sabine Meyer, clarinetista alemã, nascida em 1959. Sua carreira começou na Filarmônica de Berlim, onde sua 

nomeação como primeira mulher da corporação causou muita controvérsia. O diretor da orquestra contratou Meyer, 

mas os outros membros votaram contra sua permanência: foram 73 votos contrários e 04 votos a favor. O diretor 

percebeu que se tratava de um a questão de gênero. Nove meses depois, Meyer deixou a orquestra e se tonou solista 

em tempo integral. Tocou com grandes orquestras como a Filarmônica de Viena, a Filarmônica de São Petersburgo, a 

Filarmônica de Londres, entre outras. Por volta de 1990, ela se tronou uma das mais notáveis clarinetistas solo. Desde 

então colaborou com muitos músicos e gravou vários discos (Wikipedia, 2014). 
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somente em 1997; por isso a orquestra é referenciada como um grupo machista 

(Wikipedia, 2013) 
109

.  

A entrada de mulheres na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo (antiga 

Sociedade de Concertos Sinfônicos de São Paulo) se deu a partir de 1988, período de 

flexibilização do vínculo de trabalho (Segnini, 2011). Algumas estratégias 

possibilitaram a entrada, como o uso de biombos nas audições: assim ocultava-se a 

identidade do candidato, revelando-se somente sua competência.  

Em 2005, as mulheres representavam 26% dos cento e quinze músicos dessa 

formação orquestral. Intérpretes, sobretudo nas cordas. Entre vinte e um solistas, quatro 

eram mulheres, concentradas primordialmente nas cordas (harpa e viola), flauta e piano 

(Pichoneri, 2006).  

Na Orchestre de l’Opera National de Paris, das quarenta e quatro mulheres, três 

são primeiras solistas. Essa diferenciação vincula-se a um substrato concreto: a escala 

salarial. Os solistas e primeiros instrumentos recebem os salários mais altos das 

corporações (Pichoneri, 2006). 

Para Pichoneri (2006), essa configuração não se deve a um problema de 

formação profissional ou de qualificação, nem mesmo físico (tamanho, força). É uma 

questão social que separa e hierarquiza o trabalho de homens e mulheres na música.  

Considerando-se que o trabalho artístico é heterogêneo e flexível, manter-se em 

atividade não é uma tarefa simples. Essa flexibilidade compreende horários, locais, 

cachês, bem como contratos, vínculos e incertezas. Segnini (2011) sugere que as 

múltiplas atividades paralelas exigidas de um músico profissional (formação de 

parcerias, acompanhamento de editais, inserção em leis de incentivo, formação de 

cooperativas) são o que possibilita sua permanência na música.  

Pichoneri (2006) ainda afirma que as orquestras representam um campo de 

trabalho especialmente masculino e, embora o número de mulheres profissionais seja 

crescente, ainda permanece notavelmente inferior. Uma orquestra é um espaço de 

                                                           

109 Um ponto interessante a respeito da pesquisa sobre participação de mulheres em orquestras se refere à própria 

pesquisa. Pouco se encontrou sobre a participação de mulheres. Porém, ao utilizar as palavras-chave “mulheres em 

orquestras”, “participação de mulheres em orquestra” em sites de busca como Google, os dados obtidos foram no 

mínimo curiosos. A princípio encontramos uma lista de grupos brasileiros formados exclusivamente por mulheres, 

como Orquestra Lunar, Orquestra de Mulheres, Orquestra Feminina Viola e Saia, Orquestra 100% mulher, Orquestra 

de Senhoritas (Brasília) e Orquestra Ladies Ensemble (Paraná). Ao estender a busca, nos deparamos com a proibição 

de mulheres nas orquestras Filarmônica de Viena e Sinfônica de Londres, além de encontrarmos a “Orquestra das 

mulheres peladas”, no Japão, e a “Orquestra de mulheres cegas”, do Egito. 
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trabalho impregnado de relações de poder, hierarquização e dominação (Pichoneri, 

2006). 

Estudos como o de Martins (2011) propõem que, mesmo que a mulher consiga 

superar as dificuldades de inserção, sua eventual posição ainda levanta questões sobre a 

equidade da participação, como acontece com mulheres em gêneros musicais como o 

rock e o hip hop. Para Weller (2005) há uma lacuna quando abordamos a participação 

de mulheres nas (sub)culturas juvenis, como movimento hip hop. As mulheres ainda 

lutam por espaço e reconhecimento nesse movimento predominantemente composto por 

homens. 

 

 

4.6 Geração  

 

 

Por último, mas não menos importante, trabalhamos com a categoria geração, 

uma vez que investigamos a participação de mulheres de idades variadas na atividade 

musical são-joanense.  

Por vezes delimitamos certo período de tempo como fórmula básica para 

determinar uma geração. Ariès marcou o intervalo de 20 anos para o aparecimento de 

uma nova geração (Mestre, 2004). Contudo, com o aumento da expectativa de vida, 

aceleração do tempo vivido, diferentes formas de vivê-lo, diversificação dos meios de 

produção, juntamente com os avanços tecnológicos e as conexões aceleradas, podemos 

dizer que o intervalo entre as gerações ficou mais curto. Isso significa dizer que mais 

pessoas de idades e épocas diferentes convivem nos diversos setores sociais (Carvalho, 

2007). 

A noção de geração já foi apresentada a partir de marcos temporais bem 

delimitados. Gerações receberam nomes em função do contexto histórico no qual se 

desenvolveram como a dos baby bommers, nascidos no pós-Segunda Guerra Mundial e, 

mais tarde, defensores do lema “Faça amor. Não faça guerra”; a geração X que, no 

Brasil, nos anos 1970 e 1980, enfrentou a ditadura militar, foi às ruas pedir “Diretas já” 

e temeu o surgimento da AIDS; a sua sucessora, a geração Y, que conviveu e convive 

com o advento da internet e dos meios de comunicação (Carvalho, 2007). 
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Não reduzimos as gerações apenas à faixa etária. Pois o intervalo entre as 

gerações é variável. Trabalhamos com noções mais amplas, apoiando-nos, sobretudo, 

nos teóricos Karl Mannheim e Guiseppe Ferrari.  

Para Weller (2010), o conceito de geração de Mannheim continua sendo o mais 

citado por se tratar de um clássico. No artigo “A atualidade do conceito de gerações de 

Karl Mannheim” (2010), Weller tenta resgatar a relevância do conceito de geração 

como uma variável capaz de flexibilizar e oferecer maior clareza às leis naturais 

(Mannheim, 1952, citado por Weller, 2010). 

Essa noção comporta um aspecto relacional: uma geração produz a outra e esse 

movimento entre gerações é dialético. Ou seja, para afirmar-se, uma geração nega sua 

antecedente ao mesmo tempo em que a perpetua (Moreira, 2001). Se examinarmos cada 

geração, internamente, veremos que, por não ser monolítica, ela comporta ações e 

reações; invenções e permanências em um movimento contínuo e dialético (Moreira, 

2001, p. 67). 

Britto da Motta (2010) propõe que a dimensão da vida social é 

contraditoriamente tecida em conjunto com afetividade e relações de poder, ao mesmo 

tempo em que é entretecida com outros sistemas, expressando dimensões de gênero e 

classe.  

Para o autor, geração representa a posição e atuação do indivíduo em seu grupo 

de idade e/ou socialização no tempo (Britto da Motta, 2010). Dessa forma, a faixa etária 

seria apenas uma variável componente de uma geração. 

Segundo Moreira (2001), Mannheim considera que os legados de uma geração 

para outra não podem ser considerados meros depósitos, recebidos de maneira passiva. 

As experiências são incorporadas também de forma dialética, ou seja, pela interação 

entre as gerações e pela ação transformadora (Moreira, 2001). Assim sendo, as gerações 

não se substituem, mas se sucedem. E é esse caráter relativo e transitório que torna o 

conceito de geração complexo e de difícil definição. 

Nesta dissertação, optamos pela definição trabalhada por Moreira (2001). 

Consideraremos geração, enfocando seu aspecto sociocognitivo, como um conjunto de 

pessoas que, tendo mais ou menos a mesma idade, estão identificadas pelas 

experiências históricas comuns através das quais produzem uma visão de mundo e uma 

gama de significações compartilhadas para os acontecimentos da vida (Moreira, 2001, 

p. 69). Esse conceito é tributário da proposição mannheimiana. 
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Moreira (2001) aponta que o argumento fundamental de Mannheim é que existe 

uma relação entre mudança social e geração. O autor considera que as mudanças são 

frutos dos conflitos geracionais. Dessa forma, o processo de mudança é marcado pela 

conservação, pelas diversas interpretações dos legados recebidos e pelo advento de 

novas práticas sociais. 

Moreira (2001) considera os processos de socialização primária (vinculados à 

família), secundária (atrelados a instituições, como escola, igreja) e a socialização 

reversa (aquela em que os mais jovens transmitem valores, ideias e práticas aos mais 

velhos) como os responsáveis pelo processo de afirmação de valores.  

G. Ferrari (1874) propõe serem necessárias quatro gerações para se avaliar as 

mudanças sociais. Para o autor italiano, a primeira geração é a dos “precursores”; a 

segunda a “revolucionária” que contesta a primeira; a seguinte é a “reativa”, ou seja, 

aquela que reage à segunda e retorna os valores da primeira, mostrando-se mais 

resistente a mudanças; e, por último, a geração “resolutiva” que produz soluções 

inovadoras para os impasses (Ferrari, 1874, citado por Moreira, 2001, p. 63).  

Buscamos dialogar com as proposições de Ferrari (1874) para a realização dessa 

pesquisa. Ao longo das investigações, pudemos perceber mudanças relacionadas à 

atividade musical das mulheres. A partir das quatro gerações propostas pelo autor 

italiano, buscamos analisar e compreender essas mudanças. Acreditamos que nem a 

conservação, nem a transformação, acontecem de forma linear (Moreira, 2001, p. 73). 

Portanto, talvez a imagem de uma espiral seja a mais adequada para representar esse 

movimento (Moreira, 2001, p. 73).  

Recorremos também à teoria de Mannheim (1952), que propõe uma visão crítica 

à coesão do conceito de geração. Por isso, pretendemos compreender os diferentes 

recortes da dinâmica das gerações a partir de suas inserções na sociedade, questões de 

gênero, faixa etária, contexto, processo de produção/ construção/ desconstrução das 

identidades.  

 

 

4.7 Entrecruzamentos  
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Muito se falou sobre identidade (Ciampa, 1994; Hall, 1998), sobre identidade 

sexual e identidade de gênero (Gayle Rubin (1993); Grossi (1998); Linda Nicholson 

(2000); Donna Haraway (1990; 2004); Judith Butler (2012)), sobre gênero como uma 

categoria útil de análise (Scott, 1995), sobre a imposição de convenções sociais 

(Milkolci, 2012) e os aprisionamentos de gênero (Pinaf et al., 2011; Butler, 2012). 

Enfatizamos ainda exaustivamente a inserção de outras categorias de análise junto a 

gênero nas Ciências Sociais (Pedro, 2005; Nuernberg, 2005; Pinaf et al., 2011).  

Porém, um questionamento já denunciado por Beauvoir (1970) refere-se 

justamente à indagação: Como colocar a questão do feminino? A única pista deixada 

pela autora francesa é que as próprias mulheres seriam as mais indicadas a debater tal 

questão, uma vez que conhecem mais intimamente esse universo, por nele terem suas 

raízes. Judith Butler (2012) rebate essa posição: segundo essa autora, não há nada na 

lendária frase de Beauvoir Não se nasce mulher [...], que indique que o ser que se torna 

mulher é necessariamente fêmea. Sendo assim, esses questionamentos estão em 

constante transformação. 

Em Smigay (2000), encontramos que Ciampa (1994) não toca na questão de 

gênero quando se refere a identidade. Entretanto, encontramos em Ciampa (1994) outra 

possibilidade que permite uma articulação com nosso trabalho: identidade está ligada ao 

fazer; a atividade é antes de tudo nomear (Ciampa, 1994). Portanto, a atividade musical 

revela a identidade de uma musicista, seja ela instrumentista, coralista, regente, 

professora de música. Uma musicista, ao assumir essa função, é o que faz. A mulher, ao 

se dedicar à música, passa a articular mais essa atividade ao seu cotidiano e passa a se 

definir, também, por esse ato. Podemos pensar então sobre essa articulação e até que 

ponto esses elementos atravessam a atividade e, consequentemente, a identidade das 

musicistas.  

Em “Com licença poética”, Adélia Prado nos brinda com um verso que diz: 

Mulher é desdobrável. Eu sou (Prado, 1976). A mulher da escritora, embora no 

singular, não personifica uma imagem única e irreal, ela é dobrável, resiste a 

estereótipos e rótulos e também a uma identidade fixa. Essa mulher se desdobra em 

outras mil formas e discursos (Almeida, 2002). 

Azerêdo (2007) nos lembra que ainda se fala do corpo feminino como clausura 

de si e como sendo a característica primordial que define a mulher. A autora quer 

quebrar de vez com o discurso essencialista e, para isso, acentua a necessidade de 
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considerar as diferenças de gênero, quebrando com a noção de identidade como algo 

único, estável, centrada em si e portadora de uma essência original (p. 117). Azerêdo 

(2007) aborda a singularidade feminina na sociedade capitalista e assinala a necessidade 

de ousadia e de afirmação da diferença. Para isso, utiliza não argumentos biológicos, 

mas expressões artísticas. 

Retomamos assim a atividade musical como possibilidade de afirmação do 

feminino e, também, como afirmação de mulheres múltiplas, artistas, musicistas, 

professoras e alunas de música; como possibilidade de expressão e 

construção/desconstrução da identidade; como modos de ser e de se constituir como 

sujeitos.  

Em suma, levamos em consideração os processos de subjetivação tendo a 

consciência de que, embora as discussões sobre gênero encontrem campo fértil na 

atualidade, ainda falamos de sujeitos generificados. Essas propostas foram de suma 

importância na tentativa de compreender como gênero perpassa a identidade e 

consequentemente a atividade musical de mulheres de diferentes gerações e, também, 

para acompanhar a conservação e/ou renovação de valores e as possíveis mudanças nas 

trajetórias. 
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CAPÍTULO 5: CONSTRUINDO MÉTODO E ANÁLISE 

 

 

5.1 Entrevistas 

 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, optamos pela realização de entrevistas em 

profundidade, como método de obtenção de informações.  

No período de abril de 2011 a dezembro de 2013, foram realizadas dez 

entrevistas com musicistas nascidas em São João del-Rei ou moradoras da cidade há 

anos e atuantes na atividade musical local. A idade das musicistas entrevistadas variou 

de 21 a 89 anos, ou seja, elas nascerem entre os anos de 1924 e 1992.  

Para a realização das entrevistas foram obedecidos os seguintes pré-requisitos 

éticos: permissão para a gravação, bem como esclarecimento sobre sua finalidade; 

utilização do termo de livre consentimento (TCLE), que consiste em um documento 

assinado pela pesquisadora e pelas participantes contendo informações pertinentes sobre 

a realização do estudo e sobre sua divulgação.  

Nesse documento, pedimos autorização para a utilização dos nomes das 

musicistas. Oferecemos três opções para as participantes: utilização do nome real; opção 

por um nome fictício ou uso apenas das iniciais. Algumas entrevistadas permitiram o 

uso do nome real, outras preferiram o uso apenas das iniciais. Optamos por seguir um 

padrão na construção do texto, utilizando a terceira opção e apresentando em notas de 

pé de página os nomes daquelas que permitiram sua identificação.  

No TCLE também foi solicitada a utilização de registros fotográficos. Algumas 

participantes nos cederam fotos dos seus arquivos pessoais e também autorizaram a 

reprodução de fotos de domínio público encontradas em sites da cidade e em 

publicações sobre a música local.  

O contato com essas musicistas se deu através do Professor Abgar Campos 

Tirado e da aluna Mariza Mateiro, do Curso de Música da UFSJ, que se prontificou a 

passar nas salas de aula do DMUSI e a mobilizar as colegas de curso para participarem 

da pesquisa. O Prof. Antônio Guimarães, mais conhecido como Toninho, na data da 

qualificação, também indicou um contato para uma possível conversa. 
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Como grande conhecedor da história da música local, o Prof. Abgar nos 

concedeu uma lista de musicistas de vários momentos do cenário musical são-joanense. 

Selecionamos as mais velhas, ligamos e marcamos uma conversa. Com idade acima de 

80 anos foram contatadas cinco musicistas: L. C. e C. M.
110

, ambas com 89 anos; L. 

A.
111

, 85 anos, M. C. S., 80 anos, e M. S. N.
112

, também de 85 anos. Essa última 

entrevistada foi ouvida em 2010, em entrevista da qual participei junto ao grupo de 

pesquisa “A música e suas articulações identitárias”. Também consideramos 

informações sobre M. S. N. contidas em “Palmas para nossa maestrina soberana”, de 

Antonio Emilio da Costa, de 2010, uma entrevista realizada por Betânia Maria Monteiro 

Guimarães e Helaine Maristela de Oliveira Ferreira, para o Museu da Pessoa, em 1999, 

um perfil de M. S. N. traçado por Anna Maria Parsons, em 2008, e “Adeus à Madrinha 

da Ribeiro Bastos”, reportagem da Gazeta de São João del-Rei, de 04 de maio de 2013, 

disponíveis em Personagens Urbanos, São João del-Rei Transparente. 

