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 O X SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA, realizado pela Escola de Música e Artes 
Cênicas (EMAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com o Núcleo CARAVELAS - 
Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira CESEM/FHSC/UNL, é um fórum de estudos 
e discussões que tem como escopo: proporcionar reflexões sobre os caminhos plurais da musicologia 
na contemporaneidade; ampliar o intercâmbio entre núcleos e centros de estudos; incentivar a 
produção científica e artística no que diz respeito ao campo musicológico e diálogos intra, inter e 
transdisciplinar; oportunizar a divulgação de pesquisas realizadas na área da musicologia.
 
 A realização deste evento sempre foi um desafio enfrentado com muito gosto e dedicação. Uma 
realização só possível com a colaboração de vários docentes da EMAC, de técnicos administrativos, 
de monitores da Graduação e da Pós-Graduação, e de nossos parceiros do Núcleo CARAVELAS/
CESEM/Universidade Nova de Lisboa. Neste estranho ano de 2020, a empreitada se mostrou mais 
complexa em face das inúmeras provocações que esses tempos de pandemia (COVID 19) nos impôs 
e nos modificou, em termos pessoais e profissionalmente.

 Entendemos que eventos como o X Simpósio Internacional de Musicologia atende à 
caracterização positiva e produtiva de profissionais ao gerar novos conhecimentos, promover a 
produção científica, artística, a atualização bibliográfica no formato virtual, impresso, sonoro e visual. 
As ações propostas concorrem para a ampliação de possibilidades de ensino e de pesquisa, tanto no 
contexto nacional como no internacional, visando interferir positivamente no campo da musicologia 
através do investimento em novos objetos, do diálogo com áreas afins. Constitui-se igualmente em 
sinalização de que objetivamos construir vínculos de trabalho pautados no respeito mútuo e em 
ações que possam gerar pesquisas desenvolvidas coletivamente que venham a fortalecer o campo 
musicológico. 
 Receber convidados, pesquisadores, artistas, discentes e o público que nos prestigia, é 
sempre instigante. A Comissão Organizadora, Científica e Artística trabalhou intensamente para a 
concretização deste Simpósio totalmente online. Estamos orgulhosos por realizar um evento que é 
fruto do trabalho em equipe e de parceria entre diferentes instituições. A lista de agradecimentos é 
longa, mas queremos ressaltar o empenho da equipe envolvida na organização, docentes, técnico-
administrativos e monitores da EMAC/UFG. 

 Agradecemos o apoio da CAPES, da UFG, do Centro Cultural UFG, da EMAC, sem as quais 
seria impossível a realização deste evento. Agradecemos igualmente ao CARAVELAS - Núcleo 
(CESEM/FCSH/UNL) por sua parceria nessa empreitada e aos nossos convidados que tão gentilmente 
atenderam ao nosso convite.

 Desejamos a todos um encontro frutífero, pautado pelo respeito, qualidade das palestras, 
mesas, cursos, comunicações, apresentações artísticas. 

BOM SIMPÓSIO A TODOS!!!

Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
Magda de Miranda Clímaco (UFG)

David Cranmer (CESEM/FCSH/UNL)

Apresentação
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1) Abertura Oficial e Conferência  “O que significa significar?” (10 h / Horário de Brasília - 29/11/ 2020)
https://youtu.be/rmvOQ9OBI_s

2) Livraria virtual, lançamento do livro “Percursos de Investigação no Século XXI para o ensino do instru-
mento musical”  (14h / Horário de Brasília -29/11/2020)
https://youtu.be/YDcQC0nluGI

3) Conferência “Sobre o uso do conceito de tradição nos estudos musicais” (18h30 / Horário de Brasília - 
29/11/2020)
https://youtu.be/87_nnr0fUhE

4) Recital: Duo Breuninger – Frazão  (20h / Horário de Brasília - 29/11/2020)
https://youtu.be/bfeEn4fKxbU 

5) Mesa Redonda 1 - “Patrimônio e Gestão de Patrimônio” (10 h / Horário de Brasília - 30/11/2020)
https://youtu.be/OMOLuJ7SP-I

6)  Mesa Redonda 2 -  “O violão no Brasil, Portugal e Peru” (14 h / Horário de Brasília - 30/11/2020)
https://youtu.be/JBzgW9PaEg4

7)  Livraria Virtual, lançamento de livros e CD: “Dois primeiros volumes da série Clinamen, do Laboratório 
de Musicologia e História Cultural da UEA” (16 h / Horário de Brasília -  30/11/2020)
https://youtu.be/JyH1GNv933o

8) Lançamento de CD / CD Release - Álbum Mer (19 h / Horário de Brasília -  30/11/2020)
https://youtu.be/F49YQv18hCI

9)  Palestra-recital / Lecture-recital - O Choro no Século XXI (20 h / Horário de Brasília -  30/11/2020)
https://youtu.be/n4aBxlUqdFc

10)  Mesa Redonda 3 - Musicologia e Educação Musical: narrativas biográficas (10 h / Horário de Brasília - 
01/12/2020)
https://youtu.be/LF4mwtKIDKg
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11)  Mesa redonda 4 - Recepção da ópera em espaços Íbero-americanos (14h / Horário de Brasília - 
01/12/2020)
https://youtu.be/jL5h2qPiObc

12)  Palestra Recital - Conversando sobre Gilberto Mendes (20h / Horário de Brasília - 01/12/2020)
https://youtu.be/P-hoAbcXAkU

13) Mesa Redonda 5 - Música Popular na Mesa (10h / Horário de Brasília - 02/12/2020)
https://youtu.be/aFx7Asw3czw

14) Palestra Recital - Alberto Nepomuceno - Canções (15h / Horário de Brasília - 02/12/2020)
https://youtu.be/JTV8qaIK8H4

15) Livraria Virtual, lançamento do livro “Música, Educação, Arte e Ofício: pesquisas em música no IFG” 
(19h / Horário de Brasília - 02/12/2020)
https://youtu.be/Kv116b25SMU

16) Palestra Recital - “Influência Francesa nas Sonatas de Carlos Seixas” (20h / Horário de Brasília - 
02/12/2020)  
https://youtu.be/BjfjZtaZq9I

17)  Mesa Redonda 6 - “Paisagens Sonoras Históricas” (10h / Horário de Brasília - 03/12/2020)
https://youtu.be/r7c7t2r-96M

18) Livraria Virtual - Lançamento do livro “Musicologia & Diversidade (17h / Horário de Brasília - 
03/12/2020)
https://youtu.be/qPQ2QwafDIo

19) Conferência - A re(existência) das vozes indígenas na música brasileira (19h / Horário de Brasília - 
03/12/2020)
https://youtu.be/JCnJvE6LZJI

20) Recital Palestra -   Escolhas e soluções técnico interpretativas na preparação da obra Carnaval dos Ani-
mais de Camille Saint Saen (20h:30 / Horário de Brasília - 03/12/2020)
https://youtu.be/7NrPzZd8F8U
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LINKS DAS COMUNICAÇÕES

Dia 29 de novembro
 

  Monitores Coordenadora LINK de ACESSO

16h

Musicologia His-
tórica Sérgio (telas) e Vanessa Marília Álvarez https://meet.google.com/xni-joqg-dxk

Musicologia: 
Novos Objetivos e 
Trajetórias

Alisson (telas) e Izadora Denise Felipe http://meet.google.com/emh-xegc-ada

Diálogos: arte, 
cultura, história, 
sociedade

Rodrigo (telas) e Euller Andrea Teixeira https://meet.google.com/qra-agqr-csg

 

Dia 02 de dezembro
 

  Monitores Coordenadora LINK de ACESSO
Musicologia e 
interfaces com a 
Educação

Sérgio (telas) e Vanessa Nilcéia Protásio https://meet.google.com/ttw-gocy-mwa

Musicologia e 
Criação Musical

João Victor (telas) e 
Izadora Denize Zorzetti http://meet.google.com/wgv-fthj-gev

Musicologia 
Histórica Rodrigo (telas) e Euller Andrea Teixeira https://meet.google.com/tmm-cnwa-eae
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Programação Geral
29 de novembro (Domingo) / November 29th (Sunday)

10h  CERIMÔNIA DE ABERTURA / OPENING CEREMONY

10h30		 CONFERÊNCIA	/	KEYNOTE	LECTURE:	O	que	significa	significar?	/	What	does	it		
	 	 mean	to	mean?
	 	 Conferencista	/	Lecturer: Dr. Paulo Ferreira de Castro (CESEM /FCSH /UNL)
  Debatedores / Moderators: Dr. David Cranmer (CESEM/ FCSH/ UNL) e Dr. Eduardo  
  Lopes (CESEM / UE)

14h  LIVRARIA	VIRTUAL	/	VIRTUAL	BOOKSTORE:	Lançamento	/	Book	Release:		 	
	 	 Percursos	de	Investigação	no	Século	XXI	para	o	Ensino	do	Instrumento	Musical	/		
	 	 21st	Century	Paths	to	Research	on	Teaching	Music	Instruments
  Organizador / Book organizer: Dr. Eduardo Lopes (CESEM / UE)

16h  SESSÕES TEMÁTICAS - COMUNICAÇÕES / PRESENTATIONS

  Musicologia histórica / Historical musicology
  Musicologia: novos objetos e trajetórias / Musicology: new objects and trajectories
  Musicologia e criação musical (composição e performance) / Musicology and music  
  creation (composition and performance)
  Musicologia e interfaces com a Educação / Musicology and interfaces with Education
  Musicologia, imprensa periódica e outras mídias / Musicology and periodical press  
  and other midias
  Musicologia e estudos de gênero / Musicology and gender studies
  Musicologia nos espaços luso-brasileiro e ibero-americano / Musicology in Luso-  
  brazilian and Iberoamerican spaces
  Diálogos: artes, cultura, história, sociedade / Dialogue: arts, culture, history and   
  Society

  Coordenadoras / Coordinator: 
  Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL).
  Dra. Denise Zorzetti (UFG)
  Ms. Denise de Almeida Felipe (UFG)
  Dra. Marília Álvares (UFG)
  Dra. Nilceia Protasio Campos (UFG)
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18h30		 CONFERÊNCIA	/	KEYNOTE	LECTURE:		Sobre	o	uso	do	conceito	de	tradição		 	
	 	 nos	estudos	musicais	/	Sobre	el	uso	del	concepto	de	tradition	em	los	estúdios		
	 	 musicales	
        Conferencista / Lecturer: Dr. Christian Spencer (Centro de Investigación en Artes y  
  Humanidades (CIAH), Universidad Mayor, Chile)
        Mediadoras / Moderatosr:  Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG) e Dra. Magda de  
  Miranda Clímaco (UFG)

20h00		 RECITAL	/	RECITAL:	Duo	Breuninger	–	Frazão
  Violino - Laurent Albrecht Breuninger (Escola Superior de Música de Karlsruhe,   
  Alemanha)
  Piano – Ana Flávia Frazão (UFG)

30 de Novembro (Segunda-feira) / November 30th (Monday)

10h	 	 MESA	REDONDA	1	/ROUNDTABLE	1:		Patrimônio	e	Gestão	de	Patrimônio	/		 	
	 	 Heritage	and	Management
	 	 Dra.	Edite	Rocha (UFMG)
  Dra. Izabela Tamaso (UFG)
  Mediadora / Moderator: Dra. Gyovana Carneiro (UFG)

14h00		 MESA	REDONDA	2	/	ROUNDTABLE	2:	O	violão	no	Brasil,	Portugal	e	Peru	/	The		
	 	 guitar	in	Brazil,	Portugal	and	Peru
  Dr. Fernando Elias Llanos (FASCS/SP)
  Dr. Eduardo Meirinhos (UFG)
  Dra. Teresinha Rodrigues Prada Soares (UFMT)

  Mediadora / Moderator: Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL)

16h	 	 LIVRARIA	VIRTUAL	/	VIRTUAL	BOOKSTORE:	Lançamento	de	livros	e	de		 	
	 	 CD/	Books	Release	/	CD	Release
  Dois primeiros volumes da série Clinamen, do Laboratório de Musicologia e   
  História Cultural da UEA: 
  Vol.1 Sonatas Portuguesas Setecentistas para Violino / XVIIIth century portuguese   
  sonatas for violin. 
  Vol.2 Concertos Setecentistas em Portugal / XVIIIth century concertos in Portugal.
  CD Interações Musical, do VI Simpósio Internacional de Música Ibero-americana   
  / Musical Interactions 
  Dr. Márcio Leonel Páscoa (UEA)
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17h  MINICURSOS / SHORT COURSES
 
  Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical Iconography; concepts and  
  methodologies
  Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

  Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório galante / Schemata   
  Galant: counterpoint schemata in the galant repertoire 
  Dr. Mário Marques Trilha (UEA)

  Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural and Decolonial Music  
  Education
  Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)

  Canções de Elis / Elis’ Songs
  Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

  Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective Internet Search Strategies
  Dra. Fernanda Cunha (UFG)

  Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas de música / Research and   
  management: socio-educational projects in music bands 
  Dr.  Marcos Moreira (UFAL)

  Coordenadoras / Coordinator: 
  Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL).
  Dra. Denise Zorzetti (UFG)
  Ms. Denise de Almeida Felipe (UFG)
  Dra. Marília Álvares (UFG)
  Dra. Nilceia Protasio Campos (UFG)

19h	 	 LANÇAMENTO	DE	CD	/	CD	RELEASE:	Álbum	MER	/	MER	Album
  Dra. Luciane Cardassi (BANFF, CANADÁ)
  Doutorando. Paulo Guicheney Nunes (UFG)

20h	 	 PALESTRA	-	RECITAL	/	LECTURE	–	RECITAL:		O	Choro	do	século	XXI	/	The		 	
	 	 “Choro”	of	the	21st	Century
  Fernando César Vasconcelos Mendes (Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello)
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1 de Dezembro (Terça-feira) / December 1st (Tuesday)

10h		 	 MESA	REDONDA	3	/	ROUNDTABLE	3:		Musicologia	e	Educação	Musical:		 	
	 	 narrativas	biográficas	/	Musicology	and	Music	Education:	biographical		 	
	 	 narratives
  Dra. Alda Oliveira (UFBA)
  Dra. Flavia Maria Cruvinel (UFG)
  Dr. João Miguel Bellard Freire (UFRJ)
  Dra. Magali Kleber (UEL)
  Mediadora / Moderator: Dra. Fernanda Albernaz do Nascimento (UFG)

14h		 	 MESA	REDONDA	4	/	ROUNDTABLE	4:	Recepção	da	ópera	em	espaços	Ibero-	 	
	 	 americanos	/	Reception	of	the	opera	in	ibero-american	spaces
  Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/UNL)
  Dr. Juan Francisco Sans Moreira (UCV/Universidade Central de Venezuela)
  Dr. Marcio Leonel Pascoa (UEA)
  Mediador / Moderator: Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

17h  MINICURSOS / SHORT COURSES 

  Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical Iconography; concepts and  
  methodologies
  Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

  Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório galante / Schemata   
  Galant: counterpoint schemata in the galant repertoire 
  Dr. Mário Marques Trilha (UEA)

  Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural and Decolonial Music  
  Education
  Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)

  Canções de Elis / Elis’ Songs
  Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

  Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective Internet Search Strategies
  Dra. Fernanda Cunha (UFG)

  Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas de música / Research and   
  management: socio-educational projects in music bands 
  Dr.  Marcos Moreira (UFAL)
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20h		 	 PALESTRA	-	RECITAL	/	LECTURE	-	RECITAL:		Conversando	sobre	Gilberto		 	
	 	 Mendes	/	Talking	about	Gilberto	Mendes
  Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
  Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
  Doutorando Fernando Magre (UNICAMP)
  Dra. Heloisa Valente (UNIP)
  Debatedor / Moderator: Dr. Anselmo Guerra (UFG)

  RECITAL:	piano
  Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)

2	de	Dezembro	(Quarta-feira)	/	December 2nd (Wednesday)

10h00		 MESA	REDONDA	5	/	ROUNDTABLE	5:	Música	Popular	na	Mesa	/	Popular	Music		
	 	 on	the	Table	
  Dr. Adalberto Paranhos (UFU)
  Doutorando. Diones Ferreira Correntino (UFG)
  Doutorando Julio Lemos (UFG)
  Dr. Henrique Cazes (UFRJ)
   Debatedora: Dra. Magda de Miranda Clímaco (UFG)

15h	 	 PALESTRA-RECITAL	/	LECTURE-RECITAL:	Alberto	Nepomuceno	–	Canções	/		 	
	 	 Alberto	Nepomuceno	–	Songs
  Dr. Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
  Dr. Guilherme Goldberg (UFPel)

17h  SESSÕES TEMÁTICAS - COMUNICAÇÕES / PRESENTATIONS
  
  Musicologia histórica / Historical musicology
  Musicologia: novos objetos e trajetórias / Musicology: new objects and trajectories
  Musicologia e criação musical (composição e performance) / Musicology and music  
  creation (composition and performance)
  Musicologia e interfaces com a Educação / Musicology and interfaces with Education
  Musicologia, imprensa periódica e outras mídias / Musicology and periodical press  
  and other midias
  Musicologia e estudos de gênero / Musicology and gender studies
  Musicologia nos espaços luso-brasileiro e ibero-americano / Musicology in Luso-  
  brazilian and Iberoamerican spaces
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  Diálogos: artes, cultura, história, sociedade / Dialogue: arts, culture, history and   
  Society

  Coordenadoras / Coordinator: 
  Ms. Andrea Luísa Teixeira (UFG / CESEM-FCSH-UNL).
  Dra. Denise Zorzetti (UFG)
  Ms. Denise de Almeida Felipe (UFG)
  Dra. Marília Álvares (UFG)
  Dra. Nilceia Protasio Campos (UFG)

19h	 	 LIVRARIA	VIRTUAL	/	VIRTUAL	BOOKSTORE:	Lançamento	de	livro	/	Book		 	
	 	 Release:	Música,	Educação,	Arte	e	Ofício:	pesquisas	em	música	no	IFG	 
  Organizadores / Book organizers:
  Dr. Cristiano Aparecido da Costa (IFG)
  Dr. Eliton Perpetuo Rosa Pereira (IFG)
  Dr. Marshal Gaioso. Pinto (IFG)
  Ms. Ronan Gil de Morais (IFG) 

20h	 	 PALESTRA	–	RECITAL	/	LECTURE	-	RECITAL:		Influência	Francesa	nas	Sonatas	de		
	 	 Carlos	Seixas	(1704-1742)	/	French	Influence	on	Carlos	Seixas’	Sonatas	(1704-	
  1742)
  Dr. Marcos Krieger (Universidade Susquehanna (ELCA/USA)

3	de	Dezembro	(Quinta-feira)	/	December 3rd (Thursday)

10H	 	 MESA	REDONDA	6	/	ROUNDTABLE	6:	Paisagens	Sonoras	Históricas	/	Historical		
	 	 Soundscapes
  Dr. Nuno Fonseca (CESEM/ FCSH/ UNL)
       Dra. Mary Angela Biason (Centro de Ciências, Letras e Artes - Museu Carlos Gomes)
  Dr. Rodrigo Teodoro De Paula (CESEM /Universidade de Évora)
  Mediadora / Moderator: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

14h  MINICURSOS / SHORT COURSES 

  Iconografia Musical: conceitos e metodologias / Musical Iconography; concepts and  
  methodologies
  Dra. Luciane Viana Barros Páscoa (UEA)

  Schemata Galante: esquemas de contraponto do repertório galante / Schemata   
  Galant: counterpoint schemata in the galant repertoire  
  Dr. Mário Marques Trilha (UEA)
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  Educação Musical Multicultural e Decolonial / Multicultural and Decolonial Music  
  Education
  Dr. Marcus Wolff (UNIRIO)

  Canções de Elis / Elis’ Songs
  Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)

  Estratégias Eficazes de Buscas na Internet / Effective Internet Search Strategies
  Dra. Fernanda Cunha (UFG)

  Pesquisa e gestão: projetos socioeducativos em bandas de música / Research and   
  management: socio-educational projects in music bands 
  Dr.  Marcos Moreira (UFAL)

17h	 	 LIVRARIA	VIRTUAL	/	VIRTUAL	BOOKSTORE:	Lançamento	de	livro/	Book	release:			
	 	 Musicologia	&	Diversidade	/	Musicology	&	Diversity
  Organizadores / Book organizers:
  Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)
  Dr. David Cranmer (CESEM/ FCSH/UNL)
  Dr. Robervaldo Linhares Rosa (UFG)
  Convidado / Invited: Dr. Ricardo Tacuchian 

19h		 	 CONFERÊNCIA:	A	re	(existência)	das	vozes	indígenas	na	música	brasileira	/	The		
	 	 re	(existence)	of	indigenous	voices	in	Brazilian	music		
  Dra. Magda Dourado Pucci (MAWACA)
  Mediadora: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza (UFG)

20h30		 RECITAL	-	PALESTRA	/	LECTURE	RECITAL:	Escolhas	e	soluções	técnico			 	
	 	 interpretativas	na	preparação	da	obra	Carnaval	dos	Animais	de	Camille		 	
	 	 Saint	Saens	/	Choices	and	technical	interpretative	solutions	in	the	preparation	
	 	 of	the	Carnival	of	the	Animals	of	Camille	Saint	Saens		
  Ms. Adriana Lemes (ITEGO)
  Dr. Carlos Henrique Costa (UFG)
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Programação Artística
29 de novembro (Domingo) / November 29th (Sunday)

20h00		 RECITAL	/	RECITAL:	Duo	Breuninger	–	Frazão
  Violino - Laurent Albrecht Breuninger (Escola Superior de Música de Karlsruhe,   
  Alemanha)
  Piano – Ana Flávia Frazão (UFG)

30 de Novembro (Segunda-feira) / November 30th (Monday)

19h	 	 LANÇAMENTO	DE	CD	/	CD	RELEASE:	Álbum	MER	/	MER	Album
  Dra. Luciane Cardassi (BANFF, CANADÁ)
  Doutorando. Paulo Guicheney Nunes (UFG)

20h	 	 PALESTRA	-	RECITAL	/	LECTURE	–	RECITAL:		O	Choro	do	século	XXI	/	The		 	
	 	 “Choro”	of	the	21st	Century
  Fernando César Vasconcelos Mendes (Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello)

1 de Dezembro (Terça-feira) / December 1st (Tuesday)

20h		 	 PALESTRA	-	RECITAL	/	LECTURE	-	RECITAL:		Conversando	sobre	Gilberto		 	
	 	 Mendes	/	Talking	about	Gilberto	Mendes
  Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
  Dr. Diósnio Machado Neto (USP)
  Doutorando Fernando Magre (UNICAMP)
  Dra. Heloisa Valente (UNIP)
  Debatedor / Moderator: Dr. Anselmo Guerra (UFG)

  RECITAL:	piano
  Dr. Antônio Eduardo Santos (UNISANTOS)
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2	de	Dezembro	(Quarta-feira)	/	December 2nd (Wednesday)

15h	 	 PALESTRA-RECITAL	/	LECTURE-RECITAL:	Alberto	Nepomuceno	–	Canções	/		 	
	 	 Alberto	Nepomuceno	–	Songs
  Dr. Alberto José Vieira Pacheco (UFRJ)
  Dr. Guilherme Goldberg (UFPel)

20h	 	 PALESTRA	–	RECITAL	/	LECTURE	-	RECITAL:		Influência	Francesa	nas	Sonatas	de		
	 	 Carlos	Seixas	(1704-1742)	/	French	Influence	on	Carlos	Seixas’	Sonatas	(1704-	
  1742)
  Dr. Marcos Krieger (Universidade Susquehanna (ELCA/USA)

3	de	Dezembro	(Quinta-feira)	/	December 3rd (Thursday)

20h30		 RECITAL	-	PALESTRA	/	LECTURE	RECITAL:	Escolhas	e	soluções	técnico			 	
	 	 interpretativas	na	preparação	da	obra	Carnaval	dos	Animais	de	Camille		 	
	 	 Saint	Saens	/	Choices	and	technical	interpretative	solutions	in	the	preparation	
	 	 of	the	Carnival	of	the	Animals	of	Camille	Saint	Saens		
  Ms. Adriana Lemes (ITEGO)
  Dr. Carlos Henrique Costa (UFG)
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Duo	Breuninger	–	Frazão
29	de	novembro	(Domingo)	/	November	29th	(Sunday)	-	20h

  

Violino	-	Laurent	Albrecht	Breuninger	(Escola	Superior	de	Música	de	Karlsruhe,	Alemanha)
Piano	–	Ana	Flávia	Frazão	(UFG)

PROGRAMA:
 H.Curitiba (1934-2008) 
Sonata 87
- Allegro de batuque
- Lento e cantabile de toada
- Vivace  de xaxado

E.Krieger (1928)
 Sonâncias II

 C.Saint-Saëns (1835-1921) 
Sonata op.75, N.1 em re menor
-  Allegro agitato
 - Adagio
-  Allegretto moderato 
- Allegro molto 
Laurent Albrecht Breuninger, violino
 Ana Flávia Frazão, piano
Laurent Albrecht Breuninger, violino

Programas

17Programas



PALESTRA - RECITAL / LECTURE - RECITAL:
		Conversando	sobre	Gilberto	Mendes	/	

Talking	about	Gilberto	Mendes
1	de	Dezembro	(Terça-feira)	/	December	1st	(Tuesday)	-	20h

Dr.	Antônio	Eduardo	Santos	(UNISANTOS)
Dr.	Diósnio	Machado	Neto	(USP)
Doutorando	Fernando	Magre	(UNICAMP)
Dra.	Heloisa	Valente	(UNIP)
Debatedor	/	Moderator:	Dr.	Anselmo	Guerra	(UFG)

RECITAL:	piano
Dr.	Antônio	Eduardo	Santos	(UNISANTOS)

PROGRAMA: 
Vacariana- 21 Variações sobre uma melodia folclórica recolhida por Mário de Andrade, no Rio 
Grande do Sul (1951) 
 Mozart a la Gilberto Mendes
 Fuga Dupla (1954).
 Dr. Antônio Eduardo Santos – Piano

PALESTRA-RECITAL / LECTURE-RECITAL
Alberto	Nepomuceno	–	Canções	/	Alberto	Nepomuceno	–	

Songs 

2	de	Dezembro	(Quarta-feira)	/	December	2nd	(Wednesday)	-	15h

Dr.	Alberto	José	Vieira	Pacheco	(UFRJ)
Dr.	Guilherme	Goldberg	(UFPel)	

PROGRAMA: 
Un soneto del Dante

 Herbst; 
Le miroir d’or
 Les yeux élus
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Sonhei; 

Trovas 1 

Trovas 2 

Ora dize-me a verdade 

Canção da ausência 

Miracle de la semence - I e III

 Alberto Pacheco – Voz 
Guilherme Goldberg - Piano

PALESTRA – RECITAL / LECTURE - RECITAL: 
Influência	Francesa	nas	Sonatas	de	Carlos	Seixas	(1704-1742)	
/	French	Influence	on	Carlos	Seixas	#39;	Sonatas	(1704-1742)

2	de	Dezembro	(Quarta-feira)	/	December	2nd	(Wednesday)	-	20h

PROGRAMA: 
Tocata 15 (Sonata em Lá Maior, K. 58)
Allegro
Minuet
 
Tocata 10 – (Sonata em Ré menor, K. 29)
Moderato
Giga
Minuet

Tocata 13 - (Sonata em Lá menor, K. 71)
Allegro
Minuet

Cravo: F. Hubbard, 1976, de acordo com modelos de Ruckers (Flandres, Séc. XVII), com ravalement 
de Taskin. 2 manuais, registros: 8’+ 4’, 8’. Afinação: Vallotti Horn Meditation Chapel, Susquehanna 
University]
Tocata 7 ( Sonata em Mi menor, K. 37)
Allegro
Adagio
Minuet
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Tocata 2 (Sonata em Lá menor. K. 75)
Largo
Minuet

Tocata 12 (Sonata em Ré Maior. K. 21)
Allegro
Minuet

Órgão: Dobson Pipe Organ Builders, Ltd., Opus 33, 1986 2 manuais e pedaleira, tração mecânica, 7 
registros, afinação: Kirnberger III 
Marcos Krieger, cravo e órgão

RECITAL - PALESTRA / LECTURE RECITAL: 
Escolhas	e	soluções	técnico	interpretativas	na	preparação	da	
obra	Carnaval	dos	Animais	de	Camille	Saint	Saens	/	Choices	
and	technical	interpretative	solutions	in	the	preparation	of	

the	Carnival	of	the	Animals	of	Camille	Saint	Saens

3	de	Dezembro	(Quinta-feira)	/	December	3rd	(Thursday)	-	20h30

Ms. Adriana Lemes (ITEGO) 
Dr.	Carlos	Henrique	Costa	(UF)

PROGRAMA: 
O Carnaval dos Animais (Le Carnaval des Animaux) 
Para dois pianos solo, cordas, flauta, clarineta, harmônica e xilofone. I - Introdução e Marcha Real 
do Leão (Introduction et marche royale du lion)
 II - Galinhas e Galos (Poules et Coqs)
 III - Mulas (Hémiones) 
 IV - Tartarugas (Tortoises)
 V - O Elefante (éléphant) 
VI - Cangurus (Kangourous) 
VII - Aquário (Aquarium)
 VIII - Personagens de orelhas compridas (Personnages à longues oreilles)
 IX - O cuco nas profundezas dos bosques (Le coucou au fond des bois) 
X - Pássaros (Volière)
 XI - Pianistas (Pianistes) 
XII - Fósseis (Fossils)
  XIII - O Cisne (Le Cygne)
 XIV - Final (Finale)
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FICHA TÉCNICA: 
Regência: Carlos Costa
 Piano 1: Adriana Lemes 
Piano 2: Carlos Costa
 1º Violino: Tiago Biscaro, João Pedro, Eliézer Miranda e Gabriel Lucas.
 2º Violino: Gustavo Lima, Márcio Viana e Emerson Vinícius.
 Viola: Lucas Vieira e Maria Angélica. 
Cello: Arthur Cavalcanti e Gustavo Augusto.
 Baixo: Gabriela Negri 
Flauta: Marcos Vinícius 
Clarineta: Kesyde Sheilla
 Percussão: Ana Claudia 
Textos: Nilsea Maioli 
Ator: Edson de Oliveira
 Edição: Lucas Manassés
 Liderança: Maestro Eliel Ferreira, Nilsea Maioli e Carlos Costa 

Este concerto foi possível graças à parceria da Escola de Música de Artes Cênicas da Universidade 
Federal de Goiás com a Escola Música e Bebê, e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.
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Conferencistas, Debatedores e Intérpretes

ADALBERTO PARANHOS

Professor titular do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), onde atua igualmente no Programa de Pós-graduação em 
História e na graduação em Música. Professor visitante da Universidade de Lisboa. 
Mestre em Ciência Política pela Unicamp. Doutor em História Social pela PUC-
SP, fez pós-doutorado em Música na Unicamp. Bolsista de produtividade em 
pesquisa (PQ) do CNPq. Autor dos livros Os desafinados: sambas e bambas no 

“Estado Novo” (1ª reimpr. São Paulo: Intermeios/CNPq/Fapemig, 2016), O roubo da fala: origens 
da ideologia do trabalhismo no Brasil (2. ed. São Paulo: Boitempo, 2007) e Dialética da dominação 
(Campinas: Papirus, 1984). Coorganizador do livro História e imagens: textos visuais e práticas de 
leituras (Campinas: Mercado de Letras/Fapemig, 2010). Publicou artigos e capítulos de livros na 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal. Editor de ArtCultura: Revista 
de História, Cultura e Arte, integra os conselhos editorial ou consultivo de mais 11 periódicos e 1 
editora, dentre os quais Contrapulso: Revista Latinoamericana de Estudios en Música Popular (UAH, 
Santiago de Chile), Música Popular em Revista (da Unicamp e UniRio), História (da Unesp), Projeto 
História (da PUC-SP) e Lutas Sociais (da PUC-SP). Assessor da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música 
(Anppom). Foi vice-presidente e presidente da IASPM-AL (seção latino-americana da International 
Association for the Study of Popular Music). akparanhos@uol.com.br 

Adalberto Paranhos is a full professor at the Social Sciences Institute of the Federal University of 
Uberlândia (UFU), where he also teaches at the History  Graduate Studies Programs, as well as at 
the Music Undergraduate Study Program. Visiting Professor at Lisbon University. Holds a Master’s 
Degree in Political Science from Unicamp. Holds a PhD in Social History from the Pontifical 
Catholic University of São Paulo (PUC-SP), post-doc in Music from Unicamp. Has a research grant 
from CNPq (Brazilian National Research Council). Author of the following books: Os desafinados: 
sambas e bambas no “Estado Novo” (1st reprint. São Paulo: Intermeios/CNPq/Fapemig, 2016), O 
roubo da fala: origens da ideologia do trabalhismo no Brasil (2nd ed. São Paulo: Boitempo, 2007), 
and Dialética da dominação (Campinas: Papirus, 1984). Coeditor of the book História e imagens: 
textosvisuais e práticas de leitura (Campinas: Intermeios/CNPq/Fapemig, 2010). Authored articles 
and book chapters in Argentina, Brazil, Chile, Cuba, United States, England, and Portugal. Editor 
of ArtCultura: Revista de História, Cultura e Arte. Member of the editorial or consulting board of 
11 other journals and 1 publishing house, among which Contrapulso: Revista Latinoamericana de 
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Estudios en Música Popular (UAH, Santiago de Chile), Música Popular em Revista (Unicamp and 
UniRio), História (Unesp), Projeto História (PUC-SP) and Lutas Sociais (PUC-SP). Consultant for 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp – São Paulo Research Board) and for 
the AssociaçãoNacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (National Association for Research 
e Graduate Studies Program in Music - Anppom). Former vice-president and president of IASPM-AL 
(Latin-American branch of the International Association for the Study of Popular Music). akparanhos@
uol.com.br

ADRIANA LEMES DIAS VIEIRA

Pianista brasileira que atua como professora de música e pianista colaboradora. 
Iniciou seus estudos na música aos 8 anos de idade no Conservatório Gustav Ritter 
- Goiânia Go. Graduou-se pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 
Federal de Goiás - UFG, onde colou grau como bacharel em piano no ano de 2008, 
e foi admitida no Curso de Especialização Stricto Sensu da mesma instituição, 
onde graduou-se Mestre em Música no ano de 2013 sob a orientação do professor 
Dr. Carlos Costa. No mesmo ano foi admitida pela Universidade de Massachussetts 

- Umass - EUA, onde cursou o programa Colaborative Piano sob a orientação da professora Nadine 
Shank entre 2013 e 2015 aprofundando seus conhecimentos na área de correpetição, colaboração 
musical e como pianista camerista. Paralelamente aos seus estudos, tem adquirido experiência como 
professora de Música, Piano e Coral. A certa altura de sua carreira, direcionou sua atuação para a 
colaboração musical com cantores bem como instrumentistas, também atua como pianista de câmara 
em diversas formações. Nesse interregno, acumulou contratações tais como: Professora de Coral e 
Teclado no Departamento de Cultura do Serviço Social do Comércio - SESC -GO, professora de piano e 
pianista co repetidora no Centro de Artes Basileu França - Goiânia - Go, Pianista co repetidora Baptist 
Church - Springfield (EUA). Em 2016 foi aprovada no concurso para professor substituto do Instituto 
Federal de Goiás - Campus Goiania onde atuou como professora até o ano de 2017 ministrando aulas 
para o curso técnico o superio, licenciatura em música. Atuou também como pianista correpetidora 
do côro sinfônico jovem de Goiás entre 2015 e 2018, participando da 1º turnê internacional do côro 
em Genebra - Suíça (Jun/2018). No ano de 2020 passou a integrar o corpo musical da Orquestra 
Sinfônica Jovem do estado de Goiás, além disso atua  como coordenadora musical de um projeto 
social na Igreja Assembléia de Deus – Vila Boa e  professora no ITEGO Basileu França em Goiânia,  
como professora de piano para os alunos da escola. 

Adriana Lemes Dias Vieira is a Brazilian pianist who works as a music teacher and collaborating 
pianist. She began his studies in music at the age of 8 at Conservatório Gustav Ritter - Goiânia Go.  
In 2008 Adriana at Federal University of Goias graduated from the School of Music and Performing 
Arts at the Federal University of Goiás - UFG where graduated as a bachelor in piano in 2008. In 
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2013 Adriana Lemes  graduated as Master in Music in 2013 under the guidance of Professor Dr. 
Carlos Costa. In the same year, she was admitted by the University of Massachusetts - Umass - USA, 
where she attended the Collaborative Piano program under the guidance of Professor Nadine Shank 
from 2013 to 2015. At a certain point in his career Adriana Lemes directed his performance towards 
musical collaboration with singers as well as instrumentalists and she also acts as a chamber pianist in 
several formations. In the meantime, she accumulated hires such as: Teacher of Choir and Keyboard 
at the Department of Culture of the Social Service of Commerce - SESC -GO, teacher of piano and 
pianist with repeater at the Basileu France Arts Center - Goiânia - Go, Pianist with repeater Baptist 
Church - Springfield (USA). In 2016, she was approved in the competition for substitute professor 
at the Federal Institute of Goiás - IFG - where she worked as a teacher until the year 2017. She also 
acted as a pianist in the youth symphony choir in Goiás between 2015 and 2018, participating in 
the 1st international tour of the choir in Geneva - Switzerland (Jun / 2018). In 2020 she joined the 
musical body of the Youth Symphony Orchestra of the state of Goiás, in addition she performs as 
musical coordinator of a social project at the church and teacher at ITEGO Basileu França in Goiânia 
as a piano professor. 

