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Como define o pesquisador norte-americano Edward
Berlin, ragtime é “um estilo de música popular, essencialmente
americano, que prosperou entre 1896, aproximadamente, até
1918. Sua principal característica é o ritmo sincopado (ragged).
Enquanto hoje é julgado como um estilo pianístico, durante o
período citado o termo ragtime também se referia à música
instrumental e vocal e à dança. Foi um dos gêneros
predecessores do jazz, adaptando conceitos clássicos de forma e
harmonia ao ritmo dos negros norte-americanos. O ragtime foi
condenado pelos críticos da época (talvez por sua ligação com os
cabarés e por suas raízes negras), porém, na Europa, ganha status
de arte modernista, através da obra de compositores
vanguardistas da época, como Debussy e Stravinsky.1

Para alguns autores, as feiras e exposições mundiais
possuíram um importante papel na disseminação do ragtime, não
apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. A primeira
exposição mundial de grandes proporções ocorreu em Londres
em 1851, e desde então importantes cidades do mundo revezam-
se em sediar o evento que, ao longo da história, influenciou o
desenvolvimento de vários aspectos da sociedade, incluindo as

1 As melhores peças instrumentais de ragtime manifestaram um pensamento
musical sofisticado e exigiam considerável técnica musical do executante
para uma apresentação adequada. As canções de ragtime, por outro lado,
eram geralmente pouco relacionadas à valores musicais, designadas a
alcançar um grande público”  (in THE NEW GROVE, 2001, verbete
‘Ragtime’, v. 20, p.756). Mesmo nascendo no seio da cultura negra,
desenvolveu-se em ambientes inter-raciais, como bares e cabarés,
atingindo um rápido sucesso popular.
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artes, educação, relações internacionais, negócios e turismo. Para
que se possamos melhor compreender a grandiosidade destas
feiras já na virada do século XIX para XX, basta observarmos os
números referentes ao público presente nestes eventos. Os dados
abaixo são do International Exhibitions Bureau (BIE), órgão que
desde 1928 regulamenta e aprova as maiores feiras mundiais2:

1889 - Exposição Universal de Paris: 32.350.297 visitantes;

1893 - Exposição Mundial de Columbia em Chicago:
27.500.000 visitantes;

1900 - Exposição Universal de Paris: 50.860.801 visitantes.

Alguns estudos de ragtime mencionam estas exposições
mundiais. McKinley (1986, p. 253) destaca a produção de um
musical vinculado ao acontecimento da Exposição de Chicago
em 1893 que narra as origens do cakewalk, gênero predecessor
do ragtime:

Em 1893, durante a World’s Columbian Exposition,
em Chicago, dois jovens negros se conhecem e
unem suas forças para a criação da primeira
comédia musical negra da Broadway: Clorindy, the
Origin of the Cakewalk. Seus autores, o compositor
Will Mairon Cook e o poeta Paul Lawrence Dunbar,
criariam ainda a sátira In Dahomey, um grande
sucesso da Broadway, que contava com George
Walker e Bert Willians no elenco. De acordo com
Eileen Southern, o musical Clorindy seria levado
para a Inglaterra em maio de 1903 e teria sido
apresentado durante oito meses pelas províncias do
país. Na época em que a excursão voltava à
América, o cakewalk já era moda na Inglaterra e na

2 Fonte: <http://www.bie-paris.org/site/en/library-a-publications/document-
library/cat_view/100-expo-documents.html?start=45> Acesso em 01 de
maio de 2010.
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França, assim como era nos Estados Unidos. 3 4

Ainda em torno das exposições mundiais, Berlin (1994, p.
11) destaca a participação de Scott Joplin, o compositor mais
conhecido da história do ragtime: 

Testemunhas relatam a presença de Scott Joplin na
World’s Columbian Exposition em 1893. Não é
surpreendente que Joplin pudesse estar presente;
apesar de os organizadores da feira terem
minimizado a participação de afro-americanos
(enquanto, ao mesmo tempo, apresentavam uma
exibição de negros de Dahomey); artistas negros de
todas as partes dos Estados Unidos se encontraram
por lá. O evento foi considerado a exposição mais
espetacular da história americana até então,
atendendo cerca de 27 milhões de pessoas,
causando efeitos na música, artes e arquitetura
americana.5

3 De acordo com Cooke (1998, p. 18), Clorindy, the Origin of the Cakewalk
foi apresentada na Broadway em 1898, antes de seguir para Londres. 