B. L.
113

, de 68 anos, atuante na música são-joanense desde a infância, foi 

contatada também através do Prof. Abgar. Chegamos a três outras entrevistadas, em 

uma visita ao DMUSI/UFSJ, com a ajuda da aluna Mariza. Quinze alunas concordaram 

em conceder entrevistas para a pesquisa. Porém, selecionamos aquelas nascidas ou 

residentes há muitos anos em São João del-Rei e atuantes na música local. São elas: M. 

L. V., 50 anos; J. B.
114

, 30 anos, e J. F., 21 anos. A aluna L. S.
115

, 24 anos, foi contatada 

com a ajuda do prof. Toninho. 

As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada uma 

das musicistas, em local e horário estabelecidos previamente. Sete entrevistas foram 

realizadas nas casas das próprias musicistas, uma no Conservatório e outras duas na 

sede de uma das orquestras da cidade. 

Para a gravação das entrevistas, utilizamos um gravador digital Panasonic RR-

US450 e um celular Nokia C206. O tempo de interação foi variado e o de gravação 

                                                           

110 Célia Montrezor. 

 
111 Lilia Assis. 

 
112 Maria Stella Neves Valle, mais conhecida como Stella Neves.  

 
113 Bebel Lucas. 
 
114 Júlia Barreto.  

 
115 Letícia Simas. 
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também. A duração média das entrevistas foi de 40 minutos; porém, algumas duraram 

mais de uma hora e outras vinte e poucos minutos. O tempo de conversa não foi um 

fator determinante da qualidade da interação. 

 

 

5. 2 Momento das entrevistas 

 

 

Um ponto que gostaria de ressaltar se refere ao momento em que eu, 

pesquisadora, chego à casa de minhas futuras entrevistadas, pessoas que não conheço a 

priori, que não sei como me receberão, mas se deixam conhecer, se mostram com 

facilidade ou resistem, trazem memórias, lembranças, reflexões e questionamentos para 

nossa conversa e veem nesse momento uma possibilidade de desabafo e de 

rememorações. Minhas angústias, minha ansiedade, meus atropelamentos, minha 

curiosidade, meu lado inquisidor, tudo aparece nesses momentos únicos. Posso dizer 

que, para mim, as trocas foram singulares e a experiência engrandecedora. Vi-me 

crescer como entrevistadora e regredir também; vi-me no controle de minhas emoções, 

mas também me deixei levar pelas histórias. Emocionei-me, me deixei tocar, resisti em 

alguns momentos, duvidei, questionei, pontuei e dei minha opinião sem saber se seria 

bem vinda ou não. 

E assim, conheci histórias e trajetórias de vida. A partir dessas trocas, nós (eu e 

cada uma das entrevistadas) construímos juntas o discurso que aqui será apresentado. 

 

 

5.3 Transcrição das entrevistas, retranscrição e início da análise  

 

 

O trabalho de transcrição consistiu em ouvir e ouvir novamente o que foi dito no 

momento da entrevista. Transcrever é escrever o que foi dito e como foi dito. Atentei a 

detalhes como pausas, atropelamentos, dúvidas, suspiros, vícios de linguagem, entre 

outros. 
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Com o auxílio de um fone de ouvido Spiral Pro 3000, foi realizado o trabalho de 

transcrição manual das falas, que consistiu em ouvir e escrever o que foi dito, usando 

séries de repetições do áudio e pausando sempre que necessário. Depois de transcritas, 

as falas passaram por minuciosa retranscrição que consistiu em ouvir novamente e 

conferir ponto por ponto o que foi passado para o papel, além de anotar a entonação e a 

forma como foram proferidas as informações contidas nas falas.  

Trabalho cansativo, vagaroso e meticuloso. Porém, foi a partir dessa imersão no 

discurso que se deu o início da análise. O trabalho minucioso foi essencial para não 

fugirmos do que foi dito, nem de como foi dito. Após a imersão no discurso, o segundo 

passo foi organizar as falas e produzir uma descrição de cada participante. Essas 

descrições compõem, juntamente com a história da música na região, as informações de 

contexto. 

 

 

5.4 Após as entrevistas 

 

 

Após a realização das entrevistas e depois da finalização das transcrições e 

retranscrições, os textos produzidos foram levados até as participantes para possíveis 

correções. Novos encontros foram marcados e novamente fui recebida por minhas 

colaboradoras. Algumas dispensaram a leitura das transcrições e outras atentaram 

minuciosamente ao texto. Esses novos encontros foram momentos únicos. Momento de 

rememorar o que foi dito, bem como as trajetórias. Momento de novas trocas e 

estreitamento dos laços. A satisfação e o orgulho das musicistas em ter suas histórias 

contatadas em um projeto de Mestrado e em poder colaborar se mostraram ainda mais 

evidentes. 

As trocas com as alunas da UFSJ foram realizadas via e-mail, uma vez que o 

contato contínuo através das redes sociais e também por correio eletrônico facilitou 

nossa comunicação. Foram realizadas pequenas correções. Poder contar com o olhar das 

entrevistadas foi de suma importância para a preservação do discurso, ou seja, do que 

foi dito e como, nem sempre captado na transcrição.  
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5.5 Análise  

 

 

Para o tratamento das informações, baseamo-nos na análise arqueológica do 

discurso, adotando primordialmente uma perspectiva foucaultiana. Nosso arquivo foi 

formado por dez corpora, cada corpus constituído por uma das transcrições de 

entrevista realizada.  

O trabalho de análise consistiu em ler e reler as transcrições. Adotamos uma 

acepção ampla de discurso: atividade de sujeitos inscritos em contextos determinados 

(Maingueneau, 2006, p. 43). O discurso se associa a condições de produção 

determinadas. Sua análise consiste na articulação texto-contexto. Nosso texto 

compreende as falas transcritas a partir das entrevistas realizadas e o contexto se refere 

às condições de produção das falas (ou de discurso) e à sua formação discursiva. 

O termo contexto é chave em Análise do Discurso (AD). Embora seja muito 

utilizado em pesquisas nas Ciências Sociais e Humanas, é necessário situá-lo. Diz 

respeito a como a fala ou a escrita foram produzidas e em que condições surgiram. Há 

que se conhecer também a história de quem fala ou escreve, a quem se dirige, a que 

regras se submete e por que profere ou escreve um discurso determinado (Machado, 

2008).  

O termo condições de produção do discurso alude igualmente ao contexto, assim 

como a noção foucaultiana de formação/prática discursiva. Como, para Foucault, 

discurso designa conjuntos de enunciados relacionados a um mesmo sistema de regras, 

historicamente determinadas (Maingueneau, 2006, pp. 67-68), formação/prática 

discursiva faz referência a determinado tempo e espaço e ao conjunto de regras 

históricas, sociais, econômicas, geográficas e linguísticas que atuam sobre as condições 

de produção do discurso (Foucault, 1987).  

Enfatizar a relação entre o que se fala, como se fala e o contexto sócio-histórico 

no qual o discurso foi produzido foi o ponto central da análise. Para o contexto de 

produção do discurso, não apenas a história da música em São João del-Rei e região, 

mas também os atores inseridos nessa realidade foram considerados, tendo como marco 

inicial a sociedade são-joanense do final séc. XIX, quando a participação feminina foi 

evidenciada no meio musical e, como marco final, o ano das entrevistas (2013). 
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A análise ocorreu em dois momentos interdependentes e não necessariamente 

sequenciais, como propõem Machado et al. (2013): no primeiro, foram investigadas as 

múltiplas determinações do discurso (sociais, econômicas, históricas, culturais etc.), 

isso é, o contexto de produção e a formação discursiva das entrevistadas; no segundo, 

foi analisado o texto, ou seja, as entrevistas transcritas, considerando-se as 

peculiaridades da língua. 

Nesse segundo momento foram utilizados marcadores. Para Traverso (1999, 

citado por Charaudeau & Maingueneau, 2006), os marcadores conversacionais 

designam elementos verbais e não verbais característicos da interação; eles 

desempenham papel de sinalizadores no discurso. Ou seja, marcam a produção 

discursiva e estabelecem elos entre o contexto e o que é dito ou escrito. 

Nosso principal marcador foi o termo-pivô. Esse método auxiliar de análise que 

dominou os primeiros trabalhos da AD francesa consiste em selecionar a priori 

palavras-chave (ou termos-pivô) consideradas representativas de uma formação 

discursiva (Maingueneau, 2006, p. 77). 

Como questão central do trabalho, os primeiros marcadores aqui utilizados se 

referem à categoria identidade. Procuramos evidenciar nos discursos o uso dos 

pronomes pessoais eu, nós, a gente e, também, dos possessivos meu, minha, nosso(a). 

Muitas vezes os pronomes não aparecem explícitos; então, recorremos à terminação 

verbal para identificá-los. Recorremos ao uso do verbo ser/estar no presente do 

indicativo (sou, somos/ estou, estamos), no pretérito perfeito (fui/ fomos) e imperfeito 

(era/ éramos) como elementos de reconhecimento e autodefinição. 

Como marcadores de gênero procuramos por ele, eles, para se referir aos 

homens, pai, marido, namorado, filho(s), homem(ns), mulher(es), masculino, feminino, 

feminilidade, menino, menina, diferenças, preconceito. 

E como norteador para identificar geração, propusemos a pergunta: Com quem 

estou ou com quem estava, para apreender as diferentes gerações ou grupos com os 

quais cada uma das entrevistadas se identifica. 

Os cortes realizados nas falas das entrevistadas estão evidenciados por meio de 

reticências entre colchetes [...] e as interferências por marcas como [risos], [pausa], 

[chorando]. 
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CAPÍTULO 6: MELODIAS QUE SE CRUZAM 

 

 

6.1 Personagens dessa história 

 

 

L. C., pianista, nascida em São João del-Rei em 1924. Seu pai era um apreciador 

de música e desejava que seus filhos aprendessem o ofício. Quando criança estudou 

piano com sua tia e depois com Mercês Bini Couto. Formou-se pelo Colégio Nossa 

Senhora das Dores (CNSD). Na juventude acompanhou músicos na Rádio São João, 

tocou com a Sociedade de Concertos Sinfônicos e, também, com o coral do maestro-

tenente João Cavalcante. Atuou junto aos filhos do tenente no Teatro Municipal e em 

apresentações na sede da Sinfônica. Casou-se em 1951. Chegou a lecionar piano em sua 

casa, mas, depois do casamento, abandonou os estudos e as aulas particulares. Foi 

casada durante trinta e cinco anos e após a morte do marido tentou retomar os estudos 

de piano. Mas a idade avançada e a falta de companhia a impediram de continuar. Hoje 

sofre com artrite, dor lombar e catarata. O piano que mantém em sua casa permanece 

fechado e desafinado.  

C. M., cantora, meio-soprano, começou na música ainda jovem com o incentivo 

de vizinhos e conhecidos. Sanjoanense, nascida também em 1924, participou da Lira 

Sanjoanense e da Sociedade de Concertos Sinfônicos, onde atuou em duas operetas: 

“Sonho de valsa” e “A viúva alegre” 
116

. Estudou música sob a supervisão de seu 

vizinho e chegou a frequentar o Conservatório, mas desistiu. É solteira. Trabalhou em 

um curtume e também como costureira. Atuou durante muitos anos na Lira 

Sanjoanense, onde participou de todo o calendário religioso da corporação: missas, 

novenas e festas das irmandades. Com as orquestras fez muitas turnês pelo país. Com o 

passar dos anos decidiu deixar primeiro a Sinfônica, devido a mudanças no corpo da 

orquestra. Permaneceu por mais algum tempo no coro da Lira, mas, devido à idade 

                                                           

116
 “A viúva alegre”, de F. Lehár, estreou pela Sinfônica em 1956. Em Guerra (1968), encontramos o destaque a C. 

M. (p. 291). “Sonho de Valsa”, de Oscar Strauss, foi encenada, pela Sinfônica, pela primeira vez em 1960. A opereta 

foi reprisada três vezes. “A viúva alegre” foi encenada novamente em 1963. 
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avançada e às dificuldades em comparecer aos ensaios e aos compromissos da 

orquestra, há dez anos se afastou das atividades. Hoje mora sozinha em São João del-

Rei e sofre problemas de visão.  

L. A., cantora soprano-lírico, nascida, em 1928, e criada em São João del-Rei. 

Sempre gostou de cantar. Seu pai participou da Ribeiro Bastos, era violinista e foi 

membro da diretoria. L. A. participou do Orfeão do Colégio Nossa Senhora das Dores 

(CNSD) e das orquestras Lira Sanjoanense e da Sociedade de Concertos Sinfônicos (S. 

C. S.). Representou Verônica ainda na juventude e foi campeã de vôlei no interior 

paulista. Vinda de uma família muito numerosa, L. A. começou a trabalhar para ajudar 

em casa. Formou-se pelo CNSD onde, após sua formação, lecionou durante alguns 

anos. Em 1957 casou-se com um militar viúvo que tinha um filho de oito anos. Com o 

marido teve duas filhas. O casamento durou trinta e um anos e, após a morte do 

companheiro, ela retomou as atividades junto a Orquestra Lira Sanjoanense. Por onze 

anos ela atuou junto ao coro e assumiu um mandato de secretária e outro de presidente 

efetiva da orquestra. Após onze anos de sua volta à corporação decidiu se afastar. Hoje 

não canta mais e diz que não tem mais a voz que tinha. 

M. S. N. nasceu também em 1928, em São João del-Rei. Passou a infância toda 

na Rua Santo Antônio e iniciou o aprendizado musical em casa, com o pai. Aos 12 anos 

já participava da Ribeiro Bastos. Na época, seu pai era o regente. Estudou no Colégio 

João dos Santos, mas abandonou os estudos, pois os pais não tinham condições de pagar 

para todos os filhos estudarem. Foi professora de música na rede municipal de ensino e 

manteve suas atividades até a criação do Conservatório Estadual de Música Padre José 

Maria Xavier. Formou-se em Canto pelo Conservatório. Foi a primeira aluna a se 

formar pela instituição. Em 1959, se casou com um músico e compositor. Voltou a 

estudar depois de casada: fez supletivo de primeiro grau, cursou o magistério e foi para 

a faculdade. Fez licenciatura em Pedagogia, Filosofia e Psicologia pela antiga 

Faculdade Dom Bosco, hoje UFSJ. Cursou também Educação Musical pelo 

Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. Foi professora de música em 

casa e no Conservatório de São João del-Rei. Desde 1977 esteve à frente da orquestra 

Ribeiro Bastos como regente e como colaboradora na preservação do patrimônio 

musical da região. Faleceu em abril de 2013.  

M. C. S., cantora, contralto, nascida em São João del-Rei em 1933, vem de uma 

família musical. Seu pai foi tenor até os 83 anos e, de seus 11 irmãos, apenas uma irmã 
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não seguiu carreira musical. Seus irmãos compunham um conjunto musical responsável 

por bailes e festas em São João del-Rei e região. Ela, por sua vez, começou na música 

ainda muito jovem, pois os ensaios da S. C. S. aconteciam na sala de sua casa durante a 

construção da sede da orquestra. Fez toda a educação musical pelo Conservatório. 

Participou também do Orfeão do Colégio Nossa Senhora das Dores. Cursou o 

magistério pelo Colégio e atuou como professora por 16 anos. Em 1955 começou a 

participar da Lira Sanjoanense e continuou cantando junto ao coro da Sinfônica, além de 

participar como ponto nas operetas. Participou de inúmeras viagens com as corporações. 

Afastou-se do cotidiano das orquestras devido a um curso realizado no Rio de Janeiro, 

mas participava aos finais de semana, quando estava na cidade e, também, nas festas. 

Em 1966 passou em um concurso público, deixou o magistério e ingressou no Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS). Aposentou-se em 1990. Foi secretária durante 

dezessete anos da Sinfônica e assumiu um mandato de presidente efetiva da mesma 

corporação. Depois dessa experiência, decidiu encerrar sua carreira junto à diretoria. 

Atualmente, não frequenta os ensaios, mas participa da Lira pelo menos uma vez por 

semana. Nunca se casou e hoje vive no antigo casarão da família com uma irmã 

acamada.  

B. L., flautista, cantora, regente e professora de música, nasceu em 1945, 

praticamente dentro de uma banda são-joanense: seu pai foi regente por mais de 

cinquenta anos de uma banda tradicionalíssima na região. Ele foi seu primeiro professor 

de música e também de seus irmãos. Aos doze anos, entrou no Conservatório onde se 

formou em flauta transversal. Começou na Ribeiro Bastos e representou Verônica na 

Semana Santa. Saiu da Ribeiro e, em 1974, foi para a Lira. Participou também da 

Sinfônica, onde atuou em quatro operetas. Colaborou em inúmeros concertos e 

excursões pelas duas corporações. Foi funcionária pública na Previdência Social e se 

aposentou cedo. Casou-se, teve dois filhos e quatro netos. O marido sempre a 

acompanhou e auxiliou. É reconhecida como a única regente mulher da Orquestra 

Ramalho, na qual também ministrou aulas. Esteve à frente do Coral da Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de São João del-Rei (ASAP). Foi professora de música da 

Escola de Artes Celina Batalha, em Tiradentes, e da Comunidade Franciscana 

Postulantado Cruz de Damião, em São João del-Rei e, também, substituiu professores 

no Conservatório. Participou e ainda participa de vários projetos voluntários em creches 

e movimentos comunitários. Em 1995, fundou uma escola particular de música onde 
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oferece cursos para todas as idades, projeto do qual continua à frente nos dias atuais, 

assim como continua atuando junto à Lira Sanjoanense e ao cenário musical são-

joanense. 