ALBERTO JOSÉ VIEIRA PACHECO

Professor Adjunto da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
sendo ainda Coordenador de linha Práticas Interpretativas e seus Processos 
Reflexivos do PPGM dessa universidade. Ele é Doutor e Mestre em música pela 
UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). É autor de dois livros: “O Canto 
Antigo Italiano” e “Castrati e outros virtuoses”, ambos publicados pela editora 
Annablume. Entre 2007 e 2013, realizou seu pós-doutoramento na Universidade 

Nova de Lisboa, CESEM, como bolsista da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal). 
Permanece ainda como Investigador do CESEM, sendo um dos membros fundadores do Caravelas, 
Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira. Pacheco também é coordenador/editor do 
Dicionário Biográfico Caravelas: < https://www.caravelas.com.pt/dicionario-biografico-caravelas >. 
Mais informações podem ser vistas em seu site pessoal: www.albertopacheco.space 

Alberto José Vieira Pacheco is an Adjunct Professor at the School of Music of the Federal University 
of Rio de Janeiro, as well as Coordinator of Interpretative Practices and their Reflective Processes 
at the PPGM of that university. He is a Doctor and Master in Music by UNICAMP (State University 
of Campinas). He is the author of two books: “O Canto Antigo Italiano” and “Castrati and other 
virtuosos”, both published by Annablume. Between 2007 and 2013, he did his post-doctorate at 
Universidade Nova de Lisboa, CESEM, as a fellow at FCT (Foundation for Science and Technology of 
Portugal). He remains as a CESEM Researcher, being one of the founding members of Caravelas, Center 
for the Study of Luso-Brazilian Music History. Pacheco is also coordinator / editor of the Caravelas 
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Biographical Dictionary: <https://www.caravelas.com.pt/dicionario-biografico-caravelas>. More 
information can be seen on his personal website: www.albertopacheco.space

ALDA DE JESUS OLIVEIRA

Graduada em Piano e em Música. Estudou piano no Instituto de Música da UCSAL 
e na Escola de Música da UFBA, tendo sido aluna de Conceição Bittencourt e 
Fernando Lopes. Graduou-se em Música pela EMUS/UFBA sob a orientação de 
Ernst Widmer. Duas vezes bolsista da Fulbright-LASPAU: para um mestrado em 
Composição na Universidade Tufts e para um PhD na Universidade do Texas 
em Austin. Passou muitos anos com os participantes do Grupo de Compositores 
da Bahia (aproximadamente 1960-1980) na época de Ernst Widmer, Fernando 

Cerqueira, Jamary Oliveira, Lindembergue Cardoso, Tom Zé, Rufo Herrera e outros. Fez várias estreias 
de obras de piano contemporâneos dos integrantes do Grupo e de outros compositores e gravou em 
vinil a “Prole do Bebé n. 2 de Villa-Lobos e Piano Piece de Jamary Oliveira. Compôs canções para a 
musicalização de crianças e jovens, além de música de câmara e peças para solistas, tendo trabalhos 
realizados no Brasil e no exterior. Gravou em CD a série de músicas “Passeio no Zoológico” (com livro e 
partituras).  O trabalho de Oliveira foi gravado pela pianista Cristina Capparelli Gerling (UFRGS) e as 
partituras foram publicadas pela EMUS/UFBA na série Compositores baianos. Recentemente, publicou 
53 músicas para educação musical infantil.  A partir de 1967, ingressou no corpo docente da Escola 
de Música da UFBA como professora e conselheira no curso de Educação Musical. Aposentou-se em 
1994, mas continuou a orientar os alunos de mestrado e doutorado em Pós-Graduação como Bolsista 
do CNPq e, posteriormente, como professora supervisora voluntária. Recentemente, foi pesquisadora 
visitante (2013-2014) no Centro de Desenvolvimento Infantil Eliot-Pearson da Universidade Tufts 
(EUA). Foi Diretora da Escola de Música da UFBA (1992-1996) e Diretora da Escola Profissionalizante 
de Músicos pracatum (1997-1999), colaborando na coordenação da equipe criativa da instituição, 
em parceria com Carlinhos Brown. Recebeu os títulos de Housewright Eminent Scholar pela Florida 
State University em Tallahassee, EUA (2001) e Membro honorário da Sociedade Internacional de 
Educação Musical (2014). Organizou a criação da Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM 
em Salvador, da qual foi presidente por dois mandatos (1991-1994). Pesquisadora com bolsa do CNPQ 
há 13 anos, completou sua carreira no nível de pesquisadora 1 A. Participou ativamente do ISME, 
apresentando trabalhos de pesquisa, participando do Conselho e comitês desta entidade. Presidiu a 
Comissão de Pesquisa do ISME e desenvolveu treinamento, atualização e capacitação para professores 
de pesquisa na África do Sul. Foi presidente da Comissão de Especialistas em Artes e Design e também 
da Comissão de Especialistas em Música da SESU/MEC, tendo trabalhado pela aprovação dos cursos 
de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Música no Brasil e pelos movimentos de consolidação 
nas áreas de Música e outras Artes. Como parte do Programa de Pós-Graduação, participou da 
equipe fundadora do PPGMUS/UFBA e orientou muitos mestres e doutores na subárea de educação 
musical. Entre os trabalhos recentes, há a coordenação de pesquisas do grupo MEMUBA (Mestrado 
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em Música da Bahia), que desenvolveu estudos sobre articulações pedagógicas e pontes na área do 
ensino musical, tanto em contextos informais quanto formais. Diversos trabalhos foram produzidos 
a partir desses estudos, que contribuíram para a geração da Abordagem PONTES, publicada no livro 
“A Abordagem PONTES para a Educação Musical: Aprendendo a Articular”, da Paco Editorial (São 
Paulo, 2015). Participou do grupo de pesquisa canadense AIRS, coordenado pela Dra Annabel Cohen 
e Lily - Chen Hafteck, que estudou a voz humana, de forma multidisciplinar. Todos os materiais 
produzidos por esta pesquisa são publicados pela Routledge (3 volumes).  Atualmente, ocupa o cargo 
de Presidente do Centro de Estudos de Produção, Documentação e Música - SONARE.
 
 

Alda Oliveira’s background includes two Bachelor’s degrees in Piano and a Bachelor’s Degree in 
Music. She studied piano (at the UCSAL Music Institute and at the UFBA Music School), having 
been a student of Conceição Bittencourt and Fernando Lopes. She graduated in Music at EMUS / 
UFBA under the guidance of Ernst Widmer. She was twice a Fulbright-LASPAU fellow: for a Masters 
in Composition at Tufts University (student of Dr. Thomas Jefferson Anderson) and for a PhD at The 
University of Texas at Austin (supervised by Dr. Judith Jellison), both in the USA. He spent many 
years with the participants of the Bahia Composers Group (approximately 1960-1980) at the time of 
Ernst Widmer, Fernando Cerqueira, Jamary Oliveira, Lindembergue Cardoso, Tom Zé, Rufo Herrera 
and others. Alda Oliveira made several premieres of contemporary piano works by the members of 
the Group and other composers and recorded on vinyl the “Prole do Bebé n. 2 by Villa-Lobos and 
Piano Piece by Jamary Oliveira. She composed songs for the musicalization of children and young 
people, as well as chamber music and pieces for soloists, having works performed in Brazil and 
abroad. She recorded on CD the series of songs “Passeio no Zoológico” (with book and sheet music). 
Oliveira’s piano work was recorded by pianist Cristina Capparelli Gerling (UFRGS) and scores were 
published by EMUS / UFBA in the Composers from Bahia series. She recently published 53 songs 
for children’s music education.  Alda de Jesus Oliveira’s professional career began at the Federal 
University of Bahia after winning the first place in the Piano Competition on Itapuã Television. She 
was invited to join as a pianist hired for Modern Dance and Ballet classes at the UFBA Dance School. 
From 1967, she joined the teaching staff of the UFBA School of Music as a teacher and advisor in 
the Music Education course. She retired in 1994, but continued to guide Master’s and PhD students 
in Postgraduate Studies as a CNPq Fellow and later, as a volunteer supervisor professor. Recently, 
she was a visiting researcher (2013-2014) at the Eliot-Pearson Child Development Center at Tufts 
University (USA). She was Director of the UFBA School of Music (1992-1996) and Director of the 
Pracatum Professionalizing School for Musicians (1997-1999), collaborating in the coordination 
of the institution’s creative team, in partnership with Carlinhos Brown. She received the titles of 
Housewright Eminent Scholar by Florida State University in Tallahassee, USA (2001) and Honorary 
Life Member of the International Society for Music Education (2014). Alda Oliveira organized the 
creation of the Brazilian Music Education Association - ABEM in Salvador, of which he was President 
for two terms (1991-1994). She was Ist. Secretary of ANPPOM in the presidency of Ilza Nogueira. 
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She was a researcher with a CNPQ scholarship for 13 years, completing her career at the level of 
researcher 1 A. She has actively participated in ISME, presenting research works, participating in 
the Board and Committees of this entity. He chaired the ISME Research Commission and developed 
training, updating and empowerment for research professors in South Africa. She was chairman of 
the Commission of Specialists in Arts and Design and also of the Commission of Music Specialists 
of SESU / MEC, having worked for the approval of the National Curriculum Guidelines for Music 
courses in Brazil and for the consolidation movements in the areas of Music and other Arts.  As 
part of the Graduate Program, he participated in the founding team of PPGMUS/UFBA and guided 
many masters and doctors in the sub-area of   music education. Among recent works, there is the 
coordination of research by the MEMUBA group (Masters of Music of Bahia), which has developed 
studies on pedagogical articulations and bridges in the area of   music teaching, both in informal 
and formal contexts. Several works were produced based on these studies, which contributed to 
generate the PONTES Approach, which was published in the book entitled “The PONTES Approach 
to Music Education: Learning to Articulate”, by Paco Editorial (São Paulo, 2015). He participated 
in the Canadian research group AIRS, coordinated by Dr. Annabel Cohen and Lily - Chen Hafteck, 
who studied the human voice, in a multidisciplinary way. All materials produced by this research are 
published by Routledge (3 volumes).  Currently, she holds the position of President of the Center for 
Production, Documentation and Music Studies - SONARE.
 

ANA FLÁVIA FRAZÃO

“Sua interpretação possui uma mágica secreta”, descreve o jornal alemão BNN 
sobre a pianista brasileira Ana Flávia Frazão. Sucesso de crítica e de público em 
diversos países por onde se apresenta, em razão do toque refinado e bastante 
expressivo, foi vencedora do Concurso Nacional JK (1992). Entre outras conquistas, 
destaca-se o primeiro lugar obtido em 2001, com o “Trio Augarten”, na Série de 
“Concertos da Sala Barroca”, em Kyoto, no Japão. Natural de Goiânia, formou-

se na Universidade Federal de Goiás (UFG), cursou mestrado e doutorado com a obtenção de nota 
máxima na Escola Superior de Música de Karlsruhe, na Alemanha, onde morou por oito anos. Com o 
contrabaixista Milton Masciadri, lançou seu primeiro CD, Vocalize, em 2004, pelo Selo Sinfônica. Em 
2012, gravou toda a obra de Heitor Villa-Lobos para piano e violino, com o violinista alemão Laurent 
Albrecht Breuninger, pelo Selo Telos. Essa parceria foi mantida na gravação de CD e DVD com obras 
de compositores franceses e brasileiros, em 2015. A movimentada carreira da pianista é, também, 
conciliada com a atividade de professora da UFG e com a coordenação de projetos, consolidados 
nacionalmente como os “Concertos na Cidade”, “Concertos UFG” e o “Simpósio Internacional da 
Performance”.
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Ana Flávia Frazão

“Her interpretation possesses a secret magic.” That’s what the German newspaper Badische Neueste 
Nachrichten published about this Brazilian pianist who has won in 1992 the 1st prize from the Juscelino 
Kubitschek National Competition in Brasília, Brazil.Ana Flávia Frazão’s musical education began with 
Professor Ivana Carneiro, and her formal schooling was concluded at the Music School of Federal 
University of Goiás, with Professor Consuelo Quirese; in the interim, she had had the remarkable 
collaboration of pianist Luiz Medalha. Mrs. Frazão continued her music career in Germany, where 
she lived from 1994 to 2002. Having enrolled at the Karlsruhe University of Music, she received with 
distinction the Konzertexamenthe highest degree to be achieved at German academies of musicin 
Piano and Chamber Music, in the class of Werner Genuit and Michael Uhde. In 2001 she was awarded 
the 1st prize from the “Baroque Hall Series” in Kyoto, Japan, with the Augarten Trio. The pianist has 
performed widely in Europe, Japan, the United States, Argentina, and in many cities across Brazil, 
always to great public and critical acclaim. She has also performed in many recordings and broadcasts 
of radio stations in Germany, and in 2004 released her first cd together with the double bassist Milton 
Masciadri. In 2012, with german violinist Laurent Albrecht Breuninger, recorded all the musical work 
for violin and piano from Villa Lobos, released in Europe by Telos. Ana Flávia Frazão is a piano and 
chamber music professor at the Music School of Federal University of Goiás, in Brazil, as well as the 
artistic director of the classical music series “City Concerts” and “ufg Concerts.”

ANA GUIOMAR REGO SOUZA

Doutora em História Cultural pela Universidade de Brasília (UnB). Mestra em 
Música pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Bacharel em Piano pela UFG. 
Professora associada da UFG, lotada na Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC). 
Foi coordenadora do curso de Licenciatura em Música por cinco anos e coordenadora 
do Curso de Especialização em Ensino da Música e Processos Interdisciplinares em 
Artes. Foi Diretora da EMAC/UFG de julho de 2010 à janeiro de 2019. Coordena 

o Laboratório de Musicologia Braz Wilson Pompeu de Pina Filho. Preside o Simpósio Internacional 
de Musicologia. Atua como pesquisadora com foco nas temáticas “Músicas e Festas no Brasil” e “ 
Patrimônio Musical e Arquivístico”. Tem organizado livros, publicado capítulos de livros, artigos em 
revistas científicas qualificadas e Anais de eventos nacionais e internacionais. Integra o Núcleo de 
Pesquisas e Produção Cênico Musical da EMAC/UFG, produzindo óperas e musicais resultantes de 
pesquisas históricas e musicológicas. Em 2016, recebeu do Governo do Estado de Goiás e do Conselho 
Estadual do Estado de Goiás a Medalha do Mérito Cultural pela importante contribuição à cultura 
goiana na área da música. Em 2018, recebeu da Academia Goiânia de Artes e Letras do Estado de 
Goiás o Medalhão AFLAG “Mulheres que engrandecem o Estado e de Goiás” e “Diploma de Honra ao 
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Mérito pelos relevantes servições prestados à Cultura Goiana” da Câmara Municipal de Goiânia. Em 
2019, recebeu do Governo do Estado de Goiás e do Conselho Estadual do Estado de Goiás Certificado 
de Mérito Cultural pelo importante contribuição à cultura goiana na área da música.

Ana Guiomar Rego Souza is PhD in Cultural History from University of Brasília (UnB). Master’s 
Degree in Music, Specialization in Music and Undergraduate in Piano from Federal University of 
Goiás (UFG). Associate Professor at UFG. She was director of this School from 2011 to January 2019. 
She coordinates the “Laboratory of Musicology Braz Wilson Pompeu de Pina Filho” of School of Music 
and Performing Arts of UFG. Created and directs the International Symposium of Musicology. He 
works as a researcher in the line Musicology focusing on the themes “Music and Festivals in Brazil” and 
Musical and Arquival Heritage of the Musicology Laboratory of the School of Music and Performing 
Arts, UFG. She has organized books, published book chapters, papers in Scientific Journals and in 
Annals of Congress, both in Music and in the area of Cultural History. Ana Guiomar is part of the 
“Musical Scenic Research and Production Center” of School of Music and Performing Arts (UFG) 
and she has produced operas and musicals resulting from historical and musicological research. In 
2016, she received from the Government of the State of Goiás and the State Council of the State of 
Goiás the Commendation of Cultural Merit. In 2018, she received from the Academy of Arts and 
Letters of the State of Goiás the Medal “AFLAG” Women that increase the State and of Goiás and the 
Commendation of Cultural Merit from City Hall of Goiânia.

ANSELMO GUERRA

Professor titular da Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em 
Composição e Regência pela Universidade Estadual Paulista, UNESP (1986), 
mestrado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, UnB (1992) 
e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, PUCSP (1997). Foi pesquisador visitante no CRCA - Center for 
Research in Computing and The Arts da Universidade da Califórnia San Diego 

(1995/6). Realizou Pós-doutorado no Instituto de Artes da UNESP na área de Computer Music 
(2012). Possui experiência na área de Artes, com ênfase em Música, Cência e Tecnologia, trabalhando 
principalmente nos seguintes temas: Composição Musical, Computer Music, Música Eletroacústica, 
Música Contemporânea, Interatividade. Foi coordenador do Mestrado em Música da UFG por três 
mandatos e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica - SBME. Lidera o Núcleo 
de Música, Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias - UFG do Diretório de Pesquisa do CNPq. É 
Editor da Música HODIE, revista do Programa de Pós-graduação em Música da UFG (https://www.
revistas.ufg.br/musica/)
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Anselmo Guerra is Full professor at the Federal University of Goiás. Graduated in Composition and 
Conducting at the State University of São Paulo, UNESP (1986), Master in Computer Science at the 
University of Brasília, UnB (1992) and PhD in Communication and Semiotics at the Pontifical Catholic 
University of São Paulo Paulo (1997). He was a visiting researcher at CRCA - Center for Research 
in computing and The Arts at the University of California San Diego (1995/6). Post-doctorate at 
the Institute of Arts at UNESP in the area of   Computer Music (2012). He has experience in the Arts 
area, with an emphasis on Music, Science and Technology, working mainly on the following themes: 
Composition, Computer Music, Electroacoustic Music, Contemporary Music, Interactivity and Musical 
Cognition. He was coordinator of the Masters in Music at UFG for three terms and vice president of 
the Brazilian Society of Electroacoustic Music - SBME. Leads the Nucleus of Music, Interdisciplinarity 
and New Technologies - UFG of the CNPq Research Directory. He is Editor of Música HODIE, Journal 
of the Graduate Program in Music at UFG. (https://www.revistas.ufg.br/musica/)

ANTONIO EDUARDO SANTOS

Graduado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; em História, 
pela Universidade Católica de Santos, Mestrado em Artes pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Doutorado em Comunicação e 
Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós Doutorado em 
Educação, pela Universidade Católica de Santos.  Coordenou o curso de Música da 
Universidade Católica de Santos (2014-2019), criou em 2016 a Cátedra Gilberto 
Mendes. Em 2019, conclui pós-doutorado em Educação, sob a orientação da 

Profa. Dra. Maria de Fátima Barbosa Abdalla, do Programa Stricto Sensu da Universidade Católica de 
Santos. As peças deste recital, tem a ver com o início de minhas pesquisas sobre a obra para piano do 
Gilberto: Vacariana e a Fuga Dupla, dedicadas a este pesquisador. A Sonata a la Mozart, foi publicada 
pela AVK em 2001, na Antonio Eduardo Collection, da New Consonant Music,em Bruxelas.

Antonio Eduardo Santos is Graduated at the Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; 
in History, at the Universidade Católica de Santos, Master Degree in Arts, at the Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho; PhD in Communication and Semiotics, at the Pontificie Universidade 
Católica de São Paulo  and Post-Doctorate in Education, at the Universidade Católica de Santos. He 
coordinated the Music course, at the Universidade Católica de Santos (2014-2019); created in 2016 
the Gilberto Mendes Chair. In 2019, he completed a post-doctorate in Education, under the guidance 
of Profa. Dr. Maria de Fátima Barbosa Abdalla, from the Stricto Sensu Program of Catholic University 
of Santos. The pieces of this recital have to do with the beginning of my research on Gilberto’s piano 
work: Vacariana and Fuga Dupla, dedicated to this researcher. Sonata a la Mozart was published by 
AVK in 2001 at the Antonio Eduardo Collection, by the New Consonant Music, from Brussels.
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CARLOS HENRIQUE COSTA

Pianista e maestro nascido em São José dos Campos, SP. Atualmente é professor 
de regência, piano, e piano em grupo da UFG, presidente da Comissão de Eventos 
da EMAC/UFG e desenvolve pesquisa nas áreas da regência orquestral, piano 
em grupo, performance do piano e música de câmara. Bacharel em Física pela 
Unicamp, bacharel em piano pela Universidade do Alabama em Huntsville, mestre 
em piano pela Universidade Estadual de Ohio, mestre em regência e doutor em 

piano pela Universidade da Georgia em Athens. Como pianista solista e camerista apresentou-se nos 
Estados Unidos, Itália, Portugal e Brasil com instrumentistas como Carmelo de los Santos, Ana Flavia 
Frazão, Ricardo Freire, Liliana Bizinechi entre outros. Regeu a Orquestra Sinfônica da Universidade 
da Georgia, a Orquestra Sinfônica da Universidade de Wyoming, a Orquestra Sinfônica de Goiânia 
e a Orquestra Acadêmica Jean Douliez da UFG. Em 2012 lançou o “Piano em Grupo: Livro Didático 
para Ensino Superior” e coordenou o II Encontro Internacional de Piano em Grupo. De 1998 a 2001 
foi professor de Piano em Grupo nas Universidades de Youngstown em Ohio e University of Georgia 
em Athens. Em 2009 montou o Laboratório de Piano em Grupo na Escola de Música e Artes Cênicas 
da UFG. Carlos Costa, dentre suas últimas performances, como solista, tocou o concerto N. 23 de 
Mozart ao piano com a Orquestra da Associação Mozart Itália/Goiás em Pirenópolis. Em 2019 regeu 
a Symphony Orchestra da Universidade de Wyoming em Laramie e apresentou um recital solo de 
músicas brasileiras na mesma universidade nos EUA.  

Carlos Henrique Costa, pianist and conductor born in São José dos Campos, SP. Master in piano 
by YSU, DMA in Piano with a minor in Orchestral Conducting by UGA under Dr. Zimdars. Carlos 
is professor of regency, piano, and piano in a group at the Federal University of Goiás, president of 
the EMAC / UFG Events Committee and researcher in the area of Orchestral Conduction, Piano in 
Group, Piano performance and Chamber Music. In 2012 he published the “Piano in Group: Livro 
Didático para o Ensino Superior” and coordinated the II International Meeting of Group Piano held in 
Goiânia, Brazil. He has been the president of the International Music Festival of the School of Music 
of UFG in 2010 and 2011. Conducts the Academic Orchestra Jean Douliez of UFG. As a pianist he has 
performed in Italy, USA, as a soloist and chamber musician collaborating with violinist Carmelo dos 
Santos, bassist Marcos Machado, pianist Ana Flavia Frazão, singer Joana Azevedo, clarinetist Ricardo 
Rocha, Liliana Bizinechi among others. Carlos always includes different styles of Brazilian music in 
his repertoire.
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CHRISTIAN SPENCER ESPINOSA

Formado em Sociologia (1997) e Bacharel em Música (2001) pela Universidad 
Católica de Santiago do Chile. Obteve o doutoramento em História e Ciências da 
Música pela Universidade Complutense de Madrid sob a co-tutela da Universidade 
Nova de Lisboa. Suas linhas de pesquisa contemplam aspectos do espaço, cultura 
popular e música tradicional chilena. Sus livros incluem “A tres banda. Mestiçagem, 

sincretismo e hibridização no espaço sonoro ibero-americano ” (com A. Recasens, Akal, 2010), Made 
in Latin America: Studies in Popular Music (Routledge 2016, com J. Mendívil) e “História, tradição 
e performance dos cueca urbana em Santiago do Chile (1990-2010), Prêmio Fidel Sepúlveda 2016 
pela melhor pesquisa em patrimônio imaterial (DIBAM) (Biblioteca Nacional, 2017, reedição para 
2021 con UMayor). Lecionou na Universidad de Chile, Universidad Católica, UNAM, Universidad 
Iberoamericana e Universidad de Guanajuato, e tem sido professor visitante em universidades no 
Brasil, México e Estados Unidos. Atualmente é diretor do Centro de Pesquisas em Artes e Humanidades 
(CIAH) da Universidad Mayor, onde desenvolve o projeto “História, estética e processos do folclore 
no Chile (1909-1973)” (Fondecyt 11180946). Entre suas publicações na imprensa está o livro 
“Sociabilidade, igualdade, espacialidade: sujeitos e cultura popular em Santiago do Chile no século 
XIX” (com Ch. Sáez e A. Vera, 2021) e os dossiês: a) “Volver a creer. Música, som e política na 
revolta social chilena (2019-2020) ”no Boletim Musical Casa de las Américas (com Natalia Bieletto), 
dezembro de 2020; b) “Comunicação e cultura popular na América Latina e no Caribe” na revista 
Comunicação e Mídia da Universidade do Chile (com Ch. Sáez e A. Vera), para maio de 2021; c) “40 
anos da nacionalização da cueca no Chile”, Revista Neuma (com Ignacio Ramos), de julho de 2021.

Christian Spencer Espinosa (Santiago de Chile, 1973) has a degree in Sociology (1997) and a Bachelor 
of Music (2001) from Universidad Católica de Santiago de Chile. He obtained his doctorate in Music 
History and Sciences at th Complutense University of Madrid under the co-supervision of the Nova 
University of Lisbon (Salwa Castelo Branco). His lines of research contemplate aspects of space, 
popular culture and traditional Chilean music. His works include “A tres banda. Mestizaje, syncretism 
and hybridization in the Ibero-American sound space ” (with A. Recasens, Akal, 2010), Made in Latin 
America: Studies in Popular Music (Routledge 2016, with J. Mendívil) and“ History, tradition and 
performance of the urban cueca in Santiago de Chile (1990-2010) (2017, reissue for 2021), 2016 
Fidel Sepúlveda Award for the best research on intangible heritage (DIBAM). He has taught at the 
Universidad de Chile, Universidad Católica, UNAM, Universidad Iberoamericana and Universidad 
de Guanajuato, and being visiting professor in Brazil, Mexico and the United States. He is currently 
Director of the Center for Research in Arts and Humanities (CIAH) of the Universidad Mayor, where 
he develops  “History, aesthetics and processes of folklore in Chile (1909-1973)”, a project funded by 
the national system Fondecyt Nº11180946. Among his publications in press: the book “Sociability, 
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equality, spatiality: Subjects and popular culture in Santiago de Chile in the 19th century” (with 
Ch. Sáez and A. Vera, 2021) and the dossiers: a) “Back to believe. Music, sound and politics in the 
Chilean social revolt (2019-2020) ”in the Casa de las Américas Music Bulletin (with Natalia Bieletto), 
December 2020; b) “Communication and popular culture in Latin America and the Caribbean” in the 
Communication and Media magazine of the University of Chile (with Ch. Sáez and A. Vera), for May 
2021; and c) “40 years of the nationalization of the cueca in Chile”, Neuma Magazine (with Ignacio 
Ramos) for July 2021.

DAVID CRANMER

David Cranmer, musicólogo anglo-português, é professor universitário (Lisboa, 
Universidade NOVA-FCSH). Coordena o Grupo “Música no Período Moderno” do 
CESEM (Centro de Estudos da Sociologia e Estética Musical), além de Caravelas 
– Grupo de Estudos para a História da Música Luso-Brasileira. Seus variados 
interesses incluem música em Portugal e no Brasil do século XVIII ao início do 
século XX, Marcos Portugal, terminologia de instrumentos, catalogação de 

arquivos e bibliotecas musicais, e Camille Saint-Saëns. Entre outros livros, é autor de Música no D. 
Maria II: catálogo da coleção de partituras (2015), Peças de um mosaico: temas da história da música 
referentes a Portugal e ao Brasil (2017) e editor da monografia Marcos Portugal: uma reavaliação 
(2012). Ele contribuiu com o capítulo “Da Espanha às Terras Do Lusófono: Carmen em Portugal e 
no Brasil” no livro Carmen Abroad: Ópera de Bizet no cenário global (ed. Richard Langham Smith & 
Clair Rowden, Cambridge University Press, 2020). Ele também é pianista e organista.

David Cranmer, an Anglo-Portuguese musicologists, is a university lecturer (Lisbon, Universidade 
NOVA-FCSH). He coordinates the Group “Music in the Modern Period” at CESEM (Centro de Estudos 
da Sociologia e Estética Musical), as well as Caravelas – Study Group for the History of Luso-Brazilian 
Music. His varied interests include music in Portugal and Brazil from the 18th to early 20th centuries, 
Marcos Portugal, instrument terminology, cataloguing musical archives and libraries, and Camille 
Saint-Saëns. Among other books, he is author of Música no D. Maria II: catálogo da coleção de 
partituras (2015), Peças de um mosaico: temas da história da música referentes a Portugal e ao 
Brasil (2017) and editor of the monograph Marcos Portugal: uma reavaliação (2012). He contributed 
the chapter “From Spain to Lusophone Lands: Carmen in Portugal and Brazil” in the book Carmen 
Abroad: Bizet’s opera on the global stage (ed. Richard Langham Smith & Clair Rowden, Cambridge 
University Press, 2020). He is also a pianist and organist. 
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DIONES CORRENTINO

Pianista, compositor e arranjador. Em sua abordagem como instrumentista 
alia formação clássica explorando composição e improvisação com influências de 
repertórios da música brasileira, da música moderna e do jazz. Já se apresentou 
em países como Estados Unidos e França como performer solo e em grupo. No 
Brasil apresentou-se em vários festivais de música instrumental brasileira com 

destaque para a série instrumental Guiomar Novaes promovida pela Sala Cecília Meireles. Além de 
suas atividades artísticas, tem atuado na carreira acadêmica como professor da Escola de Música e 
Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é doutorando em música pelo Instituto 
de Artes da UNICAMP sob orientação do professor Dr. Paulo Tiné. Em 2020, foi contemplado com 
a bolsa de estudos Capes/PrInt para realizar parte de seu doutorado em Paris/França, onde realiza 
estudos sobre a musicologia do jazz no Institut de Recherche en Musicologie da Université Paris 
Sorbonne sob a direção do professor Laurent Cugny. Começou a estudar piano aos 11 anos na Escola 
de Música Prof. Gustav Ritter em Goiânia e formou-se como bacharel em piano clássico na Escola 
de Música e Artes Cênicas-UFG, sob orientação do pianista e professor Luiz Medalha. Paralelamente 
ao estudo formal de música e piano frequentou cursos de composição, improvisação, harmonia e 
jazz. Além da formação acadêmica em piano também participou como pianista da Banda Pequi por 
diversas ocasiões de shows e gravações, sob direção do maestro e professor Jarbas Cavendish. Em 
2015 lançou o disco Diones Correntino Quarteto- Som Mestiço. O álbum, que também contou com a 
participação do saxofonista Mauro Senise na faixa “Pianeiros”, recebeu destaque entre as 30 indicações 
de CDs independentes do ano de 2015, no gênero música instrumental, segundo o crítico musical 
Carlos Calado (autor dos livros Jazz ao Vivo (1989), O Jazz como Espetáculo (1990), organizador 
da Coleção Folha Clássicos do Jazz (2007), autor do blog Música de Alma Negra, colaborador do 
jornal Folha de São Paulo).

Diones Correntino is a Brazilian musician with different backgrounds since classical music and popular 
music. He has already performed as solo piano and groups in countries as EUA and France and in some 
festivals in Brasil as the series “Instrumental Guiomar Novaes” promoted by Cecília Meireles Hall. 
As a pianist he seeks to direct his performance to different artistic fields by exploring interpretation, 
composition and improvisation based on his originals and recreations with the repertoire of Brazilian 
music and other genres. Alongside his artistic activities, currently he works as an assistant teacher at 
the School of Music and Drama of the Federal University of Goiás-Brazil. Since the begining of 2020, 
with the support of the Brazilian Government (CAPES-PRINT scholarship), he has been studing jazz 
musicology at the Institute of Research in Musicology of the Sorbonne Université-Lettres Sorbonne- 
Paris IV- França under the guidance of Dr. Laurent Cugny.  Actually he is enrolled in the Music Graduate 
Program of UNICAMP’s Institute of Arts under the guidance of Dr. Paulo Tiné. Correntino also holds 
a Master’s degree from School of Music and Drama of Federal University of Goiás (Brazil) and has 
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developed researches about performance and some creative processes which include interpretation, 
composition and improvisation combined with an influence of several backgrounds and repertoires 
since Western classical music, jazz, modern music, Brazilian popular music and brazilian folk music.  
He started to study piano at the age of 11 in the School of Music Gustav Ritter in Goiânia. He holds a 
bachelor degree in classical piano from School of Music and Drama of the Federal University of Goiás-
Brazil where he studied under the guidance of Dr.Luiz Medalha.  During his formal musical education 
as a classical performer he played both solo and chamber music of the Western music’s repertoire 
and  also played with various groups of popular music, with special highlight to Banda Pequi under 
the guidance of Jarbas Cavendish. In addition to he participated in general music courses as Jazz 
and Contemporary Improvisation at the Boston’s New England Conservatory and general music 
courses about composition, arrangement and improvisation. In 2015 he released Diones Correntino 
Quartet- Som Mestiço. The album, which also featured the saxophonist Mauro Senise on the track 
“Pianeiros”, was praised and recommended as one of the greatest Cds of the year of 2015, in the 
Brazilian instrumental music genre, by the music critic Carlos Calado, author of the blog Música de 
Alma Negra and journalist of the journal Folha de São Paulo. 

DIÓSNIO MACHADO NETO

Professor Livre Docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo (EACH-USP). Professor do Programa de Pós Graduação em Música 
da Escola de Artes e Comunicação (PPGMUS-ECA) e do Programa Mudança 
Social e Participação Política (PROMUSPP-EACH). Coordenador do Laboratório 
de Musicologia (LAMUS). É membro do Italian and Ibero American Relationships 
Study Group (RIIA/IMS). Pesquisador Colaborador do Centro de Estudos de 

Sociologia e Estética da Música da Universidade Nova de Lisboa (CESEM-UNL). Coordenador de 
área do Projeto Temático para a História da Música em Portugal e no Brasil (CESEM-UNL). Recebeu 
Menção Honrosa no Prêmio Capes de Tese 2009 pela tese, transformada em livro, Administrando a 
Festa: Música e Iluminismo no Brasil Colonial (2013). Membro fundador da Associação Brasileira de 
Musicologia (ABMUS) e da Associación Regional para América Latina y el Caribe de la International 
Musicological Society (ARLAC-IMS).

Diósnio Machado Neto
Associate Professor at the School of Arts, Sciences and Humanities of the University of São Paulo 
(EACH-USP). Professor of the Postgraduate Program in Music of the School of Arts and Communication 
(PPGMUS-ECA) and of the Program Social Change and Political Participation (PROMUSPP-EACH). 
Coordinator of the Laboratory of Musicology (LAMUS). He is a member of the Italian and Ibero 
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American Relationships Study Group (RIIA / IMS). Collaborating Researcher at the Center for the 
Study of Sociology and Aesthetics of Music at the New University of Lisbon (CESEM-UNL). Coordinator 
of the Thematic Project for the History of Music in Portugal and Brazil (CESEM-UNL). He received 
an Honorable Mention in the Capes de Tese Prize 2009 for his thesis, transformed into a book, 
Managing the Party: Music and Enlightenment in Colonial Brazil (2013). Founding member of the 
Brazilian Association of Musicology (ABMUS) and the Regional Association for Latin America and the 
Caribbean of the International Musicological Society (ARLAC-IMS).

EDITE ROCHA

Doutora em Música pela Universidade de Aveiro (Portugal), com o apoio da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia e obtenção do “Prémio de Investigação D. 
Manuel I”, Edite Rocha é Mestre em Música Antiga pela Schola Cantorum Basiliensis 
(Suíça), tendo igualmente se especializado nos conservatórios de música de 
Perpignan e Paris (França). Ao longo da sua carreira, desenvolveu atividade quer 
como docente (professora de órgão na Universidade de Aveiro entre 2006-2013), 
pesquisadora (Pós-doutorado INET-md) e concertista. Atualmente é Professora 

Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisadora CNPq, Coordenadora do Acervo Curt 
Lange da UFMG e Centro de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros, além de colaborar com outros 
centros de pesquisa a nível internacional.

