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Este  volume  reúne  textos  apresentados  durante  o  I
Congresso de Música, História e Política, promovido pelo Grupo
de Pesquisa em Música, História e Política, ligado à Faculdade
de Artes do Paraná (FAP), unidade da Universidade Estadual do
Paraná (UNESPAR), instituição em processo de implantação.  O
evento foi realizado na cidade de Curitiba entre os dias 03 e 04
de outubro de 2012, nas dependências da FAP. Sua organização
coube  aos  professores  Allan  de  Paula  Oliveira  (UNIOESTE),
André Egg (FAP), Fabio Guilherme Poletto (EMBAP) e Laize
Guazina (FAP), 

O  evento  contou  com  a  participação  dos  professores
Marcos Napolitano (FFLCH-USP) e Samuel Araújo (EM-UFRJ)
que,  na  condição  de  conferencistas,  trouxeram  importantes
contribuições metodológicas e epistemológicas para os debates
realizados. 

O Grupo de Pesquisa em Música, História e Política foi
criado e registrado no Diretório de Grupos do CNPQ em 2011.
Suas  atividades  começaram nesse  mesmo ano  e,  aos  poucos,
foram agregando novos pesquisadores e alunos. Desde o início, a
proposta  do  Grupo  foi  integrar  os  estudos  de  música numa
perspectiva  interdisciplinar  com  as  Ciências  Humanas,
notadamente as áreas de História e Antropologia, configurando
as duas linhas de pesquisa que o estruturam atualmente “História
e Música” e “Etnomusicologia”.

O presente volume,  cujos textos foram organizados na
ordem  alfabética  do  nome  dos  autores,  inclui  artigos  dos
organizadores do evento e de outros integrantes do Grupo de
Pesquisa.  Desta forma, apresenta um panorama da pesquisa em
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música realizada no  âmbito  do  Grupo  de  Pesquisa,  incluindo
trabalhos de Iniciação Científica, Graduação e Pós Graduação,
que serão apresentados a seguir.

O artigo de Alexy Viegas, “As feiras mundiais e a sua
participação na disseminação do  ragtime nos Estados Unidos e
na  Europa”,  analisa o  papel  significativo  que  as  feiras  e
exposições  mundiais,  especialmente  na  Europa,  exerceram na
história do Ragtime, auxiliando em sua divulgação e propagação.
O autor  aborda,  ainda,  a  aceitação do  Ragtime  como um dos
principais gêneros de música popular norte-americana do início
do século XX e os desdobramentos desse gênero como material
composicional nas obras de compositores vanguardistas da época
como Debussy, Satie e Stravinsky. O texto apresenta parte das
discussões  desenvolvidas  pelo  autor  em  sua  dissertação  de
mestrado.

Allan de Paula Oliveira, em “Grooves, swings e cangotes:
dança,  amor  e  música  popular”  aborda  as  profundas  relações
entre  a  música  popular  e  o  dançar  que,  sobretudo  durante  o
século XX, produziu e consolidou formas, espaços e meios de
sociabilidade ligados a uma certa “economia amorosa pública”,
articulada em diferentes formas de liberação dos corpos e dos
erotismos.  Ao  mesmo  tempo,  seu  artigo  se  coloca  como um
convite  a  repensar  a  música  popular  a  partir  de  uma escuta
“cinética,  mais  corporal”,  ultrapassando  as  habituais  análises
realizadas nesse campo.

O texto de André Egg propõe discutir  o  panorama do
surgimento  da  crítica  musical  especializada  no  Brasil,
primeiramente no Rio de Janeiro. O autor analisa as abordagens
críticas empreendidas por  Mário de Andrade em seu primeiro
posto como crítico profissional, no Diário Nacional entre 1927 e
1932, que marca também o surgimento da crítica especializada
em São Paulo.

Em “Erudito ou popular? A música de Garoto”, Daniel
Amaral avalia as reverberações de duas obras para violão solo do
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compositor paulista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (1915-
1955),  a  partir  de  crítica  às  definições  compartimentadas  em
torno  do  universo  erudito  ou  popular.  Amaral  avalia as
composições  Inspiração e  Debussyana,  de  Garoto,  buscando
evidenciar  correspondências entre elas e a estética musical  de
outros compositores brasileiros, notadamente Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)  e  Radamés  Gnattali  (1906-1988).  Este  texto
apresenta resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica, que
resultou posteriormente no TCC do curso de Bacharelado em
Música Popular.