M. L. V. nasceu em 1963 em Oliveira-MG e reside em São João del-Rei há 44 

anos. É professora no Conservatório e aluna do Curso de Música da UFSJ. Incentivada 

pela mãe que trabalhava na Delegacia de Ensino de São João del-Rei, localizada na rua 

do Conservatório, ela e os irmãos começaram a estudar música na instituição. Sua mãe 

cantou durante anos na Ribeiro Bastos. Dos seus cinco irmãos, uma tem Mestrado em 

Educação Musical e um irmão é músico profissional da Orquestra Sinfônica da 

Faculdade de Londrina (OSUEL). Ela estudou diversos instrumentos: piano, viola, 

violão, flauta doce e transversal. Fez o curso completo dos dois últimos e, também, de 

Educação Artística. Paralelamente, fez curso de Auxiliar de Enfermagem. Em 1985, foi 

chamada para dar aula de flauta doce no Conservatório. Na época, o regime era 

contratual e, por algumas vezes, não conseguiu pegar aulas na instituição. Assim, 

começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem. Mas sempre deu preferência ao 

ensino musical. Faz parte efetiva do corpo docente do Conservatório desde 1997, ano 

em que se casou. Não teve filhos. Participou pouco das corporações, mas sua trajetória 

no Conservatório é longa: lecionou para diversas faixas etárias, desde educação infantil 

até alunos da terceira idade e fez parte de vários grupos da escola. É formada em 

Filosofia pela UFSJ e recentemente começou um novo instrumento: o saxofone. Em 

2011 entrou para o Curso de Música da UFSJ, por exigência do próprio Conservatório. 

Atualmente dá aula de saxofone e também de flauta.  

J. B. nasceu em São João del-Rei em 1983 e reside na cidade com a família. É 

solteira e aluna do Curso de Música da UFSJ. Sempre foi muito ligada à música e 

decidiu entrar para o Conservatório para estudar violão. Mas desistiu. Passou no 

vestibular para Dança na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Fez balé clássico e 

dança contemporânea. Não gostou do curso e decidiu voltar para São João del-Rei e 

repensar sobre o que fazer. Decidiu voltar para o Conservatório e, aos vinte e um anos, 

descobriu o piano. Dedicou-se ao instrumento e aprendeu muito. Começou a frequentar 

o coro da Ribeiro Bastos na mesma época. Seu irmão tocava contrabaixo na mesma 

orquestra. Ela deixou a corporação depois de dois anos, pois se sentia diferente do 

grupo. Em 2008, entrou para o Curso de Música da UFSJ, habilitação em piano. Está se 

formando. Considera que, embora o curso tenha suas falhas, aprendeu muito na 
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Universidade. Seus interesses recaem na Educação Musical e pretende dar aulas 

particulares de piano depois da formatura. 

L. S., 24 anos, começou na música ainda criança. Nasceu em São João del-Rei, 

em 1989. Aos nove anos entrou para o Conservatório por influência da mãe, que queria 

que os filhos tivessem uma atividade extra. Começou estudando piano e violino e 

escolheu o segundo instrumento. Aos 12 anos, seu professor, membro da Ribeiro 

Bastos, convidou-a para participar da orquestra. Nessa época, por meio de uma foto na 

sede, descobriu que seu bisavô fora músico. Desde então assumiu um compromisso com 

a corporação e se tornou primeiro violino. Formou-se pelo Conservatório e entrou para a 

primeira turma do Curso de Música da UFSJ. Durante sua formação, participou da 

Orquestra da Universidade, do Trio Sopracordas e, também, do grupo Capela Del-Rey. 

Colaborou nos projetos de extensão “Vivências musicais” e “Educar para preservar”. 

Completou doze anos como membro da Ribeiro Bastos e, atualmente, colabora também 

com a Sinfônica. Divide-se entre os compromissos assumidos com as orquestras, a 

faculdade, e ainda dá aulas de violino em casa e toca em casamentos e outros eventos 

nos finais de semana. Tem três filhos, duas meninas, de oito e seis anos, e um menino, 

de dois. As duas meninas já participam do Coral Infantil da Ribeiro Bastos. Adiou a 

formatura a fim de concluir os estágios e preparar o recital, com previsão para fevereiro 

de 2014. 

J. F., 21 anos, é a mais nova das entrevistadas. Nasceu em São João del-Rei em 

1992. Aos nove anos entrou para o Conservatório, por sugestão de um tio que estudara 

piano na instituição. Começou aprendendo piano e violino e escolheu o violino para dar 

sequência em sua formação. Entrou para a Orquestra Pró-Arte Jovem (OPA Jovem) e, a 

convite de uma professora, começou a fazer aulas de leitura à primeira vista
117

 na 

Ribeiro Bastos. Começou tocando nas missas de quinta e sexta-feira. Continuou tocando 

na orquestra, formou-se pelo Conservatório e entrou para o curso de Licenciatura em 

Música da UFSJ. Devido aos compromissos acadêmicos se afastou do cotidiano da 

Ribeiro, mas sempre participa dos eventos principais. Ministrou aulas de musicalização 

na orquestra e participou de dois projetos pela universidade: “Vivências musicais” e 

“Educar para preservar”. Tocou na Orquestra da UFSJ e no Quarteto de Cordas: viola, 

violoncelo e violino. Continuou como única mulher com o Sexteto: clarineta, piano, 

                                                           

117 Nessas leituras se prepara o que vai ser tocado nas missas.  
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violoncelo, violino, viola. Seu irmão, também músico, faz bacharelado em Belo 

Horizonte. J. F. se formou em setembro de 2013, pretende continuar sua carreira como 

instrumentista e como educadora musical. Atualmente J. F. está fazendo um curso da 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para tocar na Orquestra Sinfônica da PMMG. 

 

 

6.2 Apontamentos no discurso 

 

 

6.2.1 Identidades atravessadas  

 

 

Uma característica evidente em todas as falas é a relação estreita das famílias de 

todas as entrevistadas com a música. São João del-Rei conserva essa relação e se mostra 

orgulhosa das inúmeras famílias de músicos da cidade:  

 
Meu pai foi um dos diretores da Orquestra Ribeiro Bastos [...]. Desde os 

onze anos ele... foi componente da Ribeiro Bastos (L.A., 85 anos). 

 

Eu sou de uma família musical, a família todinha [...] Papai foi tenor e eu 

fui mesmo pra Lira por causa dele (M. C. S., 80 anos). 

 

Eu sou de uma família de músico [...] eu nasci com Banda dentro da minha 

casa [...] eu nasci no meio da música (B. L., 68 anos). 

 

M. S. N., 85 anos, vem de uma família que respirava música vinte e quatro horas 

por dia: seu avô era músico, seu pai foi maestro e seus irmãos, assim como ela, 

seguiram os passos do pai. M. L. V., 50 anos, tem irmãos que começaram a frequentar o 

Conservatório na mesma época que ela e também seguiram a carreira musical; o irmão 

de J. B., 30 anos, participou ativamente da Ribeiro Bastos e, hoje, está afastado da 

corporação, mas é aluno do Curso de Música da UFSJ. O irmão de J. F., 21 anos, 

também atuou na música em São João del-Rei, entrou ainda muito pequeno no 

Conservatório, participou da Banda Theodoro de Faria e da Ribeiro Bastos e hoje faz 

Bacharelado em Música em Belo Horizonte. L. S., 24 anos, descobriu na sede da 

Ribeiro Bastos que o bisavô era músico e participou da diretoria da orquestra. 
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Mesmo aquelas que não têm uma linha geracional no meio musical têm 

influências da família na escolha da atividade: o pai de L. C., 89 anos, era um admirador 

de música e insistia que os filhos a aprendessem. Ela, por sua vez, começou a aprender 

música com sua tia, uma famosa cantora são-joanense. C. M., 89, se lembra de tios 

músicos e do vizinho, pessoa que mais a incentivou a começar a cantar. 

O sentimento de pertença a um grupo também se mostrou evidente na análise 

das entrevistas, principalmente nas falas das mais idosas. Fazer parte de uma corporação 

ou ter feito parte de um grupo afeta diretamente a construção das identidades. O 

marcador “nós”, referindo-se à corporação musical, aparece diversas vezes. Uma das 

musicistas viveu 60 dos seus 80 anos participando da Lira Sanjoanense.  

 
Eu sou, eu era da Lira [...] nós fizemos turnê pelo sul de Minas (C. M., 89 

anos). 

 

Faço parte da Lira Sanjoanense desde 1955 [...] Sou participante atuante [...] 

Eu sou mais da Lira que da Sinfônica [risos] (M. C. S., 80 anos). 

 

Eu passei pra Lira Sanjoanense em 74 e tô lá até hoje [...] nós fomos lá 

gravar o disco [...] nós fomos uns 10 ou 12 músicos da Lira a convite da 

Ribeiro. (B. L., 68 anos). 

 

Por outra via, não se sentir parte do grupo também incide diretamente na 

construção/desconstrução das identidades. J. B. é um exemplo de alguém que tentou 

fazer parte das corporações musicais, mas que abandonou a orquestra por não se sentir 

parte do grupo. 

 

Eu me sentia, assim, excluída totalmente. O pessoal não me incluía ali, de 

jeito nenhum. [...] No Conservatório até mais, mas na Ribeiro Bastos, de jeito 

nenhum! Eu era um ... sabe quando você não se inclui num grupo social? (J. 

B., 30 anos). 

 

Como as musicistas se sentem ou se sentiam em relação à tarefa ou à atividade 

musical também se mostrou evidente quando nos referimos às identidades: nervosismos, 

tremedeira e dias inteiros de repouso apareceram no discurso. 

 

Eu era muito tímida [...] a Mercês Bini sempre me punha pra tocar [...] pra ver 

se eu desembaraçava um pouco [risos] (L. C., 89 anos). 

 

Eu fui sempre muito covarde pra solo. Solo, ficava nervosa, tremia da cabeça 

aos pés, engasgava. Então pra solo eu sempre fui covarde [...] Verônica, a 

primeira vez que eu cantei, na, pela Ribeiro Bastos, eu fiquei o dia todo de 

repouso no quarto da minha mãe, do meu pai, sem falar com ninguém (L. A., 

85 anos). 
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Ah, no começo era horrível, Santíssima Trindade! O joelho tremia, a voz 

tremia, tudo! Mas no princípio tudo é difícil, né? Mas depois a gente acostuma 

(M. C. S., 80 anos). 

 

A insegurança frente à atividade musical foi um ponto evidenciado por três das 

cinco entrevistadas com idade acima de oitenta anos. Levantamos uma hipótese para 

tamanho nervosismo
118

 com base na educação recebida por essas mulheres. Mesmo 

expostas à música, quer no Colégio Nossa Senhora das Dores, quer no Grupo Escolar 

João dos Santos, quer em casa, a exibição feminina não era algo bem visto. Aprendia-se 

o ofício de música como um aparato de boa educação. Muitas delas se inseriram no 

meio musical são-joanense ainda muito jovens, quando crianças ou mocinhas, em 

meados da década de 1930. Portanto, a conquista feminina do espaço público musical 

ainda era recente.  

No caso de M. L. V., 50 anos, percebemos uma grande cobrança por parte dela e 

várias tentativas, ao longo do discurso, de se afirmar em seu contexto de atuação. Por 

vezes a musicista se mostrou insegura ao se reconhecer como profissional em música. 

Embora M. L. V. atue a muitos anos como professora no Conservatório, segundo ela, 

sua participação junto às orquestras e bandas é pequena. Portanto, a educação musical 

foi privilegiada em relação à performance, o que não é bem visto pelos colegas de 

profissão. Além disso, devido ao fato de ter passado por vários instrumentos (flauta 

doce e transversal, violão) até assumir o saxofone há cinco anos, ela não se sente expert 

em nenhum deles. 

 
[...] não sou expert em... em... nenhum [instrumento], né? Mas eu tenho minha 

experiência que ninguém pode me tirar, né? [...] minha experiência é grande, 

né? Afinal, são vinte e um anos que vai fazer que eu dou aula no Conservatório 

(M. L. V., 50 anos). 

 

Entre as dez entrevistadas, quatro não atuam mais no meio musical. As demais 

ainda estão muito ativas: participam do cotidiano das corporações, dão aulas no 

Conservatório, são alunas do Curso de Música da UFSJ. Os motivos que afastaram três 

das musicistas do fazer musical ainda são muito fortes e presentes em suas falas: 

 

                                                           

118  Pesquisas apontam que as mulheres sofrem ansiedade de performance  significativamente maior  que os homens. 

Essa relação está apoiada nos estudos de Ansiedade em Performance Musical (APM).  Para Sinico e Winter (2012), 

as mulheres estão dois terços mais propensas a desenvolver ansiedade do que os homens.  
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Eu queria continuar a tocar [...] eu fui deixando [...] eu peguei essa artrose 

[...] e hoje em dia, eu não gosto de passar nem perto do piano [chora] [...] Eu 

não consigo tocar mais nada (L. C., 89 anos). 

 

Ah eu tenho que deixar mesmo, porque eu num tô aguentando mais e 

sozinha, e, tudo vai ficando mais difícil (C. M., 89 anos). 

 

Hoje eu perdi minha voz, não tenho mais a voz que tinha (L. A., 85 anos). 

 

M. C. S., 80 anos, não encerrou sua colaboração junto à Lira Sanjoanense, 

porém está sentindo o peso dos anos sobre sua voz. Quando se refere a solos: 

 
Já fiz muitos, mas agora eu tô, já desci a serra [risos] [...] já não sou a mesma 

[...] pra solo eu tô encerrando (M. C. S., 80 anos). 

 

Identidade está ligada ao fazer, como propõe Ciampa (1994), logo, podemos 

dizer que a atividade musical é uma manifestação da identidade. Ao longo das 

entrevistas nos deparamos com o reconhecimento da atividade e a autodefinição. 

Algumas entrevistadas não tiveram dificuldades ao se autodefinir como musicistas ou 

especificando sua atuação, como quando se nomeiam cantoras. 

 

Meu nome foi sempre respeitado nessa parte, de acordo com a minha voz, 

né, porque eu não sou soprano [...] eu me considero meio, meio-soprano [...] 

eu não era, não sou soprano lírico não, mas dava pra ... (C. M, 89 anos). 

 

Eu sempre fui soprano [...] eu fui classificada [...] lírico-lírico, era minha 

voz... o meu soprano (L. A., 85 anos). 

 

Sou cantora, sou contralto [...] eu sou voz de contralto, a chamada voz 

branca [...] voz comum (M. C. S., 80 anos). 

 

Outras, mesmo quando questionadas a respeito de como se definiriam, se 

mostraram resistentes e muito conflituosas: 

 

Apesar de eu ser professora no Conservatório [...] eu sou aluna também. [...] 

No Conservatório sou professora, na faculdade eu sou aluna [...] É muito 

difícil essa pergunta que você tá me fazendo (M. L. V., 50 anos). 

 

Eu ainda tenho muita dúvida [...] Eu ainda tô meio perdida (J. F., 21 anos). 

 

Nomear-se músico não parece ser uma tarefa tão simples. Para os dicionários, 

músico, substantivo masculino, é aquele que está diretamente ligado à música, seja 

profissional ou amador. Pode se referir àquele que compõe, interpreta ou executa peças 
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musicais
119

. Musicista, por sua vez, substantivo comum de dois gêneros, pode se referir 

a quem pratica ou apenas àquele que é apreciador ou amador em música. A própria 

nomenclatura dificulta o reconhecimento de qual atividade é praticada (amadora e/ou 

profissional) e por quem é praticada (homens e/ou mulheres). Podemos dizer que esse é 

também um problema da língua portuguesa, que admite diferentes substantivos para 

nomear quem desempenha a atividade musical. Se essas questões fossem tratadas no 

inglês, por exemplo, o termo musician abarcaria homens e mulheres, amadores 

talentosos ou profissionais.  

 

Músico profissional, né, que o pessoal fala, é aquele que, que dá concerto, dá 

isso, dá aquilo. Eu não sou uma musicista, eu sou, né, que... que... eu não 

toco em banda, eu não toco em orquestra, né? Eu não tenho grupo, né? Eu 

não dedico... eu tô me dedicando a vida muito à música, né, porque eu tô 

fazendo um curso integral e depois que eu sair de lá, a minha vida, eu tô 

respirando música o tempo inteiro, eu saio de lá, eu já vou pro Conservatório 

dar aula, né? Então... mas, por outro lado, né, eu sou professora de música 

[...] Eu não deixo de ser professora (M. L. V., 50 anos). 

 

Há uma enorme gama de possibilidades no meio musical (músico amador, 

apreciador(a), músico profissional, intérprete, compositor(a), instrumentista, regente, 

arranjador(a)). Há também uma constante e evidente tensão entre 

arte/trabalho/profissão. No censo demográfico, para ser contado como músico, o sujeito 

deve se autodefinir como tal. Entre os mais de 50 mil músicos que responderam ao 

censo de 1992, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

somente 5% eram mulheres. Quatorze anos depois, em 2006, as mulheres musicistas 

representavam 18% daqueles que se declararam músicos (Segnini, 2011). 