Edite Rocha
With a doctorate in Music from the University of Aveiro (Portugal), with the support of the Foundation 
for Science and Technology (FCT) and obtaining the “D. Manuel I Research Prize”, Edite Rocha has 
a Master’s Degree in Ancient Music from Schola Cantorum Basiliensis (Switzerland), having also 
specialized in music conservatories in Perpignan and Paris (France). Throughout her career, she has 
worked both as a lecturer (organ teacher at the University of Aveiro between 2006-2013), researcher 
(post-doctorate INET-md) and concert performer. She is currently Professor at the Federal University 
of Minas Gerais, CNPq Researcher, Coordinator of the Curt Lange Archive at UFMG and Centre of 
Studies of the Minas Gerais Musical Collections (CEAMM-CNPq), besides collaborating with other 
research centers at international level.

36Conferencistas, Debatedores e Intérpretes



EDUARDO LOPES

Efetuou estudos de bateria jazz e percussão clássica no Conservatório Superior 
de Roterdão (Holanda). É Licenciado pela Berklee College of Music (EUA) em 
Performance e Composição com a mais alta distinção (Summa Cum Laude). É 
Doutorado em Teoria da Música pela Universidade de Southampton (Reino 
Unido), sob orientação de Nicholas Cook. Em 2015 prestou provas de Agregação 

em Música e Musicologia na Universidade de Évora, tendo sido aprovado por unanimidade. Ao 
longo da sua carreira recebeu vários prémios e bolsas de estudo nacionais e internacionais. Atua 
regularmente com os mais relevantes músicos portugueses e artistas internacionais de renome, tais 
como: Mike Mainieri (Steps Ahead); Dave Samuels (Spyro Gyra); Myra Melford; Susan Muscarella; 
Kevin Robb, Phil Wilson; e Bruce Saunders. Gravou vários CDs, alguns dos quais como artísta 
principal.  Apresentou-se em concertos em Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Escócia, 
Brasil, Japão e EUA. É Artista Yamaha (Europa), e endorser das marcas de instrumentos Zildjian e 
Remo. É autor de vários artigos e textos sobre a problemática da interpretação musical, teoria da 
música e ritmo, jazz e ensino de música. Lecionou na Universidade de Southampton no Reino Unido 
e na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo em Portugal. De 2012 a 2016 foi diretor do 
Departamento de Música da Universidade de Évora. No ano letivo de 2016-2017 foi Professor Titular 
Visitante na Escola de Música e Artes Cénicas da Universidade Federal de Goiás, Brasil. Ao momento 
é Professor Associado com Agregação no Departamento de Música da Universidade de Évora; Diretor 
do Doutoramento em Música e Musicologia da UÉ; Coordenador do Pólo do CESEM na UÉ;  co-editor 
da revista brasileira de musicologia HODIE; e editor da Revista Portuguesa de Educação Musical.

Eduardo Lopes studied classical percussion and drum set at the Rotterdams Conservatorium in the 
Netherlands. Holds a Bachelor Degree in Performance and Composition with the highest honours 
(Summa Cum Laude) from the Berklee College of Music in Boston-USA. He obtained a PhD in 
Music Theory from the University of Southampton-UK, under the supervision of Nicholas Cook. In 
2015 he was award by unanimity the Habilitation in Music and Musicology at the University of 
Évora-Portugal. Throughout his career he has received many national and international prizes and 
scholarships. Performs on a regular basis with some of the most relevant Portuguese musicians and 
renown international artists such as: Mike Mainieri (Steps Ahead); Dave Samuels (Spyro Gyra); Myra 
Melford; Susan Muscarella; Kevin Robb, Phil Wilson; e Bruce Saunders. He has recorded several 
CDs, some of these as the main artist. Performed in concerts in Portugal, Spain, France, Netherlands, 
England, Scotland, Brazil, Japan, and the USA. He is Yamaha Artist (Europe), and endorses Zildjian 
cymbals and Remo. He is the author of many published texts and articles on the topics of performance 
practice; music theory and rhythm; jazz studies; and music education. He has taught at the University 
of Southampton-UK and at the Superior School of Music and Performing Arts, Porto-Portugal. From 
2012 to 2016 he was the Head of the Department of Music at the University of Évora. During the 
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academic period of 2016-1017 he was Full Visiting Professor in the School of Music and Scenic Arts 
at the Federal University of Goiás, Brazil. At the moment he is Associate Professor with Habil. in the 
Department of Music at the University of Évora; Head of the PhD program in Music and Musicology 
of the UÉ; Coordinator of the CESEM branch at the UÉ; co-editor of the Brazilian musicology journal 
HODIE; e editor of the Portuguese Music Education Journal.

EDUARDO MEIRINHOS

Violonista clássico com performances que se estendem por diversos países da 
América do Sul, da Europa e Estados Unidos. Recebeu inúmeras premiações em 
concursos, incluíndo VI Prêmio Eldorado de Música (São Paulo,1991), I Concurso 
de Violão de Araçatuba (Araçatuba,1990), IV Concurso de Música Erudita Brasileira 
(São Paulo, 1978), Concurso de composição Troféu Bach (1981, 82, 83), etc.  Foi 

aluno de violão de Isaías Sávio, Ana Lia de Oliveira, Henrique Pinto (Brasil), Hans Michael Koch 
(Alemanha) e Bruce Holzman (EUA). Formou-se na Alemanha na Staatliche Hochschule für Musik 
und Theater Hannover em 1989. Concluiu seu mestrado em musicologia pelo Departamento de 
Musica da USP (Universidade São Paulo) em 1997 e em 2002 obteve o título de doutor em música-
performance (DM - Doctor of Music) na Florida, EUA, na School of Music da Florida State University. 
Eduardo é professor efetivo de violão na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de 
Goiás, UFG, onde leciona Violão, Música de Câmara e Literatura Violonística, além de fazer parte do 
programa de pós-graduação da escola, onde atua como orientador e professor de disciplinas. Eduardo 
foi diretor da Escola no período de 2007 a 2010 e está novamente na direção em sua segunda gestão 
desde 2019. Atuou em 2013 como Diretor Técnico da Orquestra e Coro Sinfônicos, Banda de Música e 
Banda Marcial do município de Goiânia. Mais recentemente foi Coordenador Geral de Cultura da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Dentre suas iniciativas inclui-se a 1ª performance mundial da 
peça Lisistrati do compositor grego Nikos Platirrachos, 1ª performance mundial de Laudate Dominae, 
Toada Triste, Um tranquilo Entardecer e Cantiga de Ninar do compositor brasileiro Siegfried Schmidt 
e 1ª performance nacional de Variations sur un Theme de Django Reinhardt do compositor cubano 
Leo Brouwer.  Em 1997 gravou o CD Radamés Gnattali, Sonatas e Sonatinas. Em 2007 lançou o CD 
solo Eduardo Meirinhos em Recital. Em 2015 lançou o CD solo Sonatas por Eduardo Meirinhos.

Eduardo Meirinhos

Classical guitarist, Eduardo Meirinhos, is a professor at the Universidade Federal de Goiás, Brazil 
where he teaches guitar, guitar literature and chamber music. Eduardo musical education began 
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in São Paulo, Brazil, at the Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. He obtained the 
undergraduate degree at the Staatliche Hochschule für Musik und Theater Hannover (Germany).  
When he returned to São Paulo in 1994 he joined the graduate program in the Departamento de 
Música at the Universidade de São Paulo, where he stayed until 1997 obtaining the master degree in 
musicology. Most recently in 2002 he took his Doctoral degree at the School of Music at the Florida 
State University. He has given concerts in South America, Europe and the United States participating in 
several music festivals as both teacher and performer.  These include: Festival de Musica de Londrina, 
Festival de Inverno de Campos do Jordão, Seminario de Musica de Montenegro, Curso de Verão 
de Brasília, Festival de Vale Vêneto, etc. In 1997 he recorded the CD Radames Gnattali, Sonatas e 
Sonatinas and in 1998 participated in the live recording of the Festival de Musica de Londrina, which 
was also made into a CD. In 2007 he released his solo CD Eduardo Meirinhos em Recital. Most recently 
he released is his new CD Sonatas by Eduardo Meirinhos. In Hannover, Germany 1989, Eduardo had 
the honor of performing in the world premier of  Greek composer Nikos Platirrachos’ Lisistrati, for 
violin, viola, clarinet and cello, in which the guitar is featured as a solo instrument.  He has also 
premiered performances of Laudate Dominae, Toada Triste, Um Tranquilo Entardecer, Cantiga de 
Ninar by Siegfried Schmidt and instigated the first brazilian performance of Variations sur un Thème 
de Django Reinhardt by Leo Brouwer. Eduardo was director of the School from 2007 to 2010 and he 
is currently in the direction of his second term since 2019. He served in 2013 as Technical Director of 
the Symphony Orchestra and Choir, Music Band and Marching Band of the Goiânia city, and was also 
General Coordinator of Culture for the Pró-Reitoria de Extensão e Cultura at UFG.

FLÁVIA MARIA CRUVINEL

Doutora em Educação, Mestre em Música e Especialista em Música Brasileira no 
Século XX, desenvolve pesquisas relacionadas ao Ensino Coletivo de Instrumento 
Musical; a Educação Musical em Espaços Alternativos; Processos de Formação 
Musical e História da Educação Musical. Em 2005, publicou o livro “Educação 
Musical e Transformação Social”, pela editora ICBC de Goiânia-GO. Foi Membro 
da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – segmento Música, do Ministério de 

Cultura (biênio 2013-2014); Diretora Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de Educação 
Musical (2009-2012) e segunda Secretária Nacional da ABEM (2013-2015). Foi idealizadora do 
Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical e coordenadora de 6 edições (2004, 
2006, 2010, 2012, 2018 e 2020). Desde 2019, coordena a Rede de Cultura das Instituições Públicas 
de Ensino Superior de Goiás e é coordenadora da área temática Cultura do Fórum de Pró-Reitores 
de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (2019-2020). Desde 2020 faz 
parte do Comitê Coordenador da Comissão Artística e Permanente de Produção Cultural e Artística 
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da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu; e no mesmo ano foi eleita para a diretoria 
da International Society for Music Education, sendo a única representante da América Latina. 
Atualmente, é Pro-Reitora Adjunta de Extensão e Cultura/Diretora de Cultura da UFG (Gestão 2018-
2021) e Professora Adjunta da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.

Flavia Maria Cruvinel 

PhD in Education, Master in Music, Specialist in Brazilian Music in the 20th Century, and develops 
research related to the Collective Teaching of Musical Instruments; Musical Education in Alternative 
Spaces; and Musical Formation Processes and History of Musical Education. In 2005, she published 
the book “Musical Education and Social Transformation” by the ICBC publishing house in Goiânia-
GO. She was a member of the National Committee for Cultural Incentives - Music segment, of the 
Ministry of Culture (biennium 2013-2014); Central-West Regional Director of the Brazilian Music 
Education Association (2009-2012), and second National Secretary of ABEM (2013-2015). She was 
the creator of the National Meeting of Collective Teaching of Musical Instruments and coordinator of 
6 editions (2004, 2006, 2010, 2012, 2018 and 2020). Since 2019, she has coordinated the Culture 
Network of Public Higher Education Institutions in Goiás, and is the current coordinator of the 
Culture thematic area of   the Forum of Extension Pro-Rectors of Brazilian Public Institutions of Higher 
Education (2019-2020). Since 2020 she has been part of the Coordinating Committee of the Artistic 
and Permanent Commission for Cultural and Artistic Production of the Association of Universities of 
the Montevideo Group; and in the same year she was elected to the board of the International Society 
for Music Education, being the only representative in Latin America. Currently, she is Assistant Dean 
of Extension and Culture / Director of Culture at UFG (Management 2018-2021), and Assistant 
Professor at the School of Music and Performing Arts at the Federal University of Goiás.

FERNANDA ALBERNAZ DO NASCIMENTO

Doutora em Ciências Sociais – Antropologia pela Pontifícia Universidade de São 
Paulo, Mestrado em Arte Publicitária e Produção Simbólica pela Universidade de 
São Paulo; Graduação em Licenciatura em Música pela Universidade de Goiás, 
Graduação em Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de Goiás. Atua 
na área de Música, com ênfase em Educação Musical. É professora do Programa 

de Pesquisa e Pós-graduação em Música da UFG, atuando nas linhas de pesquisa Música, Educação 
e Saúde e Música, Cultura e Sociedade. É Líder do Diretório de Pesquisa – CNPq – Arte, Educação, 
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Cultura.

Fernanda Albernaz do Nascimento
PhD in Social Sciences - Anthropology from the Pontifícia Universidade de São Paulo (Pontifical 
Catholic University of São Paulo); Master’s degree in Advertising Art and Symbolic Production from 
the University of São Paulo; Degree in Music from the Federal University of Goiás; Bachelor’s degree 
in Piano from the Federal University of Goiás; Works in the music field with an emphasis on Music 
Education; Professor in the Program of Research and Post-graduate studies in music of UFG (Federal 
University of Goiás); Lines of research: Education, Health, Music, Culture and Society;Leader of the 
Directory of Research - *CNPq - Art, Education and Culture. * The Brazilian National Council for 
Scientific and kTechnological Development.

FERNANDA PEREIRA DA CUNHA

Mestre e doutora em Artes pela ECA/USP. Coordenadora do curso de Especialização 
Arte/Educação Intermidiática Digital pela EMAC/UFG, com a organização e 
publicação em livro impresso (2019) e e-Book (2019) da Coletânea Depoimentos 
Provocativos – Volumes 1,2,3 e 4.  É professora Associada II da EMAC/UFG. 
Participa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Cena na 
EMAC/UFG. Atua principalmente na área de Arte/Educação Digital. Organizou o 
livro Abordagem Triangular no ensino das Artes e Culturas Visuais com Ana Mae 

Barbosa pela editora Cortez (2010). Autora do livro intitulado e-Arte/Educação: Educação Digital 
Crítica pela editora Annablume (2012) e do livro Técnica e Tecnologia: a indústria ideológica de 
massa pela Annablume (2012).

Fernanda Pereira da Cunha is a master and doctor in Arts at ECA/USP. Coordinator of the Specialization 
Course on Digital Art/Intermediate Education by EMAC /UFG, with the organization and publication 
in printed book (2019) and e-Book (2019) of the Collection Provocative Statements - Volumes 1,2,3 
and 4. She is an Associate Teacher II of EMAC/UFG. Participates in the Stricto Sensu Graduate Program 
in Performing Arts at EMAC/UFG. Works mainly in the area of Art / Digital Education. Organized 
the book Triangular Approach in the teaching of Visual Arts and Cultures with Ana Mae Barbosa 
by publisher Cortez (2010). Author of the book entitled e-Art/Education: Critical Digital Education 
by the publisher Annablume (2012) and the book Technique and Technology: the ideological mass 
industry by Annablume (2012).
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FERNANDO CÉSAR VASCONCELOS

O violonista Fernando César iniciou sua vida musical em 1981 no Clube do Choro 
de Brasília apresentando-se pela primeira vez junto com seu pai José Américo e 
seu irmão Hamilton de Holanda. Logo após os irmãos foram “batizados” como os 
Dois de Ouro, por Pernambuco do Pandeiro. Tocou com diversos artistas como 
Altamiro Carrilho, Raphael Rabello, Armandinho Macedo, Paulinho da Viola, 
Dino Sete Cordas, Marco Pereira, Hermeto Pascoal, Sivuca, Rildo Hora, Sebastião 

Tapajós, Paulo Moura, Beth Carvalho, Monarco, Nelson Sargento, Dona Ivone Lara, Sombrinha, 
Heraldo do Monte, Paulo Sérgio Santos, Joel Nascimento, Déo Rian, Carlos Poyares, Raul de Barros, 
Léo Gandelman, Zé Menezes, Wagner Tiso, Vittor Santos, Henrique Cazes, Turíbio Santos, Carlos 
Malta, Dominguinhos entre outros. Já excursionou levando o Choro para diversos países como França, 
Argélia, Tunísia, Moçambique, África do Sul, Gana, Áustria, Turquia, Uruguai, Israel, Palestina, Haiti, 
República Dominicana, Argentina e Colômbia. Desde 2002 é professor de Violão na Escola Brasileira 
de Choro Raphael Rabello, e de 2004 à 2010 passou a acumular também a função de coodenador da 
Escola. Em 2020 assumiu novamente a coordenação da Escola.
 

The guitarist Fernando César began his musical life in 1981 at the Choro Club of Brasilia, presenting 
himself for the first time with his father José Américo and his brother Hamilton de Holanda. Soon the 
formation was named “Dois de Ouro” by the percussionist Pernambuco do Pandeiro. He played with 
several artists such as Altamiro Carrilho, Raphael Rabello, Armandinho Macedo, Paulinho da Viola, 
Dino Sete Cordas, Marco Pereira, Hermeto Pascoal, Sivuca, Rildo Hora, Sebastião Tapajós, Paulo 
Moura, Beth Carvalho, Monarco, Nelson Sargento, Dona Ivone Lara , Sombrinha, Heraldo do Monte, 
Paulo Sérgio Santos, Joel Nascimento, Déo Rian, Carlos Poyares, Raul de Barros, Léo Gandelman, Zé 
Menezes, Wagner Tiso, Vittor Santos, Henrique Cazes, Turíbio Santos, Carlos Malta, Dominguinhos 
among others. He has toured taking Choro to several countries such as France, Algeria, Tunisia, 
Mozambique, South Africa, Ghana, Austria, Turkey, Uruguay, Israel, Palestine, Haiti, Dominican 
Republic, Argentina and Colombia. Since 2002, he has taught guitar at the Brazilian school of Choro 
Raphael Rabello. From 2004 to 2010, he also assumed the role of coordinator of the school, the first 
in the world focused on teaching choro. In 2020 he again took over the coordination of the School. 

FERNANDO LlANOS

Violonista e pesquisador. Doutor em Musicologia pela ECA-USP e Mestre em 
Etnomusicologia pelo IA-UNESP. Realizou estágio pós doutoral em Performance 
no IA-UFRGS. Professor da Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS/
SP), lecionou nos cursos de Licenciatura em Música (FACCAMP/SP) e Cinema e 
Audiovisual (São Judas – UNIMONTE). É autor do livro “Félix Casaverde, guitarra 
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negra” (Ed. UPC, Peru) e do disco “Por guitarra negra” (Tratore, 2017) com temas autorais afro-
andinos e arranjos do Hermeto Pascoal.

Fernando Llanos

Fernando Llanos es guitarrista e investigador. Doctor en Musicología por la ECA-USP y Magíster en 
Etnomusicología por el IA-UNESP. Realizó pasantía postdoctoral en Performance em el IA-UFRGS. 
Profesor de la Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS/SP), enseñó en los cursos de 
Licenciatura en Música (FACCAMP/SP) y Cine y Audiovisual (São Judas – UNIMONTE). Es autor 
del libro “Félix Casaverde, guitarra negra” (Ed. UPC, Peru) y del disco “Por guitarra negra” (Tratore, 
2017) con temas afro-andinos propios y arreglos de Hermeto Pascoal.

Fernando Llanos is guitarist and researcher. PhD in Musicology at ECA-USP and Master in 
Ethnomusicology at IA-UNESP. He did a post-doctoral internship in Performance at IA-UFRGS. 
Professor at the Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS/SP), he taught in Music Education 
courses (FACCAMP / SP) and Cinema and Audiovisual (São Judas - UNIMONTE). He is the author 
of the book “Félix Casaverde, guitarra negra” (Ed. UPC, Peru) and the album “Por guitarra negra” 
(Tratore, 2017) based on Afro-Andean original themes and arrangements by Hermeto Pascoal.

FERNANDO MAGRE

Universidade Estadual de Campinas / Centro de Estudos de Música e Mídia 
(MusiMid). Fernando Magre é musicólogo, graduado e especialista em música 
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), mestre em musicologia pela 
Universidade de São Paulo (USP) e doutorando em música pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) com bolsa Fapesp. Membro colaborador do 
Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de 
Lisboa, onde desenvolveu estágios de pesquisa com bolsas Fapesp e CESEM/FCT. 

Membro do Centro de Estudos de Música e Mídia (MusiMid) e do comitê editorial da Revista Brasileira 
de Estudos de Música e Mídia. Desenvolve pesquisas sobre música contemporânea brasileira, com 
ênfase em música-teatro e na obra de Gilberto Mendes.

Fernando Magre

State University of Campinas / Center for Music and Media Studies (MusiMid). Fernando Magre 
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is a musicologist, graduated and specialized in music from the State University of Londrina (UEL), 
master in musicology from the University of São Paulo (USP) and doctorate in music from the State 
University of Campinas (Unicamp) with Fapesp scholarship. Collaborating member of the Center for 
Studies in Sociology and Musical Aesthetics at Universidade Nova de Lisboa, where he developed 
research internships with Fapesp and CESEM / FCT scholarships. Member of the Center for Music 
and Media Studies (MusiMid) and the editorial committee of the Brazilian Journal of Music and 
Media Studies. Develops research on contemporary Brazilian music, with an emphasis on music-
theater and the work of Gilberto Mendes.

GUILHERME GOLDBERG

Luiz Guilherme Goldberg possui graduação em Canto e Instrumentos - Bacharelado 
em Piano pela Universidade Federal de Pelotas (1986), mestrado em Música, com 
ênfase em Práticas Interpretativas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2000), onde também concluiu seu doutorado em Música - Musicologia (2007). A 
tese aí desenvolvida (Um Garatuja entre Wotan e o Fauno: Alberto Nepomuceno e 
o modernismo musical no Brasil) foi distinguida com menção honrosa no Prêmio 

Capes de Teses 2008. Possui pós-doutorado na linha de Musicologia Histórica junto ao CESEM, 
FCSH, na Universidade de Lisboa, onde desenvolveu a pesquisa À procura de Artèmis, que trata do 
psicodrama lírico Artémis, de Alberto Nepomuceno. Atualmente é professor associado no Centro de 
Artes da Universidade Federal de Pelotas.

Luiz Guilherme Goldberg is Bachelor in Piano from the Federal University of Pelotas (1986), Master 
in Music, with an emphasis on Interpretive Practices, by the Federal University of Rio Grande do 
Sul (2000) and Doctor in Musicology (2007) by the same university. His thesis “A Garatuja between 
Wotan and Fauno: Alberto Nepomuceno and musical modernism in Brazil” was honored in the Capes 
Prize of Theses in 2008. He holds post-doctorate in Historical Musicology at CESEM, FCSH, at New 
University of Lisbon, where he developed the research on the lyric psychodrama Artémis, by Alberto 
Nepomuceno and Coelho Netto. He is currently an associate professor at Center of Arts at Federal 
University of Pelotas.
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GYOVANA CARNEIRO

Doutora em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa como bolsista 
da CAPES. Mestre em Música na Contemporaneidade e Especialista no Repertório 
Brasileiro para Piano a 4 mãos. É professora efetiva da Escola de Música e Artes 
Cênicas da UFG desde 1996. Coordenou o Festival Internacional de Música da UFG 
de 2000 a 2009, 2015, 2016, 2018 e 2020. Integra a Comissão Organizadora do 
Simpósio Internacional de Musicologia da UFG; Coordena as Séries - Concertos na 

Cidade, Concertos Goiânia Ouro e Concertos UFG. Idealizou e executou o Projeto Concertos Didáticos 
para Juventude. Foi membro dos Conselhos Estadual e Municipal de Cultura. Foi Superintendente 
Executiva de Cultura do Estado de Goiás no ano de 2018. Atualmente é Presidente da Sociedade 
Goiana de Música de Goiás. Realiza Pesquisas com foco na música brasileira. Recebeu o premio 
Medalha de Mérito Cultural - Música (Troféu Jaburu/2020) conferida pelo Conselho Estadual de 
Cultura do Estado de Goiás pela realização do trabalho de pesquisa e formação de plateia em música 
com o Blog Papo Musical na plataforma gyovanacarneiro.com

Gyovana Carneiro 

PhD in Musical Sciences from Universidade Nova de Lisboa with a scholarship by CAPES. Master in 
Contemporary Music and Specialist in the Brazilian Repertoire for Piano 4 hands. She has been a 
full-time professor at the UFG School of Music and Performing Arts since 1996. She coordinated the 
UFG International Music Festival from 2000 to 2009, 2015, 2016, 2018 and 2020. She is a member of 
the Organizing Committee of the UFG International Musicology Symposium; Coordinates the Series 
- Concerts in the City, Goiânia Ouro Concerts and UFG Concerts. She conceived and executed the 
Youth Didactic Concerts Project. She was a member of the State and Municipal Councils of Culture. 
She has been the Executive Superintendent of Culture in the State of Goiás in 2018. Currently, she is 
the President of the Goiás Music Society. She conducts research focusing on Brazilian music. She also 
writes the Blog “Papo Musical” in the “gyovanacarneiro.com” platform, in order to increase end reach 
to new audiences for classical music. Received the Medal of Cultural Merit - Music Award (Jaburu 
Trophy / 2020).

HELOISA DE A. DUARTE VALENTE

Heloísa de A. Duarte Valente é mestre e doutora em Comunicação e Semiótica 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com estágio na 
Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais (EHESS, Paris), e pós-doutorado 
no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Faculdade de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo (CTR- ECA-USP). É professora titular do 
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Programa de Comunicação e Cultura de Mídia da Universidade Paulista-UNIP e colaboradora do 
Programa de Pós-Graduação em Música (ECA-USP). Suas principais linhas de pesquisa são semiótica 
musical e estudos interdisciplinares nas áreas de música, comunicação e semiótica da cultura e da 
mídia. Ela tem uma dúzia de livros publicados, em temas relacionados. Fundador do Centro de 
Estudos em Música e Mídia - MusiMid e editor-chefe da Revista Brasileira de Estudos em Música e 
Mídia. 

Heloísa de A. Duarte Valente holds a Master’s and a PhD in Communication and Semiotics from the 
Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP), with an internship at the School of Advanced 
Studies in Social Sciences (EHESS, Paris), and a post-doctoral fellowship at the Department of 
Film, Radio and Television of the School of Communications and Arts of the University of São Paulo 
(CTR- ECA-USP). She is a full professor at the Communication and Media Culture Programme of the 
Universidade Paulista- UNIP and a collaborator of the Post-Graduation Programme in Music (ECA-
USP). Her main lines of research are musical semiotics and interdisciplinary studies in the fields of 
music, communication and semiotics of culture and media. She has a dozen books published, in 
related themes. Founder of the Centro de Estudos em Música e Mídia - MusiMid and editor-in-chief 
of the Revista Brasileira de Estudos em Música e Mídia.

HENRIQUE CAZES

Nasceu no Rio de Janeiro (1959). Começou a tocar violão com seis anos de idade 
e gradativamente foi incorporando o cavaquinho, o bandolim, o violão tenor, o 
banjo, a viola caipira e a guitarra elétrica, sempre como autodidata.  Estreou 
profissionalmente em 1976 com o Conjunto Coisas Nossas, e em 1980 passou a 
integrar a Camerata Carioca, onde trabalhou com o bandolinista Joel Nascimento 

e o maestro Radamés Gnattali.  Em 1988 iniciou sua carreira de solista de cavaquinho, com o 
lançamento do primeiro disco “Henrique Cazes” e o método “Escola Moderna do Cavaquinho”, o 
mais utilizado livro didático do instrumento. Como solista lançou ainda outros discos como “Tocando 
Waldir Azevedo”, “Desde que o Choro é Choro”, “Pixinguinha de Bolso” e “Uma história do cavaquinho 
brasileiro”. Em 1998 publicou o livro “Choro, do Quintal ao Municipal”, em que resume a história de 
150 anos de Choro.  Esteve à frente de projetos que buscaram ampliar as fronteiras do Choro como o 
premiado “Bach in Brazil” e a série de 4 CDs “Beatles n’Choro”. Produziu e apresentou programas de 
rádio sobre Choro e foi o âncora da série de documentários da TV portuguesa “Apanhei-te Cavaquinho”, 
disponível integralmente na internet. Concluiu em 2011 o Mestrado em etnomusicologia na Escola 
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de Música da UFRJ, defendendo trabalho sobre rodas de choro. É professor de cavaquinho na 
mesma instituição, responsável pela implantação do pioneiro Bacharelado em Cavaquinho.  Tem sido 
apontado como referência do cavaquinho de solo na atualidade, atuando também como produtor em 
inúmeros projetos. Na área de composição, além de choros e peças didáticas para cavaquinho, tem 
escrito trilhas para cinema e televisão.

Henrique Leal Cazes was born at Rio de Janeiro (1959). Born in a family of amateur musicians, 
he started to play the guitar when he was six years old. He gradually went on to play cavaquinho 
(a four-string soprano guitar similar to the ukulele), mandolin, tenor guitar, banjo, twelve-string 
“caipira” guitar and lately the electric guitar - all self taught. His professional debut came in 
1976, with Conjunto Coisas Nossas and in 1980 he joined Camerata Carioca, where he worked 
together with two musicians who influenced him enormously: mandolinist Joel Nascimento and 
famed composer Radamés Gnattali. With the Camerata Henrique recorded the albums “Vivaldi & 
Pixinguinha” (FUNARTE 1982) and “Tocar” (Polygram 1983).  In 1988, Henrique started his career 
as a cavaquinho soloist, recording his first LP “Henrique Cazes” (Musicazes). The same year he 
published the instructional book “Modern School of Cavaquinho” (Lumiar Editora), which is still 
the most respected music book on the instrument. Still as a soloist, he released “Tocando Waldir 
Azevedo” (Kuarup 1990), “Waldir Azevedo, Pixinguinha, Hermeto & Cia” (Kuarup 1992), “Desde 
que o Choro é Choro” (Kuarup 1995) and “Relendo Waldir Azevedo” (RGE 1997). In 1998 he wrote 
the book “Choro, do Quintal ao Municipal” (Editora 34), a history of the 150 years of Choro music. 
Considered the best cavaquinho soloist today and certainly one of the most active, Henrique Cazes 
developed a parallel career as record producer (with numerous record awards), in addition to his 
work as a composer of film, theater and television soundtracks.

IZABELA MARIA TAMASO

Graduação em Rádio e Televisão pela Universidade de São Paulo (USP), mestrado 
e doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília (UnB). É professora 
Associada 1 da Universidade Federal de Goiás (UFG), sócia da Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA), membro do Comitê de Patrimônios e Museus da ABA. 
É membro suplente do Conselho Consultivo do IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) e do Conselho Consultivo do IBRAM (Instituto 
Brasileiro de Museus). Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase 

em patrimônios culturais e , antropologia urbana, antropologia do lugar, memória performances 
culturais. Atualmente é diretora da Faculdade de Ciências Sociais (FCS - UFG), tesoureira adjunta 
da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e Diretora de Antropologia da ANPOCS (Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. belatamaso@gmail.com 
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Izabela Maria Tamaso

Graduated in Radio and Television from the University of São Paulo (USP), master’s and doctorate in 
Anthropology from the University of
Brasília (UnB). She is Associate Professor 1 at the Federal University of Goiás (UFG), a member of the 
Brazilian Association of Anthropology (ABA), a member of the ABA Heritage and Museum Committee. 
He is an alternate member of the Advisory Council of IPHAN (Institute of National Historical and 
Artistic Heritage) and of the Advisory Council of IBRAM (Brazilian Institute of Museums). He has 
experience in the area of   Anthropology, with an emphasis on cultural heritage and, urban anthropology, 
anthropology of the place, memory cultural performances. She is currently director of the Faculty of 
Social Sciences (FCS - UFG), assistant treasurer of the Brazilian Association of Anthropology (ABA) 
and Director of Anthropology of ANPOCS (National Association of Research and Graduate Studies in 
Social Sciences. Belatamaso@gmail.com

JOÃO MIGUEL BELLARD FREIRE

Professor adjunto da Escola de Música da UFRJ, atuando como docente de História 
da Música. É docente permanente do Programa de Pós-graduação em Música da 
instituição, atuando na área de Educação Musical. É Doutor em Música (Práticas 
interpretativas) pela UNIRIO, Mestre em Música (Etnomusicologia) pela UFRJ e 
Licenciado em Música pela UNIRIO.

João Miguel Bellard Freire is a full time professor at the School of Music of the Federal University 
of Rio de Janeiro. He is a faculty member of the Graduate Program in Music at the same institution, 
working in the Music Education field. He has a DMA degree in piano (UNIRIO), a Master’s degree in 
Ethnomusicology (UFRJ) and is a licensed music teacher by UNIRIO.

JUAN FRANCISCO SANS

Juan Francisco Sans es un catedrático y compositor venezolano. Profesor Titular 
e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Se ha dedicado 
por más de 35 años a la música. Acompañado de sus instrumentos: el piano, 
la flauta dulce y el órgano, ha sido director orquestal y coral. Es musicólogo, 
escritor, docente y locutor. Como comunicador ha trabajado para que la música 

sea incluida en la educación formal, a fin de construir y afianzar valores dentro de la sociedad. Es 
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compositor, productor y director artístico con un gran abanico de obras musicales que le han hecho 
acreedor de reconocimiento a nivel internacional. Es pionero en la difusión de la ejecución de música 
para piano a cuatro manos, junto a su esposa Mariantonia Palacios, también pianista y docente-
investigadora de la UCV. Se desempeñó como locutor en las emisoras Radio Capital, la Emisora 
Cultural de Caracas y Radio Nacional de Venezuela. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Música 
Contemporánea, la Sociedad Francesa de Análisis Musical, la Sociedad Española de Musicología, 
la rama latinoamericana de la International Association for the Study of Popular Music (IASPM), 
la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Musicología y la 
International Musicological Society.

Juan Francisco Sans is a Venezuelan professor and composer. Full Professor and researcher at the 
Central University of Venezuela (UCV). He has been dedicated to music for more than 35 years. 
Accompanied by his instruments: the piano, the recorder and the organ, he has been an orchestral 
and choral conductor. He is a musicologist, writer, teacher and broadcaster. As a communicator, he has 
worked so that music is included in formal education, in order to build and strengthen values   within 
society. He is a composer, producer and artistic director with a wide range of musical works that have 
earned him international recognition. He is a pioneer in the dissemination of the performance of 
music for piano four hands, together with his wife Mariantonia Palacios, also a pianist and professor-
researcher at the UCV. He worked as an announcer on the radio stations Radio Capital, the Emisora  
Cultural de Caracas and Radio Nacional de Venezuela. He is a member of the Venezuelan Society 
of Contemporary Music, the French Society of Musical Analysis, the Spanish Society of Musicology, 
the Latin American branch of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM), 
the Society of Authors and Composers of Venezuela, the Venezuelan Society of Musicology and the 
International Musicological Society.