Fabio  Guilherme  Poletto  debate  o  III  Festival
Internacional da Canção realizado em 1968, na cidade do Rio de
Janeiro,  como um evento  importante  para  o  entendimento  do
cenário musical do final da década de 1960 no Brasil. Em “As
noites que eu não queria: Tom Jobim no III Festival Internacional
da Canção de 1968”, Poletto sustenta que o III FIC foi cenário de
um  embate  decisivo  entre  diferentes  tendências  da  música
popular moderna, que se constituíram ao longo daquela década,
com  seus  debates  estéticos  e  disputas  pela  preferência  das
audiências. Tal contexto foi fortemente catalisado na vaia pela
vitória  da  canção  Sabiá,  em  um  ambiente  marcado  pelo
autoritarismo  no  campo  da  política.  Conforme  o  autor,  o
“trabalho  procura  reconstituir  alguns  aspectos  daquele  debate,
avaliando as diferentes perspectivas em jogo,  com ênfase nos
desdobramentos que teve para a música e a trajetória de Antonio
Carlos Jobim”.  

O artigo de Gustavo Bonin, denominado “Chico Buarque:
Subúrbio e Bolero Blues”,  propõe a análise das relações entre
subjetividade  e  coletividade  em  algumas  canções  de  Chico
Buarque,  tomadas  em  perspectiva  histórica.  Seu  artigo  lança
possibilidades  de  reflexão  sobre  a  produção  musical
contemporânea do artista,  contribuindo para o alargamento da
compreensão do sentido dessas obras em suas relações com o
panorama sociocultural  brasileiro.  Este texto foi  resultado das
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pesquisas  realizadas  no  âmbito  do  programa  de  Iniciação
Científica.

Jefferson William Gohl estuda o papel de Rita Lee e suas
canções, como parte das reflexões de sua pesquisa de doutorado
em andamento. No texto “Sonoridades e dilemas na obra de Rita
Lee: o início da carreira e o disco que não foi”, Gohl destaca os
conflitos  em torno do disco das Cilibrinas do Éden, conjunto
formado por Rita Lee que teve um disco gravado em 1973, mas
jamais lançado para venda.

Leonardo Allen  Wilczek  faz  um  comparativo  entre  o
trabalho  dos  Mutantes  e  a  banda  britânica  em  “Mutantes  e
Beatles:  criatividade e ousadia no rock brasileiro”.  Este artigo
sintetiza parte  de suas investigações  para  uma monografia de
Especialização,  e  as  comparações  entre  gravações  dos  dois
conjuntos  procuram  responder  questões  sobre  influências  e
originalidade nos pioneiros do rock brasileiro.

Mariana Gomes Godinho de Castro, em seu “Elementos
identidade musical  brasileira no Guia Prático de Heitor  Villa-
Lobos”,  busca  compreender  algumas  das  relações  existentes
entre a construção da identidade musical brasileira fomentada
pelos modernistas no repertório desenvolvido  no  Canto
Orfeônico e o projeto político do Governo Vargas. Para tanto, a
autora realiza o levantamento e a análise das temáticas presentes
nas canções do Guia Prático. O texto foi resultado de um projeto
de Iniciação Científica.

O texto “Estudos culturais:  contribuições do campo da
comunicação  para  o  campo  da  música”,  escrito  por  Mariana
Cioffi,  debate  aspectos  históricos  relacionados  ao  advento  e
desenvolvimento das indústrias culturais e suas estruturas à luz
dos  Estudos  Culturais.  Cioffi  debate,  ainda,  as  contribuições
desse campo para o estudo da música brasileira, que realizou em
sua dissertação de mestrado na Universidade de Liverpool.

Mirela Fortunatti propõe um debate sobre o popular e o
erudito na Belle Époque carioca, a partir da música e da figura de
Chiquinha Gonzaga.  Seu  artigo,  denominado  “A música  de
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Chiquinha Gonzaga no Rio de Janeiro da Belle Époque”, traz,
ainda, um debate sobre as contribuições de Gonzaga para o choro
e  outros  gêneros  musicais.  As  discussões  apresentadas  por
Fortunatti foram  desenvolvidas  no  âmbito  do  programa  de
Iniciação Científica.

Ricardo Thomasi  em “Radamés Gnattali,  intermediador
cultural”  propõe  uma  análise  do  papel  do  compositor e
arranjador  brasileiro  na  configuração  de  novos  campos  de
atuação conjugando música e novas tecnologias de comunicação
midiática,  no  contexto  do  surgimento  do  rádio  e  do  cinema
sonoro nas décadas de 1930 e 40. Este trabalho é resultado de
pesquisas  desenvolvidas  no  âmbito  do  programa de  Iniciação
Científica.
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