Esse é um fato a se considerar sobre as mulheres que atuam na música são-

joanense. A contraposição amadorismo/profissionalismo incide diretamente na 

autodenominação assim como no meio de atuação. Para algumas, atuar na música como 

profissão e receber pela atividade é ser musicista; para outras, o caso é o inverso, pois a 

cobrança no meio profissional e acadêmico é ainda maior. No meio acadêmico a 

formação é constante; esforço, empenho e superação fazem parte do cotidiano musical. 

Por isso se nomear musicista é tarefa conquistada com o tempo. 

                                                           

119 http://www.dicionarioinformal.com.br e http://www.priberam.pt 
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Eu não sou musicista assim, musicista de profissão, não [...] (M. L. V., 50 

anos). 

 

No meio acadêmico se sente muito como estudante de música. No meio, no 

meio amador a gente se sente como músico (J. F., 21 anos). 

 

M. L. V., 50 anos, é professora de música. Ao longo da entrevista demonstrou 

dificuldade em se nomear musicista. Após a análise percebemos que ela diferencia 

instrumentista, aquele que se volta para a performance, do educador musical, aquele que 

se aprimora para ensinar um instrumento.  

Das dez musicistas entrevistadas, três estudaram música em casa ou no colégio; 

as outras sete se formaram pelo Conservatório. Dessas sete, quatro se formaram ou 

estão se formando no Curso de Música da UFSJ. Hoje, com a abertura do curso, se 

tornou mais acessível passar pelo aprendizado formal e conquistar o diploma 

universitário em música. A profissionalização é uma conquista, porém não representa 

uma luta de gênero. Cada musicista está focada em se profissionalizar independente de 

uma demanda coletiva. Retomando Beauvoir (1970), que aborda a dispersão das 

mulheres e as movimentações isoladas em prol de mudanças, não podemos dizer que 

houve, em São João del-Rei, movimentos de mulheres para sua inserção no Curso 

Superior em Música. Esse fato advém das mudanças sociais ao longo de todo século 

XX. No Brasil, hoje, as restrições sobre o acesso à formação superior de mulheres soa 

antiquado, mesmo quando falamos em Música.  

A relação amadorismo/profissionalismo na região das Vertentes também foi 

explorada por Scalzo e Nucci (2012). Na manutenção da tradição, o amadorismo, 

tomado no sentido do amor à música, tem seus grandes feitos, porém também tem 

muitos obstáculos a serem transpostos. Essa discussão ganha espaço com a chegada do 

Curso de Música da UFSJ: funcionalidade versus virtuosismo também são 

questionados. Aqueles que se formam querem ganhar a vida com a profissão escolhida; 

contudo, o que é pago às corporações pelas irmandades não é repassado aos músicos 

pelos serviços prestados
120

.  

                                                           

120 Esse é mais um assunto conflituoso quando tratamos da música em São João del-Rei. O dinheiro recebido pelas 

corporações é destinado à manutenção da sede, dos instrumentos, entre outras coisas. Em entrevista, M. S. N. coloca 

como principal dificuldade a questão financeira e admite que o que é pago pelas irmandades representa um mínimo. 
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As opiniões dos que estão inseridos nesse contexto são divergentes: para Aluízio 

Viegas, é aceitável que os músicos que se profissionalizam não se sujeitem a tocar como 

voluntários. Portanto, no cotidiano das corporações, é preferível um músico sem 

técnica, mas que ensaie constantemente. Pensando em como manter os músicos e em 

como o mercado de trabalho irá absorvê-los, o professor da UFSJ Modesto Flávio, 

acredita que o profissionalismo deve ser implantado na região. Do contrário, São João 

del-Rei será uma grande exportadora de músicos, mas estará sempre com falta deles 

(Scalzo & Nucci, 2012). 

Essa carência de músicos foi evidenciada nas falas das musicistas. Sobre o 

afastamento dos músicos, J. F., 21 anos, propõe que a religião pode ser a responsável 

pelo fato: 

 

Uma solução encontrada também foi um projeto que eu também fui 

voluntária na Ribeiro, que é “Jovens Ribeirinhos”, [...] aì voltou com essa 

ideia de formar grupos lá dentro, pra poder estimular a ter aluno, é... pra 

participar de lá. Porque às vezes quem tá aqui [fora] tem uma outra visão: lá 

[na orquestra] é um ensino tradicional, né? Às vezes não tá interessado em 

música sacra, porque tem computador, tem não sei o quê, às vezes não gosta 

desse tipo de música. Ainda mais com jovem, é muito difícil, né? [...] A 

questão religiosa hoje não tá tão assim como antigamente, né? Então isso 

tudo foi fazendo com que afastasse [...] (J. F., 21 anos).  

 

J. B., 30 anos, acredita que as missas de quinta e sexta feira, realizadas 

semanalmente pela Ribeiro Bastos na Matriz do Pilar, vão acabar por causa da carência 

de músicos:  

 

Existia uma missa de quinta e sexta lá na Matriz, que eu acho que tá até 

sendo abolida porque, por falta de... de gente pra ir tocar (J. B., 30 anos). 

 

Para M. S. N., 85 anos, a tradição das orquestras sacras só acaba se as atividades 

religiosas acabarem ou romperem com a tradição dos rituais. 

 

Se, se as festas religiosas da cidade acabarem, a orquestra acaba junto. 

Porque perde o sentido [...] E a gente fica torcendo para que a Igreja também 

mantenha lá, porque se, como eu te falei, se, se acabar as... as... as... 

atividades religiosas, a gente perde o sentido [...] De vez em quando a gente 

ainda viaja e toca em concertos e tudo, mas não é o nosso forte. A gente se dá 

bem é dento da Igreja [risos] (M. S. N., 85 anos).  
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Em uma das entrevistas realizadas, a questão amadorismo/profissionalismo 

surgiu como um impasse e um incômodo, mas também como um ponto ainda a ser 

trabalhado pela universidade: 

 

Porque aqui [em São João del-Rei] é muito música amadora, né? Lá [na 

UFSJ] já tem profissionais com uma visão totalmente diferente, né? Cidade 

grande, campo da música profissional, que receba pra tocar. Então no começo 

criou até um certo choque, assim, sabe? [...] Depois da faculdade que eu 

comecei a tocar e receber assim, antes disso eu nunca tinha recebido, só 

tocava, assim, por convite, né, por prazer. Agora a Universidade tá 

trabalhando pra isso também, pra gente, claro, tocar também nas coisas de 

transição, mas também, é, pensar na música por esse lado profissional (J. F., 

21 anos).  

 

Sendo assim, o amadorismo tem suas vantagens, pois sabemos que são os 

musicistas amadores que carregam o cotidiano das corporações. Porém essa questão 

reflete um grande problema: para ter qualidade, a preservação da tradição demanda 

financiamento (Scalzo & Nucci, 2012).  

Sobre as questões identitárias, foi possível observar que as musicistas que estão 

se formando pela universidade sentem o peso dessa discussão muito mais do que 

aquelas que estão afastadas de uma formação superior em música. Esse peso reflete em 

como elas se sentem e se veem no meio musical e possivelmente nas decisões sobre o 

futuro. 

Nesse ponto se torna impossível não esbarrar na questão religiosa: todas as 

musicistas que atuaram ou atuam nas orquestras sacras são católicas, independente da 

geração. 

 

Sou católica, mas eu... até mesmo sou batizada e tal. Sou, não sou praticante, 

mas eu tenho fé. Eu sou uma pessoa cristã (J. B., 30 anos). 

 

Minha mãe, os meus pais são muito católicos e, assim, e sempre a gente 

frequentou o catecismo, procurou ir na missa todo domingo, né, assim, as 

doutrinas (J. F., 21 anos). 

 

Essa geração mais jovem se questiona mais sobre a própria religião e também 

sobre a ligação com a atividade musical. Questionam-se também sobre a questão 

devocional da geração mais velha. 

 

Eles estão ali, a música é secundária. Eles vão ali na missa de quinta e sexta 

na matriz, entendeu, porque eles estão indo na missa (J. B., 30 anos). 
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As pessoas mais velhas elas já têm essa religiosidade mais forte. Elas vão na 

missa não só pra tocar, elas vão também para louvar a Deus com a música 

que elas estão fazendo (J. F., 21 anos). 

 

Essa ligação devocional evidenciada pelas musicistas mais jovens nas musicistas 

mais idosas aparece fortemente nas falas e no dia a dia dessas mulheres. M. S. N., 85, é 

referenciada por ter sido profundamente religiosa. A família de L. C., 89, faz parte dos 

Provedores dos Passos e hoje ela é a responsável por vestir a imagem de Nossa Senhora 

das Dores. M. C. S., 80 anos, mesmo com uma irmã acamada, o que a afastou dos 

ensaios e do cotidiano da Lira, tem duas missas como prioridades semanais. 

Em depoimento a Scalzo e Nucci (2012), o musicólogo Paulo Castagna 

diferenciou a relação do músico que toca dentro da igreja e aquele que toca em um 

concerto. O primeiro caso se refere a uma atitude devocional. Para tanto, não se filtram 

os membros das orquestras, que enfrentam uma longa jornada na Semana Santa, evento 

em que tocam sete dias consecutivos e praticamente o dia todo. Para o musicólogo, um 

músico profissional não suportaria essa relação sem exigir um alto pagamento. No caso 

dos musicistas são-joanenses a devoção fala mais alto e podemos dizer que há amor pela 

música e também pela religião católica.  

 

É, eles são todos voluntários. E todos... e, eles brigam pra vir. Porque é... 

como é um todo, é uma filosofia da, do grupo, todo mundo tem o maior 

prazer em participar. Sacrificando seus sábados, domingos, feriados, tudo, 

pra tocar (M. S. N., 85 anos).  

 

Scalzo e Nucci (2012), em pesquisa realizada com dezenas de músicos de São 

João del-Rei, Tiradentes e Prados, questionaram como se pode explicar o fato de tantas 

pessoas se dedicarem à música por tanto tempo. A resposta, segundo os autores, parece 

tratar de algo mais vivido do que pensado. Parecem que fazem o que precisam fazer e, 

por isso, dedicam-se a essa prática entranhada na cultura secular de amor à música 

(Scalzo & Nucci, 2012, p. 20). 

Assim, olhando com um olhar mais próximo a música que é feita na região, em 

como ela se constitui, qual relação é estabelecida com essa atividade, quem são os 

praticantes dessa música, é impossível nos desvencilhar das questões identitárias. A 

força do fazer musical na região das Vertentes é mais que evidente, é palpável. Hoje, 

dizemos com toda propriedade: em São João del-Rei, a música faz parte da construção 

de identidades.  
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Por fim, o amor de Dona L. A., 85 anos, à música. Paixão que esperou mais de 

trinta anos para ser revivida. 

 

Na Lira foi minha vida! Tenho paixão pela orquestra Lira Sanjoanense. [...] e 

lá eu retomei mais... 11 anos cantando, depois de viúva. Foi uma realização 

na minha vida, eu posso ser sincera com você, porque a minha paixão foi 

sempre cantar (L. A., 85 anos).  

 

 

6.2.2 Atravessamentos de gênero  

 

 

Os primeiros achados quando tratamos da categoria gênero e sua relação com a 

identidade e com a atividade musical se referem às interdições sofridas pelas mulheres 

musicistas. A primeira delas se refere a um papel importante encenado todos os anos na 

Procissão dos Passos, durante a Semana Santa: o papel da Verônica. Sabemos que as 

mulheres passaram a entoar o Canto da Verônica na região das Vertentes somente no 

final do século XIX. Ainda assim, havia restrições, principalmente relacionadas à 

virgindade da moça. Essas restrições puderam ser acompanhadas no discurso: 

 

Antigamente não podia ser... não podia ser casada [...] Verônica tinha que ser 

solteira, agora acho que não tem mais isso não [risos] eu acho que não tem, 

agora pode ser casada (L. C., 89 anos).  

 

Em Scalzo e Nuuci (2012), encontramos que representar Verônica na Semana 

Santa são-joanense é um sonho e também objeto de cobiça e ciúmes para muitas 

mulheres. É uma grande responsabilidade. São escolhidas duas Verônicas por ano: uma 

canta dentro da igreja e a outra nas ruas.  Na igreja, a Verônica canta uma vez, nas ruas 

ela canta sete vezes. Até os últimos anos a maestrina da Ribeiro Bastos, M. S. N., 

escolhia a Verônica. Representá-la é o auge para as cantoras da cidade. Uma prática 

comum era trazer cantoras de fora para a encenação. Há registros de que, em 1856, a 

soprano Augusta Candiani, famosa na Corte, se candidatou após uma visita a São João 

del-Rei, para representar a Verônica no ano seguinte.  

Embora três das entrevistadas tenham representado a Verônica em diferentes 

épocas, essa história ainda precisa ser resgatada com mais afinco. Infelizmente não 



136 

 

encontramos informações suficientes para recompor a história das Verônicas, mas 

acreditamos que a fonte oral seja o principal recurso nesse resgate. 

Outra interdição nos remete ao casamento. L. C., 89 anos, e L. A., 85, se 

casaram na década de 1950. O marido de L. C. não gostava de música; o de L. A. era 

militar, e embora tocasse piano, era muito rígido no que diz respeito à exposição da 

esposa. Ambas sofreram interdições depois do casadas. L. C. dava aulas de música em 

casa, mas o marido não permitiu que ela continuasse com seus alunos; L. A. foi proibida 

de cantar. As duas deixaram os cargos de professora no Colégio Nossa Senhora das 

Dores.  

 

Eu me formei, eu comecei a dar algumas aulas também, mas nisso depois 

casei, aí... [risos] aí atrapalhou tudo! [...] ele não me deixou continuar como 

professora (L. C., 89 anos). 

 

Em 1957 eu me casei [...] eu tive uma vida totalmente dedicada só a ele. Ele 

me tirou de tudo, [pausa] deixei Lira, deixei tudo [...] Fui professora durante 

10 anos [...] ele me tirou [...] Então, eu tive que deixar tudo. Quando eu me 

casei, eu me casei com 29 anos e ele tinha 51, a diferença era grande, e com 

isso, ele me tirou de tudo (L. A., 85 anos). 

 

As interdições acarretadas pelo casamento e pelos maridos foram sofridas tanto 

no nível profissional quanto no amador. Uma cunhada de L. A. pedia ao irmão que a 

deixasse cantar, pelo menos na igreja, e ele dizia: – Não, agora a vida dela é outra. 

Agora ela é dona de casa. Na fala de L. C., evidenciamos que a culpa de seu 

afastamento da música foi atribuída ao casamento e à chegada dos filhos: 

 

Aí atrapalhou porque, comecei, parei, tocava um pouco só, meu marido não 

gostava muito, e depois vieram os filhos, você sabe como é que é. Com filho, 

tudo já fica mais difícil [...] Se eu tivesse continuado logo e tudo, porque eu 

casei e tinha os alunos de piano, né? E ele não me deixou continuar como 

professora e se eu tivesse continuado como professora [...] tava ali sempre 

com o piano, mas ele não me deixou mais (L. C., 89 anos). 

 

As duas mulheres retornaram à atividade musical após o falecimento dos 

cônjuges. Foram anos e anos afastadas do meio musical, anos e anos de espera: L. A. foi 

casada durante trinta e um anos e L. C., trinta e cinco.  

 

Eu perdi meu marido, aí eu falei: – Bom, agora eu vou continuar (L. C., 89 

anos). 

 

Quando ele faleceu, eu tinha 31 anos de casada [pausa] [...] voltei a cantar 

[risinhos]! (L. A., 85 anos).  



137 

 

 

Nesse ponto a trajetória das duas musicistas se diverge: L. A. voltou para a Lira 

Sanjoanense e cantou durante onze anos. Nesse período ainda assumiu um mandato de 

secretária e outro de presidente efetiva da corporação. Após a morte do marido, L. C. 

queria voltar a estudar piano, porém não queria entrar para o Conservatório por causa 

das audições. Então decidiu estudar em casa. Mas teve dificuldades em encontrar uma 

professora particular e foi deixando; estudou um pouco sozinha e pediu a ajuda de 

amigas, como Nilce Cavalcante, filha do tenente Cavalcante, que voltara a São João del-

Rei, mas logo adoeceu. Hoje, quem sofre com problemas de saúde é a própria L. C. e 

lhe falta coragem para enfrentar o velho piano.  

 

Eu depois peguei essa artrose [...] meu problema foi depois que tive essa dor 

ciática, me atrapalhou toda, eu já não ando sozinha mais, né? Aí, acabou 

comigo [...] Perdi movimento [...] eu tenho medo de chegar no piano [...] por 

causa da vista também [...] então ai, tá difícil pra mim, né? [...] Agora, chego 

lá, chorei, chorei. Não tem jeito, né? Ao menos se eu tivesse enxergando 

melhor, até dava (L. C., 89 anos). 

 

As demais entrevistadas com idade acima de 80 anos tiveram trajetórias 

distintas: M. S. N., 85 anos, se casou com um compositor, músico e copista. Atuaram 

juntos na Ribeiro Bastos. Quando ficou viúva assumiu a edição de toda a produção 

vocal do marido. As demais musicistas, C. M., 89 anos, e M. C. S., 80, não se casaram. 