JÚLIO CÉSAR LEMOS

Graduação em música pela Universidade Federal de Goiás no ano de 2008, com 
um trabalho de conclusão de curso (TCC) sobre as interpretações do violão 
de 6 cordas presente nas gravações das músicas de Adoniram Barbosa com o 
grupo Demônios da Garoa. Em 2012 concluiu sua pós graduação, Mestrado 
em Performance Musical, também na UFG, em que pesquisou sobre o estilo 
composicional do violonista Marco Pereira (SP), a partir da sua obra intitulada 
“Samba Urbano”. Paralelamente a sua atuação como performer no campo da 

música popular e erudita, atua também como pesquisador publicando artigos em congressos de 
música voltados à performance musical e composição, merecendo destaque as publicações realizadas 
na  ANPPOM (Associação Nacional de Pós graduação e Pesquisa em Música), nos anos de 2011 e 

49Conferencistas, Debatedores e Intérpretes



2013 e no Simpósio de Musicologia da UFG em 2016.  Teve aulas com importantes violonistas do 
cenário musical brasileiro, tais como: Paulo Belinati, Werner Aguiar, Marco Pereira, Pedro Martelli, 
Paulo Porto Alegre, Marcus Tardelli, Guinga, Alencar 7 Cordas, Nelson Faria e Rogério Caetano. 
Tem apresentado trabalhos como violonista solo e como acompanhador ao violão de 7 cordas em 
grupos de choro e samba, é também integrante do grupo de música instrumental Brasil in Trio (www.
brasilintrio.com) e Quarteto Pixinga, com os quais tem dois discos gravados: em 2014 o disco  Brasil 
in Trio interpreta Alessandro Branco, com a participação especial de Gabriel Grossi (RJ) e Marco 
Pereira (SP), que foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira em 2015; e em 2016 o disco Quarteto 
Pixinga interpreta Clássicos do Choro com crítica de Luciana Rabelo. Possui um duo de violão e 
harmônica com Gabriel Grossi (RJ), e duo de violão e piano com Everson Bastos (MG) e Pedro 
Barros (RJ). Já ministrou workshops e minicursos como professor convidado em escolas e festivais 
de música: em 2015 no Conservatório de música Basileu França, e no Instituto Federal de Goiás 
(IFG) em Goiânia; em 2014 na Escola de Música Siete Octavos em Buenos Aires na Argentina e na 
Universidade de Évora em Portugal; em 2016 em Madri no departamento de artes da Universidade 
Rei Juan Carlos (TAI). Em 2014 foi professor convidado junto ao Quarteto Pixinga para ministrar 
minicurso de prática de Choro no Festival de Música no Festival de Música de Ponta Grossa (PR). Em 
2015 participou do Festival de música Brasileira Brazil Camp, nos Estados Unidos, na Califórnia. Já 
apresentou concertos solo ou com o grupo Brasil in Trio nos países: Argentina, Chile, Estados Unidos, 
Portugal, França, Espanha e Suíça e China. É professor efetivo de música da Universidade Federal 
de Goiás desde 2010. Atua no campo da didática da performance em música, no qual leciona aulas 
de instrumento-violão em conjunto, harmonia e ritmos brasileiros aplicados ao violão, e prática em 
conjunto de choro. É coordenador artístico, e arranjador da Orquestra de Violões Eurípedes Fontenelle 
da EMAC-UFG (Escola de Música e Artes Cênicas da UFG), projeto de extensão da universidade. É 
também coordenador do projeto de extensão e pesquisa intitulado Núcleo de Choro da UFG. Foi 
convidado e atuou como jurado titular na categoria Samba de Enredo no carnaval oficial da cidade 
de São Paulo nos anos de 2017 e 2018 no Sambódromo do Anhembi produzido pela LIGA- SP. Está 
cursando o doutorado em Processos criativos e práticas interpretativas na UFRJ, sobre orientação de 
Marcia Taborda(RJ) na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou o seu doutorado sanduíche em 2019 em 
São Francisco na California, na San Francisco State University sobre supervisão de John Calloway.  
Lançou  recentemente o CD e DVD intitulado: Julio Lemos – Brasil Acústico, com composições 
próprias e de outros compositores contemporâneos, Jean Charnaux, (RJ) e Ian Faquini (USA), e o 
segundo disco do grupo Brasil in Trio, com composições do maestro e compositor Jarbas Cavendish 
(PE). Atualmente está fazendo novas parcerias com grandes músicos da bay area como: Ian Faquini, 
Rebecca Kleiman, Diana Strong, Masha Campagne, Ricardo Peixoto, Liza Silva! Novidades em breve!
Júlio César Lemos

Julio Lemos concluded the graduation course in music at the Federal University of Goiás in 2008, 
with a course conclusion paper (TCC) on the interpretations of the 6-string guitar present in the 
recordings of Adoniram Barbosa’s songs with the group Demônios da Garoa. In 2012, he completed 
his postgraduate studies, Master in Musical Performance, also at UFG, where he researched the 
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compositional style of the guitar player Marco Pereira (SP), based on his work entitled “Samba 
Urbano”. Alongside his work as a performer in the field of popular and classical music, he also work as 
a researcher publishing articles in music congresses focused on musical performance and composition, 
with emphasis on publications made at ANPPOM (National Association of Graduate Studies and 
Music Research), in the years 2011 and 2013 and at the Musicology Symposium at UFG in 2016. He 
had classes with important guitarists from the Brazilian music scene, such as: Paulo Belinati, Werner 
Aguiar, Marco Pereira, Pedro Martelli, Paulo Porto Alegre, Marcus Tardelli, Guinga, Alencar 7 Cordas, 
Nelson Faria and Rogério Caetano. He has presented works as a solo guitarist and as an accompanist 
to the 7-string guitar in choro and samba groups, he is also a member of the instrumental music 
group Brasil in Trio (www.brasilintrio.com) and Quarteto Pixinga, with which he has two recorded 
albums: in 2014 the CD Brasil in Trio plays Alessandro Branco, with the special participation of 
Gabriel Grossi (RJ) and Marco Pereira (SP), nominated for the Brazilian Music Award in 2015; and in 
2016, the album Quarteto Pixinga interprets Classics of Choro with a great criticism text by Luciana 
Rabelo. He has a guitar and harmonica duo with Gabriel Grossi (RJ), and a guitar and piano duo with 
Everson Bastos (MG) and Pedro Barros (RJ). He has already given workshops and short courses as a 
guest professor in music schools and festivals: in 2015 at the Conservatory of Music Basileu França, 
and at the Federal Institute of Goiás (IFG) in Goiânia; in 2014 at the School of Music Siete Octavos 
in Buenos Aires in Argentina and at the University of Évora in Portugal; in 2016 in Madrid at the 
arts department of the King Juan Carlos University (TAI). In 2014 he was a guest professor with the 
Pixinga Quartet to teach a short course in Choro practice at the Music Festival at the Ponta Grossa 
Music Festival (PR). In 2015 he participated in the Brazilian Music Festival Brazil Camp, in the United 
States, in California. He has already presented concerts solo or with the group Brasil in Trio in the 
countries: Argentina, Chile, United States, Portugal, France, Spain and Switzerland and China. He 
has been an effective music faculty at the Federal University of Goiás since 2010. He works in the field 
of didactics of music performance, in which he teaches collective guitar-instrument lessons, harmony 
and Brazilian rhythms applied to the guitar, and collective practice in choro. He is artistic coordinator 
and arranger of a university extension project called Eurípedes Fontenelle Guitar Orchestra of EMAC-
UFG (UFG School of Music and Performing Arts). He is also coordinator of the extension and research 
project entitled Núcleo de Choro at UFG. He was invited and worked as official judge in the Samba 
de Enredo category at the official carnival of the city of São Paulo in the years 2017, 2018 and 2019 
at the Sambódromo do Anhembi produced by LIGA-SP. He is pursuing a PhD in Creative Processes 
and Interpretative Practices at UFRJ, under the advisor of Dra. Marcia Taborda (RJ) in the city of Rio 
de Janeiro. He started his sandwich doctorate in 2019 in San Francisco, California, at San Francisco 
State University under supervision of John Calloway. He recently released the CD and DVD entitled: 
Julio Lemos - Brasil Acústico, with his own compositions and those of other contemporary composers, 
Marco Pereira  (RJ), Euripedes Fontenelle, Jean Charnaux, (RJ) and Ian Faquini (USA), and the 
second disc of the group Brasil in Trio, with compositions by the conductor and composer Jarbas 
Cavendish (PE). He is currently making new partnerships with great musicians from the bay area 
such as: Ian Faquini, Rebecca Kleiman, Diana Strong, Masha Campagne, Ricardo Peixoto, Liza Silva. 
News coming soon!
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LAURENT ALBRECHT BREUNINGER

Depois de conquistar o segundo prêmio, no concurso para violino Rainha Elisabeth, 
na Bélgica, em 1997, Laurent Albrecht Breuninger tornou-se o primeiro violinista 
alemão a ficar entre os três melhores, desde a sua primeira edição, em 1953. No 
mesmo ano, recebeu o prêmio de melhor composição pelo seu Quarteto de Cordas 
N.1, nos Concertos de Verão de Brandemburgo. Os prêmios são o ponto alto de 
uma série de concursos ganhos pelo violinista. Destaque para os concursos em 

Brescia (Itália, 1984), Belgrado (Iugoslávia,1986), Praga (República Tcheca,1992), Berlin e Montreal 
(Canadá,1995).Breuninger estudou, de 1981 até 1988, com Josef Rissin, na Escola Superior de 
Música de Karlsruhe, onde se formou com nota máxima. O músicocontinuou a se aperfeiçoar com 
grandes violinistas como HenrykSzeryng, Ruggiero Ricci, Aaron Rosand e IvryGitlis. Apresenta-
se como solista e camerista em vários festivais como o Festival Internacional de Bath (Inglaterra), 
Festival de Música de Câmara de Kuhmo (Finlândia), Teatro Champs D´Elysees (Paris), Schwetzinger 
Festspielen (Alemanha), entre outros. Em 1997, gravou um CD com obras para violino e piano de 
Mendelssohn, Brahms, Breuninger e Wieniawsky. Gravou para a Radio WDR as obras para violino 
e orquestra de Eugene Ysaye e, em 2001, para a Radio de Colônia as obras para violino solo deste 
mesmo compositor. Recentemente, acompanhado pela Orquestra da Rádio de Varsóvia, gravou os 4 
concertos para violino de Karol Lipinsky e a obra completa de George Enescu. Em 2012, juntamente 
com a pianista Ana Flávia Frazão, gravaram toda a obra para violino e piano de Villa-Lobos que 
foi lançado na Europa pelo selo Telos. Breuninger foi professor de violino na Escola Superior de 
Música de Hamburgo, entre 1998 e 2002. Atualmente, é professor da Escola Superior de Música de 
Karlsruhe, Alemanha.

Laurent Albrecht Breuninger

After winning the 2nd prize at the Queen Elisabeth Competition in 1997, Albrecht Breuninger 
became the first German violinist ever to be placed as the 1st three in the history of this competition 
since its foundation in 1951. In the same year, 1997, he was awarded the Composition Prize at the 
Brandenburgische Sommerkonzerte (Brandenburg Summer Concerts) for his String Quartet No.1. 
These awards mark the culmination of a long list of prizes and achievements Breuninger had previously 
won in Brescia (1984), Belgrade (1986), Prague (1992), Berlin and Montreal (1995). From 1981 to 
1988, he studied with Professor Josef Rissin at the Karlsruhe University of Music, graduating with 
distinction in 1994. Other remarkable violinists had great influence on his career, among whom were 
Henryk Szeryng, Ruggiero Ricci, Aaron Rosand, and Ivry Gitlis. Having performed at the Champs 
d’Elysées Theatre (Paris), his festival appearances as a soloist and chamber music performer also 
include the renowned Bath International Music Festival (England), Kuhmo Chamber Music Festival 
(Finland), and the Schwetzinger Festspiele (Germany). In 1997 Breuninger’s debut cd was released 
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with works for violin and piano by Mendelssohn, Brahms, Wieniawski and Breuninger. He recorded 
the complete works for violin and orchestra by Eugène Ysaÿe for the German broadcast company 
wdr, and in 2001 Ysaÿe’s works for solo violin for the Hessischer Rundfunk (Germany). He has 
recently recorded with the Warsaw Radio Orchestra the Four Violin Concerts by Karol Lipińsky, and 
the complete works of George Enescu. In 2012, with brazilian pianist Ana Flávia Frazão, recorded all 
the musical work for violin and piano from Villa Lobos, released in Europe by Telos. Breuninger was 
a violin professor at the Music School of the University of Hamburg between 1998 and 2002; from 
then on, he has been a professor at the Karlsruhe University of Music. 

LUCIANE CARDASSI

Doutora em Música Contemporânea pela Universidade da Califórnia, San 
Diego (UCSD), Mestre em Música pela UFRGS e Bacharel em Música pela 
USP. É pesquisadora na área de Performance Musical com ênfase na Música 
Contemporânea para Piano e Colaboração com Compositores. Luciane foi 
Professora Visitante do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) por dois anos, de 2018 a 2020. Em março de 2020 

retornou para Banff, sua cidade nas montanhas rochosas canadenses, de onde continua colaborando 
com artistas brasileiros e internacionais. Desde então lançou dois álbuns, gravados em 2019: Mer, 
com 4 obras do compositor Paulo Guicheney; e Going North, um panorama de sua trajetória criativa 
na última década, com obras escritas em colaboração com compositores brasileiros e canadenses.  
www.lucianecardassi.com

Luciane Cardassi

A versatile performer and creative artist, Brazilian-Canadian pianist Luciane Cardassi is an innovator, 
always ready for adventures on the frontiers of experimental music or collaborative projects. Luciane 
holds a Doctorate in Contemporary Music Performance from the University of California, San Diego 
(UCSD), a Master’s Degree in Music from the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) and 
a Bachelor’s Degree in Music from the University of São Paulo (USP), where she met Prof. Heloisa 
Zani, a major influence in her music making.  After a two-year Visiting Professorship at the Federal 
University of Bahia, in Salvador, Brazil, Luciane is now back in Banff, where the beautiful surroundings 
of the Canadian Rocky Mountains inform and inspire her creative practice. www.lucianecardassi.com
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LUCIANE VIANA BARROS PÁSCOA

Graduada em Artes Plásticas (1992) e Música (1993)  pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP.  É mestre em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1997) e doutora  em História Cultural pela 
Universidade do Porto (2006). Atualmente é professora adjunta da Universidade 
do Estado do Amazonas e coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Letras e Artes. No departamento de Música, leciona História da Arte e Filosofia da Arte. Ainda nesta 
instituição, realiza atividades de pesquisa no Laboratório de Musicologia e História Cultural, no 
qual coordena a área de projetos, dentre os quais se destacam patrocínios importantes, como o da 
Petrobras para o projeto “Ópera na Amazônia no período da Borracha (1850-1910)”. Lidera o grupo 
de pesquisa “Investigações sobre memória cultural em artes e literatura – MemoCult”. Coordenou o 
projeto “Catalogação e expansão do acervo artístico e literário do Programa de Pós-Graduação em 
Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas”, contemplado com recursos pela FAPEAM, 
mediante edital. Coordena o grupo de trabalho do Ridim-Brasil (Repertório Internacional de 
Iconografia Musical), no Amazonas. É autora dos livros “Artes Plásticas no Amazonas: o Clube da 
Madrugada (Editora Valer, 2011), “Álvaro Páscoa: o golpe fundo” (EDUA, 2012) e co-organizadora 
de “Alteridades consonantes: estudos sobre música, literatura e iconografia” (FAPEAM/PPGLA/Valer, 
2013) e de “Música em Diálogo” (Editora UEA, 2019). 
Luciane Viana Barros Páscoa

Luciane Viana Barros Páscoa is graduated in Fine Arts (1992) and Music (1993) at the São Paulo 
State University ‘Júlio de Mesquita Filho’ - UNESP. She holds a Master’s degree in History from the 
University of São Paulo (1997) and PhD in Cultural History from the University of Porto (2006). 
She is currently an adjunct professor at the University of the State of Amazonas, which Páscoa also 
coordinates the Arts and Literature Postgraduate Program. In the Music department, she teaches 
Art History and Philosophy of Art. Still at this institution, she conducts research activities at the 
Musicology and Cultural History Laboratory (in portuguese: Laboratório de Musicologia e História 
Cultural), in which she coordinates the project area, among which important sponsorships stand 
out, such as Petrobras for the project called “Opera in the Amazon during the Rubber Boom (1850- 
1910)” (in portuguese: Òpera na Amazônia no período da Borracha (1850-1910).  She also leads the 
research group “Investigations on cultural memory in arts and literature - MemoCult” (in portuguese: 
Investigações sobre memória cultural em artes e literatura – MemoCult). Páscoa coordinated the project 
“Cataloging and expanding the artistic and literary collection of the Arts and Literature Postgraduate 
Program at the University of the State of Amazonas” (in portuguese: Catalogação e expansão do 
acervo artístico e literário do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do 
Estado do Amazonas), which was supported through a public notice by FAPEAM (a state research 
foundation). She coordinates the Ridim-Brasil (International Musical Iconography Repertoire) work 
group, in Amazonas. Páscoa has published the books “Artes Plásticas no Amazonas: o Clube da 
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Madrugada (published by Editora Valer, 2011), and “Álvaro Páscoa: o golpe fundo” (published by 
EDUA, 2012). She co-organized the books “Alteridades consonantes: estudos sobre música, literatura 
e iconografia” (published by FAPEAM/PPGLA/Valer, 2013), and “Música em Diálogo” (published by 
Editora UEA, 2019).

MAGALI KLEBER

Professor Associado aposentada na Universidade Estadual de Londrina tendo 
atuado nos cursos de graduação e de pós-graduação em música.  Graduada e 
especialista em piano pela EMBAP, doutorou-se em Educação Musical pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez o mestrado em Música pela 
UNESP- São Paulo. Cursou o pós-doutorado  em Etnomusicologia  na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.   Realizou, ao longo de sua carreira acadêmica, 

orientações de Iniciação Cientifica, dissertação de mestrado e   pesquisas de relevância internacional 
como lider do grupo de pesquisa cadastro no CNPq Educação Musical e Movimentos Sociais, com 
a proposta de investigar as práticas musicais contextos da periferia urbana nas esferas da educação 
formal e informal envolvendo políticas públicas e o Terceiro Setor. Coordenou de 2011 a 2014 a área 
de música na UEL Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, patrocinado 
pela CAPES. É autora de relevantes publicações no contexto  nacional e internacional na área. Foi 
presidente da Associação Brasileira de Educação Musical de 2009 a 2011. Foi membro Board da 
Community Music Activity da ISME – International Society for Music Education de 2008 a 2012 
. Recentemente foi re-eleita  como membro do Board ds Internationla Society for Music Education 
gestão  2018 a 2020  .  Realiza trabalhos de Curadoria para a FUNARTE e é Diretora Pedagógica do 
Festival International de Música de Londrina.

Magali Oliveira Kleber is retired Professor at the State University of Londrina. PhD in Music from UFRGS 
and master’s degree from UNESP - São Paulo. She holds a postdoctoral degree in Ethnomusicology at 
the Federal University of Rio de Janeiro. Throughout her academic career, she has conducted scientific 
initiation, master’s dissertation and international research studies as research leader in CNPq Musical 
Education and Social Movements, with the purpose of conducting studies in the musical contexts 
of the urban periphery involving the spheres of formal and informal education, public policies and 
the Third Sector. She has published important researches nationally and internationally. She was 
the coordinator of the Music and Community Commission of ISME - International Society of Music 
Education from 2008 to 2012 and currently she is a member of the Board of Directors from 2018 
to 2020.  Dr. Kleber performs curatorial work for FUNARTE and the Pedagogical Director of the 
Londrina International Festival of Music.
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MAGDA DE MIRANDA CLÍMACO

Doutora em História Cultural (Universidade de Brasília – UnB) e Mestre em Música 
(Universidade Federal de Goiás – UFG), Bacharel/Curso de Música – Habilitação 
Instrumento – Piano e Licenciada/Curso de Licenciatura em Música (Universidade 
Federal de Goiás – UFG).  Professora na Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) 
da UFG, exerce também a função de pesquisadora. Como pesquisadora integra o 

Laboratório de Musicologia Braz Wilson Pompeu de Pina Filho da EMAC/UFG e o Caravelas – Núcleo 
de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, do Centro de Estudos da Sociologia e Estética 
Musical (CESEM), sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. É membro da Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS). Atuando como pesquisadora tem 
investido na linha de pesquisa “Musicologia” abordando as seguintes temáticas: “Músicas brasileiras: 
memória, diversidade e processos identitários”; “A música em Goiás: diferentes tempos e espaços”; 
Gênero Musical Choro: trajetórias históricas e atuais”. Em sua linha de publicações constam diversos 
capítulos de livros, artigos em revistas científicas e em anais de congressos. Uma das responsáveis pela 
criação do Simpósio Internacional de Musicologia, promovido anualmente nas cidades de Pirenópolis 
e Goiânia pela EMAC/UFG, vem integrando a coordenação geral do evento desde 2011.  Recebeu da 
Câmara Municipal de Goiânia o “Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à 
Cultura Goiana”.

Magda de Miranda Clímaco is PhD in Cultural History (Universidade de Brasília – UnB) and Master 
in Music (Universidade Federal de Goiás – UFG); Bachelor - Music Course / Instrument Piano and 
Bachelor - Musical Education Course (Universidade Federal de Goiás – UFG).  Professor at the Escola 
de Música e Artes Cênicas (UFG), she also works as a researcher.  As a researcher she is part of the 
Laboratory of Musicology Braz Wilson Pompeu de Pina Filho of EMAC/UFG, and she is part of the 
Caravelas – Nucleus of Studies on the History of Portuguese-Brazilian Music, of the Center of Studies 
on Sociology and Aesthetics of Music (CESEM), located in the School of Social and Human Sciences 
of the Universidade Nova de Lisboa (UNL). She is also a member of the Brazilian Association of 
Musicology (ABMUS). Acting as a researcher has invested in the research line “Musicology” focusing 
the following themes: “Brazilian musics: memory, diversity and identity processes”; “The music in 
Goiás: different times and spaces”; “Genre Musical Choro: historical and current trajectories”. Her 
publishing line encompasses several book chapters, as well as articles in scientific journals and annals 
of congresses. One of the creators of the International Symposium of Musicology, promoted annually 
in the municipalities of Pirenópolis and Goiânia by EMAC/UFG, she has been part of the general 
coordination of the event since 2011. Received from the City Hall of Goiânia the “Certificate of Merit 
for the relevant services rendered to the Goiana Culture”. 
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MAGDA DOURADO PUCCI

Magda Pucci (n. 1964) é uma musicista brasileira (arranjadora, compositora 
e cantora), antropóloga, pesquisadora de músicas do mundo e das culturas 
indígenas brasileiras e educadora musical. Formada em Música (Regência) pela 
Universidade de São Paulo, é mestre em Antropologia pela PUC-SP e Doutora em 
Pesquisa Artística pela Universidade de Leiden, na Holanda. É diretora musical e 
fundadora do grupo Mawaca que recria músicas do mundo, interpretadas em mais 

de 20 línguas. É autora de livros relacionados a temas indígenas e educação musical e trabalha como 
educadora musical ministrando oficinas e cursos de música. Magda foi professora convidada em cursos 
de pós-graduação e extensão em universidades como UNICAMP, UNESPAR e UFGD. Ela trabalhou em 
projetos musicais em colaboração com comunidades indígenas como Kayapó, Guarani Kaiowá, Huni-
Kuin, Paiter Surui e outros. Ela também trabalhou em projetos sociais com crianças ONGs e grupo de 
refugiados em São Paulo. Publicou artigos nas revistas Música Popular, Vibrant, ABEM, entre outros. 
Seus interesses incluem musicologia cultural, música indígena brasileira, pedagogia das músicas 
do mundo, etnomusicologia aplicada e/ou participativa, música comunitária, pesquisa artística, 
performance e antropologia indígena. Magda é associada do International Council of Traditional 
Music - ICTM - desde 2013 e participa da Junta Diretiva do Grupo de Estudos de Músicas Latino-
americanas e do Caribe do ICTM. É também coordenadora estadual da seção brasileira do FLADEM - 
Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Em 2019  esteve em turnê pelo projeto Sonora Brasil 
(SESC) viajando por 45 cidades do Norte e Nordeste ao lado da cantora indígena Djuena Tikuna.

Magda Pucci (b.1964) is a Brazilian musician – arranger, composer, and singer – anthropologist, 
researcher about musics of the world and Brazilian indigenous cultures and music educator. She is 
graduated in Music (Conducting) at the University of São Paulo. She has a Master in Anthropology 
at PUC-SP and a Ph.D. in Artistic Research at Leiden University in the Netherlands. As the musical 
director and founder of Mawaca – a São Paulo-based musical group especialized in Performing music 
around the world in more than 20 languages. She is author of books related to indigenous subjects 
and music education and works as a music educator giving music workshops. Magda was an invited 
teacher in post-graduation and extension courses at UNICAMP, UNESPAR, and UFGD. She has been 
working in musical projects in collaboration with indigenous communities such as Kayapó, Guarani 
Kaiowa, Huni-Kuin, Paiter Surui, and others. She also worked in social projects with children from 
ONGs and directed a group of refugees based in São Paulo. She has published articles at Música 
Popular, Vibrant, ABEM journals. Her interests include cultural musicology, Amazonian indigenous 
music, world music pedagogy, applied or participatory ethnomusicology, community music, artistic 
research, performance, indigenous anthropology. She is Internatioanl Council of Traditional Music 
member since 2013 and is parto f the Study Group for Latin American and Caribean Music.
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MÁRCIO LEONEL PÁSCOA

Autor de seis livros sobre ópera nos séculos XVIII e XIX, assim como sobre a vida 
musical em Manaus e Belém durante o Período da Borracha. Editou igualmente 
6 óperas, a maioria de autores do norte do Brasil durante a belle époque, sendo 
também o autor da primeira edição de Guerras do Alecrim e Mangerona (1737), 
de Antonio Teixeira (1707-1774) e Antonio José da Silva (1705-1739), dentre 
capítulos de livros e artigos científicos nesses temas mas ainda na História da 

Teoria Musical entre os séculos XVIII e XIX (Tópicos, Esquemas de Contraponto e elementos de 
retórica) e na Iconografia Musical. Possui atividade concertante tocando traverso junto à Orquestra 
Barroca do Amazonas, a qual dirige, e em outras formações baseadas em instrumentos de época. Já 
esteve à frente de vários projetos acadêmicos, científicos e artísticos com recursos obtidos mediante 
edital, junto à FAPEAM, PETROBRAS, ELETROBRAS, SESC, dentre outros organismos estatais e 
privados, nacionais ou estrangeiros

Márcio Páscoa (PPGLA-UEA) wrote six books about XVIIIth and XIXth century opera as the Manaus 
and Belem musical life during the Rubber Boom. Pascoa edited six operas the most from northern 
brazilian composers in belle epoque times, but also including sa first edition for Guerras do Alecrim 
e Mangerona (1737), by Antonio Teixeira (1707-1774) and Antonio José da Silva (1705-1739). He 
also wrote articles for scholar periodic reviews and chapters for collective books. His interests include 
History of Musical Theory around XVIIIth and XIXth centuries (Topic Theory, Galant schemata and 
Rhetoric elements) and Musical Iconography. Pascoa plays traverso and conducts Amazonas Baroque 
Orchestra  as others period instruments groups. He was head of  many scholar and artistic projects 
and actions sponsored ny Brazilian and European agencies as FAPEAM, PETROBRAS, ELETROBRAS, 
SESC, etc. 

MARCOS KRIEGER

Bacharelado em Música pelo Instituto de Artes da Universidade Federal de 
Goiás e seu Bacharelado e Licenciatura em Letras Modernas pela Universidade 
Católica de Goiás. Após estudos na Alemanha, mudou-se para os Estados Unidos 
da América, onde concluiu seu Mestrado em Música na Universidade Brigham 
Young. Com especialização em cravo e órgão, recebeu o grau de Doutor em Artes 

Musicais pela Universidade de Nebraska-Lincoln. Fez cursos de especialização na Alemanha, Itália, 
Espanha e Holanda. Atualmente, é professor de órgão, cravo e história da música na Universidade 
Susquehanna, uma instituição da Igreja Luterana com mais de 160 anos de tradição no ensino de 
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música na Pennsylvania.    Como recitalista, Marcos Krieger já se apresentou no Brazil, Canadá, 
Alemanha, Austria, Espanha, Itália e nos Estados Unidos aonde reside. Se apresenta frequentemente 
também com grupos de música antiga, onde realiza o baixo contínuo. Também conhecido por suas 
contribuições em musicologia, publicou trabalhos sobre manuscritos e tratados para teclado do início 
da época barroca na Itália e na península Ibérica. Recentemente tem se dedicado à pesquisa dos 
tratados de contraponto e baixo contínuo de Carlo Foschi, compositor e organista do barroco romano 
e examinador da Academia de Santa Cecilia. É membro do conselho da Historical Keyboard Society of 
North America, tendo também participado como membro do júri de vários concursos de performance 
e de composições. 

Marcos Krieger received his Bachelor’s degree from the Arts Institute of the Federal University of 
Goiás. At the same time, he also completed a Bachelor’s degree and Teaching Certificate in Modern 
Languages at the Catholic University of Goiás. After studies in Germany, he moved to the USA, where 
he completed his Master’s of Music degree at Brigham Young University (UT). With a concentration 
in organ and harpsichord performance, he received his Doctoral degree in Musical Arts at the 
University of Nebraska-Lincoln (NE). He participated in specialization courses in Germany, Italy, 
Spain, and Holland. Presently, he teaches organ and harpsichord at Susquehanna University (ELCA), 
an institution connected to the Lutheran Church with over 160 years of tradition in music education 
in Pennsylvania. As a solo recitalist, he has performed in Brazil, Canada, Germany, Austria, Spain, 
Itália, and in the USA, where he lives. In addition, he also performs with varied early music groups as 
a basso continuo musician. Also acknowledged for his musicological contributions, he has published 
works on treatises and manuscripts for keyboard music from the early Baroque era in Italy and Iberia. 
More recently, he has been researching the counterpoint and basso continuo treatises of Carlo Foschi, 
organist-composer in Rome during the Baroque period and examiner of the St. Cecilia Academy. 
Marcos Krieger is a member of the Historical Society of North America board and often serves as a 
juror for competitions in performance and composition. 

MARCOS MOREIRA

Doutor e Mestre em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, onde 
também obteve o diploma de Licenciatura em Música, e Especialista em Gestão 
Escolar pela Faculdade Montenegro. Professor da Universidade Federal de Alagoas 
desde 2008, em 2012 mantém o Grupo de Pesquisa e instituiu em 2018 o Centro 
de Musicologia de Penedo-Alagoas. Atuou desde 2009 como coordenador de 

Estagio Supervisionado em ações de música na Educação Básica dentro do currículo da Licenciatura. 
Obteve o 3º Lugar no Concurso para Pesquisador/Doutorado pelo CESEM-Portugal. É membro do 
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grupo de Investigação em Música e pesquisador convidado ISET do Instituto de Ensino Superior 
Piaget, vinculado ao FCT (Fundação de Ciência e Tecnologia) em Viseu-Portugal. É membro do Grupo 
de pesquisa CARAVELAS Polo CESEM- Centro de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova 
de Lisboa-Portugal. É autor e organizador de livros sobre bandas de música dentre eles Mulheres 
em Bandas de Música, lançado em Portugal e Brasil pela editora Cardoso & Conceição e Publit, 
respectivamente.

Marcos Moreira is a Doctor and Master in Music Education from the Federal University of Bahia, 
where he also obtained a diploma in Music, and Specialist in School Management from Faculdade 
Montenegro. Professor at the Federal University of Alagoas since 2008, in 2012 hemaintains the 
Research Group and in 2018 established the Musicology Center of Penedo-Alagoas. He has acted 
since 2009 as coordinator of Supervised Internship in music actions in Basic Education within the 
curriculum of the Degree. He obtained the 3rd place in the
Competition for Researcher / Doctorate by CESEM-Portugal. He is a member of the Music Research 
group and ISET guest researcher at the Piaget Higher Education Institute, linked to the FCT (Science 
and Technology Foundation) in Viseu-Portugal. He is a member of the research group CARAVELAS 
Polo CESEM- Center for Sociology and Musical Aesthetics of Universidade Nova de Lisboa-Portugal. 
He is the author and organizer of books on music bands, including Women in Music Bands, launched 
in Portugal and Brazil by Cardoso & Conceição and Publit, respectively. 

MARCUS S. WOLFF

Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, tendo realizado pesquisa de 
campo na Índia sobre a música clássica hindustani e o estilo musical de Tagore. 
É mestre em história social da cultura pela PUC/RJ, graduado em história (PUC/
RJ) e em música (UNI-RIO). Foi prof. dos cursos de licenciatura em música e 
na faculdade de comunicaçao da UCAM/RJ, realizou pesquisa de pós-doc no 
Laboratório de Etnomusicologia da UFRJ sobre festivais de música indiana no 
RJ e posteriormente desenvolveu pesquisa de pós-doc (2014-2019) no PPGM da 

UNI-RIO sobre o pensamento estético de Koellreutter. Atualmente desenvolve um projeto sobre o 
pensamento decolonial e pedagogias libertadoras no campo da música.

Marcus S. Wolff holds a PhD in Communication and Semiotics from PUC/SP, having conducted field 
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research in India on Hindustani classical music and Tagore musical style. He holds a master’s degree 
in social history from PUC/RJ, a degree in history (PUC/RJ) and anotheir in music (UNI-RIO). He 
was professor of the undergraduate courses at the music school and at the faculty of communication 
of UCAM/RJ. He conducted a post-doc research at the Laboratory of Ethnomusicology of UFRJ on 
Indian music festivals in RJ and later developed another post-doc research (2014-2019) at the PPGM 
of UNI-RIO on Koellreutter’s aesthetic thinking. He currently develops a project on decolonial thinking 
and liberating pedagogies in the field of music.

MÁRIO TRILHA

Em 1995 obteve o Diploma em Música (Piano) na Universidade de Música do Rio 
de Janeiro, tendo realizado paralelamente estudos de análise e regência coral na 
Pro-Arte (Rio de Janeiro) sob orientação de Carlos Alberto Figueiredo. Em 1999 
concluiu o Mestrado em perfomance de Cravo (Künstlerisches Aufbaustudium), 
orientado por Christine Daxelhofer na Hochschule für Musik Karlsruhe (Alemanha), 

tendo trabalhado na mesma instituição como cravista acompanhador do Oper Studio e regência 
coral e orquestral com o maestro Zsolty Nagy . Entre 1998 e 2000 frequentou o curso superior de 
Cravo dirigido por Olivier Baumont no Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison (Paris, 
França) tendo obtido, com a qualificação máxima, o diploma superior (Medaille d’Or à l’Unanimité). 
Em 2000 frequentou a classe de música antiga (clavicórdio) no Conservatoire Municipal de la Ville 
de Paris, Claude Debussy“ sob orientação de Ilton Wjuniski. Em 2003 finalizou os seus estudos de 
cravo e baixo-contínuo sob orientação de Jörg-Andreas Bötticher, clavicórdio Jean-Claude Zehnder e 
regência com Hans Martin Linde na Schola Cantorum Basiliensis, Escola Superior de Música Antiga de 
Basileia, Suíça. Em Fevereiro de 2004 concluíu o curso de pós-graduação Teoria da Música Antiga sob 
orientação do Prof. Doutor Dominique Muller e do Prof. Markus Jans na Schola Cantorum Basiliensis, 
tendo sido bolsista do Ministério da Cultura do Brasil. Participou em vários cursos de interpretação 
de cravo e baixo-contínuo com Gustav Leonhardt, Pierre Hantai, Kenneth Gilbert, Jacques Ogg, 
Jesper Christensen, Olivier Baumont, Jan Willem Jansen, Nicolau de Figueiredo, Andrea Marcon 
e Johann Sonnleitner, entre outros. Em Outubro de 2004 foi finalista no concurso “Promusicis” 
realizado no Carnegie Hall em Nova Yorque, Estados Unidos. Tem realizado vários recitais a solo e 
com diversas orquestras e ensembles no Brasil, Portugal, Alemanha, França, Espanha, Suíça, Irlanda, 
Escócia,Estados Unidos da América e Uruguai. É Doutor em Música pela Universidade de Aveiro. 
Membro do Núcleo Luso-Brasileiro de Estudos da História da Música Caravelas. Foi Investigador 
Integrado Pós-Doutoramento do CESEM-Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Fundação 
Ciência e Tecnologia de Portugal. Foi diretor artístico do ciclo Música no Museu realizado no Museu 
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de Aveiro, Portugal.  Gravou, pela casa Númerica, um CD dedicado a música do tempo de D João VI 
com a soprano Isabel Alcobia, com o Ensemble Joanna Musica, outro CD, com a música oitocentista 
dedicada a Princesa Santa Joana, e com a Orquestra Barroca do Amazonas os CDs “Dei Due Mundi”, 
“Ópera no Brasil Colonial” ,“Drama: Galant Arias and Concertos of the Luso-Brazilian Eigheteenth 
Century”. CD do 26º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de 
Fora e o CD “ Anjinhos bem xibantes” com a Orquestra Barroca do Amazonas e o coro da Emac-UFG.  
É professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e cravista da Orquestra Barroca 
do Amazonas.