4 “ In (…) 1893, at the World's Columbian Exposition in Chicago, two,
young black men first met; shortly thereafter, they joined forces for a
successful    ten-year    collaboration. Their names - Will Marion Cook,
composer;   Paul Lawrence Dunbar, poet.  Their partnership   produced
what is identified   by Eileen Southern   as “the first Negro   musical-
comedy   sketch [on Broad- way], "Clorindy, the Origin of the Cakewalk”.
A  few  years  later  Cook and  Dunbar  created  the  satire In Dahomey, a
full-fledged  Broadway musical with an all-black cast and starring  George
Walker and  Bert Williams.  According to Eileen Southern, In May 1903
Walker and Williams took In Dahomey to England, where the company
played in London, including a command performance for King Edward
VII, and toured in the provinces for eight months. By the time they were
ready to return home, the cakewalk had become the fad  in England and
France that it was in the United States.” Tradução nossa.

5 “Testemony places Joplin in Chicago in 1893 at the World’s Columbian
Exposition. That Joplin should have been there is not surprising; though
fair officials minimized participation by Afican-Americans (while, ath the
same time, featuring an exhibit by black Africans from Dahomey), black
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No verbete Ragtime do The New Grove of Music and
Musicians (2001), Edward Berlin reforça o significado da
Exposição, relacionando este evento com o nascimento do
gênero: 

A Exposição Mundial de Chicago em 1893 foi um
excepcional evento que trouxe o ragtime para um
grande público. (...) Ela atendeu mais de 20 milhões
de pessoas, incluindo alguns pioneiros do ragtime,
como Ben Harney, Scott Joplin, Johnny Seamore e
Jesse Pickett. Não se sabe ao certo se estes e vários
outros músicos se apresentaram nas áreas da feira
ou em seus arredores, mas inúmeros visitantes
relatam terem se emocionado com sons sincopados
(talvez ainda sem um nome). Como consequência,
assim que o ragtime se espalhou pelos Estados
Unidos nos anos seguintes, a Feira Mundial de
Chicago foi frequentemente citada como o seu local
de origem. (in THE NEW GROVE, 2001, verbete
‘Ragtime’, v. 20, p.756) 6

Evidências históricas indicam que o mesmo tipo de
evento que divulgou o ragtime nos Estados Unidos também o
ajudou a ser introduzido na Europa. Sobre a audição de música
norte-americana na Europa da virada do século, é relevante

performers from all over the United States congregated there. The fair was
the most spectacular exposition in American history up to that time,
attended by some 27 million Americans, and had a profund effect on
American music, art, architecture, and mores.” Tradução nossa.

6 “A signal event in bringing ragtime to a large audience was the World’s
Columbian Exposition in Chicago in 1893. (…) it was attended by more
than 20 million people, including such ragtime pioneers as Ben Harney,
Scott Joplin, Johnny Seamore and Jesse Pickett. Whether these and dozens
of black musicians actually performed within the fairgrounds or in the
surrounding areas is not known, but countless visitors were reportedly
thrilled by the jubilant sounds of this new – and perhaps still nameless –
syncopated music. Consequently, as ragtime spread throughout the USA in
the following years, the Chicago World’s Fair was frequently cited as its
place of origin.” Tradução nossa.
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observar que a Exposição Mundial de Paris de 1900, ocorrida
entre 15 de abril a 12 de novembro, trouxe como uma de suas
principais atrações a banda de John Philip Sousa e seu líder,
representando os Estados Unidos. Devido ao sucesso da
apresentação, a banda recebeu um prêmio pela execução da
música My Ragtime Baby (1898), de Fred Stone, citada como a
primeira peça a usar a palavra ragtime no título.7 Na capital
francesa, a banda de Sousa teria marchado pelas ruas da cidade,
incluindo Champs-Élisées até o Arco do Triunfo. Esta seria uma
dos oito desfiles que a banda teria realizado em seus quarenta
anos de atividade (vide COOKE, 1998, p. 19; e SHAW, 1986, p.
45).