Casamento foi um assunto delicado e se mostrou fonte de muitas contradições. 

Poderíamos nomeá-lo como um assunto espinhoso tratado nas entrevistas realizadas 

nesta pesquisa. Os conflitos apareceram espontaneamente no discurso de L. A. que diz:  

 

Saí por ele. [...] eu interrompi tudo, parei de cantar totalmente. Porque nem 

na igreja ele me deixava cantar [...] Ele me tirou de tudo. Ah, mas eu não fiz 

questão porque eu opinei por isso, foi de livre espontânea vontade, nada 

forçado (L. A., 85 anos). 

 

Ao mesmo tempo em que ele (marido) lhe tira de sua paixão (cantar), ela assume 

que essa é uma escolha pessoal. Contudo, nessa escolha, ele (marido) está presente – saí 

por ele/ ele me tirou. Por sua escolha em deixar a música, L. A. se torna vítima da 

interdição e algoz de si, por assumir a escolha como sua. Cada um é seu próprio 

carrasco, somos nós que interiorizamos as disciplinas, interdições e regulamentações 

ditadas pela norma (Pinaf et al., 2011).  
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B. L., 68 anos, casada, diz que o marido lhe ajuda em tudo; segundo ela, ele é 

dos bastidores: transporta músicos e instrumentos, monta cenário, etc. No começo do 

casamento foi um pouco mais difícil para eles, mas B. L., desde o início, se posicionou 

a favor da música: 

 

No princípio ele estranhou um pouco, mas como ele já me conheceu na 

música, falei: – Uma coisa que eu não largo é música! [...] Nunca deixei de 

fazer música (B. L., 68 anos). 

 

Foi possível perceber que as interdições relativas ao casamento foram se 

tornando mais leves e que o diálogo aparece como uma possibilidade entre maridos e 

esposas. Assim como a música. Fazer música, atuar no meio musical, se apresentar em 

uma corporação, dar aulas de música, se tornam uma escolha pessoal. As mulheres vão 

conquistando o direito de escolher continuar na música mesmo após se casaram. 

Contudo, não podemos dizer que as musicistas de outras gerações não enfrentam 

problemas em função de uniões e relacionamentos.  

Quando questionada se o casamento atrapalhou sua vida musical, a primeira 

resposta de M. L. V., 50 anos, que se casou em 1997, é “não”. A resposta surge tão 

rapidamente que a associamos a uma resposta automatizada.  

 

Não teve problema nenhum. Porque meu marido sempre gostou de música 

também, só que ele não é musicista, nem estudante de música, né? Mas ele se 

interessa muito, gosta muito, assim os eventos [...] ele sempre tá (M. L. V., 

50 anos). 

 

Ao longo da entrevista e da reflexão que lhe é permitida, M. L. V. se mostra 

mais aberta na explicitação de pontos de vista que até então não lhe eram possíveis. 

Quando questionada sobre a entrada na Universidade, primeiro na graduação em 

Filosofia e posteriormente no Curso de Música, ela admite ter acreditado que não daria 

conta de conciliar sua vida, trabalho e estudos.  

 

Eu fiquei com medo de não dar conta [...] dar aula, fazer faculdade, casa [...] 

apesar de eu não ter filho (M. L. V., 50 anos). 

 

Percebemos que a entrevista lhe permitiu repensar sua prática e a vida que ela 

assumiu: casa, marido, trabalho. Com o gravador desligado, M. L. V. relaxou e se abriu 
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um pouco mais. Chegou à conclusão de que casamento é sim um dificultador para a 

carreira e falou um pouco sobre o ciúme dos colegas homens por ela estar conquistando 

espaço em um território ocupado primordialmente por eles. A idade também apareceu 

como um dificultador ao retomar os estudos. 

L. S., 24 anos, é noiva e já vivencia problemas relacionados ao ciúme do 

companheiro. A princípio ela diz que o noivo compreende sua carreira, mas logo depois 

o seu posicionamento fica claro. 

 

[...] Apesar dele não ser músico, ele entende totalmente a minha vida. Mas 

porque eu coloquei isso [...] Me conheceu na música [...] Mesmo assim não 

aceita, eu tenho que toda hora bater o pé [...] Não aceita porque viaja muito, 

tem ensaio direto [...] Aí, agora ele, sabe? Entende mais. Mas foi difícil, teve 

uma época que nossa, não tava dando conta. Falei: – Ah, então vou te largar, 

porque [rindo] dá certo não! (L. S., 24 anos). 

 

Segundo ela, o ciúme se refere a sua agenda apertada e também ao fato de viajar 

muito, algumas vezes apenas com homens. Uma de suas estratégias para driblar tal 

situação é dizer ao noivo que os colegas a veem como homem. Quando questionada se 

ela realmente acredita que isso acontece, ela nega: Não tem essa de ser igual!
121

  

Nesse ponto, L. S. toca na questão do assédio dentro dos grupos. Diz que sempre 

tem aqueles que fazem brincadeiras por ela ser mulher. Percebemos certa contradição 

nesse ponto do discurso, pois ao mesmo tempo em que ela diz gostar das brincadeiras e 

de fazer bem ao “ego feminino”, ela também diz que chega uma hora que o assédio 

incomoda. 

J. F., 21 anos, também demonstra certa confusão quando questionada sobre sua 

participação nos grupos: ela era a única mulher em dois grupos dos quais participou. A 

princípio ela acredita que não há diferenças entre homens e mulheres na música 

profissional, todos são colegas de orquestra. Porém, ao se aproximar de sua própria 

experiência, ela enumera várias situações em que as diferenças são gritantes, como o 

tratamento diferenciado. 

 

É... uma coisa assim, é... só eu de mulher era diferente, sabe? Não no sentido 

de, de me tratar mal, de me tratar inferior, não, mas às vezes até de ficar 

bajulando, assim, era uma forma de diferenciar também, né? É uma forma, 

                                                           

121 Tal declaração nos lembra uma citação de Lucy Lippard: Claro que arte não tem gênero, mas artistas têm – “The 

pink glass swan. Select essays on feminist art”, p. 83 (Trizoli, 2008). 
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não sei, tipo, um preconceito, mas não, não é a mesma relação (J. F., 21 

anos).  

 

Podemos dizer que essa bajulação por parte dos homens a que ela se refere 

transforma a mulher musicista em um adorno. Ela atua como um enfeite do grupo. Essa 

questão se torna evidente quando a jovem violinista relata a visita de outro grupo no 

qual os homens se vestiam de preto e a única mulher trajava um vestido vermelho. Ela 

diz que geralmente quando tem uma mulher, só uma mulher no grupo, eles não querem 

que iguale, querem que apareça a diferença [...]. Depois dessa apresentação, seus 

companheiros de grupo pediram que ela usasse uma peça em vermelho, como uma 

blusa, para se diferenciar deles: – Não, você não vai de calça não, calça preta? Igual a 

gente, não! 

Quando questionada sobre essa diferenciação explícita, J. F. se mostra reflexiva, 

mas também incomodada por não ter uma posição. A musicista ainda relata o incômodo 

da orientadora do grupo com tamanha diferença de tratamento: – Por que, por que que 

te tratam diferente, e não a relação igual com todo mundo, como se fosse, como se 

fosse... homem?  

 

Então, essas coisas ficam batendo na nossa cabeça, se contradizendo. Porque 

às vezes é bom, sabe, pra mostrar a feminilidade e mostrar assim. Ah, é bom 

ser um diferencial no grupo, assim, sabe? Mas, mas às vezes, às vezes eu 

penso assim também, [...] tem dias que eu gosto, tem dias que não gosto. É 

uma coisa contraditória comigo mesma, tem dias que como profissional, 

tamo aqui pra tocar e quero tá no mesmo nível, né, mulher e homem, a gente 

tá aqui, né, enquanto músicos, enquanto músicos de igual para igual. Então 

não tem que ficar com essas coisas. Então, tá vendo? É muito contraditório! 

(J. F., 21 anos).  

 

A análise também nos permitiu apontar diferenças entre mulheres e homens no 

fazer musical são-joanense. Acompanhando algumas diretorias através de Guerra 

(1968), percebemos que a inserção das mulheres se deu efetivamente a partir da década 

de 1960. A primeira diretoria da Filarmônica S. Joannense (1878) era composta por 

onze homens. A mesma situação se repetiu nos anos posteriores nas demais 

corporações. Por meio da pesquisa bibliográfica, evidenciamos a chegada das mulheres 

aos cargos de diretoria apenas em 1959, na Sinfônica. O primeiro cargo a ser ocupado 

foi o de secretária (Coelho & Vieira Silva, 2012). 

Duas entrevistadas participaram de diretorias; as duas chegaram à presidência 

após anos de secretariado. O mandato de presidente efetiva é de dois anos e cada uma 
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assumiu um mandato: L. A., 85, na Lira Sanjoanense e M. C. S., 80, na Sociedade de 

Concertos Sinfônicos. As duas musicistas consideraram a experiência como muito 

difícil. Essa posição afetou diretamente a participação de ambas: L. A. decidiu se afastar 

definitivamente da corporação (Coelho & Vieira Silva, 2012). M. C. S., por sua vez, não 

quer repetir a experiência: 

 

Mas foi uma experiência muito difícil, que eu nunca mais eu quero [risos] 

[...] Não sei porquê, se por causa da condição de ser mulher, as pessoas não 

respeitam muito não. Então [pausa], e agora falei também a diretoria eu não 

quero mais não, só quero participar (M. C. S., 80 anos). 

 

Quanto ao posto de maestrina ou regente, posição de coordenar e dirigir o grupo, 

Stella Neves
122

 é sempre uma referência. Desde 1977 dividiu a regência da Ribeiro 

Bastos com seu irmão José Maria Neves. Na época, devido a um problema de saúde do 

regente anterior (Emílio Viegas), José Maria, recém chegado da França, se ofereceu 

para assumir o cargo, contanto que Stella assumisse junto com ele: José Maria era o 

maestro titular, mas morava no Rio de Janeiro e vinha quando havia compromissos de 

missa solene. A Stella era quem lapidava a orquestra e o coral, punha o pessoal para 

aprender a cantar as músicas
123

 (Scalzo & Nucci, 2012, p. 38).  

Com a morte do irmão, em 2002, D. Stella, como era chamada, assumiu a 

regência, cuidou do Memorial Dom Lucas Moreira Neves e foi conselheira vitalícia e 

colaboradora do CEREM. Porém, ao ser questionada sobre o posto de regente, ela 

afirma se encontrar num papel masculino ou sem papel definido, sem existência própria:  

 

Não faz diferença não. É... eles...eles... quando eu tô aqui [na regência], eles 

não sabem se eu sou maestrina ou se eu não sou não [Risos] (M. S. N., 85 

anos).  

 

Segundo M. S. N., alçar o cargo de regente foi uma necessidade. Podemos 

ponderar que o sentido dado à experiência não foi de conquista, mas de dever a cumprir. 

Ser maestrina, nesse caso, não representa uma função intrìnseca a uma identidade 

individual, mas uma resposta afetiva à própria famìlia. 

                                                           

122 M. S. N., neste trabalho. 

 
123 Declaração de Marílio Miranda, professor do Conservatório Estadual de Música Pe. José Maria Xavier. 
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Por esse feito ela se tornou referência quando tratamos da regência feminina na 

região das Vertentes. Porém, ela não foi a única regente mulher: Anizabel Nunes 

Rodrigues de Lucas, a Bebel
124

, esteve à frente da Orquestra Ramalho de Tiradentes. 

Atualmente outro nome vem surgindo junto à regência: Mariana Jelen. Professora do 

Curso de Música da UFSJ, nascida em São Paulo, tornou-se a segunda regente da Banda 

Sinfônica do Santuário Bom Jesus de Matozinhos.  

No trabalho intitulado “Sempre tivemos mulheres nos cantos e nas cordas: uma 

pesquisa sobre o lugar feminino nas corporações musicais” 
125

 (Coelho, Viera-Silva & 

Machado, 2010), evidenciamos que o discurso, principalmente por parte dos homens, 

contém restrições sutis e diluídas quanto a esse tipo de ocupação feminina. As restrições 

de outrora ainda são encontradas de fato, embora contestadas em falas explícitas. É 

possível perceber certa formalidade na ocupação dos cargos de poder pelas mulheres, 

tanto na presidência quanto na regência. As prerrogativas masculinas tradicionais ainda 

se fazem presentes quando abordamos esse tema. Contudo, as musicistas, hoje, já 

discutem sobre suas práticas nos cargos de poder.  

Quando questionadas onde estão as mulheres nas corporações, cantos e cordas 

aparecem novamente no discurso. Desde os primeiros relatórios da pesquisa “Tradição e 

transformação no contexto histórico e sociocultural de São João del-Rei e região
”126

 que 

apontam e questionam a participação das mulheres, os principais lugares de atuação 

evidenciados são predominantemente o coro, flautas e violino. 

 

Mas sempre teve o grupo o... o grupo das mulheres, sempre teve [...] Nas 

cordas e no canto, sempre teve [...] (M. S. N., 85 anos). 

 

A maioria, a maioria tá na, no violino ou no coral, eu acho [...] Essas bandas 

é... que tão quebrando mais essa tradição, né, as bandas escolas (J. F., 21 

anos). 

 

Cantos e cordas aparecem tantas vezes no discurso que nos atrevemos a 

considerar seus múltiplos sentidos. Assim, “cantos” nos remete a exclusão (cada uma no 

seu canto), ou afastamento (mulheres encantoadas). “Cordas” nos lembra amarras, 

                                                           

124 B. L. neste trabalho. 

 
125 Trabalho apresentado no Encontro Clio Psyqué de 2010 e, em edição revista e completada, aceito para publicação 

em Fractal - Revista de Psicologia, UFF. 

 
126 Queiroz e Vieira-Silva (2005); Souza e Vieira-Silva (2006); Cruz e Vieira-Silva (2008). 
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limites (com a corda no pescoço). Impossível não associar os dois vocábulos aos 

espaços discretos e contidos tantas vezes reservados às mulheres nas corporações. Vale 

lembrar os cantos das igrejas, com seus palanques ensaios e apresentações. Isso vale 

para São João del-Rei, Tiradentes e Prados, pelo menos. 

Como foi colocado no Capítulo 2, na recente publicação de Scalzo e Nucci 

(2012), três mulheres são destacadas junto a onze homens que tiveram seus perfis 

retratados no livro. Quantitativamente elas representam apenas 21% dos destaques. 

Também por meio dessa publicação podemos acompanhar, a partir dos registros 

fotográficos, as corporações da região das Vertentes em recentes eventos. Nesses 

registros fica evidente onde elas estão.  

Em uma fotografia da Lira Sanjoanense (Anexo F; Figura F1), dos noventa 

músicos presentes, quarenta e seis são mulheres. Dessas, trinta e três estão no coro. As 

outras se dividem entre as cordas (oito violinos e um violoncelo), duas na flauta, uma no 

clarinete e uma na percussão. A mesma situação se repete nos registros da Ribeiro 

Bastos e da Sinfônica
127

.  

Nas bandas
128

, essa proporção é distinta. A Banda Theodoro de Faria foi uma 

das primeiras do país a admitir mulheres (Queiroz & Vieira Silva, 2005). Em um 

registro fotográfico (Anexo F; Figura F2), realizado durante o Inverno Cultural da 

UFSJ, em 2012, na apresentação comemorativa dos 110 anos da Banda, dos trinta e seis 

integrantes, onze eram mulheres. Elas tocavam flauta, requinta, clarinetes, saxofones 

(alto e tenores), trompete e percussão.  

 

Agora esses outros instrumentos trompa, trompete, aqueles, aqueles grandes 

que eu nem sei o nome, bombardino, tuba, nunca vi mulher aqui em São 

João. Nem na faculdade, nem nas bandas. [Pausa] Eu não sei nessas agora 

[...] nessas agora novas eu não reparei muito não, a dos Meninos de Dom 

Bosco, a do, de Matozinhos (J. F., 21 anos).  

 

Nas bandas são-joanenses as mulheres ainda são minoria, mas evidenciamos 

algumas subversões interessantes. As meninas das bandas uniformizadas usam a 

atividade musical afirmando a diferença de gênero, tal como descrito por Azerêdo 

                                                           

 
127 Nas outras corporações da região presentes nos registros (Lira Ceciliana, de Prados, Orquestra e Banda Ramalho, 

de Tiradentes) encontramos a mesma configuração. Em apenas um registro da Lira Ceciliana, evidenciamos uma 

jovem tocando contrabaixo.  

 
128 Embora reconheçamos a grandeza do cenário musical são-joanense, neste trabalho abordamos mais questões 

pertinentes às orquestras em detrimento das bandas em função da participação das entrevistadas.  
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(2007). Entre brincos e outros adereços, elas marcam presença com suas unhas pintadas. 

Como também já assinalado, as bandas tocam muitas vezes nas ruas e em procissões e, 

por isso, o uso de estantes para as partituras é inviável. Uma solução encontrada é 

afixar, utilizando pregadores de roupa, as partituras nas costas dos companheiros. O 

prescrito é prender os cabelos compridos em um coque, para não impedir a visualização 

das partituras. Porém, muitas vezes nos deparamos com alguns cabelos soltos.  