Mário Marques Trilha

 In 1995, he obtained the Diploma in Music (Piano) at the University of Music in Rio de Janeiro, In 
1999, he concluded the Masters degree in Performance (Künstlerisches Aufbaustudium), specialising 
in Harpsichord at the Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe (Germany) Between 1998 and 2000 
he attended the “Supérieuer” Course of Harpsichord Conservatoire National de Region of Rueil-
Malmaison (Paris, France) and was unanimously voted the highest degree qualification (Medaille d’Or 
à l’Unanimité). Further studies were done  at the Schola Cantorum Basiliensis in Basel, Switzerland 
in 2003. Post-graduate studies in Theory of Early Music were completed at the Schola Cantorum 
Basiliensis in 2004. In 2011 he obtained a Doctor degree of Music at the University of Aveiro 
(Portugal).  Beetween 2012/2014 he was a post-doctoral Research Fellow at CESEM University of 
Lisbon (Portugal). Since 2015 he is Adjunct Professor at UEA (Universidade do Estado do Amazonas). 
Several publications as Scholar of historical musicology in the United Kingdom, Portugal and Brazil. 
In 2008; he recorded a CD devoted to the music of the court of D. João VI and D.Carlota, in 2009 a CD 
of eighteen-century Portuguese sacred music dedicated to the Princess Joana of Aveiro, and in 2012 
he recorded José Palomino’s harpsichord concert with the Amazon Baroque Ensemble, in 2014 Ópera 
no Brasil Colonial, in 2015 “Dramma”with the Amazon Baroque Ensemble all under the Numérica 
label, and in 2015, The CD of the 26º Festival Internacional de Música Antiga e Colonial de Juiz 
de For a (UFJF)in 2019 The CD “Integral para tecla e canto da obra do Padre José Maurício Nunes 
Garcia”, recorded at the Royal palce of Queluz, Portugal.  Finalist in the “Promusicis” Competition 
in October 2004, he performed at Carnegie Hall in New York, United States. As well, he has given 
several solo recitals and performed with the various orchestras and ensembles in Brazil, Portugal, 
Germany, France, Ireland, Belgium, Italy, Spain, United States, Uruguai and Switzeland. Currently he 
is Professor at the Amazonas State University (UEA), and harpsichordist in the Amazonas Baroque 
Orchestra. 
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MARY ÂNGELA BIASON

Completou seus estudos musicais na Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, realizou pesquisas sobre musicologia em Portugal, é Mestre em 
Artes pela Universidade de São Paulo e doutoranda em Música pela Universidade 
Estadual de Campinas. Tem-se destacado na organização de acervos de documentos 
musicais, desenvolvendo trabalhos de organização de arquivos no Museu da 
Inconfidência em Minas Gerias, no Museu Carlos Gomes em São Paulo, como 

também a catalogação dos acervos das Bandas do município de Ouro Preto. Entre os vários trabalhos 
realizados, destacam-se as publicações de catálogos temáticos como forma de garantir o acesso às 
fontes musicais primárias, e de obras transcritas vocacionadas fundamentalmente para o repertório 
brasileiro dos séculos XVIII e XIX. Além da musicologia, estudou museologia na Fundação Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo e restauração de papéis no Instituto per l Arte ed il Restauro 
Palazzo Spinelli em Florença.

Completed his musical studies at Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, conducted 
research on musicology in Portugal, holds a Master’s degree in Arts from the University of São Paulo 
and a PhD student in Music from the State University of Campinas. He has distinguished himself in 
the organization of collections of musical documents, developing works of organizing archives at 
the Museum of Inconfidência in Minas Gerias, at the Carlos Gomes Museum in São Paulo, as well as 
cataloging the collections of the Bands of the municipality of Ouro Preto. Among the various works 
carried out, thematic catalog publications stand out as a way of guaranteeing access to primary 
musical sources, and of transcribed works aimed primarily at the Brazilian repertoire of the 18th and 
19th centuries. In addition to musicology, he studied museology at the São Paulo School of Sociology 
and Politics Foundation and paper restoration at the Instituto per l Arte ed il Restauro Palazzo Spinelli 
in Florence.

NUNO FONSECA

Actualmente investigador integrado do Instituto de Filosofia da Nova (Ifilnova) 
e colaborador do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM/
FCSH/UNL). Investiga vários tópicos da Estética e Filosofia da Arte, focando-
se sobretudo na experiência sonora no âmbito das práticas artísticas e musicais 
contemporâneas mas também no contexto do quotidiano urbano. Leccionou, na 
FCSH-UNL, a disciplina de “Retórica e Argumentação” (2012-2014), no curso 
de Ciências da Comunicação, o seminário “Arte e Experiência” (2012-2013), no 

âmbito do mestrado em Estética, e vários cursos de curta duração sobre a Filosofia dos Sons e das 
Artes Sonoras (2015-2018). Licenciado em Direito (1998) e em Filosofia (2004) pela Universidade 
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de Coimbra, concluiu no ano 2012, o doutoramento em Filosofia (Epistemologia e Filosofia do 
Conhecimento) na FCSH-UNL, trabalhando sobre questões de representação e de percepção. Para 
além de vários artigos e capítulos publicados nacional e internacionalmente, é também o autor da 
primeira tradução e edição integral da Lógica de Port-Royal, publicada pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. Desde os anos 90, ligado a experiências com o meio sonoro, nomeadamente, através 
da realização de programas radiofónicos na Rádio Universidade de Coimbra e mais recentemente 
na RTP - Antena 2, tem feito também algumas incursões na sonoplastia de espectáculos de teatro e 
performance, nomeadamente, Antológica (2014), de Vasco Araújo e do Teatro Cão Solteiro e Morceau 
de Bravoure (2015), espectáculo do Teatro Cão Solteiro com a Companhia Nacional de Bailado.  
Publicações recentes: Fonseca, N. (2021) “Vislumbres intempestivos do som que virão: inspirações 
extra-musicais do passado em abordagens sonoras contemporâneas” in Isabel Pires (coord.), Filipa 
Magalhães e Riccardo Wanke (Eds.), Old is New - A Presença do Passado na Música do Presente 
(Actas da Conferência), Lisboa: CESEM (Aceito / A publicar). Fonseca, N. (2021) “John Cage: The 
Liberation of Listening through Experimentation and Dissonance” in Justo, JM et al (Eds) Philosophy 
as Experimentation, Dissidence and Heterogeneity, Newcastle Upon Tyne, Reino Unido: Cambridge 
Scholars Publishing (Aceito / Futuro ) Fonseca, N. (2020) “Temporalidade e Historicidade das 
Paisagens Sonoras: os seus filhos e os seus silêncios” em Lessa, Moreira e Teodoro de Paula (Coord.) 
Ouvir e escrever Paisagens Sonoras - abordagens teóricas e (multi) disciplinares, Braga : CEHUM / 
Universidade do Minho, 2020, pp. 23-38. Fonseca, N. (2018) “Aesthetic Values   Before and Beyond 
the Evaluation of Artworks”, in A. Marques, J. Sáàgua, Essays on Values   and Practical Rationality 
- Ethical and Aesthetical Dimensions, Berna: Peter Lang, pp. 307-322 . ISBN: 978-3-0343-3058-9 
Fonseca, N. (2016) “Batendo no botão ‘Play’: os valores estéticos da experiência do videogame” in 
Itinera - Rivista di filosofia e di teoria delle arti, nº 11 (2016) , ISSN 2039-9251, pp. 75-96. DOI: 
https://doi.org/10.13130/2039-9251/7424 Fonseca, N. (2014) “Soundscapes and the Temporality 
of Auditory Experience” in Castro, Raquel & Carvalhais, Miguel (eds.) Proceedings of Invisible Places 
/ Cidades sondando. Sound Urbanism and Sense of Place, Viseu, 2014, pp. 523-534. e-ISBN: 978-
989-746-048-7.

Nuno Fonseca (b. 1974) is currently an integrated researcher at the Instituto de Filosofia da Nova 
(Ifilnova) and an associate researcher at Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM). 
He investigates various topics of Aesthetics and Philosophy of Art, focusing particularly on sonic 
experience both in the context of contemporary music and sound art and everyday urban experience.  
At FCSH-UNL, he taught “Rhetoric and Argumentation” (2012-2014), in the course of Communication 
Sciences, the seminar “Art and Experience” (2012-2013), in the Masters in Aesthetics, and several 
short courses on the Philosophy of Sound Art and Music (2015-2018). Graduated in Law (1998) 
and in Philosophy (2004) from the University of Coimbra, he completed his PhD in Philosophy 
(Epistemology and Theory of Knowledge) at FCSH-UNL in 2012, working on issues of representation 
and perception.  Among various articles and book chapters published national and internationally, he 
is the author of the first integral Portuguese translation and edition of the Port-Royal Logic, published 
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by the Fundação Calouste Gulbenkian.  Since the 90’s, he has been dealing with sound and sound 
experience, namely, through the conception and direction of radio shows at Rádio Universidade de 
Coimbra and, more recently, RTP - Antena 2, but also being involved in sound design for theatre 
and performance shows, such as Antológica (2014, by Vasco Araújo and the Cão Solteiro Theatre 
Company, as well as Morceau de Bravoure (2015) by the Cão Solteiro Theatre Company and The 
National Ballet of Portugal (Companhia Nacional de Bailado).
Recent publications (selection): Fonseca, N. (2021) “Untimely Glimpses of the Sound to come: Extra-
Musical Inspirations of the Past in Contemporary Approaches of Sound” in Isabel Pires (coord.), 
Filipa Magalhães and Riccardo Wanke (Eds.), Old is New - The Presence of the Past in the Music of 
the Present (Conference Proceedings), Lisbon: CESEM (Accepted/Forthcoming). Fonseca, N. (2021) 
“John Cage: The Liberation of Listening through Experimentation and Dissonance” in Justo, J. M. et 
al (Eds) Philosophy as Experimentation, Dissidence and Heterogeneity, Newcastle Upon Tyne, UK: 
Cambridge Scholars Publishing (Accepted / Forthcoming).  Fonseca, N. (2020) “Temporalidade e 
Historicidade das Paisagens Sonoras: os seus sons e os seus silêncios” in Lessa, Moreira e Teodoro 
de Paula (Coord.) Ouvir e escrever Paisagens Sonoras - abordagens teóricas e (multi)disciplinares, 
Braga: CEHUM/Universidade do Minho, 2020, pp. 23-38.  Fonseca, N. (2018) “Aesthetic Values Before 
and Beyond the Evaluation of Artworks”, in A. Marques, J. Sáàgua, Essays on Values and Practical 
Rationality – Ethical and Aesthetical Dimensions, Bern: Peter Lang, pp. 307-322. ISBN: 978-3-0343-
3058-9  Fonseca, N. (2016) “Hitting the ‘Play’ Button: the aesthetic values of videogame experience” 
in Itinera - Rivista di filosofia e di teoria delle arti, nº 11 (2016), ISSN 2039-9251, pp. 75-96.  DOI: 
https://doi.org/10.13130/2039-9251/7424   Fonseca, N. (2014) “Soundscapes and the Temporality 
of Auditory Experience” in Castro, Raquel & Carvalhais, Miguel (eds.) Proceedings of Invisible Places 
/ Sounding Cities. Sound Urbanism and Sense of Place, Viseu, 2014, pp. 523-534. e-ISBN: 978-989-
746-048-7

PAULO FERREIRA DE CASTRO

Estudou musicologia em Estrasburgo e Londres, tendo obtido o seu Doutoramento 
no Royal Holloway College, com uma tese sobre a relevância musical da filosofia 
de Wittgenstein. Recebeu bolsas de estudo da Fundação Calouste Gulbenkian 
(Portugal) e do Departamento de Estudos Alemães do Royal Holloway (Reino 
Unido). Fez crítica musical e é autor de estudos musicológicos sobre a história e a 
estética musical dos séculos XVIII a XXI. Entre 1992 e 2000 foi Director do Teatro 
Nacional de São Carlos. É Professor Associado e Coordenador do Departamento de 

Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, além de 
investigador, com especial interesse nas teorias e práticas da significação musical, intertextualidades e 
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ideologias do modernismo, temas sobre os quais tem realizado numerosas conferências e publicações 
em Portugal e no estrangeiro – mais recentemente em França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 
Rússia, Polónia e Brasil. É membro da Direcção do CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética 
Musical) e foi Presidente da SPIM (Sociedade Portuguesa de Investigação em Música).

Paulo Ferreira de Castro studied musicology in Strasbourg and London, where he obtained a PhD 
at Royal Holloway College with a thesis on the musical relevance of Wittgenstein’s philosophy. He 
received scholarships from the Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal) and the Department of 
German Studies, Royal Holloway (United Kingdom). He wrote music criticism and is the author of 
musicological studies on the history and musical aesthetics of the 18th to the 21st centuries. Between 
1992 and 2000 he was Director of the Teatro Nacional de São Carlos. He is Associate Professor and 
a Coordinator of the Department of Musical Sciences at the Faculty of Social and Human Sciences, 
Universidade Nova de Lisboa, as well as a researcher with a special interest in the theories and 
practices of musical signification, intertextualities and the ideologies of modernism, subjects on which 
he has written numerous publications and held conferences in Portugal and abroad – most recently 
in France, United Kingdom, United States, Canada, Russia, Poland and Brazil. He is a member of the 
Board of CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical) and a former President of SPIM 
(Portuguese Society for Music Research).

PAULO GUICHENEY

Compositor. Sua música foi executada em diferentes países como Argentina, 
Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, México e Uruguai. 
Guicheney fez sua formação musical em Goiânia - GO, sua cidade natal, com o 
compositor Estércio Marquez Cunha; assistiu também a cursos de composição e 
master classes em Campos do Jordão, Darmstadt (Alemanha) e Graz (Áustria). 
Atualmente, cursa o Doutorado em Ciências Musicais na Universidade Nova de 

Lisboa. Sua obra Anjos são mulheres que escolheram a noite recebeu o Prêmio FUNARTE na XVII 
Bienal de música contemporânea do Rio de Janeiro. Guicheney é professor de composição, desde 
2008, na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. 
www.pauloguicheney.com

Paulo Guicheney is a Brazilian composer. He studied composition with Estércio Marquez Cunha. 
Guicheney’s music has been performed in several countries, such as Argentina, Brazil, Canada, England, 
Ireland, Mexico, Spain, Uruguay and U.S.A. He won a FUNARTE Award at the XVII Contemporary 
Music Biennial in Rio de Janeiro. Since 2008, Guicheney has been professor of composition at the 
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School of Music and Performing Arts at the Federal University of Goiás. 
www.pauloguicheney.com

ROBERVALDO LINHARES ROSA

Pianista e musicólogo, Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música - Brasil 
(2013), 1º Prêmio Concurso Nacional de Piano Art-Livre – São Paulo (2002) e 1º 
Prêmio Concurso Nacional de Piano do Instituto Brasil-Estados-Unidos - Rio de 
Janeiro (1997). Doutor em História pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre 
em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
Bacharel em Música, Piano, pela Universidade Federal de Goiás (UFG). É 
professor nesta instituição desde 2009. Exerce a função de coordenador do curso 

de Licenciatura em Música e desenvolve pesquisas que procuram conciliar a prática musicológica 
com a prática interpretativa. Além de atuar na graduação, também desenvolve atividades no curso de 
Especialização Arte/Educação Intermediática Digital (EMAC/UFG) e no Programa de Pós-graduação 
Stricto Sensu em Música - Mestrado, nas linhas de pesquisa: Música, Criação e Expressão e Música, 
Cultura e Sociedade (EMAC/UFG). Grande intérprete e divulgador do repertório dos séculos XX e XXI, 
sobretudo da obra Almeida Prado e Estércio Marquez Cunha. Robervaldo Linhares é constantemente 
requisitado pela nova geração de compositores para que intreprete suas obras em estreias mundiais. 
Tem apresentado recitais em diversas cidades do Brasil e do exterior. Em sua atividade camerística, 
cite-se o Duo Limiares, com a flautista Sara Lima, cujo CD Flauta e Piano na Belle Époque Brasileira 
foi lançado em 2016. Nesse mesmo ano publicou Poemas de Nascer (Akademos). Publicou Poemas 
de Amor e Variações (2004). Participou do CD O som de Almeida Prado (1999). Em 2014 publicou 
Como é bom poder tocar um instrumento: pianeiros na cena urbana brasileira (Cânone Editorial), 
livro contemplado com o Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música 2013. Em novembro de 
2017, em sua turnê europeia, apresentou-se em Portugal, Espanha e Alemanha. www.robervaldo.
com.br

Robervaldo Linhares Rosa, pianist and musicologist, Funarte Award for Critical Music Production - 
Brazil (2013), 1st Prize National Art-Livre Piano Competition - São Paulo (2002) and 1st Prize National 
Piano Competition of the Brazil-United States Institute - Rio de Janeiro (1997). PhD in History from 
the University of Brasília (UnB). Master in Music from the Federal University of the State of Rio de 
Janeiro (UNIRIO). Bachelor of Music, Piano, Federal University of Goiás (UFG). He is a professor at 
this institution since 2009. He is the coordinator of the Licenciatura in Music course and develops 
researches that seek to reconcile the musicological practice with the interpretive practice. In addition 
to performing at the undergraduate level, he also develops activities in the Specialization in Art / 
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Intermediary Digital Education (EMAC / UFG) and in the Stricto Sensu Postgraduate Program in Music 
- Master in research lines: Music, Creation and Expression and Music, Culture and Society (EMAC / 
UFG). Great interpreter and promoter of the repertoire of the 20th and 21st centuries, especially the 
work of Almeida Prado and Estércio Marquez Cunha. Robervaldo Linhares is constantly asked by the 
new generation of composers to interpret his works in world premieres. He has presented recitals in 
several cities in Brazil and abroad. In his camerística activity deserves mention Duo Limiares, with 
flautist Sara Lima, whose Flute and Piano CD in the Brazilian Belle Époque was released in 2016. 
That same year he published Poems of Birth (Akademos). Published Poems of Love and Variations 
(2004). Participated in the CD O som de Almeida Prado (1999). In 2014 he published How good it 
is to be able to play an instrument: pianeiros in the Brazilian urban scene (Canon Editorial), book 
contemplated with the Funarte Prize of Critical Production in Music 2013. In November of 2017, in 
his European tour, Spain and Germany. www.robervaldo.com.br 

RODRIGO TEODORO DE PAULA

Doutor em Ciências Musicais – Musicologia Histórica, pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nessa instituição integra 
a linha de investigação Música no Período Moderno e o Caravelas – Núcleo 
de Estudos da História da Música Luso-brasileira. Licenciado em Direção de 
Orquestra pela Universidade Federal de Minas Gerais, é também mestre em 
Estudo das Práticas Musicais – Música e Sociedade, pela mesma instituição, 

e mestre em Interpretación de la Musica Antigua pela Escola Superior de Música da Catalunya / 
Universitat Autónoma de Barcelona. Integra atualmente o CESEM (pólo Universidade de Évora), 
como investigador doutorado do projeto PASEV – Patrimonialização da Paisagem Sonora de Évora, 
sendo também docente convidado nessa mesma Universidade. 

Rodrigo Teodoro de Paula is a conductor and Ph.D. in Musical Sciences – Historical Musicology, at 
Universidade Nova de Lisboa. Theodore has a graduated in Orchestral Direction from the School of 
Music of the Federal University of Minas Gerais (Brazil), Master in Study of Musical Practices - Music 
and Society, by the same institution, and a master&#39;s degree in “Interpretación de la Musica 
Antigua ”(Interpretation of Ancient Music) by the Faculty of Music of Catalonia, in cooperation with 
Universitat Autónoma de Barcelona (Spain). He is currently an Integrated Doctorate Researcher of 
Patrimonialization of Évora´s Soundscape Project - PASEV and a member of the Center for Sociology 
and Musical Aesthetics (CESEM) and Invited Professor at the Department of Music at the University 
of Évora.
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Bacharel em Violão pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP); 
Mestre em Comunicação e Cultura pelo Programa de Integração da América 
Latina da Universidade de São Paulo (PROLAM/USP); Doutora em História Social 
pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP); Professora 
Associada da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), docente do Bacharelado em Violão e do Programa de 

Pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO/UFMT); integra o Núcleo Caravelas 
CESEM/UNL; autora dos livros Violão: de Villa-Lobos a Leo Brouwer (2008) e Gilberto Mendes: 
vanguarda e utopia nos mares do sul (2010). 

Terezinha Rodrigues Prada Soares

Bachelor of  Music in Performance: Guitar,  Júlio de Mesquita Filho State University (UNESP); Master 
Degree in Communication and Culture, Latin American Integration Program, University of São 
Paulo (PROLAM / USP); PhD in Social History, Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences, 
University of São Paulo (FFLCH / USP); Associate Professor in the Faculty of Communication and 
Arts, Federal University of Mato Grosso (FCA/UFMT); Professor of Guitar at FCA/UFMT and Doctoral 
Advisor in the Postgraduate Program in Contemporary Cultural Studies (ECCO / UFMT); Member 
of the Caravelas Research Group, CESEM/UNL; author of the books Guitar: from Villa-Lobos to Leo 
Brouwer (2008) and Gilberto Mendes: avant-garde and utopia in the southern seas (2010).
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Resumo das Palestras
CONFERÊNCIA DE ABERTURA: 
O	que	significa	significar?		

Conferencista	/	Lecturer:	Dr.	Paulo	Ferreira	de	Castro	
	 	 Debatedores	/	Moderators:	Dr.	David	Cranmer	e	Dr.	Eduardo	Lopes	

Ainda em 1991 era possível a Susan McClary escrever: “a musicologia declara ostensivamente que 
as questões da significação musical estão fora dos limites para quem se dedica ao saber legítimo. 
Ela assumiu o controle disciplinar do estudo da música e proibiu até as questões mais fundamentais 
acerca do significado”. Nesse ponto é difícil não concordar com McClary, ainda que a “proibição” 
tenha raízes mais profundas do que a própria musicologia. Há seguramente razões de vária ordem 
para que isso aconteça. Uma dessas razões, porém, parece impor-se com a premência de uma verdade 
incómoda: falar de interioridade e exterioridade do objecto artístico é colocar a questão no âmbito da 
territorialidade e da fronteira; e falar de território e fronteira é inevitavelmente falar de questões de 
soberania, autoridade e poder. Por outras palavras: o debate aparentemente académico entre história 
(ou sociologia) e estética (ou análise), entre transversalidade e autonomia, é uma das muitas facetas 
do combate pelo controle da competência musical – com as suas consequências tanto epistemológicas 
como institucionais.  A noção habitual do significado é tão fortemente dependente do modelo da 
comunicação verbal que temos dificuldade em concebê-la fora do regime semântico característico da 
palavra, e sobretudo da palavra entendida como signo, à maneira do estruturalismo saussuriano; ou, 
de modo mais geral, fora daquilo que Lakoff e Johnson identificaram como o mito do objectivismo 
na filosofia e linguística ocidentais, o qual tem como corolário a ideia de que as palavras (ou signos) 
têm significados fixos, numa perfeita correspondência biunívoca com a realidade, e que a expressão 
figurada (como a metáfora ou a metonímia) deve ser evitada em prol de um ideal de objectividade 
da comunicação. Nesta conferência, será discutido o papel da metáfora na conceptualização musical. 
Sendo a própria música tempo e energia, ou energia evoluindo no tempo, não surpreende a aptidão 
especial da música para evocar processos energéticos e temporais, incluindo uma ligação simbiótica 
com o corpo e os seus movimentos – a respiração, a pulsação, a tensão, o relaxamento, sem esquecer 
aquilo que habitualmente designamos por “emoção”: o elemento “moção” implicando precisamente 
figuras de movimento, não por acaso falamos com frequência de “gestos” musicais. A conferência 
será ilustrada com exemplos do repertório dos séculos XIX e XX. 
Palavras-chaves: Autonomia; Transversalidade; Significação; Hermenêutica; Metáfora
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 What does it mean to mean?

As late as 1991 it was possible for Susan McClary to write: “Musicology fastidiously declares 
issues of musical signification to be off-limits to those engaged in legitimate scholarship. It has 
seized disciplinary control over the study of music and has prohibited the asking of even the most 
fundamental questions concerning meaning.” It is hard not to agree with McClary here, even though 
the “prohibition” has deeper roots than musicology itself. There are certainly many reasons for this to 
happen. One of these reasons, however, seems to impose itself with the urgency of an uncomfortable 
truth: to speak of the interiority and exteriority of the artistic object is to place the question within 
the scope of territoriality and borders; and to speak of territory and borders is inevitably to speak of 
issues of sovereignty, authority and power. In other words: the seemingly academic debate between 
history (or sociology) and aesthetics (or analysis), between transversality and autonomy, is one of 
the many facets of the struggle for control over musical competence – with its consequences, both 
epistemological and institutional.  The usual notion of meaning is so strongly dependent on the 
model of verbal communication that we find it difficult to conceive it outside the semantic regime of 
the word, and above all, of the word understood as a sign, in the manner of Saussurian structuralism; 
or, more generally, beyond what Lakoff and Johnson described as the myth of objectivism in Western 
philosophy and linguistics, which has as a corollary the idea that words (or signs) have fixed 
meanings, in a perfect biunivocal correspondence with reality, and that figurative expression (such 
as metaphor or metonymy) should be avoided in favour of an ideal of objectivity in communication. 
In this lecture, the role of metaphor in musical conceptualisation will be discussed. Since music itself 
is time and energy, or energy evolving in time, it is not surprising that music has a special ability 
to evoke energetic and temporal processes, including a symbiotic connection with the body and its 
movements – breathing, pulse, tension, relaxation, as well as what we usually call “emotion”: the 
element “motion” precisely implying figures of movement, it is not a coincidence that we often speak 
of musical “gestures”. The lecture will be illustrated with examples from the 19th and 20th century 
repertoire.

Keywords: Autonomy; Transversality; Signification;  Hermeneutics; Metaphor
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CONFERÊNCIA:  
Sobre	o	uso	do	conceito	de	tradição	nos	estudos	musicais	
/	Sobre	el	uso	del	concepto	de	tradition	em	los	estúdios	

musicales	

 					Dr.	Christian	Spencer	(Centro	de	Investigación	en	Artes	y	Humanidades	(CIAH),	
Universidad	Mayor,	Chile)

						Mediador	/	Moderator:	Dr.	Eduardo	Meirinhos	(UFG)

Rupturas y continuidades. Debates en torno al concepto de tradición en la investigación musical 
latinoamericana.

 El concepto de tradición es central en la investigación musical. Durante más de dos siglos su uso ha 
servido para interpretar la realidad cultural de los países de América Latina, llegando a incidir en el 
desarrollo de disciplinas completas como la musicología, los estudios del sonido, la etnomusicología 
y los estudios de música popular. Del mismo modo, este concepto ha sido útil para dar sustento, 
desarrollo o profundidad a una larga cadena de conceptos con los cuales se han construido las bases 
de la investigación sobre la música, como folclore, memoria, archivo, grabación, etnografía, trabajo 
de campo, nación, psicoanálisis y cultura digital, entre otros no relacionados con el sonido.  La 
siguiente exposición hace un recorrido por el concepto de tradición entendiéndolo como un aspecto 
central del discurso musicológico de los últimos tiempos en América Latina. Mi objetivo es determinar 
los aspectos principales en torno a los cuales éste se ha construido y la manera en que se ha ido 
entrelazando con las áreas de investigación del campo de la música. Para cumplir este objetivo mi 
exposición primero historiza el concepto y luego establece una distinción con la idea de folclore. En 
una tercera sección explico quiénes son los protagonistas de la tradición musical y cómo ésta puede 
llegar a conocerse, según lo ha establecido la etnografía musical. Finalmente, concluyo señalando 
los ejes (dicotómicos) en torno a los cuales se ha construido el discurso de la tradición, invitando a 
pensarlo como un criterio para distinguir procesos de continuidad o transformación del cambio en el 
sonido.

Keywords: tradición, cambio, música, folclore, discurso

Ruptura e continuidad. Debates em torno do conceito de tradição na pesquisa musical latino-
americana. 
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O conceito de tradição é central para a pesquisa musical. Por mais de dois séculos, seu uso tem servido 
para interpretar a realidade cultural dos países latino-americanos, influenciando o desenvolvimento 
de disciplinas completas como musicologia, estudos de som, etnomusicologia e estudos de música 
popular. Da mesma forma, esse conceito tem sido útil para dar sustentação, desenvolvimento ou 
profundidade a uma longa cadeia de conceitos com os quais foram construídas as bases da pesquisa 
musical, como folclore, memória, arquivo, registro, etnografia, trabalho de campo, nação, psicanálise 
e cultura digital, entre outros não relacionados ao som. A exposição a seguir faz um percurso pelo 
conceito de tradição, entendendo-a como um aspecto central do discurso musicológico dos tempos 
recentes na América Latina. Meu objetivo é determinar os principais aspectos em torno dos quais 
foi construído e a forma como se articulou com as áreas de pesquisa do campo da música. Para 
atender a esse objetivo, minha apresentação primeiro historiciza o conceito e, em seguida, faz uma 
distinção com a ideia de folclore. Em uma terceira seção explico quem são os protagonistas da 
tradição musical e como ela pode vir a ser conhecida, conforme estabelece a etnografia musical. 
Por fim, concluo apontando os eixos (dicotômicos) em torno dos quais se construiu o discurso da 
tradição, convidando-nos a pensá-lo como critério para distinguir processos de continuidade ou de 
transformação de mudança sonora.

Palavras-chave: tradição, mudança, música, folclore, discurso

Ruptures and continuities. Debates around the concept of tradition in Latin American musical research. 

The concept of tradition is central to Latin American musical research. For more than two centuries 
its use has served as a way to make hermeneutics about the cultural reality of Latin American 
countries, influencing the development of  musicology, sound studies, ethnomusicology and popular 
music studies. In the same way, this concept has been useful to give sustenance, development or 
depth to a long chain of concepts with which the bases of research on music have been built, such 
as folklore, memory, archive, recording, ethnography, field work. , nation, psychoanalysis and digital 
culture, among others not related to sound. The following conference takes a tour of the concept 
of tradition, understanding it as a central aspect of the musicological discourse of recent times in 
Latin America. My aim is to determine the main aspects around which it has been built and the way 
in which it has been intertwined with the research areas of the music field. To meet this goal, my 
presentation first historicizes the concept and then makes a distinction with the idea of folklore. In 
a third section I explain who the protagonists of the musical tradition are and how it can come to be 
known, as established by musical ethnography. Finally, I conclude by pointing out the (dichotomous) 
axes around which the discourse of tradition has been built, inviting us to think of it as a criterion to 
distinguish processes of continuity or transformation of change in sound.

Keywords: tradition, change, music, folklore, discourse
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: 
A	re	(existência)	das	vozes	indígenas	na	música	brasileira	/	
The	re	(existence)	of	indigenous	voices	in	Brazilian	music		

Dra.	Magda	Dourado	Pucci	(MAWACA)
Mediadora:	Dra.	Ana	Guiomar	Rêgo	Souza	(UFG)

A voz não é apenas um fenômeno acústico. A voz tem qualidades que extrapolam seus elementos 
estruturais, vai além disso e se completa no simbólico, revela o invisível, e por muitas vezes, é 
intraduzível, segundo Paul Zumthor. E por ser assim, um ‘objeto fugidio’, a voz torna-se sempre 
muito difícil de explicar, definir, especificar ou detalhar suas características pela escrita. A voz está 
atrelada à performance – “momento em que uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e 
percebida” (ZUMTHOR, 1993) – quando o texto se atualiza, incorporando signos do universo cultural 
do transmissor. Dessa forma, saberes profundos de diferentes culturas são transmitidos por gerações 
e gerações e criam elos simbólicos de extrema importância. Mais do que compreender a voz apenas 
pelo fenômeno acústico, torna-se cada vez mais importante estabelecer as conexões entre o lógos e o 
mélos, entre mito e música, entre fala e canto, isto é, entender a voz como dado antropológico, a voz 
portadora de um pensamento em seu espaço simbólico.  Quando nos referimos às vozes indígenas, a 
complexidade se torna maior, pois opera em outros modos de pensar e agir, outras lógicas que muitas 
vezes escapam à lógica ocidental, com conceitos definidos pelo viés eurocentrado. As vozes indígenas 
vivem um momento importante na história do Brasil e vêm se estabelecendo como força motriz de 
outras maneiras de pensar o mundo que nos trazem. A escuta dessas vozes, na sua diversidade, 
requer ouvidos e miradas destituídas de pré-conceitos, portanto, torna-se crucial descontruirmos 
esses antigos paradigmas postos pelo processo colonizatório e abrir definitivamente espaços para 
essas vozes. 

ABSTRACT

 The re (existence) of indigenous voices in Brazilian music

The voice is not just an acoustic phenomenon. The voice has qualities that extrapolate its structural 
elements, goes beyond that and is completed in the symbolic, reveals the invisible, and for many 
times, is untranslatable, according to Paul Zumthor. And because it is like that, a ‘fleeting object’, 
the voice always becomes very difficult to explain, define, specify or detail its characteristics through 
writing. The voice is tied to performance - “the moment when a poetic message is simultaneously 
transmitted and perceived” (ZUMTHOR, 1993) - when the text is updated, incorporating signs from 
the cultural universe of the narrator/singer. In this way, deep knowledge from different cultures is 
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transmitted through generations and generations and creates symbolic links of extreme importance. 
More than just understanding the voice through the acoustic phenomenon, it becomes more and 
more important to establish the connections between the lógos and the mélos, between myth and 
music, between speech and singing, that is, to understand the voice as an anthropological data, the 
voice carrying a thought in its symbolic space.  When we refer to indigenous voices, the complexity 
becomes greater, as it operates in other ways of thinking and acting, other logics that often escape 
Western logic, with defined concepts of centered Euro bias. The indigenous voices live an important 
moment in the history of Brazil and have been establishing themselves as the driving force of other 
ways of thinking the world they bring us. Listening to these voices, in their diversity, requires ears and 
gazes devoid of preconceptions, as it is fundamental that we deconstruct these old paradigms defined 
by the colonization process and definitely open spaces for these voices.
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Resumo dos Textos das Mesas Redondas

MESA	REDONDA	1	/ROUNDTABLE	1:		Patrimônio	e	Gestão	de	
Patrimônio	/	Heritage	and	Management

Patrimônio	musical	e	Grupos	de	Pesquisa	no	Brasil:	a	contribuição	do	Centro	de	
Estudos	dos	Acervos	Musicais	Mineiros	(CEAMM/CNPq)

Dra.	Edite	Rocha	(UFMG)

O tema do patrimônio cultural e música, da patrimonialização da música, a música no patrimônio ou o 
patrimônio arquivístico-musical são algumas das abordagens recorrentes, direta ou indiretamente, na 
bibliografia brasileira. A partir de um levantamento preliminar desse tema no contexto dos Grupos de 
Pesquisa cadastrados e ativos no Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), esta comunicação pretende 
analisar o impacto do grupo de pesquisa inter-institucional sediado na UFMG, Centro de Estudos dos 
Acervos Musicais Mineiros (CEAMM) no panorama atual de pesquisa, ensino, produtividade e gestão 
de patrimônio em/a partir do estado de Minas Gerais (MG, Brasil). Assim, considerando uma recolha 
de pesquisas selecionadas e realizadas por musicólogos diversos deste Centro, serão analisados o 
tipo de contribuição, os espaços geográficos abrangidos, temporalidades, conteúdos e procedimentos 
metodológicos, além de ações e desafios enfrentados no panorama de um patrimônio arquivístico-
musical.

ABSTRACT
Musical Heritage and Research Groups in Brazil: the contribution of the Centre of Studies of the 
Minas Gerais Musical Collections (CEAMM/CNPq)
The theme of Cultural Heritage and Music, the heritagization of the Music, Music in heritage or 
archival-musical heritage are some of the recurrent approaches, directly or indirectly, in the Brazilian 
bibliography. From a preliminary survey of this theme in the context of Research Groups registered 
and active in the National Research Council (CNPq), this communication intends to analyze the 
impact of the inter-institutional research group seated at UFMG, Centro de Estudos dos Acervos 
Musicais Mineiros (CEAMM) in the current panorama of research, teaching, productivity and heritage 
management in the state of Minas Gerais (MG, Brazil). Thus, considering a survey of selected 
researches carried out by various musicologists of this Center, the type of contribution, the covered 
geographic spaces, temporalities, contents and methodological procedures will be analyzed, as well 
as actions and challenges faced in the panorama of an archival-musical heritage.
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MESA	REDONDA	2	/	ROUNDTABLE	2:	O	violão	no	Brasil,	
Portugal	e	Peru	/	The	guitar	in	Brazil,	Portugal	and	Peru

O	violão	no	Peru:	dotações	técnicas	e	culturais

Dr.	Fernando	Elias	Llanos	(FASCS/SP)

O violão no Peru teve um desenvolvimento peculiar, em parte, graças à centralidade política e 
econômica de ser a capital do vice-rei espanhol na América do Sul. Isso lhe rendeu uma presença 
completa da literatura musical já no século XVI. Especificamente no violão, documentos do século 
XVIII incluem a atividade profissional de compositores e artistas, como Mathias Maestro e seu caderno 
de música de guitarra. Ao longo do século XX, duas tradições nacionais foram forjadas a partir do 
instrumento: a primeira, a guitarra crioula, que se desenvolveu a partir do folclore da costa peruana; 
o segundo, o violão andino, baseado no folclore daquela região. Como contribuição para esta mesa 
redonda abordarei aspectos culturais das técnicas empíricas dos guitarristas peruanos representantes 
das tradições instrumentais acima mencionadas.

RESUMEN

La guitarra en Perú: apropiaciones técnicas y culturales

La guitarra en Perú tuvo un desarrollo peculiar, en parte, gracias a la centralidad política y económica 
de ser capital del virreinato español en América del Sur. Esto le valió una surtida presencia de 
literatura musical ya en pleno siglo XVI. Específicamente sobre la guitarra, documentos del siglo XVIII 
atestan la actividad profesional de compositores e intérpretes, como el caso de Mathias Maestro y su 
cuaderno de música para guitarra. A lo largo del siglo XX se forjaron dos tradiciones nacionales desde 
el instrumento: la primera, la guitarra criolla, fue aquella desarrollada a partir del folclore de la costa 
peruana; la segunda, la guitarra andina, a partir del folclore de dicha región. Como contribución para 
esta mesa redonda abordaré aspectos culturales de las técnicas empíricas de guitarristas peruanos 
representativos de las referidas tradiciones instrumentales.