Ao tratar do assunto ragtime na França, Intartaglia (2000)
reforça o significado da Exposição Mundial de Paris de 1900,
afirmando que a presença da banda de John Philip Sousa no
evento teria dado início à história do gênero no país. Segundo o
autor, é a partir de tal acontecimento que o povo francês começa
a se familiarizar com os sons “exóticos”  do ritmo do cakewalk,
como sugerem artigos de jornais publicados na época pela
imprensa francesa, como Le Figaro, Paris Qui Chante e
I’Ilustration. Em pouco tempo após seu aparecimento nos
Estados Unidos, os efeitos do ragtime na cultura americana se
estendem à Europa, especialmente através da banda de Sousa.

De acordo com Bomberg (2002, p. 83), a febre de
ragtime que varreu a Europa na virada do século XX teve
reverberações por todo o mundo. Ainda segundo o autor,

dentro de alguns anos, Debussy e outros
compositores europeus publicaram composições
baseadas em seus ritmos, e a Primeira Guerra
Mundial trouxe milhões de americanos para a

7 Segundo Shaw (1986, p. 45), a palavra rag já poderia ser encontrada no
título da peça para piano Mississipi Rag, de W. H. Krell, datada de 1897,
meses antes de Rag Time Instructor, de Benjamin Harney, e Harlem Rag,
de Thomas Turpin.
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Europa, entre eles muitos profissionais do negócio
de ragtime. Por volta de 1920, a importação afro-
americana afetou uma parcela dos compositores
europeus de vanguarda. Suas razões para incorporar
o idioma de ragtime em suas próprias composições
variavam muito, (...) resultando em diferentes
entendimentos dos componentes essenciais do
estilo (BOMBERG, 2002, p. 83)8

De fato, a virada do século na França é marcada pela
“descoberta” da música exótica ao ouvido europeu, muitas vezes
de caráter modal e impressionista. Jann Pasler destaca o interesse
de Claude Debussy (1862 –  1918) pelo gamelão javanês que o
compositor teria ouvido pela primeira vez na Exposição de Paris
de 1889. Pasler ainda sugere que “suas raízes na natureza e sua
importância no discurso musical”  teria despertado interesse em
Debussy (PASLER apud TREZISE, 2003, pg. 144)9.

Este interesse particular pelos sons “exóticos”  é
identificado em algumas das obras do repertório de Debussy nos
anos seguintes. Além de trabalhar com material musical asiático,
sons pentatônicos, escala de tons inteiros e modais, pode-se
apontar pelo menos quatro peças para piano do compositor
fazem referência aos minstrels10 norte-americanos: 
8 “Within a few years, Debussy and other European composers had

published compositions based on its rhythms, and World War I brought
millions of Americans to Europe, among them many practitioners of the
craft of ragtime. By the 1920s, the African-American import had affected a
cross-section of European avant-garde composers. Their motives for
incorporating the ragtime idiom into their compositions varied widely, as
did their exposure to the actual music, resulting in a panoply of different
understandings of the essential components of the style.” Tradução nossa.

9 “Jean Pasler highlights Debussy’s interest in the Javanese gamelan he first
heard at the 1889 Exposition de Paris and rightly suggests that ‘its roots in
nature and the importance it ascribed to musical line’ had particular appeal
for him.” Tradução nossa.