Não queremos assinalar com essas considerações apenas as proporções entre 

homens e mulheres nas corporações. Atualmente, quando falamos das orquestras 

amadoras são-joanenses, essas associações não fazem mais sentido. As mulheres já 

representam, quantitativamente, metade das orquestras Lira Sanjoanense e Ribeiro 

Bastos. Queremos simplesmente considerar que as mulheres estão sim presentes, mas 

concentradas em determinadas ocupações. O que não acontece no caso dos homens: eles 

se distribuem entre os vários instrumentos, estão no coro, nas cordas, madeiras, metais, 

percussão, na regência, etc. 

Como já apresentado, nas orquestras profissionais, as mulheres ainda são 

minoria. Para Pichoneri (2006), esse é ainda um espaço reservado preferencialmente aos 

homens. No entanto as ocupações das musicistas nos cantos e cordas se repetem. 

Se nos atentarmos às ocupações das musicistas entrevistadas, apenas uma 

instrumentista quebra com a tradição dos instrumentos ditos “tipicamente femininos”. 

Outras duas já ocuparam cargos até então pouco ocupados pelas mulheres: a regência. 

Foram entrevistadas duas pianistas (L. C., 89 anos, e J. B., 30); duas violinistas (L. S, 

24, e J. F., 21); três cantoras (C. M., 89, L. A., 85, e M. C. S., 80); uma flautista, cantora 

e regente (B. L., 68); outra regente (M. S. N., 85) e uma saxofonista (M. L. V., 50 anos). 

Contudo, nesse último caso, a própria musicista se questiona sobre a escolha do 

instrumento, apontando-o como um instrumento masculino. 

 

Até hoje tem pouquíssimas mulheres que tocam [saxofone], isso aí também 

me atraiu, achei interessante por esse fato, né? Porque é um instrumento 

tipicamente masculino, você vê poucas pessoas, poucas mulheres tocando 

(M. L. V., 50 anos). 

 

Ao longo da entrevista, J. F., aluna do Curso de Música da UFSJ, se questiona 

onde estariam as mulheres do curso: Eu tô pensando se tem a mesma quantidade de 

mulheres e homens. As diferenças entre homens e mulheres aparecem ao longo do seu 

discurso: 
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Tem muito, muita diferença na área do violão. Violão era só homem. Uma 

menina da minha sala entrou pra tocar violão. Porque violão eu acho que é, 

na, não sei, eu tenho até a sensação de que não é bem visto pra mulher, sabe? 

[...] Agora de violino, eu acho que é bem equilibrado. Violino [...] é um 

instrumento que, pelo contrário, eu acho que já é mais bem visto pra mulher 

e um certo preconceito por parte de homem [...] eu tinha essa sensação de 

que as mães gostavam mais que as filhas tocassem o instrumento do que, do 

que menino (J. F., 21 anos). 

 

Embora pesquisas (Gomes & Mello, 2007; Segnini, 2011) apontem que tamanho 

e força para se tocar determinados instrumentos é uma questão mais cultural do que 

física, essas diferenciações aparecem arraigadas no discurso das musicistas são-

joanenses. 

 

Já tá precisando que elas assumam também instrumentos mais masculinos 

como o contrabaixo, o tímpano (M. S. N., 85 anos). 

 

Mesmo em conversas informais foi possível perceber que, por vezes, os músicos 

internalizam significações imaginárias que transformam características físicas femininas 

em limites ao acesso a determinados instrumentos que, segundo eles, demandam 

maiores estatura e tamanho da mão (Coelho, Viera-Silva & Machado, 2010). 

Pichoneri (2006) e Segnini (2011) propõem que as diferenças entre homens e 

mulheres na música não levam de fato em conta a força física. E, segundo Gomes e 

Mello (2007), a questão das diferenças e/ou semelhanças na performance, interpretação 

e composição ainda é pouco explorada pela musicologia. 

Outro atravessamento de gênero na performance musical se refere à 

maternidade. L. S., 24 anos, mãe, contou que no dia a dia encontra muitas pessoas que 

questionam como se pode ser uma boa musicista e ainda cuidar dos filhos, como se as 

duas coisas não pudessem caminhar juntas. Todavia, ser mulher é ser desdobrável, 

como nos diz Adélia Prado (1976), em “Com licença poética”.   

 

[...] De ficar falando: – Nossa, coitada! Ela tem filho! Ela não dá conta! [...] 

Essas coisas eu ouvi muito [...] já falaram pra mim, assim. Ou então: – Você 

é muito doida, você teve três filhos e ainda faz faculdade. Sabe? Mas quem 

me conhece sabe [...] que eu dei conta, que fiz sem problemas (L. S., 24 

anos).  
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Percebemos que os atravessamentos são os mais variados possíveis, para casadas 

e solteiras, mães ou não, mais dedicadas ao estudo ou à performance, em função de 

comando ou subalterna. 

 

 

6.2.3 Geração: entre conflitos e solidariedade 

 

 

Uma característica comum ao fazer musical na região das Vertentes é a troca 

entre as gerações: Os mais velhos ensinam os mais novos, e assim a tradição se mantém 

(Scalzo & Nucci, 2012, p. 27). Ao investigar a categoria geração, as trocas e os conflitos 

apareceram no discurso. Decidimos apresentar essas considerações. 

Como a noção de geração é ampla, multifacetada e não coesa, adotamos a 

definição de Moreira (2001, p. 69) que, apoiando-se em Mannheim (1952), guarda essas 

características na sua conceituação: geração é o conjunto de pessoas que, tendo mais ou 

menos a mesma idade, estão identificadas pelas experiências históricas comuns através 

das quais produzem uma visão de mundo e uma gama de significações compartilhadas 

para os acontecimentos da vida.  

Partimos de uma pergunta (Com quem estou ou estava?), para apreender as 

diferentes gerações ou grupos com os quais cada uma das entrevistadas se identifica. É 

possível fazer o corte no momento em que as mudanças nos corpos das orquestras 

passam a ser um empecilho para a permanência de cada uma na corporação. Assim, 

quando voltou a cantar, L. A., 85 anos, foi convidada para integrar novamente a 

Sinfônica, mas decidiu participar apenas da Lira: já não era mais aquela Sociedade do 

meu tempo. Tudo gente mais nova [...]. 

Também para C. M., 89, a ausência de pessoas conhecidas ou da sua época se 

mostrou um obstáculo: 

 

Vai ficando sem companhia, as pessoas que tinham por aqui deixaram de, 

morreram, entraram outras pessoas, né? (C. M., 89 anos). 

 

Se para as mais idosas não se reconhecer em grupos jovens soa como obstáculo, 

para as mais novas o desafio é bem aceito, principalmente pela boa receptividade dos 
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companheiros com mais tempo de casa. O que não significa que não haja 

estranhamento.  

 
O que é mais difícil, não é por ser mulher, é por ser mais nova, às vezes nas 

orquestras tradicionais, geralmente, assim, causa um estranhamento no 

começo, mas o pessoal é muito receptivo também e rapidinho assim, você se 

incorpora ao grupo, né? [...] Incentivaram a continuar [...] (J. F., 21 anos).  

 

Na formação superior, o convívio de mais de uma faixa etária também foi 

evidenciado. Quando M. L. V., 50 anos, iniciou sua primeira graduação estava com 

quase quarenta anos e acreditou que a idade seria uma dificuldade. Porém, no Curso 

Música, ela percebeu que um ambiente repleto de pessoas mais jovens podia ser muito 

produtivo. 

 
Foi bom, assim, no meio de gente nova, diferente, um povo muito ativo na 

música, respirando música o tempo inteiro, eu achei muito legal (M. L. V., 50 

anos). 

 

Para as musicistas de idades intermediárias e para as mais jovens, as trocas 

foram muito positivas e, ao invés de paralisar, impulsionaram. Assim como em Moreira 

(2002), percebemos que as relações entre as gerações são marcadas por conflitos e 

solidariedades: ambos são motores que promovem o movimento transformador na 

história das gerações (p. 52).  

Percebemos alguns desses conflitos no cotidiano da atividade musical, 

principalmente nas orquestras. Mais uma vez, a relação amador versus profissional 

aparece nas falas. M. C. S., 80 anos, diz que os grandes grupos são muito volantes hoje 

em dia e que, para realizar um bom concerto, as orquestras dependem de enxertos de 

outros grupos. Uma possível causa disso, atribuída por ela, se refere aos músicos mais 

jovens que chegam e querem logo saber quanto que se paga.  

 

Aí então eu digo: – Ah meu filho, então a gente não precisa. Se eu fosse viver 

de música eu morria de fome, porque nunca ganhei nada de música (M. C. S., 

80 anos).  

 

M. C. S. aponta como obstáculo a ser transposto à renovação das corporações. 

Para ela, os componentes fixos envelheceram e os jovens não estão entrando na mesma 

proporção. Na visão de J. B., 30 anos, as corporações estão fadadas ao fim: 
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É o que acontece hoje em dia. Porque os fixos mesmo, os fixos mesmo já 

estão velhos; é o meu caso, é o caso de outros colegas (M. C. S., 80 anos). 

 

As pessoas que estão ali na Ribeiro Bastos, elas estão ali pra rezar e isso tá 

morrendo ali. As corporações estão morrendo, porque você não vê jovens, 

meninas jovens [...] Isso aí vai morrer com eles, vai morrer tipo daqui a 50 

anos levado com corpo fechado. Por que quem que vai tocar lá? (J. B., 30 

anos). 

 

O envelhecimento das orquestras é apontado também no discurso de J. F., 21 

anos. Para ela o coral tem mais membros fixos por ser composto em sua maioria por 

aposentados. Mais uma vez, a religiosidade aparece como o que mantém os membros 

mais velhos. Já para os mais jovens, segundo ela, essa questão não é tão relevante, já 

que, na visão técnica ou acadêmica, o principal objetivo é a atividade pela atividade.  

 

E na concepção dos músicos que estão mais num ambiente, né, acadêmico, às 

vezes no ambiente do conservatório, já tem aquela, não tem muito essa visão: 

– Eu vou tocar porque aqui na missa eu vou louvar a Deus. Às vezes até tem, 

mas é mais pela música mesmo (J. F., 21 anos). 

 

M. S. N., 85, apresenta uma visão mais otimista sobre a situação, acreditando na 

pedagogia da orquestra Ribeiro Bastos:  

 

Oitenta por cento são jovens. Eu tenho menino de 12 anos. E tenho uma 

pessoa de 85 anos. [...] a pedagogia do grupo é essa: o mais novo senta ao 

lado do mais velho [...] desde sempre (M. S. N., 85 anos).  

 

L. S., 24, toca na orquestra há doze anos e percebe a nítida diferença da época 

em que entrou e hoje. 

 

Na minha época vinha todo mundo, você via essa sala cheia assim, oh! A 

gente tinha que chegar cedo pra pegar lugar, sabe? Era assim. Porque não 

tinha lugar, era muita gente querendo tocar. Hoje infelizmente não acontece, 

tem que ficar implorando pro pessoal vir. É muito ruim isso (L. S., 24 anos).  

 

A preocupação com a renovação se estende à comunidade musical são-joanense. 

Em Scalzo e Nucci (2012), é possível encontrar outros depoimentos que relacionam a 

dificuldade em formar novos membros para as orquestras devido à forte vinculação 

sacra
129

. Hoje, convivem nas orquestras pessoas com formação e outras que não 

                                                           

129 Estamos com dificuldade de formar novos elementos que continuem essa tradição [...] é difícil pegar um aluno do 

conservatório hoje em dia e levá-lo para a orquestra. É difícil ter um jovem por três horas parado ali, tocando e 

ouvindo o padre falar - Marílio Miranda, professor do Conservatório (Scalzo & Nucci, 2012, p. 29).  
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frequentaram escola de música. O que pode ser uma solução, pode ser fonte de 

conflitos [...] (p. 29).  

Esses conflitos podem ser considerados intergeracionais ou são função do 

convívio de diferentes níveis de instrução ou formação dentro do mesmo contexto? 

Moreira (2002) propõe que os conflitos inter e intrageracionais são inerentes. Esses 

conflitos manifestam-se porque a afirmação de uma geração já pressupõe o 

desaparecimento de sua anterior e, também, pela dominação de uma sobre a outra.  

Se os níveis de formação mais elevados são característicos das gerações mais 

jovens, podemos então dizer que esses conflitos são sim intergeracionais. Há 

preocupação com a renovação dos grupos e há dificuldades de convívio entre músicos 

com diferentes níveis de instrução.  

Porém, não podemos esquecer as mudanças que essas relações possibilitam nem 

as trocas e a transmissão dos saberes. Essa última não é unidirecional, mas recíproca. 

Mesmo J. B., 30 anos, que participou durante pouco tempo da Ribeiro Bastos e 

encara as instituições com um olhar mais distante, reconhece o que aprendeu durante 

sua participação: 

 

Hoje em dia, tudo o que eu olho... eu olho para essas instituições... eu acho 

que é por isso, eu olho com uma certa distância e falo: – Nossa, não tem mais 

nada que posso aprender ali. Eu acho que justamente porque eu já aprendi o 

que eu tinha que ter aprendido, entendeu? [...] E ali [na Ribeiro Bastos] eu 

aprendi muita coisa de música, muita coisa assim, de prática de música... (J. 

B., 30 anos).  

 

Nas falas de L. S. e J. F., 24 e 21 anos, que saíram da Ribeiro Bastos em busca 

de um diploma, é possível identificar os impasses gerados por esse novo passo: 

conviver em dois ambientes, o amador e o profissional. Impasses que se refletem não 

apenas na vida pessoal, mas também na dinâmica da orquestra.  

 

Foi muito difícil. Eu e a Stella
130

, a gente batia de frente, assim. Chegou uma 

hora que a gente começou a bater de frente porque ela ficava xingando, 

falando que a gente era igual estrela. Começava a por defeito... (L. S., 24 

anos).  

 

M. S. N. era referenciada por conduzir a Ribeiro Bastos com “mãos de ferro”. 

Suas funções não se resumiam à regência. Segundo Vandelir Neves, sobrinho de M. S. 

                                                           

130 M. S. N. neste trabalho. 
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N., em depoimento à Gazeta de São João del-Rei
131

, ela era presidente da orquestra, 

tesoureira, responsável pela contratação de músicos, pelas viagens, pelo repertório e 

pelos arquivos. Além de copista das partituras oficiais, M. S. N. chegou a transcrever 

manualmente setenta missas. Sempre que questionados a seu respeito, os músicos da 

orquestra demonstram um misto de temor, respeito, amor e gratidão pela maestrina. As 

tensões relatadas por L. S. eram constantes e foram acompanhadas nas observações do 

cotidiano da orquestra e também nos depoimentos de outros membros.  

Ao longo da entrevista, a própria L. S. apresenta uma saída possível para 

conviver com o dilema amadorismo X profissionalismo: achar um meio termo. 

 

Você tem que... a gente que tá nos dois, a gente tem que achar um meio 

termo, porque tem coisa que o meio acadêmico dá valor e tem coisa que o 

amador dá valor que o acadêmico não dá. Então é... você juntar isso, se você 

consegue, você... sabe? Eu agora me encontro assim (L. S., 24 anos).  

 

L. S. e J. F. representam as muitas crianças são-joanenses que foram 

matriculadas no Conservatório no final da década de 1990, por incentivo dos pais. As 

duas foram levadas por professores para a orquestra Ribeiro Bastos e atuam na 

corporação até hoje. Em suas falas, citam os colegas de universidade e companheiros de 

orquestra. Muitos se mudaram de São João del-Rei, mas sempre que podem participam 

das festividades. 

Nesse ponto, a história se repete e a solidariedade aparece. Ela é fruto dos 

vínculos e do sentimento de pertença a uma coletividade (Moreira, 2002). Mesmo 

aqueles e aquelas que não estão presentes no dia a dia das corporações, acabam 

voltando para dar sua contribuição, de uma forma ou de outra. Assim nasceu o Curso de 

Música da UFSJ e os projetos de extensão voltados para as corporações.  

Também devemos destacar que, no contexto não estritamente religioso, as 

movimentações são diferentes. As bandas, por exemplo, são verdadeiros exemplos de 

formação musical democrática e eficiente, formam seus próprios músicos a partir de 

crianças das comunidades (Scalzo & Nucci, 2012). Só a Banda Theodoro de Faria 

atende por volta de quarenta alunos. Nos eventos é possível perceber que a média de 

                                                           

131 Entrevista concedida ao jornal Gazeta de São João del-Rei, em 04 de maio de 2013, para o artigo “Adeus a 

Maestrina da Ribeiro Bastos”. Recuperado em 10 de dezembro de 2013, de http://saojoaodelreitransparente.com.br/ 
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idade dos participantes é muito inferior à das orquestras. Os solistas da Theodoro, por 

exemplo, estão na faixa de vinte anos.  

B. L., 68 anos, é o exemplo de quem participou e ainda participa dos dois 

contextos, das bandas e das orquestras. Nascida dentro de uma banda, filha de músico, 

irmã de músicos, membro da Lira, lembra-se das trocas com Mercês Bini, professora, 

colega e amiga:  

 

Foi minha professora de piano também no Conservatório, foi minha colega 

no curso de professor de Música. Aqui é assim: horas você é colega, horas 

você é aluna (B. L., 68 anos).  