ABSTRACT

The guitar in Peru: technical and cultural appropriations

The guitar in Peru had a peculiar development, in part, thanks to the political and economic centrality 
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of being the capital of the Spanish viceroyalty in South America. This earned him an assortment of 
musical literature as early as the 16th century. Specifically on the guitar, documents from the 18th 
century attest to the professional activity of composers and interpreters, such as the case of Mathias 
Maestro and his guitar music notebook. Throughout the 20th century, two national traditions were 
forged from the instrument: the first, the Creole guitar, was developed from the folklore of the 
Peruvian coast; the second, the Andean guitar, based on the folklore of that region. As a contribution 
to this round table I will address cultural aspects of the empirical techniques of Peruvian guitarists 
representative of the aforementioned instrumental traditions.

A	Obra	para	Violão	de	Heitor	Villa-Lobos	como	síntese	de	seu	Processo	
Composicional

Dr. Eduardo Meirinhos (UFG)

A presente exposição pretende propor a relação da obra de Heitor Villa-Lobos com o repertório 
violonístico do compositor. Pretendemos partir da proposição das fases composicionais feitas pelo 
autor Ricardo Tacuchian, a saber, Formação (até 1919), Vanguarda Modernista dos Choros (década de 
1920), Maturidade (1930-1945) e Universalismo (1945-1959) tendo-as como referencial estilístico-
temporal, levantando junto a elas o repertório que as caracteriza. A hipótese propõe um paralelo 
entre as obras que marcaram cada uma dessas fases, com o repertório violonístico contemporâneo a 
elas e desta forma, evidenciar neste último, as linhas condutoras de sua escrita musical, mostrando o 
repertório violonístico como um microcosmo dos diversos meios de expressão que caracterizaram o 
seu idiomatismo composicional. Assim, situamos a Suíte Popular Brasileira como uma das propostas 
de releitura de formas europeias dos seus anos de formação, produto de sua vivência com a música 
urbana do Rio de Janeiro da época, especialmente de sua convivência com os chorões; considerando-
se a grandiosa série dos 14 Choros na década de 1920, as aproximações com vertentes europeias, 
releituras, amálgamas em seu estilo antropofágico, apontar nos 12 Estudos para Violão a densa 
síntese de uma década de experimentalismo com as suas pinceladas fauvistas. Na fase de Maturidade 
estabelecemos um paralelo entre o retorno à melodia e à tonalidade das Bachianas Brasileiras com 
os 5 Prelúdios para Violão, onde os diferentes estilos estão sincronicamente presentes em uma 
desenvoltura orgânica. Por fim, relacionamos o Concerto para Violão e Pequena Orquestra, que traz 
uma síntese do idiomatismo técnico-violonístico do compositor, com a diversidade recorrente em 
suas obras desta última fase.
Palavras-chave: Violão; idiomatismo técnico-violonístico; processos composicionais de Villa-Lobos; 
violão na obra de Villa-Lobos
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ABSTRACT
The work for guitar by Heitor Villa-Lobos as a synthesis of his compositional process.
This actual presentation intends to propose the relationship between the general compositional 
work by Heitor Villa-Lobos and his guitar repertoire. We intend to start with the proposition of 
the compositional phases made by the author Ricardo Tacuchian, namely, Formação (until 1919), 
Vanguarda Modernista dos Choros (1920s), Maturidade (1930-1945) and Universalismo (1945-
1959), taking them as a stylistic-temporal reference, imputing the repertoire that characterizes each 
phase. The hypothesis proposes a parallel between the works that marked each of these phases, 
with their contemporary guitar repertoire and showing in the later one, the guiding lines of their 
musical writing, taking the guitar repertoire as a microcosm of the various means of expression that 
characterized his compositional language. Thus, we situate the Brazilian Popular Suite as one of the 
proposals for reinterpreting European forms of their formative years, the product of their experience 
with urban music in Rio de Janeiro at the time, especially from their coexistence with chorões; 
considering the grandiose series of 14 Choros in the 1920s, the approximations with European aspects, 
reinterpretations, amalgams in their anthropophagic style, point out in the 12 Studies for Guitar 
the dense synthesis of a decade of experimentalism with its fauve brushstrokes. In the Maturidade 
phase we established a parallel between the return to the melody and the tonality of the Bachianas 
Brasileiras with the 5 Preludes for Guitar, where the different styles are synchronously present in an 
organic resourcefulness. Finally, we relate the Concerto for Guitar and Small Orchestra, which brings 
a synthesis of the composer’s technical-guitar language, with the recurring diversity in his works, 
typical of this last phase.
Keywords: guitar; technical-guitar language; Villa-Lobos compositional processes; guitar in the work 
of Villa-Lobos.

Presença	da	guitarra	clássica	em	Portugal	na	perspectiva	da	música	
contemporânea

Dra. Teresinha Rodrigues Prada Soares (UFMT)

Fatores históricos e sociais incidiram na ascensão da guitarra clássica a partir de 1990 em Portugal, 
revelando também um teor estético, que é a sua consistente música contemporânea para o instrumento.
Palavras-chave: Guitarra clássica em Portugal; música contemporânea para guitarra clássica; ensino 
de guitarra clássica em Portugal.
 
ABSTRACT

Presence of classical guitar in Portugal from the perspective of contemporary music
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Historical and social factors affected the rise of the classical guitar in Portugal in 1990, also revealing 
an aesthetic content, which is its consistent contemporary music for the instrument.
Key-words: Classical guitar in Portugal; contemporary music for classical guitar; teaching classical 
guitar in Portugal.

MESA REDONDA 3 / ROUNDTABLE 3:  
Musicologia	e	Educação	Musical:	narrativas	
biográficas	/	Musicology	and	Music	Education:	

biographical	narratives

Consolidação	da	educação	musical	no	Brasil:	narrativa	histórico-biográfica	
sobre	a	fundação	e	presidência	da	Associação	Brasileira	de	Educação	Musical	-	

ABEM

Dra.	Alda	Oliveira	(UFBA)

Com foco histórico-biográfico, são descritos no texto aspectos da fundação e trajetória da ABEM, 
quando foi iniciado o processo de institucionalização da pesquisa e da pós-graduação na sub-área de 
educação musical no sistema universitário brasileiro, sua relação com a ANPPOM e sua articulação 
internacional com a ISME.  A narrativa tem cunho biográfico e se concentra nos primeiros quatro 
anos de administração da associação.
Palavras-chave: Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM, Pesquisa em Educação Musical, 
Encontros Nacionais da ABEM.
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ABSTRACT

Title of the work: Consolidation of musical education in Brazil: historical-biographical narrative about 
the foundation and presidency of the Brazilian Association of Musical Education - ABEM

With a historical-biographical focus, aspects of the foundation and trajectory of ABEM are described 
in the text, when it was initiated the process of institutionalization of research and graduate studies 
in the sub-area of   music education in the Brazilian university system and its relationship with 
ANPPOM. It also deals with the beginnings of ABEM’s internationalization process with ISME. The 
narrative has a biographical nature and focuses on the first four years (1991-1994) of the association’s 
administration.

Key words: Brazilian Association of Music Education – ABEM,  Research in Music Education, National 
Meetings of ABEM

Trajetória	profissional	e	Representação:	narrativa	autobiográfica	da	atuação	na	
Associação	Brasileira	de	Educação	Musical

Dra.	Flavia	Maria	Cruvinel	(UFG)

O trabalho propõe apresentar a minha trajetória profissional atrelada a atuação na Associação 
Brasileira de Educação Musical - ABEM, partindo da narrativa autobiográfica (Nóvoa; Finger, 2010). 
A importância das sociedades e das associações musicais como articuladoras dos agentes para 
formulação de políticas públicas para a formação musical e criação das instituições de ensino musical 
é notória desde o Brasil Império (Cruvinel, 2018). Buscarei discutir atuação da ABEM no campo 
de produção musical brasileiro pelo viés político e de representação (Bourdieu, 1988,1994, 1996) 
entrelaçado com a minha trajetória acadêmica e meu percurso profissional.
Palavras-Chave: Educação Musical; Formação Musical; Sociedades e Associações Musicais; 
Representação; Instituições. 

ABSTRACT

Professional trajectory and Representation: autobiographical narrative of the performance in the 
Brazilian Association of Musical Education
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The work proposes to present my professional trajectory linked to performance in the Brazilian 
Association of Musical Education - ABEM, starting from the autobiographical narrative (Nóvoa; 
Finger, 2010); the importance of societies and musical associations as articulators of agents for 
the formulation of public policies for musical education and how the creation of musical education 
institutions has been notorious since the Brazilian Empire (Cruvinel, 2018). I will seek to discuss 
ABEM’s performance in the field of Brazilian music production through the political and representation 
bias (Bourdieu, 1988,1994, 1996) intertwined with my academic trajectory and professional career.
Keywords: Music Education; Musical Formation; Musical Societies and Associations; Representation; 
Institutions.

Biografias	pessoais	e	profissionais:	um	entrelaçamento	na	atuação	na	ABEM

Dr.	João	Miguel	Bellard	Freire	(UFRJ)

A presente comunicação vai abordar aspectos pessoais e profissionais da atuação de Vanda Freire como 
presidente da ABEM, mostrando como suas formações acadêmica, artística e humanística moldaram 
sua gestão. O relato será feito como filho, colega e ex-aluno, entrelaçando aspectos formais e informais 
para compor um panorama que abrange uma parte importante da história da associação e da vida 
profissional da professora. O entrelaçamento abrangerá, também, a minha atuação e formação em 
um olhar que apresentará um pouco os bastidores de histórias que compõem a própria história da 
ABEM.

ABSTRACT

Personal and professional biographies: an intertwining in the performance at ABEM

This presentation will address personal and professional aspects of Vanda Freire’s actions as ABEM’s 
president by showing how her academic, artistic, and humanistic backgrounds shaped her term. 
The reporting will be done by her son, colleague, and former student, weaving formal and informal 
aspects to create a panorama that includes an important part of the history of the organization and 
the Professor’s professional life.  The presenter’s actions and background will also be part of the 
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“weave” looking through lenses that will showcase some behind the scenes stories that are part of 
ABEM’s own history.

Educação	Musical	e	Musicologia:	uma	perspectiva	institucional	a	partir	da	
trajetória	biográfica

Dra.	Magali	Kleber	(UEL)

Esta apresentação tem como objetivo propor uma reflexão no sentido de integrar conexões relevantes 
entre os campos da Musicologia e da Educação Musical, referente à Associação Brasileira de 
Educação Musical (ABEM), a partir de sua história de vida e documentos. O ponto de partida para 
essa abordagem é a compreensão de uma biografia individual e de seu papel na constituição social e 
política da ABEM no campo. Esta abordagem também reconhece uma instituição que tem contribuído 
para a consolidação da área da Educação Musical no Brasil, sempre provocando interfaces com outras 
áreas disciplinares, incluindo a musicologia.
ABSTRACT

Music Education and Musicology: an institutional perspective from biographical trajectory

 This presentations aims to propose a reflection in the sense of integrating relevant connections 
between Musicology and Music Education fields,  highlighting a biographical approach concerned 
with the Brazilian Association for Music Education (ABEM) based on life history and documents.  
The starting view point for this approach is the understanding of an individual biography and its role 
in terms of the ABEM social and political constitution in the field.  This approach also recognizes an 
institution that has contributed to the consolidation of the area of   musical education in Brazil, always 
provoking interfaces with other disciplinary fields, including musicology.
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MESA	REDONDA	4	/	ROUNDTABLE	4:	Recepção	da	ópera	em	
espaços	Ibero-americanos	/	Reception	of	the	opera	in	ibero-

american	spaces

A	Carmen	de	Bizet	no	Brasil:	sua	recepção	até	1915

Dr. David Cranmer (CESEM/FCSH/UNL)

Enquanto em Portugal só se ouviu Carmen pela primeira vez em 1885, na versão italiana como ópera, 
o Rio de Janeiro e São Paulo tiveram o privilégio de a conhecer já em 1881, como opéra comique, 
em francês. Nas décadas que se seguiram, Carmen veio a ser representada em grande parte do Brasil: 
nas capitais estaduais acessíveis por barco, quer na costa atlântica, quer no rio Amazonas, mas, 
graças às redes de caminhos de ferro, também em cidades do interior, sobretudo dos estados de São 
Paulo e Minas Gerais. Esta apresentação procura mapear a circulação de Carmen no Brasil até 1915 
e comentar vários aspetos da sua receção. Entre outras curiosidades, irá referir a tournée de uma 
companhia infantil, em 1911, e a polémica que provocou respeitante ao trabalho infantil.   
Palavras-chave: Carmen; Circulação; Recepção; Trabalho Infantil

ABSTRACT

Bizet’s Carmen in Brazil: its reception to 1915

While in Portugal Carmen was only heard for the first time in 1885, in the Italian version as an opera, 
Rio de Janeiro and São Paulo had the privilege of knowing it already in 1881, as an opéra comique, 
in French. In the decades that followed, Carmen came to be performed in much of Brazil: in the state 
capitals accessible by water, both on the Atlantic coast and on the River Amazon, but also, thanks 
to the network of railways, in cities of the interior, particularly in the states of São Paulo and Minas 
Gerais. This presentation aims to map out Carmen’s circulation in Brazil up to 1915 and to comment 
on various aspects of its reception. Among other curiosities, it will mention the tour of a children’s 
company, in 1911, and the controversy that it caused with regard to child labour.
Keywords: Carmen; Circulation; Reception; Child Labour
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A	primeira	década	de	Verdi	no	Brasil	(1846-1856)

Dr.	Marcio	Leonel	Pascoa	(UEA)

A estreia de Verdi no Brasil aconteceu no Recife em 21 de fevereiro de 1846 com Ernani. Antes 
disso, praticamente nada do icônico compositor italiano tinha sido ouvido, exceto uma cavatina 
extraída dessa mesma ópera no Rio de Janeiro. O mesmo quarteto principal que deu a premiére 
em Pernambuco, o faria na capital do Império meses mais tarde. Com a disseminação do trabalho 
verdiano, algumas mudanças decorreram no cenário lírico nacional ainda na primeira década de sua 
trajetória pelos palcos brasileiros.

ABSTRACT

The first decade of Verdi in Brazil (1846-1856)

The first opera by Verdi to be premiered in Brazil was Ernani at February 21, 1846. Before that, 
none about the iconic composer was heard, except a cavatina extracted from the same Ernani, in Rio 
de Janeiro. The same singer‘s quartet who premiered that opera in Pernambuco would do it in Rio 
months later. After the first decade of Verdi‘s operas we can trace their paths while appreciate some 
shiftings

MESA	REDONDA	5	/	ROUNDTABLE	5:	Música	Popular	na	Mesa	
/	Popular	Music	on	the	Table	

O	jazz,	um	estranho	no	ninho	do	samba?

Dr.	Adalberto	Paranhos	(UFU)

É comum estabelecer-se uma associação imediata entre a propalada “influência do jazz” e a emergência 
e consolidação da Bossa Nova. Este artigo, no entanto, empreende uma viagem de volta no tempo e 
pretende documentar, de forma analítica, como as lutas de representações travadas entre setores que 
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cultuavam a tradição e a brasilidade e outros que se apresentavam como modernizantes antecederam 
em muito aquela época. Para tanto, num apanhado geral, retrocede ao período pós-Primeira Guerra 
Mundial a fim de flagrar a eclosão das jazz bands, que na “era do jazz”, nos anos 1920, estenderam 
seu raio de alcance a diferentes pontos do Brasil, incluindo cidades interioranas. Em sua marcha 
ascendente, a penetração de elementos musicais estadunidenses prosseguiu, especialmente na 
década de 1930, num momento em que o fox-trot se converteu no gênero de música estrangeira mais 
gravado no país. Na esteira desse fenômeno, este texto objetiva, então, capturar as reações ao que foi 
entendido como um processo de desnacionalização da música popular brasileira, que culminaria com 
a preparação de terreno para a “desfiguração” do samba “autêntico” promovida pelo samba-canção 
e pela Bossa Nova.
Palavras-chave: jazz; nacionalismo musical; tradição; modernidade; identidade nacional.

ABSTRACT

Jazz: a stranger in the nest of samba?

An immediate association is usually established between the proclaimed “influence of jazz” and the 
emergence and consolidation of Bossa Nova. This paper, however, travels in time with the intention 
of documenting analytically how representation struggles between, on the one hand, sectors revering 
tradition and Brazilianness and, on the other, those presenting themselves as modernizing date back 
from before that era. To this end, the author proposes an overview of the post WW1 period to spot the 
rise of jazz bands, which, in the “jazz age” (the 1920s), extended their reach to different areas across 
Brazil, including inland cities. On their rising trajectory, American musical elements continued to 
seep in, especially during the 1930s, when fox trot became the foreign music genre with the highest 
number of recordings in the country. In order to highlight this phenomenon, this article intends to 
capture the reactions to what was understood as a process of denationalization of Brazilian popular 
music, which would eventually pave the way to the “disfigurement” of “authentic” samba carried out 
by samba-canção and Bossa Nova.
 Keywords: jazz; musical nationalism; tradition; modernity; national identity.
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MESA REDONDA 6 / ROUNDTABLE 6: Paisagens Sonoras 
Históricas	/	Historical	Soundscapes

Os	sons	contam	muitas	histórias:	considerações	sobre	a	temporalidade	dos	sons	
e	a	historicidade	das	paisagens	sonoras	

Dr.	Nuno	Fonseca	(CESEM/	FCSH/	UNL)

Os sons são entidades temporais, que ocorrem num determinado momento, duram mais ou menos 
tempo e desaparecem, para sempre. Os sons são, portanto, acontecimentos contingentes, mais 
ou menos duradouros, mas efémeros e irrepetíveis. Por outro lado, é importante considerar que 
esses acontecimentos não existem isoladamente: os sons produzem-se pelo choque entre corpos, 
pelo seu movimento ou pela sua vibração e, sobretudo, pela perturbação de um meio que torna 
possível a sua audição. É importante pois falar de uma multiplicidade de sons, que resulta sempre 
da interacção com um meio e da complexa rede ressonante que os sons estabelecem entre os corpos 
que os geram, que os reflectem, refrangem ou absorvem e que por eles são afectados. É essa inscrição 
dos sons no tempo e o complexo contexto em que ocorrem que permite dizer que cada som conta 
muitas histórias. Falar de paisagens sonoras é, portanto, não só considerar a temporalidade dos 
sons mas a sua historicidade, a sua inscrição num determinado tempo histórico, numa determinada 
comunidade de agentes sonoros e ouvintes e numa cultura complexa de representações simbólicas 
e diferentes sensibilidades. Pretende-se aqui pois fazer um conjunto de considerações críticas sobre 
essa temporalidade a partir da ontologia dos sons e sobre a historicidade das paisagens sonoras, 
avaliando ainda as condições de possibilidade do uso historiográfico dessa noção - “paisagem sonora” 
- a qual, ela própria, conta muitas histórias.
Palavras-chave: Paisagens Sonoras; Ontologia dos Sons; Temporalidade; Historicidade; “soundscape”

ABSTRACT

Sounds tell many stories: considerations about the temporality of sounds and the historicity of 
soundscapes

Sounds are temporal entities, which occur at a given moment, last for awhile and disappear, 
forever. Sounds are therefore contingent events, with a duration, but ephemeral and unrepeatable. 
Furthermore, it is important to consider that these events do not exist in isolation: sounds are produced 
by the shock between bodies, by their movement or vibration and, above all, by the disturbance of 
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a medium that makes it possible to hear them. It is important to speak of a multiplicity of sounds, 
which always result from the interaction with a medium and the complex resonant network that 
sounds establish between the bodies that generate them, that reflect, refract or absorb them and that 
are affected by them. It is this inscription of sounds in time and the complex context in which they 
occur that allows us to say that each sound tells many stories.
To speak of soundscapes is therefore not only to consider the temporality of sounds but also their 
historicity, their inscription in a certain historical time, in a certain community of sound agents and 
listeners and in a complex culture of symbolic representations and different sensibilities. The intention 
here is to make a set of critical considerations about this temporality, taking into account the ontology 
of sounds, and about the historicity of soundscapes, while also assessing the conditions of possibility 
for the historiographic use of this notion - “soundscape” - which by itself tells many stories.
Keywords: Soundscapes; ontology of sounds; Temporality; Historicity; “soundscape”

A	Paisagem	Sonora	Histórica:	contexto,	aplicabilidades	e	desafios	para	a	
musicologia	luso-brasileira

Dr.	Rodrigo	Teodoro	De	Paula	(CESEM	/Universidade	de	Évora)

A partir da análise de um evento histórico é possível estabelecer critérios que permitem entender a 
funcionalidade de sons específicos em ações socialmente ritualizadas, praticadas por um determinado 
grupo social e num espaço geográfico restrito (rural ou urbano).  Essa análise, conforme os estudos 
sobre a Paisagem Sonora, conceito desenvolvido pelo compositor, educador e ambientalista 
canadense Murray Schafer (1977), permite-nos estabelecer relações entre os indivíduos, os sons e o 
ambiente (ou território) onde esses sons se propagam, visando a compreensão das suas formas de 
interação, como e por quem são produzidos e ouvidos, a sua funcionalidade nas ações coletivas e o 
seu reconhecimento pelos grupos sociais. Entretanto, se o conceito de paisagem sonora abriu para 
diversas disciplinas científicas, novas possibilidades de “interpretar” o som, o seu caracter polissémico 
apontou problemáticas que, no caso da abordagem histórica, ou seja, pensar uma paisagem sonora 
do passado, podem refletir na dificuldade de identificação de fontes e tratamento das mesmas, na 
adaptação do conceito ao evento histórico e, para a musicologia histórica, estabelecer relações entre a 
prática musical e outros sons. Ainda que diversas iniciativas, no ambiente musicológico internacional 
- com destaque para os trabalhos de Reinhard Strohm (1985) e de Tim Carter (2002) - passaram 
a contemplar o tema das Paisagens Sonoras, para a musicologia luso-brasileira, entendemos que 
somente a partir do artigo “Vozes da cidade: Música no espaço público de Lisboa no final do Antigo 
Regime”, publicado por Rui Vieira Nery (2008)  é que o assunto passou, faseadamente, a ser abordado 
por musicólogos portugueses e brasileiros. Propomos para a presente comunicação, realizar uma 
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retrospectiva sobre o uso do conceito de Paisagem Sonora, a partir de uma perspectiva histórica, pela 
musicologia luso-brasileira, propor alguns critérios de análise e verificar a aplicabilidade do conceito 
em projetos culturais. 

ABSTRACT

The Historical Soundscape: context, applicability and challenges for Luso-Brazilian musicology

Based on the analysis of a historical event, it is possible to establish criteria that allow understanding 
the functionality of specific sounds in socially ritualized actions, practised by a particular social group 
and in a restricted geographical space (rural or urban). This analysis, according to studies on the 
Soundscape - a concept developed by the Canadian composer, educator and environmentalist Murray 
Schafer (1977) - allows us to establish relationships between the individuals, the sounds and the 
environment (or territory) where these sounds propagate. It also aim at understanding their forms 
of interaction, how and by whom they are produced and heard, their functionality in collective 
actions and their recognition by social groups. However, if the concept of Soundscape has opened 
up new possibilities for “interpreting” of the sound for different scientific disciplines, its polysemic 
character pointed out problems that, in the case of the historical approach, that is, thinking about 
a soundscape from the past, may reflect on the difficulty in identifying sources and treating them, 
adapting the concept to the historical event and, for historical musicology, establishing relationships 
between musical practice and other sounds. Although several initiatives, in the international 
musicological environment - with emphasis on the works of Reinhard Strohm (1985) and Tim Carter 
(2002) - started to contemplate the theme of Sound Landscapes, for Luso-Brazilian musicology, we 
understand that only from of the article “Voices of the city: Music in the public space of Lisbon at the 
end of the Old Regime”, published by Rui Vieira Nery (2008) is that the subject came, in stages, to be 
approached by Portuguese and Brazilian musicologists. We propose for this communication, to carry 
out a retrospective on the use of the concept of Sound Landscape, from a historical perspective, by 
Luso-Brazilian musicology, to propose some criteria of analysis and to verify the applicability of the 
concept in cultural projects.
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Minicursos

Iconografia	Musical:	conceitos	e	metodologias	/	Musical	Iconography:	concepts	
and	methodologies

Dra.	Luciane	Viana	Barros	Páscoa	(UEA)

Antes dos eventos musicais serem documentados pela fotografia e vídeo, as obras de arte pictóricas, 
gráficas, escultóricas e arquitetônicas foram as principais fontes de ilustração e traziam informações 
significativas para a história da música. Com o objetivo de estabelecer um diálogo entre a música 
e as artes visuais, este minicurso pretende introduzir à análise e à interpretação da obra de arte 
visual através da iconografia e da iconologia. Na primeira parte, serão abordados os aspectos teóricos 
e conceituais, como as diferenças etimológicas entre iconografia e iconologia, os antecedentes 
históricos e as configurações estéticas e técnicas. Em seguida, será apresentada a sistematização 
metodológica de Erwin Panofsky, sua filiação teórica com Aby Warburg, Ernst Cassirer, Max Dvořák 
e Karl Mannheim, assim como a estruturação da proposta de um modelo de interpretação a partir 
dos níveis de significado. Será observada a repercussão da proposta de Panofsky na história da arte, 
assim como a difusão de seu método. Na segunda parte será examinada a relação da iconografia com 
a iconografia musical, seus objetivos e perspectivas de investigação, a representação das imagens da 
música e sua conexão social. Como exemplo, serão realizadas análises de iconografia musical em 
obras de arte de suporte variado, em estilos diferentes.

Palavras-chave: Iconografia Musical; Conceitos; Metodologias; Música e Artes visuais

ABSTRACT

Pictures, Graphic arts, Sculptures and Architecture was the main art sources to display images of 
music before audiovisual resources as photography and films. This course focuses on the dialog 
between visual arts and Music and the main scope is to introduce the Iconography and Iconology 
as analytical approaches to understand the images. In the first part, will be present the differences 
between Iconography and Iconology etymological  meanings, such as the historical background and 
the philosophical aspects of these concepts. Therefore, it will be discussed the analytical method by 
Panofsky and his link with Aby Warburg, Ernst Cassirer, Max Dvořák and Karl Mannheim’s  works. 
It will be considered the acceptance of Panofsky ideas on Art History, as well as the diffusion of 
his method. The second part approaches the links between Iconography and Musical Iconography, 
objectives, research perspectives, the portraying of images about music and social connections. 
Examples of analysis will be developed with the students and public, featuring artworks from different 
periods and expressions.

Key-words: Musical Iconography; Concepts; Methodologies; Music and Fine Arts
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Schemata	Galante:	esquemas	de	contraponto	do	repertório	galante	/	Schemata	
Galant:	counterpoint	schemata	in	the	galant	repertoire	

Dr.	Mário	Marques	Trilha	(UEA)

O presente curso abordará a utilização do uso dos esquemas de contraponto (schematas), pertencentes 
ao repertório setecentista, o chamado Estilo Galante, tal como apresentados e explicados por Robert 
Gjerdingen.

Palavras-chave: Schemata, Contraponto, Estilo Galante, Teoria Musical, Composição Musical.

ABSTRACT

This course focuses on the use of the counterpoint schemata, belonging to the eighteenth century 
musical repertoire, the so called Galant Style, as explained and presented by Robert Gjerdingen.

Keywords: Schemata, Counterpoint, Galant Style, Musical Theory, Musical Composition

Educação	Musical	Multicultural	e	Decolonial	/	Multicultural	and	Decolonial	
Music	Education

Dr.	Marcus	Wolff	(UNIRIO)

Neste minicurso abordaremos algumas concepções de multiculturalismo desenvolvidas por Stuart 
Hall e os conceitos de modernidade e colonialidade elaborados pelo coletivo de intelectuais latino-
americanos formado por Walter Mignolo, Anibal Quijano, E. Dussel e outros. O objetivo do minicurso 
é contribuir para uma compreensão mais aprofundada da pós-modernidade, utilizando as teorias 
críticas dos autores citados como ferramentas para a realização de um giro decolonial no campo da 
música. Para isso, propomos um diálogo musical Sul-Sul, entre  as tradições musicais do Brasil e da 
Índia, construindo pontes que possam libertar do ensino conservatorial e favorecer a improvisação e 
a criatividade.

Abstract

In this short course we will discuss some conceptions of multiculturalism developed by Stuart Hall and 
the concepts of modernity and coloniality elaborated by the collective of Latin American intellectuals 
formed by Walter Mignolo, Anibal Quijano, E. Dussel and others. Our aim is to contribute to a 
deeper understanding of postmodernity, using the critical theories of the cited authors as tools for the 
realization of a decolonial turn in the field of music. To this end, we propose a South-South musical 
dialogue between the musical traditions of Brazil and India, building bridges that can liberate from 
conservatory training and favor improvisation and creativity.      
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Canções	de	Elis	/	Elis’	Songs

Dr.	Robervaldo	Linhares	Rosa	(UFG)

A partir do diálogo entre Música e História, campos intersolidários do conhecimento, abre-se a 
uma discussão/reflexão musicológica acerca da cenarização sócio-histórico e cultural de canções 
interpretadas pela cantora brasileira Elis Regina (1945-82), levando em consideração o seu papel 
privilegiado de artista e de testemunha histórica de seu tempo. A abordagem pedagógica contempla 
uma estrutura em quatro blocos temáticos, correspondentes a cada um dos dias do minicurso, 
alicerçados em interpretações relevantes que a cantora Elis Regina realizou entre os anos de 1965 a 
1981. 

ABSTRACT  

From the dialogue between Music and History, inter-solidary fields of knowledge, musicological 
discussion/reflection about the socio-historical and cultural setting of songs performed by the 
Brazilian singer Elis Regina (1945-82) opens, taking into account her privileged role of artist and 
historical witness of his time. The pedagogical approach includes a structure in four thematic blocks, 
corresponding to each of the days of the mini-course, based on relevant interpretations that the 
singer Elis Regina performed between the years 1965 to 1981.

Estratégias	Eficazes	de	Buscas	na	Internet	/	Effective	Internet	Search	Strategies

Dra. Fernanda Cunha (UFG)

O minicurso intitulado Estratégias Eficazes de Buscas na Internet, tem como objetivo central 
apresentar na prática recursos específicos  –  eficientes - no Google para se obter melhores resultados 
em pesquisas e estudos com alguns cliques na internet, podendo melhor otimizar tempo e  dinamizar 
resultados, seja qual for o tema de sua busca.

ABSTRACT

The short course entitled Effective Internet Search Strategies, has the central objective of presenting 
specific resources - efficient - in Google in order to obtain better results in research and studies with 
a few clicks on the internet, being able to better optimize time and streamline results, whatever the 
topic of your search.
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Pesquisa	e	gestão:	projetos	socioeducativos	em	bandas	de	música	/	Research	
and	management:	socio-educational	projects	in	music	bands	

Dr.		Marcos	Moreira	(UFAL)

Este minicurso é uma proposta de modelo para desenvolvimento de projeto entre a Universidade, 
governos estaduais, estaduais e municipais. Baseados na experiencia do projeto JPMB -Jornada 
Pedagógica para Músicos de Banda da Universidade Federal de Alagoas, pretende em três dias de 
encontro, pontuar os seguintes tópicos: 1-Exposição do processo dos 12 anos de atividades dos 
projetos conexos de Extensão: As conexões das parcerias; 2-Apontamentos técnicos da plataforma e 
o processo de inscrição e pesquisa; 3- Apresentações de modelos propostos no minicurso.

Palavras-Chave: Projetos artísticos; Extensão Universitária; Pesquisa em Bandas. 

ABSTRACT

This short course is a model proposal for project development between the University, state, state 
and municipal governments. Based on the experience of the JPMB project - Pedagogical for Band 
Musicians at the Federal University of Alagoas, it intends to highlight the following topics in three 
days of meeting: 1-Exposition of the process of the 12 years of activities of the related Extension 
projects: partnerships; 2-Technical notes of the platform and the registration and research process; 
3- Presentations of models proposed in the mini-course. 

Keywords- Art projects; University Extension; Band Research.
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29 de novembro (Domingo) 
 

MUSICOLOGIA HISTÓRICA 
Coordenação: Marília Álvares 

 

16h 

 
CADÊNCIAS DO GALANTE: A UTILIZAÇÃO NAS MISSAS DO PADRE JOSÉ MAURICIO NUNES GARCIA 

Fernando Tavares Gustavo Caum Silva 
Gustavo Caum Silva 

Diosnio Machado Neto 
 

16h30 

 
OS GRACIOSOS NA ÓPERA DE DAVID PEREZ: CONSTRUÇÃO DA MÚSICA DE PALITO, CÔMICO INSERIDO 

NA TRADUÇÃO PORTUGUESA DE 1797 DA ÓPERA DEMETRIO DE PIETRO METASTASIO 
Fernando Costa Barreto 

coautora: Adriana Giarola Kayama 
 

17h 

 
AS FONTES ORAIS NA CONSTRUÇÃO DA BIOGRAFIA DA COMPOSITORA LYCIA DE BIASE BIDART 

Nicole Manzoni Garcia 
 

PÔSTER - MUSICOLOGIA HISTÓRICA 

17h30 

 
A INFLUÊNCIA DA CONTRARREFORMA NA VIDA MUSICAL DOS ESTADOS GERMÂNICOS CATÓLICOS NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII 
Caio Amadatsu Griman 

 

MUSICOLOGIA NOS ESPAÇOS LUSO-BRASILEIRO E IBERO-AMERICANOS 

18h 

 
SOBRE A BRISA DO MAR: O OFÍCIO E AS PRÁTICAS MUSICAIS DOS MESTRES DA CAPELA NAS SÉS DE 

SALVADOR 
Gilson Rodrigues Chacon de Oliveira 

 
 

MUSICOLOGIA: NOVOS OBJETOS E TRAJETÓRIAS 
Coordenação: Denise Felipe 

 

16h 

 
MUSICOLOGIA IN AFRODIÁSPORA: O CANTO DO EXPOENTE MATEUS ALELUIAOLINDA AO LONGO DOS 

SETECENTOS 
Valquiria A. Camara 

 

16h30 

 
A INCLUSÃO DA PERFORMANCE NA ANÁLISE MUSICAL: UMA REFLEXÃO SOBRE A ONTOLOGIA DA OBRA 

MUSICAL 
Bibiana Bragagnolo 

Didier Guigue 
 

17h 

 
PÓS-MINIMALISMO? MENDES E CORTÁZAR CAMINHAM NOS MARES DO SUL... 