10 A respeito dos minstrels, alguns estudiosos da história da música popular
norte-americana nos fornecem informações que possibilitam uma melhor
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Golliwog’s Cake Walk – 1908. Sátira do Prelúdio de Tristão e
Isolda. Último movimento da suíte Children’s Corner - uma
peça de um compositor francês, com o título em inglês;

Le Petit Nègre - 1909. Publicada no Método de Piano do
Conservatório de Paris, em 1909. Posteriormente seria
incluída pelo compositor em seu balé para crianças, The Toys’
Box, de 1913;

Minstrels –  Prelúdios, Livro 1 –  1910. Uma caricatura das
performances dos Minstrels;

General Lavine – eccentric – Prelúdios, Livro 2 – 1913. Faz
referência a um personagem real: Edward Lavine, um
conhecido clown norte-americano que na época apresentava-
se em Paris e que despertou a admiração de Debussy.

Nota-se que o padrão de síncope encontrado nos
cakewalks é o mesmo nos ragtimes da primeira fase – síncopes
não ligadas. Tal observação evidencia o quão próximo eram os
gêneros na época do surgimento do ragtime. Berlin relaciona
ragtime com os minstrels:

compreensão do assunto. Waldo (1976) discorre acerca do tema: As
apresentações dos minstrels é a primeira e provavelmente única forma de
arte cênica nativa (norte-americana). Seus antecedentes estão datados
antes da década de 1830, quando era comum em muitas lavouras do sul ter
pequenas bandas de entertainers negros, que apresentavam performances
que incluiam piadas, danças e canções acompanhadas por banjo e ossos
(que eram usados como instrumentos rítmicos, como uma espécie de
castanhola)”  (WALDO, 1976, p. 11). Segundo Shaw (1986, p 18), “por
volta de 1909 o mundo já desfrutava dos shows dos minstrels de cara-
pintada a pelo menos sessenta anos. Sua importância, apesar de suas
caricaturas negras pejorativas, não pode ser superestimada, pois não fora
apenas a primeira exportação americana do mundo do entretenimento –
spirituals vieram depois –  fora também a incubadora do ragtime,
vaudeville, o teatro revue, burlesque e a comédia musical, importantes
formas de entretenimento americano antes do advento do rádio”. A
discussão acerca da relação dos minstrels com gêneros derivados é
ampliada por Waldo (1976, p. 12). O autor cita, entre as formas populares
de entretenimento antecedidas pelos minstrels, o gênero cakewalk. 
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de Debussy, fazendo-o simular o estilo ragtime em suas três
peças para piano”.12

Conclusão

Tendo em vista os diversos relatos de autores e
considerações históricas, observa-se que, de fato, as feiras e
exposições mundiais exerceram um papel significativo na
história do ragtime, auxiliando em sua divulgação e propagação
nos primeiros anos. O número de pessoas que assistiu a esses
eventos é grandioso e evidencia a aceitação do ragtime como um
dos principais gêneros de música popular norte-americana do
início do século XX. Destacam-se também as feiras e exposições
Mundiais na Europa como promotoras das primeiras
apresentações do ragtime a um grande público europeu –  seus
desdobramentos no velho continente refletem-se como material
composicional nas obras dos compositores vanguardistas da
época, como Debussy, Satie, e Stravinsky.

Tal influência pode ser notada nas peças Le Picadilly e
La Diva de L”Empire (ambas de 1904) de Satie, e Ragtime para
onze instrumentos (1918), História do Soldado (1918), Piano
Rag-Music (1919), de Stravinsky. Sobre este último compositor,
o autor deste artigo desenvolveu sua dissertação de mestrado
(ARAÚJO, 2010), onde debateu a inserção do material popular
de ragtime no processo composicional de Ragtime para onze
instrumentos, bem como levantou questões relacionadas a quais
compositores Stravinsky estaria exposto, a quais fases do
ragtime teria tomado contato e como a sua individualidade

12 “Debussy probably heard ragtime when the famous band led by John
Philip Souza appeared at the 1900 Paris Exposition as part of a European
tour. The crisp clarity of the idiom must have appealed to Debussy’s
growing sense of anti-romanticism, and he went on to emulate the ragtime
style in three piano pieces.” Tradução nossa.
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criativa se relacionou com elementos do ragtime. Através desta
dissertação e do exemplo de Stravinsky pode-se compreender
melhor a aceitação do ragtime por músicos europeus.
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