 

Ainda dentro da categoria geração, evidenciamos as influências que algumas 

musicistas relataram ao longo das entrevistas. L. A., 85 anos, apontou Ângela Maria, 

Dalva de Oliveira, Bidu Sayão e Maria Callas como suas principais fontes de 

inspiração. Das musicistas da cidade, ela se recorda principalmente das cantoras Jupira 

Raposo e Marta Hilário. J. B., 30 anos, que participou durante algum tempo do coro da 

Ribeiro Bastos, citou a influência da MTV (Music Television) na sua escolha pela 

música.  

 
E aí tinha MTV em casa, ficava escutando banda, eu era uma, uma 

adolescente muito ligada em coisas é... da contemporaneidade minha da 

época (J. B., 30 anos). 

 

Ao longo de todo o trabalho árduo de análise e de imersão no discurso nos foi 

possível conhecer com mais propriedade cada história e como ela está inserida numa 

rede complexa. Como essas histórias se cruzam, se esbarram se distanciam, se renovam. 

No percurso realizado também pudemos perceber como as experiências são 

incorporadas e como elas refletem na construção da ordem social.  

Apresentaremos a seguir nossa tentativa de identificar no discurso as principais 

características correspondentes às quatro gerações propostas por G. Ferrari (1874): 

precursora, revolucionária, reativa e resolutiva.  

 

 

6.3 As mulheres, as gerações e a atividade musical 
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A noção de geração representa a mediação entre o tempo individual e o tempo 

de todos. Assim sendo, os sujeitos são marcados por aquilo que receberam de seu tempo 

e também por seus contemporâneos (Moreira, 2002). 

Consideramos como “precursoras” as musicistas na faixa etária de 80 a 90 anos, 

por serem as mais antigas na atividade musical. Não nos esquecemos daquelas primeiras 

mulheres evidenciadas desde 1879 na atividade musical pública são-joanense. Porém L. 

C., C. M., L. A., M. S. N. e M. C. S. são as “precursoras” das gerações de musicistas 

que as sucederam. Nascidas entre 1924 e 1933, essas mulheres compartilham a mesma 

educação, algumas estudaram no Colégio João dos Santos e as que tinham melhores 

condições financeiras se formaram pelo Colégio Nossa Senhora das Dores. Participaram 

então do Orfeão do Colégio. L. A. fez parte do primeiro Orfeão, em 1944 (Anexo D; 

Figura D7). 

Das cinco musicistas com idade acima de 80 anos, três participaram da Lira e da 

Sinfônica. Duas delas participaram do boom das operetas realizadas pela Sinfônica entre 

1960 e 1973. M. C. S. desempenhou a função de ponto e C. M. atuou em “Sonho de 

valsa” e “A viúva alegre” (Anexo D; Figura D8). L. C. participou pouco das 

corporações, mas tocou em inúmeros recitais e concertos (Anexo G; Programa G1) no 

Teatro Municipal. Seu primeiro concerto ocorreu em 1933, aos nove anos de idade 

(Guerra, 1968). Lembra-se dos amigos e companheiros na música, os irmãos Cavalcante 

– Nilce, Dulce e Mozart – e da professora e amiga, Mercês Bini Couto.  

Nesse grupo de mulheres, evidenciamos características muito semelhantes, como 

as interdições, o casamento como um impedimento, os nervosismos, a insegurança. 

Entretanto, pontos divergentes também foram notados.   

Dentre as musicistas que se casaram, M. S. N. nunca abandonou a música. Para 

ela o casamento não representou um obstáculo, talvez por ter convivido com a tradição 

musical familiar e por ter se casado com um músico e companheiro de orquestra. Pelos 

papéis assumidos, foi preciso coragem e uma postura rígida, segundo ela mesma: um 

espelho para os demais. Pelos seus 73 anos ininterruptos na música, podemos evidenciar 

traços da geração “revolucionária” em sua trajetória.  

Já B. L., 68 anos, num movimento intermediário, compartilhou com a primeira 

geração algumas experiências, como ter participado das operetas nos anos 1960 e 1970. 

Ainda muito jovem atuou em “Sonho de valsa”, “A viúva alegre” e “Princesa das 
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Czardas”. Ela se lembra que precisou de autorização judicial para viajar a primeira vez 

com a Sinfônica, porque tinha apenas quinze anos na época. Em “Conde de 

Luxemburgo”, representou papel de destaque. Também conviveu com a lendária 

pianista D. Mercês, amiga de quem se recorda com carinho. 

Mas podemos considerar B. L. uma representante da geração “revolucionária”: 

ela bateu o pé a favor da música, o que não aconteceu com a maioria das precursoras e 

ainda se dividiu entre muitas tarefas para dar conta dos compromissos: casa, filhos, 

trabalho, aulas no Conservatório, cursos de especialização, entre tantas outras 

atividades.  

Em 2010, B. L. e seus dois irmãos receberam uma homenagem do Projeto 

Atitude Cultural, com apoio da CEMIG, pelos anos de dedicação à música: Ser nobre é 

ter identidade. Homenagem à família de musicistas. São João del-Rei agradece.  

Não podemos deixar de considerar os movimentos sociais das décadas de 1960 e 

1970. Principalmente o feminismo e a contracultura são marcas dessa geração 

“revolucionária” que tem B. L. como principal representante entre as musicistas 

entrevistadas. As lutas por condições igualitárias abriram a discussão e, embora 

saibamos que nem todas as mulheres viveram intensamente as experiências de se 

vincular a um movimento, justamente pelo caráter não monolítico das gerações, 

vestígios daqueles anos podem ser percebidos nas trajetórias de muitas delas. 

M. L. V., 50 anos, também tem um pé na geração “revolucionária”. No inìcio da 

carreira como professora no Conservatório, mesmo o regime sendo contratual e sendo 

ela auxiliar de enfermagem formada, a música era a sua primeira escolha profissional. 

E, depois de treze anos lecionando flauta doce e transversal, ela decidiu aprender um 

novo instrumento: o saxofone. Hoje, dando aula nessa área, ela vivencia as dificuldades 

que a escolha lhe impõe. O ciúme dos colegas homens é um exemplo que ela relata.  

Por outro lado, é possível perceber traços conservadores e, portanto, reativos, em 

seu discurso. Sua entrada no Curso Superior de Música, por exemplo, não representa 

uma escolha puramente pessoal. Assim como outras colegas de trabalho, M. L. V. se viu 

esbarrando em exigências do Estado para que todos os professores do Conservatório 

fossem habilitados, ou seja, ter apenas o curso técnico já não era suficiente para lecionar 

na escola. Embora tenha adiado esse passo, em 2011 ela entrou para o Curso de Música 

da UFSJ como portadora de diploma, pois já era graduada em Filosofia. Porém bateu-

lhe a insegurança e o medo de não conseguir administrar casa, trabalho e estudos. 
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No discurso de J. B., 30 anos, encontramos um predomínio de características da 

geração “reativa”. Embora ela seja totalmente contra a organização dos grandes grupos 

musicais das Vertentes e tenha uma visão completamente diferente de quem atua nesse 

segmento, ela acredita que seus dois anos no coro da Ribeiro Bastos serviram como 

experiência. Diferentemente das outras entrevistadas, ela diz acreditar que essas 

instituições estão fadadas ao fim e se posiciona veementemente na contraposição 

profissionalismo/amadorismo: para ela, as corporações escravizam seus membros.  

Por outro lado, ela retorna à primeira geração nos planos para o futuro: seu 

desejo é dar aula particular de piano. Ela se volta às precursoras, mas ao mesmo tempo 

se mostra resistente a mudanças. Ela abdicou tentar mudar a realidade da música em 

São João del-Rei, tanto nas corporações quanto no Curso de Música. J. B. enxerga 

falhas e problemas graves em relação ao Curso; ela e o irmão chegaram até a denunciar 

um professor do Departamento de Música da UFSJ; contudo, desistiram de dar 

prosseguimento a essa ação. Ela acredita que há um ranço que impregna as relações na 

cidade e se diz cansada de se indispor com as pessoas na busca por mudanças.  

Olhar as relações intergeracionais do ponto de vista das continuidades e 

descontinuidades também se aplica aos movimentos sociais (Gonçalves & Pinto, 2011). 

Atualmente, nos próprios movimentos que se intitulam “feministas”, nos deparamos 

com retrocessos. Algumas reivindicações nos remetem à II Onda do Movimento 

Feminista. As críticas ainda se voltam ao direito sobre o próprio corpo: ainda se luta por 

liberdade sexual; ainda batemos na tecla de que a mulher vítima de estupro é vítima e 

não culpada; lutamos pela legalização do aborto; por exibir ou não os pelos do corpo; 

contra a ditadura da beleza e a manipulação de fotos em campanhas publicitárias, etc. 

Algumas bandeiras não foram conquistadas, por isso se recua. 

Embora se tenha avançado muito nas discussões sobre gênero, a agenda política 

do movimento não mudou tanto nos últimos 20-30 anos (Gonçalves & Pinto, 2011). 

Porém, assim como nas décadas politicamente carregadas, a ida às ruas vem se 

mostrando uma estratégia eficaz na luta contra os machismos e os preconceitos. A 

Marcha das Vadias, ou SlutWalk, é a prova disso. Desde 2011, o projeto que surgiu no 

Canadá, vem ganhando espaço nas cidades brasileiras na luta pela violência contra a 

mulher (física, sexual, psicológica), contra os preconceitos de gênero, contra homofobia 

e a ordem heteronormativa, entre tantas outras lutas. Assim, percebemos que até mesmo 

dentro dos movimentos encontramos uma oscilação em espiral, jamais linear.  
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Perante as gerações aqui apresentadas, L. S. e J. F. representam a geração 

“resolutiva”, aquela que consegue produzir soluções inovadoras para os impasses. São 

muito dinâmicas e estão absorvidas numa cultura imediatista. A abertura do Curso de 

Música da UFSJ representou uma conquista para essas jovens que cresceram no 

percurso Conservatório e Orquestra. Com a facilidade do acesso a canais de vídeos 

online, como o Youtube, elas podem se aperfeiçoar conferindo apresentações de 

violinistas renomados a qualquer hora.  

J. F. é a primeira geração de mulheres de sua família a entrar para a universidade 

e se profissionalizar. A relação com as mulheres da família se mostrou evidente em sua 

fala, assim como as mudanças no interior das famílias e a possibilidade de 

profissionalização e realização pessoal da mulher. A tensão rebeldia X submissão se 

mostrou clara: a mãe voltou a estudar, mas enfrentou as resistências do companheiro. 

Sua entrada no mercado de trabalho também foi tardia por conta da criação dos filhos e 

da não aceitação do marido de suas atividades fora de casa. A mãe então projetou na 

filha seus desejos; a atividade musical é um deles.  

J. F. foi muito incentivada pelos pais, principalmente pela mãe que acompanhou 

de perto seus estudos. Hoje é motivo de orgulho e exemplo: a mãe que sempre sonhou 

em aprender música agora vê a filha como professora.  

L. S. teve sua primeira filha ainda muito jovem, aos 16 anos. Aos dezoito, em 

época de vestibular, engravidou da segunda. Não seguiu adiante com a vontade de 

cursar Engenharia Civil, pois teria que se mudar da cidade, mas, devido a sua trajetória 

no Conservatório e na Ribeiro Bastos como violinista, se inscreveu na primeira turma 

de Música da UFSJ. Passou e sentiu na pele o cansaço do desafio: conciliar a 

maternidade e o ingresso na faculdade. 

Na criação das duas primeiras filhas, L. S. contou exclusivamente com a ajuda 

da mãe; o pai das meninas nunca foi presente. Quase no final da graduação, ela 

engravidou do terceiro filho e, hoje, se desdobra na criação dos três, agora com a ajuda 

do noivo. Está sempre correndo e com a agenda lotada: está terminando a graduação; é 

violinista da Ribeiro Bastos, spalla da orquestra da Universidade, participa da Sinfônica 

e do grupo Capela Del Rey, dá aulas de violino, toca em casamentos e eventos, viaja 

com as corporações e pretende fazer Mestrado. Ela se encontra nesse turbilhão e, 

mesmo ainda tão jovem, diz que atingiu seus objetivos como mãe, instrumentista e 

educadora musical. 
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Percebemos que L. S. está envolvida em múltiplas atividades, assim como 

propõe Segnini (2011). Viver de música para essa geração é o resultado de muito 

trabalho, tarefa não alcançada pelas precursoras, como bem pontuou M. C. S. em seu 

depoimento.  

Acompanhando esses trajetos fica cada vez mais claro como as gerações estão 

interconectadas. Os elos entre passado, presente e futuro ora se misturam, ora se 

dissipam, ora se refletem.  
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CAPÍTULO 7. EM BUSCA DE CONCLUSÕES PROVISÓRIAS – 

 NOTAS SOLTAS: SERÁ QUE VAI DAR SAMBA? 

 

 

Ao final deste extenso percurso, gostaríamos de salientar que a análise 

apresentada e as articulações propostas são apenas uma aproximação entre tantas outras 

possíveis. A análise do discurso nos permitiria uma gama bem mais extensa de análises. 

Mas a construção de cada uma seria sempre determinada pelo olhar e pela implicação 

do pesquisador relativos ao material e ao tema. 

Este capítulo apresenta conclusões provisórias, inclusive porque os contextos 

investigados sofrem mudanças constantes. A criação do Curso de Música, um 

acontecimento recente na cultura musical das Vertentes, e a possibilidade de 

profissionalização na área, sem a necessidade de se deixar São João del-Rei, fomentam 

as discussões sobre a música que é realizada na cidade. Podemos dizer que há cisões 

entre aqueles que lutam pela preservação da tradição musical tricentenária e aqueles que 

acreditam que a tradição precisa ser sim alimentada, mas também restaurada.  

Outra perspectiva que nos faz acreditar no caráter provisório, datado, de nossos 

resultados é identificar que nosso trabalho é apenas um recorte desse campo amplo de 

investigação. Conversamos e conhecemos determinadas mulheres, cada uma com sua 

singularidade e com questões que lhes são próprias. Portanto, soaria presunçoso dizer 

que abarcamos todas as questões que a discussão sobre participação delas na atividade 

musical são-joanense encerra. 

Gostaríamos de salientar também que não temos propriedade para discutir 

assuntos específicos à atividade musical. Por isso nossa análise é bem situada, bem 

localizada. Buscamos compreender questões referentes a essas mulheres, são-joanenses, 

representantes de uma cultura musical única, circunscritas num cenário específico. 

Mais uma vez a tradição musical aparece associada ao grupo familiar. As 

primeiras referências elencadas pelas musicistas são-joanenses se referem ao grupo 

primário. Essa relação estreita com a música vem formando músicos ao longo de 

inúmeras gerações. E mesmo que o processo não seja contínuo entre as famílias, 

podemos dizer que as relações familiares têm uma grande contribuição na manutenção 
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da tradição musical da região. Um ponto a ser evidenciado são as referências dessas 

musicistas: pais, avôs, bisavôs, tios, vizinhos, irmãos. Uma única musicista (M. L. V.) 

enumerou sua mãe como estímulo para a atividade musical. 

O sentimento de pertença a uma linhagem e a um grupo também foi assinalado 

quando nos referimos a como essas musicistas se constituem e como elas se veem. Não 

ser aceita em um grupo também se mostrou significativo na construção e na 

desconstrução das suas identidades. 

Por outra via, se reconhecer na atividade e se autodenominar musicista não 

representou tarefa fácil, principalmente para as musicistas universitárias. Percebemos 

que, no meio acadêmico, as cobranças quanto à performance são muito maiores que nas 

corporações. Consequentemente, nesse contexto, pressão, dedicação e autocrítica 

também são maiores. Apenas uma das universitárias se reconheceu como uma boa 

musicista.  

Percebemos que a configuração das corporações da região das Vertentes vem 

sendo alterada. Hoje, diferentemente do início do século XX, a presença de mulheres 

nas orquestras sacras já representa metade de seus componentes. Nas bandas, onde a 

participação das mulheres se dá juntamente a um grupo composto em sua maioria por 

homens, esse movimento é mais lento, mas já assume um caráter de renovação. Se ainda 

não podemos dizer que quantitativamente elas se equiparam aos instrumentistas do sexo 

masculino, percebemos que até mesmo atividades e postos sempre associados aos 

homens estão sendo desempenhados por elas, como no caso de execução de alguns 

instrumentos (saxofone e trompete), a regência e os solos.  

Os resultados da análise revelam diferenças de gênero dentro das corporações, 

associadas principalmente a diferenças biológicas, numa visão essencialista das 

mulheres. Essas diferenças ainda são associadas a tamanho e força. Os pais e as 

representações dos instrumentos ainda influenciam na escolha dos mesmos.  

Apesar das mudanças, o discurso referente ao “tipicamente feminino” 

permanece nas gerações mais jovens. Essas concepções se mostram arraigadas nas falas 

e também nas ocupações. As mulheres ainda se concentram no coro, cordas e madeiras, 

e ainda não adentraram nos metais, nas orquestras amadoras são-joanenses nem nas 

orquestras profissionais investigadas. Quanto ao curso de Música da UFSJ, não 

chegamos uma visão geral de onde estariam as mulheres.  
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Percebemos também que as interdições sofridas pelas mulheres musicistas foram 

se tornando mais leves, mas não podemos dizer que são coisa do passado. Hoje não há 

mais restrições quanto à escolha da Verônica, papel de destaque na Semana Santa. 