Rita de Cássia Domingues dos Santos 
 

17h30 

 
AS “SERESTAS” DE VILLA-LOBOS E AS COMPOSIÇÕES E ARRANJOS DE TOM JOBIM PARA O ÁLBUM 

“CANÇÃO DO AMOR DEMAIS”: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
Juliana Ripke 

 

18h 

 
PODCASTS E DECOLONIZAÇÃO NO 49º CURSO DE VERÃO DE DARMSTADT 

Eduardo Kolody Bay 
 

 



 
DIÁLOGOS: ARTES, CULTURA, HISTÓRIA, SOCIEDADE 

Coordenação: Andrea Teixeira 
LINK de ACESSO: em breve 

16h 

 
CANTAR, COMER E REZAR: FOLIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PIRENÓPOLIS/GO 

João Guilherme da Trindade Curado  
Alexandre Francisco de Oliveira  
Maria Idelma Vieira D’Abadia 

 

16h30 

 
CANTO DE ENCANTOS: A SIMBOLOGIA DA SERRA DOS PIRENEUS EXPRESSA NA MÚSICA 

Sirlene Alves da Silva 
Maria de Fátima Oliveira 

Eliézer Cardoso de Oliveira 
 

17h 

 
O SERTÃO IMAGINADO NAS BACHIANAS BRASILEIRAS DE HEITOR VILLA-LOBOS 

Ana Judite de Oliveira Medeiros 
 

17h30 

 
CORAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PIRENÓPOLIS/GO: BREVES RELATOS 

João Guilherme da Trindade Curado 
Marcos Vinícius Ribeiro dos Santos 

Nikolli Assunção Pereira 
 

18h 

 
A TRAJETÓRIA INICIAL DO GÊNERO MUSICAL CHORO EM GOIÂNIA: UM ENFOQUE NO PAPEL DA 

TRADIÇÃO GOIANA E NA ATUAÇÃO DO CLUBE DO CHORO 
Mariana Marques Ferreira 

Magda de Miranda Clímaco 
 

 

2 de dezembro (Quarta-feira) 
MUSICOLOGIA E INTERFACES COM A EDUCAÇÃO  

Coordenação: Nilceia Protásio 
LINK de ACESSO: em breve 

17h 

 
O CANTO CORAL NO COLÉGIO SANTA CLARA (GOIÂNIA – GOIÁS): UMA PRÁTICA ARTÍSTICA E 

EDUCACIONAL 
Germano Henrique Pereira Lopes 

Angelo de Oliveira Dias 
 

17h30 

 
O PROJETO CAJUZINHOS DO CERRADO: UM DIFERENTE OLHAR SOBRE O ENSINO COLETIVO DE 

INSTRUMENTO MUSICAL 
Igor Viana Monteiro 

 
 

18h 

 
PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRENÓPOLIS: UMA 

EXPERIÊNCIA MUSICAL 
Aline Santana Lôbo 

Tereza Caroline Lôbo 
 

18h30 

 
O CAMPO DE PRODUÇÃO MUSICAL NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS E CORUMBÁ DE GOIÁS NO SÉCULO 

XIX 
Jéssica Rodrigues Neiva 
Flavia Maria Cruvinel 
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MUSICOLOGIA E ESTUDOS DE GÊNERO 

19h 

 
A MULHER VIOLONISTA NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA EM GOIÂNIA-GO: UMA TRAJETÓRIA DE 

DESAFIOS E CONQUISTAS 
Ísis Krisna Martins e Vieira 

Flavia Maria Cruvinel 
 

 
MUSICOLOGIA E CRIAÇÃO MUSICAL (COMPOSIÇÃO E PERFORMANCE) 

Coordenação: Denise Zorzetti 
LINK de ACESSO: em breve 

17h 

 
A OBRA MUSICAL EM DERIVA: A POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO INTÉRPRETE COMO SUJEITO 

AUTÔNOMO 
Daniel Gouvea Pizaia 

 

17h30 

 
ASPECTOS INTERPRETATIVOS DE DILERMANDO REIS E MARCO PEREIRA SOBRE A OBRA XODÓ DA 

BAIANA 
Julio Cesar Moreira Lemos 

Marcia Taborda 
 

18h 

 
RELAÇÕES DOS HORMÔNIOS CORTISOL E TESTOSTERONA COM O GESTO MOTOR E A PERFORMANCE 

MUSICAL 
Vida Altoé Pimenta 

Luciano Ferreira Pontes 
 

18h30 

 
EFEITOS VOCAIS E O BINÔMIO TEXTO-SOM NA GRAVAÇÃO DE ELIS REGINA DE VOU DEITAR E ROLAR 

Alfredo Ribeiro 
 

19h 

 
REYNALDO HAHN E A PRÁTICA MUSICAL CARIOCA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Robson da Silva Lemos 
Alberto José Vieira Pacheco 

 
 

MUSICOLOGIA HISTÓRICA 
Coordenação: Andrea Teixeira  

LINK de ACESSO: em breve 

17h 

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FIGURAS RETÓRICO-MUSICAIS DE J. BURMEISTER (1606) 

Cassiano de Almeida Barros 
 

17h30 

 
QUAL É A MÚSICA BRASILEIRA, AFINAL? 

Sabrina Laurelee Schulz 
 

18h 

 
MÁRIO DE ANDRADE, H. J. KOELLREUTTER E A FUNCIONALIDADE DA ARTE: A RELATIVIDADE DOS 
VALORES ESTÉTICOS E SEUS DESDOBRAMENTOS POLÍTICOS, PEDAGÓGICOS E COMPOSICIONAIS 

Marcus Wolf 
 

18h30 
 

NHANHÁ DO COUTO: HOMENAGENS DO 20 DE AGOSTO 
Consuelo Quireze Rosa 

 

19h 

 
BACHIANAS BRASILEIRAS NO. 2: VILLA-LOBOS’ ORIGINAL VERSION FOR CELLO AND PIANO 

Lars Hoefs 
 

 
 

96Programação das Comunicações



Resumo das Comunicações

97Resumo das Comunicações



CADÊNCIAS	DO	GALANTE:	A	UTILIZAÇÃO	NAS	MISSAS	DO	PADRE	JOSÉ	
MAURICIO NUNES GARCIA

CADENCES	OF	GALANTE:	THE	USE	IN	THE	MASSES	OF	FATHER	JOSÉ	
MAURICIO NUNES GARCIA

Fernando Tavares
femtavares@usp.br

 Gustavo Caum e Silva
gustavo.caum.silva@usp.br

 Diosnio Machado Neto
 dmneto@usp.br 

Este artigo faz parte da linha de pesquisa sobre significação musical exercida pelo Laboratório de 
Musicologia da EACH, que toma por base a estética do período galante, no qual as composições do 
Padre José Mauricio Nunes Garcia estavam vinculadas. Tendo como objetivo a busca pela compreensão 
da construção discursiva do compositor, levamos em conta os processos da retórica e da práxis musical 
de grandes compositores do período, assim como as ferramentas que formavam a base teórica. Neste 
sentido, o entendimento das schemata e das cadências se valem de grande importância e são a base 
para a apresentação da fundamentação teórica presente neste trabalho. Para demonstrar o vínculo 
de José Mauricio com a música do período selecionamos o primeiro movimento de três missas do 
compositor, São Pedro de Alcântara, Pastoril e Santa Cecília. Concluímos que as articulações tópicas 
e discursivas consolidam seu repertório dentro da tradição galante e demonstram a sua formação 
contemporânea ao que era ensinado em centros como o de Nápoles. Esta conclusão vai ao encontro 
da teoria observada por Robert Gjerdingen que leva em consideração as relações contrapontísticas, 
os aspectos métricos para a criação do sentido e que no caso das cadências, com sua origem nas 
clausulae medievais, funcionam como encerramento, sejam eles definitivos ou sobre segmentos.

Palavras-chave: galante, cadências, schemata, significação musical, José Mauricio Nunes Garcia.

The present article is part of the line of research on musical significance developed by the Laboratório 
de Musicologia - EACH, which is based on the aesthetcs of the gallant period, in which the compositions 
of Father José Mauricio Nunes Garcia were linked. With the objective of seeking to understand the 
composer’s dirsusive construction, we take into account the processes of rhetoric and musical praxis of 
great composers of the period, as well as the tools that formed the theoretical basis. In this sense, the 
understanding of schemata and cadences are of great importance and are the basis for the presentation 
of the theoretical foundation present in this work. To demonstrate José Mauricio’s connection with 
the music of the period, we selected the first movement of three masses by the composer: São Pedro 
de Alcântara, Pastoril and Santa Cecília. We conclude that the topical and discursive articulation they 
have, consolidate their repertoire within the gallant tradition and demonstrate their contemporary 
training to what was taught in great centers, such as Naples. This conclusion is in line with the theory 
observed by Robert Gjerdingen that takes into account the contrapuntal relation, the metric aspects 
for the creation of meaning and that in the case of cadences, with their origin in medieval clausulae, 
work as closure, be they definitive or on segments. 

Keywords: gallant, cadences, schemata, musical significance, José Mauricio Nunes Garcia.
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OS GRACIOSOS NA ÓPERA DE DAVID PEREZ: CONSTRUÇÃO DA MÚSICA DE 
PALITO, CÔMICO INSERIDO NA TRADUÇÃO PORTUGUESA DE 1797 DA ÓPERA 

DEMETRIO DE PIETRO METASTASIO
THE	GRACIOSOS	IN	THE	DAVID	PEREZ’S	OPERA:	CONSTRUCTION	OF	

PALITOS’S	MUSIC,	INSERTED	COMIC	CHARACTER	IN	THE	1797	PORTUGUESE	
TRANSLATION OF THE OPERA DEMETRIO BY PIETRO METASTASIO                      

Autor: Fernando Costa Barreto
fernandocostabarreto@gmail.com

Coautora: Adriana Giarola Kayama
agkayama@gmail.com 

Trataremos nesse artigo da criação de uma versão musical para o texto da ária “Digo-te que 
componho” destinada ao gracioso Palito, um dos três cômicos presentes na tradução anônima de 
1797, para o português, da ópera Demetrio, com libreto de Pietro Metastasio. A música será criada 
a partir da ária “Eu sei muito bem cantar” destinada ao cômico Sacatrapo, um dos graciosos cuja 
música acompanhou uma apresentação não datada da ópera de Demetrio e Cleonice. Os manuscritos 
musicais preservados desses graciosos (apenas as partes orquestrais) encontram-se na Biblioteca do 
Paço Ducal de Vila Viçosa em Portugal, sobre o registro G pratica 85, e o texto traduzido encontra-
se na Biblioteca Nacional de Lisboa. A música vocal de Sacatrapo (bem como seu texto) se perdeu, 
portanto, demonstraremos aqui o tratamento aplicado na construção de uma nova linha vocal que 
será realizada sobre o texto da ária de Palito (da tradução de 1797). Essa construção faz parte da 
pesquisa de doutorado deste pesquisador, que tem como objetivo criar uma edição moderna da ópera 
Demetrio a partir da versão em português da música do compositor David Perez (encontrada em Vila 
Viçosa), utilizando o texto traduzido em 1797 como referência da estrutura textual metastasiana das 
cenas e atos. Esta edição moderna conterá também números musicais para os graciosos Sinalefa e 
Palito.

Palavras-chave: Demetrio. Pietro Metastasio. David Perez. Graciosos. Edição moderna. 

In this article we will discuss the creation of a musical version for the text of the aria “Digo-te que 
componho” designated to the gracioso Palito, one of three comic characters in the 1797 anonymous 
Portuguese translation of the opera Demetrio, with libretto by Pietro Metastasio. The music will be 
composed based on the aria “Eu sei muito bem cantar”, written for the comic character Sacatrapo, 
one of the graciosos that took part in the undated performance of the opera Demetrio e Cleonice. The 
manuscripts related to this performance, with only the instrumental parts preserved for the graciosos, 
are located in the Biblioteca do Paço Ducal, in Vila Viçosa, Portugal, registered under G pratica 85, 
and the translated text of the same opera is located in the Biblioteca Nacional de Lisboa. The vocal 
part for Sacatrapo (as well as its text) is lost, therefore, we will demonstrate the procedures adopted 
to construct a new vocal line, which will be adapted to Palito’s aria (from the 1797 translated text). 
This construction is part of this author’s Doctoral research, which proposes to make a modern edition 
of David Perez’s opera Demetrio, based on the Portuguese version of the opera (from the archives in 
Vila Viçosa), using the 1797 translated text, which is closely related to the structure (scenes and acts) 
of Metastasio’s text. This modern edition will also include musical numbers for the graciosos Sinalefa 
and Palito.
Keywords: Demetrio. Pietro Metastasio. David Perez. Graciosos. Modern edition. 
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As	fontes	orais	na	construção	da	biografia	da	compositora	Lycia	de	Biase	Bidart

Nicole Manzoni Garcia
nicole.mgarcia@hotmail.com

Resumo: Lycia de Biase Bidart (1910-1991) foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira. As 
fontes escritas apresentam uma grande defasagem de informações a seu respeito, por isso optou-se 
por recorrer às fontes orais para acrescentar informações à sua biografia. O presente artigo tem como 
objetivo apresentar os resultados de três entrevistas semi-estruturadas, realizadas com familiares da 
compositora a respeito de sua vida, obra e atuação musical. As fontes orais foram relacionadas entre 
si e com as fontes escritas. As entrevistas forneceram uma perspectiva pessoal sobre a compositora, 
enquanto a comparação entre as fontes orais e escritas provou-se essencial para a confirmação das 
informações e para a construção da sua memória.

Palavras-chave: Lycia de Biase Bidart; Compositora brasileira; Musicologia histórica; Fontes orais.

Abstract: Lycia de Biase Bidart (1910-1991) was a composer, pianist, and Brazilian conductor. 
The written sources present a lack of information, which made indispensable the oral sources as a 
complement to her biography. The present paper aims to examine the results of three semi-structured 
interviews with the composer’s family about her life, work, and musical development. For this purpose, 
both oral and written sources were related. The interviews show a personal perspective about the 
composer, while the comparisons between oral and written sources were essential for information’s 
verification and her memories’ construction.

Keywords: Lycia de Biase Bidart; Brazilian composer; Historical Musicology; Oral sources.

Musicologia	in	Afrodiáspora:	o	canto	do	expoente	Mateus	Aleluia/
Musicology	in	African	Diaspora:	the	song	of	exponent	Mateus	Aleluia

Valquiria A. Camara
valcomunica@gmail.com

Este artigo intenciona elaborar uma introdução viável acerca da inserção do tema afrodiáspora na 
agenda dos estudos de Musicologia, partindo de suas definições iniciais em determinada bibliografia 
desta disciplina, ao mesmo tempo que trará como exponencial desses atravessamentos a referência 
ao cantor Mateus Aleluia. A perspectiva do pensamento da afrodiáspora apresenta possibilidades da 
visão de anterioridade sobre as constituições históricas com certa centralidade para o Continente 
Africano. Propõe-se, assim, refletir sobre as dimensões da agenda temática da afrodiáspora em 
Musicologia, no que diz respeito a perspectivas que este tema possibilita nos estudos da disciplina, 
ao passo que é absorvido por metodologias desta, em especial, no que se revela para os estudos em 
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Música que referenciam a África e os aspectos de “genealogias” transnacionais.

Palavas-chave: Musicologia, Afrodiáspora, Os Tincoãs, Mateus Aleluia.

Abstract: This article intends to elaborate a viable introduction about the insertion of the African 
Diaspora theme in the Musicology studies agenda, starting from its initial definitions in a certain 
bibliography of this discipline, at the same time that it will bring as exponential of these crossings 
the reference to the singer Mateus Aleluia. The perspective of African Diaspora’s thought presents 
possibilities of the vision of anteriority on the historical constitutions with a certain centrality for the 
African Continent. Thus, it is proposed to reflect on the dimensions of the thematic agenda of African 
Diaspora in Musicology, with regard to the perspectives that this theme enables in the studies of the 
discipline, while being absorbed by its methodologies, especially in what is revealed for studies in 
Music that refer to Africa and aspects of transnational “genealogies”.
Keywords: Musicology, African Diaspora, Os Tincoãs, Mateus Aleluia.

A INCLUSÃO DA PERFORMANCE NA ANÁLISE MUSICAL: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A ONTOLOGIA DA OBRA MUSICAL

THE INCLUSION OF PERFORMANCE IN MUSICAL ANALYSIS: A REFLECTION 
ABOUT	THE	ONTOLOGY	OF	THE	MUSICAL	WORK

Bibiana Bragagnolo
bibi_bragagnolo@hotmail.com

Didier Guigue
didierguigue@gmail.com   

Resumo: Este artigo traz uma reflexão sobre os posicionamentos ontológicos em relação à obra 
musical a partir de uma pesquisa maior que desenvolveu uma metodologia de análise da sonoridade, 
onde a performance atuou como um elemento central na compreensão deste parâmetro nas obras 
selecionadas. Assim, a partir da crítica às ontologias tradicionais, propomos uma visão alternativa da 
obra musical, que foi tomada como base teórica para o desenvolvimento do referido procedimento 
analítico. As reflexões trazidas se mostraram relevantes na compreensão sobre o impacto do 
posicionamento ontológico nas pesquisas e práticas musicais.  
Palavras chave: Análise musical; Performance; Ontologia da obra musical.

Abstract: This paper brings some thoughts about the ontological positionings in relation to the musical 
work based on a major research that developed a methodology of analysis of the sonority where the 
performance acted as a central element in the comprehension of this parameter in selected pieces. 
Fro the critic of the traditional ontologies, we propose an alternative view of the musical work, that 
was taken as the theoretical basis to the development of the already referred analytical procedure. 
The reflections brought showed themselves relevant to the comprehension about the impact of the 
ontological positionings in musical research and practices. 
Keywords: Musical analysis; Performance; Ontology of the musical work.  
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PÓS-MINIMALISMO?	MENDES	E	CORTÁZAR	CAMINHAM	NOS	MARES	DO	SUL...

Rita de Cássia Domingues dos Santos
rita.domingues@gmail.com

Resumo: Propõe-se aqui apresentar um recorte da tese intitulada “Pós-Minimalismo na terceira fase 
composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”. O objetivo principal desta pesquisa 
foi identificar a existência de características pertinentes ao Pós-Minimalismo na terceira fase 
composicional de Gilberto Mendes; e como objetivo secundário discriminar como o Pós-Minimalismo 
se apresenta no contexto da cultura contemporânea. Neste intuito houve a escolha de seis obras: Três 
Contos de Cortázar (1985), Il Neige de Nouveau! (1985); O Último Tango em Vila Parisi (1987), 
Für Annette (1993); Abertura de Ópera Issa (1995) e Viva Villa II (1998). Para esta comunicação 
selecionamos a análise da obra Três Contos de Cortázar. As ferramentas analíticas para obter-se 
a constatação do Pós-Minimalismo abrangeram um vasto espectro de amplitude, pois se verificou 
a inequívoca necessidade de buscar a heterogeneidade de métodos como análises intertextuais 
envolvendo paródia, ironia e citação, Teoria dos Conjuntos, e a necessidade de se desvelar a Estética 
da Impureza. Na introdução deste texto discorremos sobre o trajeto da pesquisa como um todo; e no 
desenvolvimento, além da contextualização da obra e análise, apresentamos sucintas considerações 
sobre o compositor santista. Como conclusões apresentamos o papel que a Estética da Impureza e a 
intertextualidade exercem tanto no Pós-Minimalismo como nesta obra de Mendes. Pretendeu-se, com 
este estudo, contribuir para maior conhecimento sobre um objeto pouco explorado na musicologia 
brasileira, o Pós-Minimalismo, sob uma perspectiva interdisciplinar que propiciou novas trajetórias, 
além de disseminar uma compreensão mais abrangente da terceira fase composicional de Gilberto 
Mendes, exponencial compositor brasileiro do século XX.

Palavras-chave: Pós-Minimalismo. Gilberto Mendes. Três Contos de Cortázar. Estética da Impureza. 
Intertextualidade em Música. 

Abstract: Here it is presented an excerpt from the thesis entitled “Pós-Minimalismo na terceira fase 
composicional de Gilberto Mendes: décadas de 1980 e 1990”. This research’s main objective was to 
identify the existence of relevant characteristics to Post-Minimalism in the Gilberto Mendes’ third 
compositional phase; and, as a secondary objective was aimed to discriminate how Post-Minimalism 
presents itself in the context of contemporary culture. For this, six works were chosen: Três Contos 
de Cortázar (1985), Il Neige de Nouveau! (1985); O Último Tango em Vila Parisi (1987), Für Annette 
(1993); Abertura da Ópera Issa (1995) and Viva Villa II (1998). As for this communication, we have 
selected the analysis of the piece Três Contos de Cortázar. The analytical tools to proceed the Post-
Minimalism verification covered a wide range of amplitude, as there was an unequivocal need to seek 
the heterogeneity of methods such as intertextual analysis including parody, irony and quotation, Set 
Theory, beyond the need to unveil aspects the Aesthetics of Impurity. In the introduction of this text is 
discussed the research path as a whole; and in its development, as an addition to the contextualization 
of the work and analysis, we present succinct considerations about this composer from Santos city. In 
the conclusion part, we covered the role that the Aesthetics of Impurity and intertextuality had played 
both in Post-Minimalism in general and in this work by Mendes specifically. The goal of this study 
was to contribute to greater the knowledge about a little-explored object in Brazilian musicology, 
Post-Minimalism, from an interdisciplinary perspective that provided new trajectories, in addition to 
disseminating a more comprehensive understanding of Gilberto Mendes’ third compositional phase, 
once he was an exponential 20th-century Brazilian composer.

Keywords: Post-Minimalism. Gilberto Mendes. Três Contos de Cortázar. Aesthetics of Impurity. 
Intertextuality in Music. 
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AS	“SERESTAS”	DE	VILLA-LOBOS	E	AS	COMPOSIÇÕES	E	ARRANJOS	DE	
TOM	JOBIM	PARA	O	ÁLBUM	“CANÇÃO	DO	AMOR	DEMAIS”:	UMA	ANÁLISE	

COMPARATIVA
VILLA-LOBOS’	“SERESTAS”	AND	TOM	JOBIM’S	COMPOSITIONS	AND	
ARRANGEMENTS FOR THE ALBUM “CANÇÃO DO AMOR DEMAIS”: A 

COMPARATIVE ANALYSIS

Juliana Ripke
juripke@hotmail.com

Resumo: As relações entre os compositores brasileiros Heitor Villa-Lobos (1887–1959) e Tom Jobim 
(1927–1994) são bastante comentadas e mencionadas em entrevistas e trabalhos acadêmicos. 
O presente trabalho pretende, portanto, fazer uma análise comparativa entre determinadas 
características e processos composicionais das “Serestas” do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos 
(12 compostas entre os anos de 1925-26, e 2 entre 1943-44) e as canções e arranjos feitos por 
Tom Jobim para o disco “Canção do amor demais” (Elizeth Cardoso, 1958) (considerado um dos 
marcos iniciais do movimento da Bossa Nova). Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, declarou que os 
arranjos feitos por Tom Jobim para o disco “Canção do amor demais” são relativamente simples, mas 
caprichosos, “flertados com a música de câmara”. Ainda diz: “tem a ver com as Serestas do Villa, 
normalmente tocadas ao piano, que foram arranjadas em um disco do qual meu pai era fã” (JOBIM, 
P., 2018). Desejamos que os resultados obtidos com as presentes análises possam revelar elementos 
que demonstrem a pregnância da música villalobiana em Tom Jobim.

Palavras-chave: Villa-Lobos. Tom Jobim. Serestas. Bossa nova. 

Abstract: The relations between Brazilian composers Heitor Villa-Lobos (1887–1959) and Tom Jobim 
(1927–1994) are widely commented on and mentioned in interviews and academic works. The 
present work intends, therefore, to make a comparative analysis between certain characteristics and 
compositional processes of the “Serestas” of the Brazilian composer Heitor Villa-Lobos (12 composed 
between the years 1925-26, and 2 between 1943-44) and the songs and arrangements made by Tom 
Jobim for the album “Canção do amor muito” (Elizeth Cardoso, 1958) (considered one of the starting 
points of the Bossa Nova movement). Paulo Jobim, son of Tom Jobim, declared that the arrangements 
made by Tom Jobim for the album “Canção do amor demais” are relatively simple, but capricious, 
“flirted with chamber music”. He also says: “they look like the Serestas do Villa, usually played on the 
piano, which were arranged on a record that my father was a fan of” (JOBIM, P., 2018). We hope that 
the results obtained with the present analyzes can reveal elements that demonstrate the pregnancy 
of Villalobian music in Tom Jobim.

Keywords: Villa-Lobos. Tom Jobim. Serestas. Bossa nova. 
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PODCASTS E DECOLONIZAÇÃO NO 49º CURSO DE VERÃO DE DARMSTADT

Eduardo Kolody Bay

Resumo: O presente artigo busca compartilhar entrevistas, discussões e debates realizados no âmbito 
do 49º Curso de Verão de Darmstadt, em 2018. O Autor foi um dos participantes da Oficina Talking 
About Music (Conversando Sobre Música) cujo objetivo era a produção de textos e, principalmente, 
podcasts discutindo Música Nova a partir das palestras e apresentações musicais realizadas durante 
o Curso de Verão. Os diversos discursos sobre decolonialidade existentes em diferentes países foram 
temas recorrentes nas palestras e nas obras apresentadas durante o evento. 
Palavras-chave: Darmstadt, Radio, Podcast, Música Nova, Decolonialidade.

Abstract: This paper shares interviews, discussions and debates made during the 49º Darmstadt 
Summer Course, in 2018. The author participated in the workshop Talking About Music which the 
objective was making texts and, mainly, podcasts discussing New Music from the lectures and musical 
presentations that took place during the summer course. The discourses about decolonialism present 
in different countries were recurring subject on the lectures and pieces presented during the event.   
Keywords: Darmstadt, Radio, Podcast, New Music, Decolonialism.

CANTAR, COMER E REZAR: FOLIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE 
PIRENÓPOLIS/GO

SING, EAT AND PRAY: THE HOLY DIVINE SPIRIT REVELRY FROM PIRENÓPOLIS/
GO

João Guilherme da Trindade Curado
joaojgguilherme@gmal.com

Alexandre Francisco de Oliveira
xandepiri_95@hotmail.com.br

Maria Idelma Vieira D’Abadia
maria.dabadia@ueg.br

A Folia do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/Goiás, é uma das manifestações que compõe a Festa do 
Divino Espírito Santo, Patrimônio Cultural do Brasil desde 2010, registrada no Livro de Celebrações 
(IPHAN, 2017). A Folia atualmente tem uma tríplice divisão: a mais antiga, com aproximadamente 
160 anos, é mais conhecida como Folia Tradicional, e tem seu trajeto pelas áreas rurais do município, 
passando também por povoados, sendo que os foliões fazem o percurso “giro” montados em equinos 
e mantendo acampamentos. A segunda Folia é a da Rua, designação que indica que o “giro” ocorre 
pelas ruas da cidade, quando os foliões se deslocam caminhando e têm a possibilidade de dormirem 
em suas casas entre o final dos rituais noturnos e o início dos matinais, ocorre há cerca de 60 anos. 
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A mais recente Folia foi instituída no ano de 2001 pelo então pároco local, por isso é conhecida por 
Folia do padre ou da Renovação Cristã, e visa conter excessos e ser mais dedicada à religiosidade. 
Uma Folia é composta por várias ritualidades que lhe sustentam enquanto manifestação religiosa 
ou cultural de um povo. O objetivo proposto é investigar a presença das comidas e bebidas rituais 
nas letras das músicas da Folia, buscando compreender as razões de tais referências neste universo 
festivo. A Paisagem sonora será uma das categorias investigativa da pesquisa, que se pautará ainda 
em material bibliográfico e no acervo de nossos trabalhos de campo produzidos em mais de uma 
década, com gravações, entrevistas, registros das letras musicais.

Palavras-chave: Folia do Divino Espírito Santo; Musicalidade; Pirenópolis; Comidas; Bebidas

The Holy Divine Spirit Revelry from Pirenópolis/Goiás is one of the composing manifestations of 
The Divine Spirit Festival, a Cultural Heritage from Brazil since 2010 that was registered in the Book 
of Celebrations (IPHAN, 2017). Currently the Revelry has a triple division: the oldest one, which is 
160 years old approximately, is widely known as Traditional Revelry and it has its routes through the 
rural area of the municipality, also passing through villages, and its revelers make the route (“giro” 
) riding on equines and maintaining camps. The second one is The Street Revelry, a designation that 
indicates that the “giro” takes place in the streets of the city, when revelers move around on foot and 
have the possibility to sleep in their homes between the end of the night rituals and the beginning of 
the morning ones, it occurs for over 60 years. The most recent Revelry was established by the formal 
parish priest in 2001, which is why it is known as Priest’s Revelry or Christian Renewal’s Revelry and 
it aims to contain excesses and be more dedicated to religiosity. The Revelry is composed of several 
rituals that sustain it as a religious or cultural manifestation of a people. The proposed objective 
is to investigate the presence of ritual foods and beverages in the lyrics of Folia songs, seeking to 
understand the reasons for such references in this festive universe. The soundscape will be one of 
the investigative categories of the research, which will also be based on bibliographic material and 
collection of our field works produced in more than a decade, with recordings, interviews, records of 
musical lyrics.

Keywords: Holy Divine Spirit Revelry; Musicality; Pirenópolis; Food; Beverages. 

 
CANTO DE ENCANTOS: A SIMBOLOGIA DA SERRA DOS PIRENEUS EXPRESSA 

NA FESTA E NA MÚSICA
CHANT OF CHARMS: THE SYMBOLOGY OF PIRENEUS MOUNTAIN EXPRESSED 

IN THE FESTIVAL AND IN THE MUSIC
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Resumo: A Serra dos Pireneus, composta por uma natureza marcante, está situada no Cerrado 
Goiano, a 20 km da cidade de Pirenópolis (GO). É neste cenário que acontece anualmente uma festa 
do catolicismo popular no plenilúnio do mês de julho, a Romaria da Santíssima Trindade ou, como 
é popularmente conhecida, a Festa do Morro. O culto festivo é voltado também à contemplação 
da natureza e ao lazer, o que o configura em um espaço que comporta elementos tanto do sagrado 
quanto do profano. A música é analisada como uma importante forma de expressão nesse espaço 
geográfico e cultural carregado de simbologia. Assim, o artigo busca compreender esse espaço natural 
e religioso a partir de três canções locais: Sino dos Pireneus, Ave Maria dos Pireneus e Centro do 
meu País. Por meio da análise das canções é possível perceber a estreita relação entre natureza e 
religiosidade, e a importância dos Pireneus como um dos elementos constituintes da identidade 
cultural do pirenopolino, longo da história. 

Palavras-chaves: Pireneus; festa; música; espaço; simbologia.

Abstract: The Pireneus Hills, characterized by its remarkable nature, are located at the Cerrado 
(Brazilian Savannah) from Goiás State, 20 km from the city of Pirenópolis (GO). It is in this scenario 
that a feast of popular Catholicism – The Pilgrimage of the Holy Trinity, commonly known as the 
Hill’s Feast – takes place annually during the full moon. The festive cult is also focused on the 
contemplation of the nature as well as it is focused on the leisure, which configures it as a space that 
includes elements of both the sacred and the profane practices. Music is also analyzed as a form of 
expression in this space entrenched with symbolism. The article seeks to analyze this natural and 
religious space from three local songs: “Bell of the Pyrenees”, “Ave Maria of the Pyrenees” and “Center 
of my Country”. Through these it is possible to realize the importance of the Pyrenees as a constituent 
element of one of the cultural identities of the Pirenopolino, built throughout history and the close 
relationship between nature and religiosity.

Keywords: Pireneus; Feast; Music; Space; symbology.

O SERTÃO IMAGINADO NAS BACHIANAS BRASILEIRAS DE HEITOR VILLA-
LOBOS  THE HINTERLAND IMAGINED IN THE BRAZILIAN BACHIANAS BY 

HEITOR VILLA-LOBOS 

Ana Judite de Oliveira Medeiros 
ana.oliveira@ifrn.edu.br

 

Sendo a música de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) investigada desde a década de 1970, e  
considerando sua importância e amplitude, trazemos neste artigo mais um aspecto encontrado em 
sua obra, a referência ao Sertão nordestino em peças da Série Bachianas Brasileiras. Ao  observar a 
obra, chama-nos atenção, a utilização de ritmos e melodias características da região,  que contribuem 
a elaborar um imaginário para além de sua regionalidade. Isso porque,  historicamente, para o Sertão 
nordestino foram construídas definições que o delimitava como a  sub-região do fenômeno das secas 
e de apego museológico à cultura popular e ao folclore, características reproduzidas e divulgadas 
amplamente na literatura, nas artes em geral, na mídia,  atravessando mais de um século. Entretanto, 
ao investigar a Série Bachianas Brasileiras, vimos  o quanto é fértil e profuso esse tema, e como há 
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nele nichos de valor para a contemporaneidade,  o qual nos possibilitou refletir criticamente. Para 
isso, apresentamos quatro peças da Série,  denominadas de Bachianas Sertanejas, que demonstram 
outros aspectos do Sertão nordestino,  identificado em sua escrita e percepção sonora, que as favorece 
como ‘objeto’ virtual vivo e  aberto.  
Palavras-chave: Sertão; Bachianas Brasileiras; Heitor Villa-Lobos.  

Abstract: 
Since the music of Heitor Villa-Lobos (1887-1959) has been investigated since the 1970s, and  
considering its importance and breadth, we bring in this article another aspect found in his  work, the 
reference to the Northeastern Sertão in pieces from the Bachianas Brasileiras Series.  When observing 
the work, it draws our attention, the use of rhythms and melodies characteristic  of the region, which 
contribute to elaborate an imaginary beyond its regionality. This is  because, historically, definitions 
for the Northeastern Sertão were defined that defined it as the  sub-region of the phenomenon of 
droughts and museological attachment to popular culture and  folklore, characteristics reproduced 
and widely disseminated in literature, in the arts in general,  in the media , spanning more than 
a century. However, when investigating the Bachianas  Brasileiras Series, we saw how fertile and 
profuse this theme is, and how there are niches of  value for contemporary times, which allowed 
us to reflect critically. For this, we present four  pieces of the Series, called Bachianas Sertanejas, 
which demonstrate other aspects of the  northeastern Sertão, identified in their writing and sound 
perception, which favors them as a live  and open virtual ‘object’. 
Key words: Sertão; Bachianas Brasileiras; Heitor Villa-Lobos.

CORAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PIRENÓPOLIS/GO: 
BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS

OUR LADY OF THE ROSARY CHOIR, PIRENÓPOLIS/GO: 
BRIEF HISTORICAL NOTES

João Guilherme da Trindade Curado
joaojgguilherme@gmal.com

Marcos Vinícius Ribeiro dos Santos
marcosviniciusrs@gmail.com

Nikolli Assunção Pereira
nikollinap@gmail.com

O Coral Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis é bastante antigo e desde sua criação é responsável 
pela musicalidade sacra em solenidades festivas como missas diversas, novenas e procissões, com 
músicas ainda cantadas em latim que fazem parte da tradição cultural pirenopolina. No entanto, 
vale destacar que os componentes do Coral são voluntários, que se dedicam em semanas de ensaios 
ao longo do ano para se apresentarem nos eventos do calendário litúrgico festivo da cidade. Os 
integrantes do Coral, em sua maioria, são leigos tanto no Latim quanto em Música, o que demanda 
boa vontade e grande dedicação, tanto dos voluntários quanto dos músicos e do maestro. O Coral 
é hoje vinculado à Banda de Música Phoenix, guardiã das partituras e detentora do espaço para 
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reuniões, ensaios e da guarda documental. O presente objetivo é elaborar breve apontamento histórico 
sobre a atuação do Coral, percorrendo algumas questões históricas, assim como a atuação recente do 
Coral em Pirenópolis, com foco para a Semana Santa do ano de 2020. Metodologicamente visamos 
apresentar três perspectivas de abordagens que coadunam com as atuações dos autores: a História, 
a Arquitetura e a Saúde. Recorreremos à pesquisa bibliográfica e análise de lives, pois entendemos 
que no contexto atual, faz-se necessário pontuar as interferências pelas quais passaram a atuação do 
Coral na Semana Santa. A principal categoria de investigação será a Paisagem Sonora já amplamente 
conhecida e percebida pelos pirenopolinos mediante as músicas sacras cantadas nas festas católicas 
locais. 

Palavras-chave: Coral Nossa Senhora do Rosário; Pirenópolis; Histórico; Paisagem Sonora

The Our Lady of the Rosary Choir is quite old and since its creation it has been responsible for sacred 
musicality in festive solemnities such as various masses, novenas and processions, with songs still 
sung in Latin that are part of the cultural tradition from Pirenópolis. However, it is worth noting that 
the members of the Choir are volunteers, who dedicate themselves to weeks of rehearsals throughout 
the year to perform at the events of the city’s festive liturgical calendar. Most of the members of the 
Choir are lay people both in Latin and in Music, which demands goodwill and great dedication, both 
from the volunteers and the musicians as well as the from the conductor. The Choir is now linked 
to the Phoenix Music Band, guardian of the music partiture and owner of the space for meetings, 
rehearsals and the document guard. The present objective is to elaborate a brief historical notes on 
the performance of the Choir, covering some historical issues, as well as the recent performance 
of the Choir in Pirenópolis, focusing on Holy Week in the year 2020. Methodologically we aim to 
present three perspectives of approaches that are consistent with the performance of the authors: 
History, Architecture and Health. We will resort to bibliographic research and analysis of lives, as 
we understand that in the current context, it is necessary to point out the interferences that the 
performance of the Choir during Holy Week went through. The main research category will be the 
Sound Landscape, already widely known and perceived by the Pyrenopolians through the sacred 
music sung at the local Catholic festivals.