Porém, o casamento ou as relações amorosas ainda são barreiras para a realização da 

atividade musical. Contudo, atualmente, se casar e, concomitantemente, permanecer na 

atividade é uma opção; assim como não se casar.  

Podemos pensar então na formação profissional como possibilidade para as 

gerações mais novas. Mas também podemos pensá-la como uma exigência da ordem 

social atual. O próprio Conservatório, que oferece uma formação técnica, hoje exige 

formação superior de seus professores. Essas exigências não representariam uma 

disciplinarização dos corpos? Ou seja, na disputa para se inserir no mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo, talento não é suficiente. A necessidade de qualificação ecoa 

como uma imposição da ordem atual.  

Em nosso cotidiano vivenciamos situações tão engessadas que muitas vezes não 

nos damos conta de como estamos sendo atravessados por gênero. Que as discussões 

atuais nos permitam pensar em um mundo pós-gênero, não como um sonho utópico, 

como propôs Haraway (1990). Mas um mundo no qual gênero não paralise nem 

dificulte. Que os exemplos arquitetônicos, como o dos banheiros públicos, tão 

recorrentes nos dias atuais, que nos separam em duas filas ou dois locais em função da 

manifestação de gênero e da sexualidade, representem exemplos de respeito à 

identidade do outro e não mais de segregação e constrangimento, como ainda 

vivenciado todos os dias por travestis e transexuais. 

Ainda bem que estamos acordando, abrindo os olhos e percebendo que certas 

convenções não fazem sentido e nos forçam a continuar dentro dos binarismos 

macho/fêmea, homem/mulher, masculino/feminino. Só fazem sentido dentro de uma 

lógica violenta e opressora. Mas será que queremos continuar compactuando com essa 

lógica? 

Hoje, mais do que nunca, desejamos viver em uma sociedade em obras, na qual 

todos possam trabalhar juntos por uma sociedade livre do machismo e de tantos 

preconceitos que nos aprisionam, nos cerceiam e nos subjugam. Que as mulheres 

possam transitar livremente dentro das corporações, sem essa ou aquela antiga 

concepção de “instrumento de mulher” ou “lugar de mulher”. Hoje, lugar de mulher é 

onde ela(nós) quiser(mos). 
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A formação superior em Música também se apresenta como fonte de conflitos. A 

abertura do Curso de Música à cidade causou desconfiança e estranhamento. Pensava-se 

que a chegada do academicismo acabaria com a música tradicional. Após todo o 

percurso histórico que realizamos neste trabalho, foi possível perceber um longo espaço 

de tempo entre as implantações de novos contextos formais de desenvolvimento musical 

na cidade: o hiato entre a criação do Conservatório e a abertura do Curso de Música da 

UFSJ é de mais de cinquenta anos. Estranho soaria dizer que a integração e o diálogo 

com as corporações (quase tricentenárias) seriam fáceis.  

Dentro das corporações investigadas, evidenciamos os conflitos advindos da 

convivência entre músicos de diversos níveis de formação. Porém, é interessante 

pensarmos também na via da socialização reversa, como apontada por Moreira (2001), 

como aquela em que os mais jovens transmitem práticas aos mais velhos. Essas relações 

deveriam ser mais exploradas dentro dos grandes grupos musicais.  

Assim como o retorno de músicos à cidade, essas trocas podem e devem ser 

vistas como expressão de solidariedade. As trocas devem ser exploradas em diferentes 

vias. São nessas trocas que nascem os bons projetos.  

Quando nos referimos às gerações devemos levar em consideração os 

movimentos de ir e vir e as mudanças no interior das famílias. Assim como falamos de 

identidades múltiplas, hoje também dizemos de famílias múltiplas. Portanto, não 

queremos com nossa análise condenar nenhuma de nossas colaboradoras a 

“precursoras”, “revolucionárias”, “reativas” ou “resolutivas”. Nosso objetivo se resumiu 

a tentar identificar no discurso dessas mulheres características que se aproximem de 

cada uma das gerações envolvidas na mudança social, como propõe Ferrari (1874).  

Queremos enfocar que nem tudo são flores nas trajetórias. Afinal, não nos 

propusemos a escrever um romance com o tão esperado felizes para sempre. 

Abordamos com este trabalho mulheres reais, histórias reais, trajetórias reais, com séries 

inesgotáveis de contradições, com suas “cruzes e suas luzes”, como pontuou Dona C. 

M. (89 anos). Como fios emaranhados, as gerações são tecidas pela mesma roca. E 

assim, a roda da vida continua girando indefinidamente.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questão norteadora: 

 *Você poderia me contar um pouco sobre sua trajetória musical ou como a música 

entrou na sua vida? 

 

Pontos de orientação: 

-Escolha da função (escolha do instrumento) 

-Estado civil 

-Dificuldades em seguir a carreira musical e conciliar outras atividades 

-Preconceito  

 

  



174 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “O FEMININO ENTRE SONS E 

SILÊNCIO: O DISCURSO DE MULHERES NO CENÁRIO MUSICAL DE SÃO 

JOÃO DEL REI”.  

 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação 

é importante. O objetivo deste estudo é conhecer diferentes gerações de musicistas e 

compreender como questões específicas às mulheres ocorrem em cada geração; suas 

possíveis semelhanças e diferenças. E caso você participe, será necessário conceder a 

autorização para a realização de entrevistas; autorização para a gravação e transcrição 

das mesmas e sua utilização no estudo supracitado.  

 

 (X) Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

( ) Há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado sobre os risco ou 

desconfortos que poderão ocorrer ao participar do estudo.  

 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela 

sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de 

sua responsabilidade. Seu nome aparecerá, garantindo maior contribuição para a história 

da música em São João del-Rei, apenas se você conceder autorização : 

 

□ Meu nome aparecerá; 

□ Aparecerá apenas minhas iniciais; 

□ Prefiro a utilização de um nome fictìcio; 

 

*Autorizo a utilização de fotos pessoais e outros registros  

□Sim 

□Não 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento 

a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do 

estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que 

meu nome só será divulgado se eu consentir, que não terei despesas e não receberei 

dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo.  

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

 _______________________________________             __________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                    Documento de identidade 

 

____________________________________________ 

Mayara Pacheco Coelho (pesquisadora responsável) 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (35) 9119-5682 

Telefone de contato do Comitê de Ética: (32) 3379-2594 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS E IMAGENS DE 

TERCEIROS 

 

Eu____________________________________________________________________, 

portadora do documento de identidade 

_____________________________________________________________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefìcios da pesquisa: “O FEMININO ENTRE SONS E SILÊNCIO: O 

DISCURSO DE MULHERES NO CENÁRIO MUSICAL DE SÃO JOÃO-DEL 

REI”, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem 

como de estar ciente da necessidade do uso do depoimento de 

________________________________________________________AUTORIZO, 

através do presente termo, os pesquisadores (Mayara Pacheco Coelho, Marcos Vieira 

Silva e Marília Novais da Mata Machado) a utilização do material para fins científicos e 

de estudos (dissertação, livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores e da pesquisa, acima especificados 

 

O nome ____________________________aparecerá, garantindo maior contribuição 

para a história da música em São João del Rei, apenas se você conceder essa autorização 

específica: 

 

□ Seu nome aparecerá; 

□ Aparecerá apenas suas iniciais; 

□ Prefiro a utilização de um nome fictìcio; 

 

AUTORIZO também a utilização de fotos pessoais e outros registros: 

□Sim 

□Não 

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

 

_______________________________________             __________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                 Documento de identidade 
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____________________________________________ 

Mayara Pacheco Coelho (pesquisadora responsável) 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (35) 9119-5682 

Telefone de contato do Comitê de Ética: (32) 3379-2594 
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ANEXO A: CONJUNTOS MUSICAIS SÃO-JOANENSES, SÉCULO XX 

 

 
Figura A 1 - Banda Jazz Continental (Exposição permanente do CEREM). 

 

 
Figura A 2 - Athletic Jazz, 1944 (Exp. Permanente do CEREM). 
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Figura A 3 - Irmãos Santos no conjunto Athletic Jazz (Arquivo pessoal M. C. S.). 
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ANEXO B: CONTEXTOS DE EXPRESSIVA ATIVIDADE MUSICAL 

 

 
Figura B 1 - Lira Sanjoanense em turnê pelo sul de Minas, Praça de Esportes Varginha, 1960 (Arquivo 

Pessoal M. C. S.). 

 

 
Figura B 2 - Coro Lira Sanjoanense, 1973 ( São João del-Rei Transparente). 
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Figura B 3 - Orquestra Lira Sanjoanense, 1986 (São João del-Rei Transparente). 

 

 
Figura B4 - Lira Sanjoanense no Teatro Municipal, 2009 (Arquivo da pesquisa). 
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Figura B5 - Integrantes da Lira Sanjoanense Festa de Nossa Senhora da Boa Morte, 2012 (Arquivo Lira 

Sanjoanense). 

 

 
Figura B6 - Ribeiro Bastos, Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, São João del-Rei, 1983 (Neves, 

1984). 
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Figura B7 - Ribeiro Bastos, Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, São João del-Rei,  2009 (Arquivo da 

pesquisa). 

 

 
Figura B8 -Ribeiro Bastos em missa durante a Semana Santa, Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, 

São João del-Rei (Scalzo & Nucci, 2012, p. 151). 
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Figura B9 - Concerto em comemoração aos 100 anos de nascimento de Martiniano Ribeiro Bastos e os 35 

anos de regência de Stella Neves, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, São João del-Rei, 2012 (Arquivo 

Ribeiro Bastos). 

 

 
Figura B10 - Último registro anual da Orquestra Ribeiro Bastos com a presença da maestrina Stella Neves, 

2013 (Arquivo Orquestra Ribeiro Bastos). 
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Figura B11 - Colocação da Pedra Fundamental da sede da Sinfônica, 1935. (Museu Regional de São João del-

Rei). 

 

 
Figura B12 - Estandarte da S.C.S, Semana Santa Cultural, 2011.(São João del- Rei Transparente). 
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Figura B 13 - S. C. S. 80 anos – Teatro Municipal, 2011 (São João del-Rei Transparente). 

 

 
Figura B 14 – Estandarte da OPL (Arquivo OPL). 
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Figura B 15 - Apresentação da OPL na sede (Arquivo OPL). 

 

 
Figura B 16 - Estandarte Lira do Oriente. Encontro Bandas de Cá, 2009 (Arquivo da pesquisa). 
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Figura B 17 - Banda Theodoro de Faria, sem data especificada (São João del Rei-Transparente). 

 

 
Figura B 18 - 110 anos Theodoro de Faria, Inverno Cultural, 2012 (Cobertura ufsj.edu). 
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Figura B 19 - Missa campal oferecida pelo povo são-joanense aos integrantes do 11º. R.I. que estavam de 

partida para a Itália (14 de fevereiro de 1944) (Facebook- A Antiga São João del-Rei!). 

 

 
Figura B 20 - Banda do 11º Batalhão, 07 de setembro de 2008 (Arquivo da pesquisa). 
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Figura B 21 - Banda do 11º Batalhão, 30º Semana da Música, 2011, (São João del-Rei Transparente). 

 

 
Figura B 22 - Banda Municipal Santa Cecília, Anos 1970 (Acervo Antonio F. Giarola). 
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Figura B 23 - Banda Municipal Santa Cecília, 07 de setembro de 2008 (Arquivo da pesquisa). 

 

 
Figura B 24 - Banda Salesiana Meninos e Meninas de Do Bosco, 2012 (Arquivo da Banda). 
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Figura B 25 - Ensaio da Banda Sinfônica do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, 2009 (Arquivo da 

Pesquisa). 

 

 
Figura B 26 - Banda Sinfônica do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, II Encontro de Bandas de Prados, 

2012 (Scalzo & Nucci, 2012, p. 201). 
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Figura B 27 - Conservatório Estadual Pe. José Maria Xavier, 1953 (Palhares & Christófaro, 1963, p.99). 

 

 
Figura B 28 - Fachada do Conservatório Estadual Pe. José Maria Xavier, 2014 
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Figura B 29 - Banda Sinfônica do Conservatório, Brasília, 2013 (Arquivo Pessoal M. M.). 

 

 
Figura B 30 - Fachada do CTAN/UFSJ 
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Figura B 31 - Interior do prédio do Curso de Música da UFSJ, CTAN (Scalzo & Nucci, 2012, p. 211). 
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ANEXO C: MUSEUS E EXPOSIÇÕES 

 

 
Figura C 1 - Sala Expositiva do Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, CEREM (Scalzo & 

Nucci, 2012, p. 103). 

 

 
Figura C2 - Exposição A Música, o Museu e a Cidade, setembro de 2012 a março de 2013, Museu Regional de 

São João del-Rei ( Arquivo da pesquisa). 
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Figura C3 - Contrabaixo fabricado pelo luthier João Onofre, 1948, Arquivo Orquestra Ribeiro Bastos 

(Arquivo da pesquisa). 

 

 
Figura C4 - Tímpano do século XVIII, Arquivo Orquestra Lira Sanjoanense (Arquivo da pesquisa). 
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ANEXO D: MULHERES NA MÚSICA SÃO-JOANENSE 

 

 
Figura D 1 - Stella Neves (M. S. N.) como Verônica, Semana Santa de 1950, Procissão do Senhor Morto 

(Museu da Pessoa). 

 

 
Figura D2 - Verônica canta durante a Procissão do Enterro do Senhor, Semana Santa São João del-Rei, 

(Scalzo & Nucci, 2012, p. 121). 
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Figura D3 - Orquestra do Teatro Municipal de São João del-Rei, 1910 (Guerra, 1968). 

 

 
Figura D4 - Mercês Bini Couto, pianista (Guerra, 1968). 
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Figura D5 - Segunda Audição, alunas Piano e Canto, Profa. Mercês Bini Couto (vestido preto, ao centro), 

1954 (Acervo Conservatório Estadual Pe. José Maria Xavier). 

 

 
Figura D6 - Jupira Raposo, cantora (Guerra, 1968). 

 



201 

 

 
Figura D7 - Lilia Assis (L. A.), (primeira fileira de cima para baixo, última à direita) no Primeiro Orfeão do 

Colégio Nossa Senhora das Dores, 1944 (Arquivo Pessoal Lilia Assis). 
 

 
Figura D8 - Célia Montrezor (C. M.) em “A viúva alegre” (Arquivo Pessoal Célia Montrezor). 
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Figura D9 - M. C. S., à esquerda, Coro Da Lira Sanjoanense, 2005 (Arquivo pessoal M. C. S.). 

 

 
Figura D10 - Stella Neves (M. S. N.) e Letícia Simas (L. S.), encontro Ribeiro Bastos, 2013 (Arquivo 

Orquestra Ribeiro Bastos). 
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Figura D11 - Violinistas premiados pelo Projeto Jovem Músico (BDMG), Letícia Simas ( L. S.) e Cleiton C. 

Ribeiro, ambos violinistas da Ribeiro Bastos ( Scalzo & Nucci, 2012, p. 157). 

 

 
Figura D12 - J. F., à esquerda, tocando pela Ribeiro Bastos na Semana Santa, Catedral Basílica de Nossa 

Senhora do Pilar, São João del-Rei ( Scalzo & Nucci, 2012, p. 149). 
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ANEXO E: FOTOGRAFIAS ANALISADAS - CAPÍTULO III:  ENTRE SONS E 

SILÊNCIO 

 

 

 
Figura E 1 - Não especificada (Arquivo CEREM). 

 

 
Figura E2 – Registro Oficial, Ribeiro Bastos, 1934 (Arquivo da orquestra R.B.). 
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Figura E3 - Coro feminino da Orquestra Ribeiro Bastos, 1940 (Neves, 1984, p. 09). 

 

 
Figura E4 - Membros da Lira Sanjoanense em Ouro Preto, 1955 (São João del-Rei Transparente) 
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Figura E5 - Registro Oficial, Lira Sanjoanense, 1960 (Arquivo CEREM). 

 

 
Figura E6 - Lira Sanjoanense, 1979, (São João del-Rei Transparente) 
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ANEXO F: FOTOGRAFIAS ANALISADAS - CAPÍTULO VI: MELODIAS QUE 

SE CRUZAM 

 

 
Figura F 1 - Lira Sanjoanense, Teatro Municipal (Scalzo & Nucci, 2012, p. 137) 

 

 
Figura F2 - 110 anos da Banda Theodoro de Faria, Teatro Municipal, Inverno Cultural, 2012 (Cobertura 

ufsj.edu). 
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ANEXO G: PROGRAMAS 

 

 

 
Programa G 1 - 86º Concerto da Sociedade dos Concertos Sinfônicos, Teatro Municipal de São João del-Rei, 

1947 (Arquivo Pessoal Abgar Campos Tirado). 
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Programa G2 - Recital Comemorativo do 80º aniversário da estreia de Mercês Bini Couto no Teatro 

Municipal de São João del-Rei, 2003 (Arquivo Pessoal Abgar Campos Tirado). 
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Programa G3 - Programa da apresentação comemorativa de 110 anos da Banda Theodoro de Faria, Teatro 

Municipal, Inverno Cultural da UFSJ, 2012 (Arquivo da Pesquisa). 

 

 

 

 