Keywords: Our Lady of the Rosary Choir; Pirenópolis; Historic; Sound Landscape

A	TRAJETÓRIA	INICIAL	DO	GÊNERO	MUSICAL	CHORO	EM	GOIÂNIA:	UM	
ENFOQUE NO PAPEL DA TRADIÇÃO GOIANA E NA ATUAÇÃO DO CLUBE DO 

CHORO. 
THE	INITIAL	TRAJECTORY	OF	THE	MUSICAL	GENRE	CHORO	IN	GOIÂNIA:	A	

FOCUS OF THE ROLE OF GOIÁS TRADITION AND PERFORMANCE OF THE CLUB 
OF THE CHORO
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Esta pesquisa teve como objetivo investigar a trajetória inicial do Choro na cidade de Goiânia, com 
um foco na sua interação com a tradição goiana herdada da antiga capital Goiás, na criação e atuação 
de um Clube do Choro, e nos processos identitários do Choro Goianiense. A investigação, de caráter 
qualitativo, que levou avante uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, e, sobretudo, 
relatos orais, possibilitou observar que a força da herança cultural da tradição goiana, através da 
prática dos seresteiros e junto à presença de músicos de outras regiões do país que praticavam o choro 
e vieram habitar a “capital moderna”, oportunizou a presença e uma trajetória histórica deste gênero 
em Goiânia, viabilizadoras de uma escola e de um Clube do Choro. Trajetória histórica, escola e Clube 
do Choro que, nas suas peculiaridades e representações, se constituíram em lastros importantes para 
que o choro se desenvolvesse e continuasse vivo. 
Palavras-Chave: Gênero choro; Goiânia; Trajetória inicial; Tradição; Clube do Choro

Abstract: This research had the objective of investigating Choro’s initial trajectory in the city of 
Goiânia, whith a special focus on its interaction whith  the Goiana tradition inherited from the old 
Goiás capital, on the creation and performance of a Choro Club, and the resulting identity processes. 
The qualitative investigation, which led to a bibliographical research, a documentary research, and, 
above all, oral reports, made  possible to observe that the strength of the cultural heritage of the 
Goiana tradition, through the practice of the serenaders and with the presence of musicians from other 
regions of the country who practice the choro and came to inhabit the “modern capital”, offered the 
presence and historical trajectory of this genre in Goiânia, which made possible a school and a Choro 
Club. Historical trajectory, school and Choro Club, which, in their peculiarities and representations, 
constituted important base for the choro to develope and continued to live.
Keywords: Musical genre Choro; Goiânia; Initial trajectory; Club Choro

O	CANTO	CORAL	NO	COLÉGIO	SANTA	CLARA	(GOIÂNIA	–	GOIÁS):	UMA	
TRAJETÓRIA	ARTÍSTICA	E	EDUCACIONAL

CHORAL	SINGING	AT	THE	SANTA	CLARA	SCHOOL	(GOIÂNIA	–	GOIÁS):	AN	
ARTISTIC	AND	EDUCATIONAL	TRAJECTORY

Germano Henrique Pereira Lopes 
germanomusic@gmail.com

Ângelo de Oliveira Dias
figaretto@gmail.com

Visando traçar uma trajetória da formação artístico-musical com foco na prática coral no histórico 
Colégio Santa Clara, na cidade de Goiânia, Goiás, este trabalho é um dos frutos dos estudos efetuados 
pelo grupo de pesquisa “O Canto Coral em Goiânia – trajetórias e perspectivas”, vinculado ao 
Laboratório de Musicologia Brás Wilson Pompeu de Pina Filho, da Escola de Música e Artes Cênicas 
da Universidade Federal de Goiás. Esta pesquisa inicia-se com uma contextualização histórica da 
Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, responsável pela referida instituição, que 
chegou à Campinas (hoje um bairro de Goiânia) em 1921, para atender às necessidades educacionais 
da região. O colégio tornou-se uma referência não só no campo pedagógico, mas também nas áreas 
artística e cultural. Ficou demonstrado que a prática coral do colégio foi muito intensa, constituindo-
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se num importante componente do desenvolvimento histórico-musical da cidade de Goiânia.

Abstract: This article aims to draw a trajectory of artistic-musical formation, focusing on the choral 
activities at the historic Santa Clara School, in the city of Goiânia, State of Goiás, Brazil. This work 
is one of the outcomes of the studies carried out by the research group “Choral Singing in Goiânia - 
trajectories and perspectives”, linked to the Brás Wilson Pompeu de Pina Filho Musicology Laboratory, 
from the School of Music and Performing Arts at the Federal University of Goiás. This research 
begins with a historical contextualization of the Congregation of the Franciscan Sisters of Pastoral 
Action, responsible for that institution, which arrived in Campinas (today a district of Goiânia) in 
1921, to meet the educational needs of the region. Their school has become a reference not only in 
the educational field but also in the artistic and cultural areas. The research results show that the 
school’s choral practice was very intense, constituting an important part of the historical-musical 
development of the city of Goiania.

Palavras-chave: Canto Coral; Congregação Franciscana da Ação Pastoral; Colégio Santa Clara.
Key words: Choral singing; Congregation of Franciscan Sisters of Pastoral Action; Santa Clara School.

O	Projeto	Cajuzinhos	do	Cerrado:	um	diferente	olhar	sobre	o	ensino	coletivo	de	
instrumento	musical

The	Cajuzinhos	do	Cerrado	Project:	a	different	approach	to	the	group	teaching	
of	musical	instruments

Igor Viana Monteiro
igorvianapb@hotmail.com

RESUMO: Este artigo busca refletir sobre o ensino coletivo de instrumento musical, abordando 
seus aspectos históricos e focando nos benefícios alcançados por essa metodologia, seja musical, 
cognitiva, cultural, social ou psicológica. Embora seja uma metodologia antiga, que surgiu no século 
XIX, tem sido utilizada e ganhado espaço na prática docente no Brasil atualmente. Outro ponto 
importante abordado são os aspectos metodológicos que envolvem a prática do professor que opta 
por trabalhar com essa metodologia, aspectos que vão entre a estrutura da aula coletiva, os elementos 
que constituem as aulas e o perfil ideal do professor para tornar o processo de ensino-aprendizagem 
humanístico. Através da análise da revisão de literatura com autores/pesquisadores que trabalham no 
ensino coletivo de instrumentos musicais, o artigo traz algumas reflexões que mostram a viabilidade 
de trabalhar com essa metodologia em vários contextos, inclusive como alternativa ao ensino básico 
das escolas brasileiras, tendo o estudante como peça central do processo educativo/musical.

Palavras-chave: Ensino Coletivo de Instrumento Musical, Ensino Coletivo de Violino, Educação 
Musical Humanista
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Abstract: This article focuses on the group teaching of musical instruments, examining the historical 
aspects and highlighting the benefits of this methodology with respect to its musical, cognitive, cultural, 
social, and psychological features. Although a longstanding methodology that emerged in the 19th 
century, it has recently acquired greater importance in teaching practice in Brazil. Another important 
topic that is covered is the methodological aspects of the teacher’s practice, including the structure 
of the collective class, the elements constituting the class, and the ideal teacher persona to humanize 
the teaching-learning process. The article presents observations concerning the applicability of this 
methodology in various contexts, while reviewing authors/researchers in the field of group teaching 
of musical instruments. This approach is an alternative to the basic educational system of Brazilian 
schools in which the individual student is the focal point of the educational/musical process. 

Keywords: Group Teaching of Musical Instruments, Group Teaching of Violin, Humanist Musical 
Education.

MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PIRENÓPOLIS:  UMA EXPERIÊNCIA MUSICAL

THE	MUSICALIZATION	IN	THE	MUNICIPAL	SCHOOL	SYSTEM	NETWORK:	A	
MUSICAL EXPERIENCE

Aline Santana Lôbo
alinesantanalobo@gmail.com 

Rogério Menezes Gonçalves
rogerbass12@hotmail.com

Tereza Caroline Lôbo
terezacarolinelobo@gmail.com

Musicalização nas escolas da rede municipal de ensino foi uma experiência ocorrida durante um 
semestre em todas as escolas da área urbana de Pirenópolis, realizada em parceria com a secretaria 
de educação do município que contava, no segundo semestre de 2018, com 31 turmas de Educação 
Infantil e 54 turmas de Ensino Fundamental, atendendo crianças de 2 a 11 anos de idade. A proposta 
de musicalização partiu do viés da educação musical, do estudo da arte e da cultura, buscando 
atender a legislação vigente que implementou o ensino de música na Educação Básica. Os conteúdos 
foram aplicados a partir do tripé da música: melodia, harmonia e ritmo, respeitando a faixa etária 
dos alunos e o conteúdo programático. A imersão no cotidiano semanal dos alunos construiu os fios 
de significados e ao mesmo tempo agregou conhecimentos e valores a partir das vivências escolares. 
Foram contemplados a audição, o canto, o contato com instrumentos musicais diversos, o movimento 
corporal, a atenção, a concentração, dentre outros. A metodologia empregada proporcionou ações 
e reflexões acerca da prática escolar integrada à vida como um todo, por meio da interseção entre 
festas populares, repertório do universo infantil, método e performance. As atividades aplicadas 
durante as aulas culminaram numa apresentação pública, no teatro local, com a participação de 80 
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crianças.  Os arranjos musicais foram elaborados de forma a integrar os participantes, respeitando 
os diferentes níveis e perpassando rituais cotidianos que possibilitaram (re)construir os conteúdos 
identitários internalizados e praticados pelos participantes.

Palavras-chave: Musicalização, Educação Pública, Pirenópolis, Cultura Popular

Abstrat
The Musicalization in the municipal school system was an experience that occurred during one 
semester in all schools of the urban area of Pirenópolis. The project was carried out in partnership 
with the municipality’s education department, which had, in the second semester of 2018, 31 classes 
of Early Childhood Education and 54 classes of Elementary Education, serving children from 2 to 
11 years. The musicalization proposal started from the bias of musical education, the study of art 
and culture, seeking to comply with the current legislation that implemented the teaching of music 
in basic education. The contents were lectured based in the music tripod: melody, harmony and 
rhythm, respecting the age group of the students and the programmatic content. The immersion in 
the students’ daily routine built the threads of meanings and, at the same time, added knowledge 
and values from school experiences. Hearing, singing, contact with different musical instruments, 
body movement, attention, concentration, among others, were contemplated in the process. The 
methodology employed provided actions and reflections about school practice integrated with life as 
a whole, through the intersection between popular festivities, children’s universe repertoire, method 
and performance. The activities taught during classes culminated in a public presentation, at the local 
theater, with the participation of 80 children. The musical arrangements were designed to integrate 
the participants, respecting the different levels and going through daily rituals that made it possible 
to (re)build the contents of identity internalized and practiced by the participants. 

Keywords: Musicalization; Public Education, Pirenópolis, Popular Culture

O CAMPO DE PRODUÇÃO MUSICAL NAS CIDADES DE PIRENÓPOLIS E 
CORUMBÁ	DE	GOIÁS	NO	SÉCULO	XIX:	processos	de	formação	

THE MUSICAL PRODUCTION FIELD IN THE CITIES OF PIRENÓPOLIS AND 
CORUMBÁ DE GOIÁS IN THE 19TH CENTURY: FORMATION PROCESS

Jéssica Rodrigues Neiva 
jessicamusica@discente.ufg.br 

Flavia Maria Cruvinel 
flavia_maria_cruvinel@ufg.br

A presente pesquisa é resultado do primeiro Plano de Trabalho desenvolvido em nível de Iniciação 
Científica e teve como objetivo investigar os processos de formação musical, partindo do contexto 
sociocultural do século XIX das cidades de Meia Ponte, atual Pirenópolis e Corumbá de Goiás. Foram 
focalizados os processos de formação musical, bem como os de Ensino no período da constituição e do 
desenvolvimento das primeiras cidades do Estado de Goiás, no período que transcorre o século XVIII 
em sua segunda metade e durante todo século XIX, tais como, suas primeiras manifestações culturais 
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e a instalação da música e os seus pioneiros seguindo a perspectiva do Longo Século XIX (Hobsbawm, 
2015). A pesquisa histórica na educação musical é uma vertente ainda pouco investigada no campo da 
pesquisa científica musical no Brasil (Rocha; Garcia, 2016), o que torna o objeto enfocado instigante. 
A construção do objeto se deu a partir da praxiologia bourdieusiana por meio da sua História Social 
(Bourdieu; Passeron, 2014; Bourdieu 2013, 2004, 1983), via coleta de dados por meio da revisão de 
literatura realizada em teses, dissertações, artigos científicos, resultando em dados categorizados por 
meio de quadro Modelo Micelli(2001)/Cruvinel(2018) evidenciando o campo de produção musical 
goiano, os processos de formação musical por meio dos agentes pioneiros, suas origens sociais e 
instituições formadoras/corporações musicais. 

Palavras-Chave: Campo de Produção Cultural; Formação Musical; Música do século XIX; Pirenópolis; 
Corumbá de Goiás.

ABSTRACT
This research is the result of the first Work Plan developed at the level of Scientific Initiation and 
aimed to investigate the processes of musical formation, starting from the socio-cultural context of 
the 19th century in the cities of Meia Ponte, currently Pirenópolis and Corumbá de Goiás. The musical 
formation processes were focused, as well as those of Teaching in the period of the constitution and 
development of the first cities of the State of Goiás, in the period that passes the 18th century in 
its second half and throughout the 19th century, such as its first cultural manifestations and the 
installation of music and its pioneers following the perspective of the Long 19th Century (Hobsbawm, 
2015). Historical research in music education is still a little investigated in the field of scientific music 
research in Brazil (Rocha; Garcia, 2016), which makes the object focused instigating. The construction 
of the object took place from Bourdieusian praxiology through its Social History (Bourdieu; Passeron, 
2014; Bourdieu 2013, 2004, 1983), via data collection through the literature review carried out on 
theses, dissertations, scientific articles, resulting in data categorized by means of a model Micelli 
(2001) / Cruvinel (2018) showing the state of Goiás musical production, the processes of musical 
formation through the pioneering agents, their social origins and educational institutions / musical 
corporations.
Keywords: Cultural Production Field; Musical Formation; Nineteenth Century Music; Pirenópolis; 
Corumbá de Goiás

A MULHER VIOLONISTA NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA EM GOI NIA-GO: 
UMA	TRAJETÓRIA	DE	DESAFIOS	E	CONQUISTAS

THE	WOMAN	GUITARIST	IN	BRAZILIAN	POPULAR	MUSIC	IN	GOI	NIA-GO:	A	
TRAJECTORY	OF	CHALLENGES	AND	ACHIEVEMENTS

Ísis Krisna Martins e Vieira
isis.krisna@gmail.com

Flavia Maria Cruvinel
flavia_maria_cruvinel@ufg.br
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Este artigo traz os resultados parciais da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso sobre a mulher 
violonista goianiense e o campo de produção da música popular popular brasileira. A Praxiologia 
boursieusiana foi base metodológica para o processo investigativo, tendo como base o principio da 
relação de dominação masculina (Bourdieu, 2002). O ambiente doméstico (micro), estendendo para a 
escola, a Igreja e o Estado (macro) como principais exemplos de dimensões públicas onde encontramos 
estruturas históricas de ordem masculina, desvalorizam a atuação feminina em variados espaços e 
profissões. A partir da história social da música foi traçado um panorama histórico da atuação da 
mulher violonista que se inseriu nas camadas intelectuais da sociedade brasileira, sobretudo no Rio 
de Janeiro quando era capital do Brasil, bem como este processo de atuação das mulheres violonistas 
se desenvolveu em Goiânia, capital de Goiás, e nas instituições musicais da cidade.

Palavras-chave: Violão; Mulher Violonista; Música Popular Brasileira; Gênero; Goiânia.

Abstract: This article presents the partial results of a Course Completion research on the woman 
guitarist from Goiás and the field of production of Brazilian popular music. Boursieusian Praziology 
was the methodological basis for the investigative process, based on the principle of the male-
dominated relationship (Bourdieu, 2002). The domestic environment (micro), extending to the school, 
the Church and the State (macro) as main examples of public dimensions where we find historical 
structures of a male order, devalue the female performance in various spaces and professions. From 
the social history of music, a historical overview of the performance of the female guitarist was 
drawn, which was inserted in the intellectual layers of Brazilian society, especially in Rio de Janeiro 
when it was the capital of Brazil, as well as this process of performance of female guitarists developed 
in Goiânia, capital of Goiás, and in the city’s musical institutions.

Keywords: Guitar; Violinist Woman; Popular Brazilian Music; Genre; Goiânia.

Aspectos	interpretativos	de	Dilermando	Reis	e	Marco	Pereira	sobre	a	obra	Xodó	
da Baiana. 

Interpretative	aspects	of	Dilermando	Reis	and	Marco	Pereira	over	the	work	
Xodó	da	Baiana.

Julio Cesar Moreira Lemos
coautora: Marcia Taborda

Este artigo tem por objetivo fazer uma análise dos aspectos interpretativos presente em duas 
performances da obra para violão solo intitulada Xodó da Baiana, composta por Dilermando Reis. A 
primeira performance escolhida foi gravada pelo próprio compositor, em 1951, a segunda gravação foi 
a de Marco Pereira, realizada em 2016. Foram observados aspectos referentes ao arranjo, à variações 
rítmicas, rearmonização e forma.
Palavras chave: Violão Brasileiro, Dilermando Reis, Marco Pereira.

This article aims to analyze the interpretative aspects present in two performances of the work for 
solo guitar entitled Xodó da Baiana, composed by Dilermando Reis. The first performance chosen was 
recorded by the composer, in 1951, and the second recording was done by Marco Pereira, in 2016. 
We analysed aspects related to the arragment, rhythmic variations, rearmonization, articulation and 
form. 
Keywords: Brazilian Guitar, Dilermando Reis, Marco Pereira.
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RELAÇÕES DOS HORMÔNIOS CORTISOL E TESTOSTERONA COM O GESTO 
MOTOR E A PERFORMANCE MUSICAL

RELATIONS	OF	CORTISOL	AND	TESTOSTERONE	HORMONES	WITH	MOTOR	
GESTURE AND MUSICAL PERFORMANCE

Vida Altoé Pimenta 
lucianopontes@ufg.br

Luciano Ferreira Pontes
vidaaltoe@gmail.com

Esta pesquisa objetiva discutir sobre a interferência da produção dos hormônios testosterona e 
cortisol sobre o gesto motor na performance musical. Nesta pesquisa, consideraremos o gesto motor 
ligado a fatores psicológicos e físicos que serão tratados como componentes integrados no organismo 
humano, ou seja, podem influenciar-se mutualmente. Foram apresentadas algumas estratégias, que 
podem ajudar o músico a lidar com situações adversas ligadas aos fatores aqui discutidos.  A partir 
das discussões estabelecidas, esta pesquisa demonstrou a necessidade do performer se preocupar 
também com as interferências que a produção de determinados hormônios pode exercer sobre o gesto 
motor na performance. Esperamos que este trabalho traga contribuições e um maior despertamento 
a respeito da importância do assunto. 
PALAVRAS-CHAVE: Hormônios e a performance; Testosterona e Cortisol; Gesto motor na performance; 

ABSTRACT

This article aims to discuss the interference from the production of the hormones testosterone and 
cortisol on the motor gesture in musical performance. In this research, we will consider the motor 
gesture linked to psychological and physical factors that will be treated as components integrated 
with the human organism, that is, they can influence each other. Some strategies that can help the 
musician to deal with adverse situations linked to factors discussed here were presented. From the 
discussions established, this research demonstrated the need for the performer to be aware as well 
with the interferences that the production of certain hormones can exert on the motor gesture in the 
performance. We hope that this work will bring contributions and a greater awakening regarding the 
importance of the subject.
KEYWORDS: Hormones and performance; Testosterone and Cortisol; Motor gesture in performance;

Efeitos	vocais	e	o	binômio	texto-som	na	gravação	de	Elis	Regina	de	Vou	Deitar	e	
Rolar	

Vocal	effects	and	the	text-sound	binomial	in	Elis	Regina	recording	of	Vou	Deitar	
e	Rolar	

Alfredo Ribeiro
alfredo.ribeiros@gmail.com

A cantora Elis Regina gravou a canção Vou Deitar e Rolar, dos compositores Paulo César Pinheiro 
e Baden Powell, no LP Em Pleno Verão (1970). Este estudo apresenta a identificação, análise 
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espectrográfica e descrição de ocorrências relevantes de 4 efeitos vocais (vibrato, portamento, 
onomatopeia e crepitação) nesta gravação. Os procedimentos metodológicos utilizados são de 
natureza qualitativa (com base na literatura de fonoaudiologia) e quantitativa (taxa e amplitude dos 
vibrati, frequências inicial e final de articulação no espectro sonoro dos portamenti). Os resultados 
revelam que a utilização e, algumas vezes, a combinação dos efeitos vocais de Elis Regina em um 
mesmo gesto musical, é fruto de um planejamento minucioso que é central na construção de sua 
performance. A simetria observada entre as repetições de um mesmo efeito vocal revela coerência 
e unidade resultantes de: (1) intercomunicação de diferentes nuances interpretativas, realizada por 
meio dos efeitos vocais, (2) ênfases nas relações texto-som e (3) grande coerência e unidade nas 
repetições simétricas de um mesmo efeito vocal.

Palavras-chave: Efeitos vocais, Elis Regina, análise espectrográfica musical.

Abstract: Elis Regina recorded the song Vou Deitar e Rolar, by Paulo César Pinheiro and Baden Powell, 
on her LP, Em Pleno Verão (1970). This study presents the identification, spectrographic analysis 
and description of relevant occurrences of 4 vocal effects (vibrato, portamento, onomatopoeia and 
fry) in this recording. The methodological procedures used are qualitative nature (based on the 
literature on speech therapy) and quantitative (rate and amplitude of the vibrati, initial and final 
frequencies of articulation in the sound spectrum of the portamenti). The results reveal that the 
use and, sometimes, the combination of Elis Regina vocal effects in the same musical gesture, is the 
result of a meticulous planning that is central to the construction of her performance. The symmetry 
observed between the repetitions of the same vocal effect reveals coherence and unity resulting 
from: (1) intercommunication of different interpretive nuances, carried out through vocal effects, 
(2) emphases on text-sound relations and (3) great coherence and unity in symmetric repetitions of 
the same vocal effect.

Keywords: Vocal effects, Elis Regina, musical spectrographic analysis.

REYNALDO HAHN E A PRÁTICA MUSICAL CARIOCA NA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO XX

REYNALDO	HAHN	AND	THE	MUSICAL	PRACTICE	IN	RIO	DE	JANEIRO	IN	THE	
FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Robson da Silva Lemos 
robsonsg1@hotmail.com

Alberto José Vieira Pacheco
apacheco@musica.ufrj.br

O presente trabalho aborda a influência musical francesa no Rio de Janeiro na primeira metade 
do século XX, através das performances de obras musicais de Reynaldo Hahn, com ênfase nas suas 
mélodies. Para isso, foi feita pesquisa nos periódicos da Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca 
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Nacional do Rio de Janeiro sobre as performances musicais de peças de Hahn, a exemplo da pesquisa 
de Alberto Pacheco (2018) nos mesmos periódicos. Dentre os artistas que performavam a música de 
Hahn nesse período, as musicistas Magda Tagliaferro e Bidu Sayão se destacam. Poderemos concluir 
que essas importantes artistas brasileiras tiveram estreita relação com esse compositor e tiveram sua 
prática interpretativa influenciada por ele, um dos principais artistas da Belle Époque francesa. 

Palavras-chave. Reynaldo Hahn. Belle Époque. Mélodie. Relações musicais Brasil/França.

Abstract This research addresses the French musical influence in Rio de Janeiro, in the middle of the 
20th century, through the performances of musical works by Reynaldo Hahn, with an emphasis on 
his melodies. For this, a research was done in the journals of the Hemeroteca Digital da Fundação 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro on musical performances of Hahn’s works, in the same way as 
the research on the same journal by Alberto Pacheco (2018). Among the artists who performed the 
Hahn’s music during this period, the musicians Magda Tagliaferro and Bidu Sayão stand out.  It will 
be possible to conclude that those important Brazilian artists had a close relation with this composer 
and that their musical practice was influenced by him, one of the main artists of the French Belle 
Époque.

Keywords. Reynaldo Hahn. Belle Époque. Mélodie. Brazil/France Musical Relationships.

CONSIDERAÇÕES	SOBRE	AS	FIGURAS	RETÓRICO-MUSICAIS	DE	J.	BURMEISTER	
(1606)

CONSIDERATIONS	ABOUT	THE	MUSICAL-RHETORICAL	FIGURES	OF	J.	
BURMEISTER (1606)

Cassiano de Almeida Barros (PNPD/Capes)
cassianobarros@hotmail.com

No tratado intitulado Musica Poetica (1606), Joachim Burmeister concebeu suas figuras retórico-
musicais como desvios da forma mais simples e elementar de composição, capazes de outorgar 
elegância e eficiência ao discurso musical de que trata. A despeito de seus méritos e aparente 
pioneirismo, ainda hoje esse texto é criticado por inconsistências em suas formulações, que produzem 
dúvidas e incompreensões. Diante disso, lançamos algumas questões: Afinal, o que diz Burmeister 
sobre as figuras musicais? Em quais referências ele se baseia para formular sua definição? A que 
repertório musical ele se refere? Qual o alcance e para que serviam suas descrições e prescrições? A 
fim de responder a essas questões, esta comunicação propõe uma abordagem hermenêutica do texto 
de Burmeister, reafirmando seu valor como chave de acesso às ideias e ao repertório musical de seu 
próprio tempo e como representante de uma concepção luterana da música, que é posta a serviço de 
um projeto político-religioso do qual cobra seu sentido.
Palavras-chave: Figuras retórico-musicais; Joachim Burmeister; Poética musical; Retórica musical.
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Abstract: In the treatise entitled Musica Poetica (1606), Joachim Burmeister conceived his musical-
rhetorical figures as deviations from the simplest and elementary form of composition, capable of 
giving elegance and efficiency to the musical discourse he deals with. Despite its merits and apparent 
pioneering spirit, this text is still criticized today for inconsistencies in its formulations, which 
produce doubts and misunderstandings. In view of this, we raised some questions: After all, what 
does Burmeister say about musical figures? On what references does he base himself to formulate 
his definition? What musical repertoire does he refer to? What is the scope and what were his 
descriptions and prescriptions for? In order to answer these questions, this communication proposes 
a hermeneutic approach to Burmeister’s text, reaffirming its value as a key to access the ideas and 
musical repertoire of his own time and as a representative of a Lutheran conception of music, which 
is put in service of a political-religious project from which it takes its meaning.
Keywords: Musical-rhetorical figures; Joachim Burmeister; Musical poetics; Musical rhetoric.

NHANHÁ DO COUTO: HOMENAGENS DO 20 DE AGOSTO
AUGUST 20TH: AN HOMMAGE TO NHANHÁ DO COUTO

Consuelo Quireze Rosa
consuelo_quireze_rosa@ufg.br

Trata-se de um trabalho que relaciona as homenagens anuais prestadas à professora Maria Angélica 
da Costa Brandão, Nhanhá do Couto, desde o ano de 1946 até os dias atuais. A autora apresenta 
os aspectos biográficos mais relevantes da homenageada e antecipa os resultados da pesquisa, em 
andamento, quanto aos concertos e eventos realizados sempre no dia 20 de agosto e destinados 
à homenagem já referida. Pode-se perceber o perfil dos artistas que se apresentaram ao longo do 
tempo, assim como das instituições parceiras que tornaram possível a manutenção do evento ao 
longo de décadas.
Palavras-chaves: Nhanhá do Couto; homenagens; 20 de agosto.

Abstract: The aim of this report is relate the annual tribute in memory of professor Maria Angélica do 
Couto Brandão (Nhanhá do Couto) from 1946 up now, always on august 20th. The most important 
aspects of her teaching and musical work are commented as well ongoing research about this subject. 
From this information, the profile of the artists that performed over the years becomes evident, 
simultaneously with the partnerships that made the maintenance of this event possible till nowadays.
Keywords:  Nhanhá do Couto; Tributes; August 20th.
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BACHIANAS BRASILEIRAS NO. 2: VERSÃO ORIGINAL DE VILLA-LOBOS PARA 
VIOLONCELO E PIANO

BACHIANAS	BRASILEIRAS	NO.	2:	VILLA-LOBOS’	ORIGINAL	VERSION	FOR	
CELLO AND PIANO

Lars Hoefs
larshoefs@hotmail.com

Bachianas Brasileiras no. 2 de Villa-Lobos é uma obra bem conhecida em sua versão orquestral, 
mas duas questões importantes foram negligenciadas ou mal compreendidas pela maioria dos 
pesquisadores. Em primeiro lugar, os quatro movimentos que compõem a obra foram originalmente 
escritos para forças menores - três dos movimentos foram compostos primeiro para violoncelo e piano 
e um para piano solo. O próprio Villa-Lobos estreou esses três movimentos em sua versão original para 
violoncelo e piano em uma turnê pelo estado de São Paulo em 1931, com sua primeira esposa, Lucília 
Guimarães, ao piano. Em segundo lugar, apenas um dos quatro movimentos que compõem Bachianas 
Brasileiras no. 2 foi originalmente concebido como Bachianas - os outros três eram peças de carácter 
que retratavam musicalmente aspectos da cultura brasileira, e só mais tarde Villa-Lobos decidiu 
renomeá-las e reformulá-las na série Bachianas Brasileiras. Examinando as circunstâncias históricas 
em torno dessas quatro peças e suas configurações originais, e decifrando pistas importantes em 
manuscritos antigos do Museu Villa-Lobos, exploraremos e revelaremos as motivações e intenções do 
compositor em torno das quatro peças que eventualmente formaram a obra para orquestra Bachianas 
Brasileiras no. 2.
Palavras-chave: Villa-Lobos; Bachianas Brasileiras; violoncelo e piano

Abstract
Villa-Lobos’ Bachianas Brasileiras no. 2 is well known in its orchestral version, but two important 
issues have been overlooked or misunderstood by most researchers.  Firstly, the four movements that 
make up the work were originally written for smaller forces – three of the movements were composed 
first for cello and piano, and one for piano solo.  Villa-Lobos himself premiered those three movements 
in their original cello/piano version with his first wife Lucília Guimarães at the piano as part of a tour 
in the state of Sao Paulo in 1931.  Secondly, only one of the four movements that make up Bachianas 
Brasileiras no. 2 was originally conceived as Bachianas– the other three were character pieces that 
musically portrayed aspects of Brazilian culture, and only later did Villa-Lobos decide to rename and 
recast them in the Bachianas Brasileiras series.  By examining the historical circumstances around 
these four works and their original settings, and deciphering important clues in early manuscripts 
from the Villa-Lobos Museum, we will explore and reveal the composer’s motivations and intentions 
surrounding the four works that eventually formed the orchestral work Bachianas Brasileiras no. 2.
Keywords: Villa-Lobos; Bachianas Brasileiras; cello and piano
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MÁRIO	DE	ANDRADE,	H.	J.	KOELLREUTTER	E	A	FUNCIONALIDADE	DA	ARTE:	
A RELATIVIDADE DOS VALORES ESTÉTICOS E SEUS DESDOBRAMENTOS 

POLÍTICOS, PEDAGÓGICOS E COMPOSICIONAIS
MÁRIO	DE	ANDRADE,	H.	J.	KOELLREUTTER	AND	THE	FUNCIONALITY	OF	ART:	

THE RELATIVITY OF AESTHETIC VALUES AND THEIR POLITICAL, EDUCATIONAL 
AND COMPOSITIONAL CONSEQUENCES 

Marcus	Wolf

O presente trabalho procura investigar a questão da relatividade dos valores estéticos, tal como 
colocada por Koellreutter (1999), considerando essa discussão como um desdobramento de suas 
leituras da obra de M. de Andrade na década de 1940, quando começou a disputar o legado deixado pelo 
modernista brasileiro com os compositores nacionalistas. Pretende-se demonstrar como o fundador do 
grupo Música Viva, iniciou uma discussão sobre o modo como as condições sócio-econômicas afetam 
a sensibilidade e os valores dos grupos sociais, propiciando assim uma relativização das concepções 
conservatoriais. Utilizando-se de conceitos desenvolvidos pela musicologia e pelas ciências sociais, 
nossa pesquisa  procurou contextualizar sua práxis composicional, educacional e política, destacando 
suas interrelações e o modo como dialogou com outros atores sociais e o ambiente que vivenciou no 
Brasil da Era Vargas. Essa investigação conclui que Koellreutter teve dificuldades em lidar com certos 
elementos da cultura brasileira, tendo até se  afastado de seus alunos ligados ao PCB, ao enfatizar 
a importância das artes (sobretudo da nova música) e de uma educação inovadora na construção 
de uma nova sociedade. Por outro lado, verificou-se também como as disputas com os nacionalistas 
aumentaram após o falecimento de M. de Andrade, quando reivindicou um outro sentido ao legado 
do escritor, enfatizando a questão da funcionalidade da arte, distinto daquele defendido pelos que 
focavam na pesquisa das então chamadas manifestações  folclóricas para a criação de uma escola 
nacionalista de composição.  
 
Palavras-chave: Koellreutter. Mário de Andrade. Estética musical. Nacionalismo.  Cultura Brasileira. 
 
Abstract: The present paper seeks to investigate the  question of the relativity of aesthetic values, as 
affirmed by Koellreutter (1999), considering this discussion as an unfolding of his readings of the 
work of Mário de  Andrade during the decade of  1940, when he began to dispute Andrade’s legacy 
with nationalist  composers. We seek to demonstrate how the founder of the “Grupo Música Viva” 
began a discussion about how  social and economical conditions affect  the sensibility and values of 
social groups, what lead to a relativization of conservatorial conceptions. Using concepts developed 
by musicology  and social sciences, this reasearch focused on the context of his composicional, 
educacional and political praxis, puting in evidence their interrelations and the way they stabilished 
a dialogue with other social  actors and the experienced  environnment of Brazil during the Vargas 
Era. This research concludes that Koellreutter had difficulties to deal with many elements of Brazilian 
culture and took routes different from his owns students attached to the Brazilian Communist 
Party  when enphazised the importance to solve the social problem, specially of a new music and 
na inovative education, in the  construction of a new society. Besides that,  it was also verified that 
he reinvindicated another signification to M. de Andrade’s legacy, focusing on art’s functionality, a 
conception that differed from   that defended by those who were interested in the so-called  folkloric 
manifestations  to build a national school of composition. 
Keywords: Koellreutter. Mário de Andrade. Musical Aesthetics.. Nacionalism. Brazilian Culture.
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OBRA MUSICAL, NORMAS E RELAÇÕES DE PODER: LIMITES DE PROPOSIÇÕES 
DE AUTONOMIA PERFORMÁTICA 

MUSICAL	WORK	,	STANDARDS	AND	POWER	RELATIONS:	LIMITS	OF	
PERFORMATIC AUTONOMY PROPOSITIONS

Daniel	Gouvea	Pizaia

Nesse artigo pretendemos investigar ideias de protagonismos performáticos por meio do debate de 
obra musical. Será estabelecida inicialmente uma discussão a respeito de obra a fim de argumentar a 
incompatibilidade entre performance e projeto composicional. Posteriormente ao debate teórico serão 
discutidos dois vieses investigativos que buscam tensionar a ideia do performer como sujeito passivo 
(indeterminação e colaboração musical). Apostando na ideia de encaminhar o debate conceitual por 
via de indagações éticas e relações de poder, apontaremos os limites das abordagens aqui investigadas 
e também mencionaremos algumas lacunas que os conceitos debatidos não parecem resolver.

Palavras-chave: Obra musical. Protagonismo performático. Relações de poder

Abstract: In this article we intend to investigate ideas of performance protagonism through the debate 
of musical work. Initially, a discussion about the musical work will be established in order to argue 
the incompatibility between performance and composition project. After the theoretical debate, we 
will discuss two investigative approaches that tension the idea of the performer as a passive subject 
(Indeterminate music and Musical Collaboration). We betting on the idea of directing the conceptual 
debate through ethical questions and power relations between composer and performer, pointing the 
limits of these approaches. Finally, we will mention some problems that the concepts discussed here 
do not seem to solve.

Keywords: Musical Work. Performance protagonism. Power Relations.

QUAL	É	A	MÚSICA	BRASILEIRA,	AFINAL?
WHAT	IS	BRAZILIAN	MUSIC,	ANYWAY?

Sabrina	Laurelee	Schulz
sa.laureli@gmail.com

Sem pretensões de chegar a um consenso sobre a indagação que dá nome a esse artigo, pretendemos 
discutir como a música brasileira tem se apresentado nos livros que narram a música feita no Brasil. 
Para tanto, nossa análise parte das definições encontradas em tais livros que geralmente classificam-
na como popular ou popularesca, erudita ou artística, folclórica ou tradicional. Buscando contrapor 
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as ideias e ideologias presentes em alguns livros que tem sua importância confirmada nos estudos 
de musicologia histórica, nosso objetivo específico é trazer a tona a discussão de quais músicas vem 
sendo estudadas sob a peixa de serem brasileiras e quais transitam à margem dos estudos acadêmicos.  

Palavra-chave: Musicologia, historiografia, música brasileira, música popular, música de concerto. 

Without pretending to reach a consensus on the question that gives the name to this paper, we intend 
to discuss how Brazilian music has been presented in books that narrate music made in Brazil. For 
this, our analysis starts from the definitions found in such books that generally classify it as popular 
or popular, erudite or artistic, folk or traditional. Seeking to counter the ideas and ideologies present 
in some books that have confirmed their importance in the study of historical musicology, our specific 
objective is to bring up the discussion of which songs have been studied under the influence of being 
Brazilian and which are on the margins of academic studies.

Keyword: Musicology, historiography, Brazilian music, popular music, concert music.


