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Se a música pode afetar a forma da atividade 
social,  então  o  controle  sobre  a  música  em 
ambientes sociais é uma fonte de poder social,  
é  uma  oportunidade  de  estruturar  os  
parâmetros  de  ação.  [...]  O  grau  de 
participação  na  produção  de  uma  “trilha 
sonora”  para  a  ação  presente  (e  futura)  –  
através das relações de produção, circulação  
e  consumo  musical  –  é  portanto  um  tópico  
chave para o estudo da ligação da música com 
a  ação  humana.  Este  tópico  até  agora 
ignorado está focado na distribuição social do 
acesso  à,  e  do  controle  sobre,  a  dimensão 
sônica de ambientes sociais.

Tia DeNora, em Music in everyday life
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Resumo

Considerando  o  fato  de  o  estado  de  Pernambuco  abrigar  dois  destacados  festivais  que 
envolvem música clássica no país, a Mostra Internacional de Música em Olinda (Mimo) e o 
Festival  Internacional  de  Música  de  Pernambuco  (Virtuosi),   motivamo-nos  na  presente 
dissertação a analisar a importância simbólica desses festivais na cadeia de produção musical 
pernambucana através de uma reflexão sobre os papéis idealizados pelos respectivos diretores 
executivos e artísticos, os valores ligados a esses papéis e o repertório executado nas edições 
do Virtuosi e da Mimo no ano de 2009. Para tanto, após o mapeamento dos focos de produção 
de música clássica em Recife e Olinda e da pertinente discussão sobre a função social da 
música,  intepretamos  os  dados  obtidos  junto  aos  produtores  de  ambos  os  eventos  sob 
perspectivas  teóricas  da  Economia  da  Cultura,  dos  Estudos  Culturais  e  de  teorias  da 
construção do gosto para, em seguida, avaliar o repertório dos festivais, devido à importância 
central deste nas estratégias de negociação de valores estéticos com o público, e a equivalente 
abordagem da imprensa, pelo papel reflexivo e documental  sobre os festivais. Concluímos 
nessa discussão que tais eventos valem-se de  estratégias conservadoras e bem definidas de 
construção de imagem, logrando êxito por suas propostas eficientes de programação e por se 
sediarem em cidades que possuem boa quantidade de instituições de ensino musical e, ao 
mesmo tempo,  relativamente  pouca  oferta  de eventos  de  música  clássica  se  mensurada  à 
população geral. 

Palavras-chave: Comunicação, Música, Consumo, Cultura.
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Abstract

Considering  that  in  Pernambuco  State  are  organised  two  of  the  main  festivals  involving 
classical music in Brazil, the Mimo and the Virtuosi, we felt stimulated to study in the present 
dissertation the symbolic  importance of these festivals  in the musical  production chain in 
Pernambuco  through  a  reflexion  about  the  rules  determinated  by  the  respective  artistic 
directors and executive directors, the values linked to these rules and the repertoire played in 
the Virtuosi and Mimo editions in 2009. For this reason, first we mapped the points where 
classical music is made in Recife and Olinda cities and discussed about the social function of 
music,  after  we  interpretated  the  data  obtained  from  the  mentioned  directors  under  the 
perspectives  of  the  Economy  of  Culture,  of  the  Cultural  Studies  and  the  theories  of 
Construction of Taste, in the next step we evaluated the repertoire of the festivals, because of 
its central importance in the strategies of the negotiation of esthetical values with the public, 
and the equivalent discuss spread by the press. We have concluded in this study that those 
events are thought in simple and well defined lines of image construction, being successful by 
their efficient concert programs and by the good quantity of music schools in the cities where 
they are produced, places that have with few offer of classical music events if calculated to 
the population in general.

Keywords: Communication, Music, Consumption, Culture.
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Introdução

Atualmente, Pernambuco é lembrado no universo da música clássica1 nacional por ser 

a terra natal do violoncelista Antonio Meneses, do compositor Marlos Nobre, de mais de 50 

de carreira  no ano de 2009, e do Teatro de Santa  Isabel,  sede da Orquestra Sinfônica do 

Recife e dona do único palco adequado a apresentações operísticas no estado atualmente. Em 

âmbito estadual, algumas instituições eventualmente ocupam o noticiário na mídia, em virtude 

dos eventos que promovem ou de que participam, como a própria Orquestra Sinfônica do 

Recife, a Banda Sinfônica da Cidade do Recife, o Conservatório Pernambucano de Música e a 

Orquestra Criança Cidadã Meninos do Coque, que desde julho de 2006 tornou-se o conjunto 

de  música  clássica  mais  presente  em eventos  sociais  no  Grande Recife2,  favorecido  pela 

função social de que é imbuído, a de projeto sócio-educativo musical.

Nesse ínterim, dos nomes mais representativos da música clássica em Pernambuco, 

estão inclusos os dois únicos festivais do gênero no estado: o Festival Internacional de Música 

de Pernambuco, criado em 1998 e conhecido pela sua denominação fantasia, Virtuosi; e a 

Mostra  Internacional  de  Música  em Olinda,  consagrada  pela  sigla  Mimo  e  cuja  primeira 

edição  se  deu  em  2004.  Ambos,  além  de  terem-se  integrado  ao  calendário  musical 

pernambucano  –  a  Mimo,  no  mês  de  setembro,  e  o  Virtuosi,  em  dezembro  –  também 

adquiriram projeção em nível nacional no rol de eventos da música clássica, considerando a 

cobertura  dada pela  imprensa local  e pela  imprensa especializada  no eixo Rio-São Paulo. 

Cabe  dizer  que,  mesmo  com  a  Mimo  sem  se  restringir  a  nenhum  gênero  musical  em 

particular,  a programação de música clássica constitui  uma parte  considerável  do total  de 

concertos e define a programação didática que ocorre paralela à mostra.

Nota-se até aqui que os eventos e instituições citados situam-se nas cidades de Olinda 

e  Recife.  No interior,  ocorrem outros  dois  festivais  periódicos,  derivados  do  Virtuosi3:  o 

Virtuosi em Gravatá, cuja primeira edição aconteceu em 2009, no mês de julho; e o Virtuosi 

na Serra, desde 2004, dentro da programação do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), 

também nos meses de julho – enquanto isso, o Conservatório Pernambuco de Música desde 

1 Ao longo desta dissertação será utilizado tanto o termo música clássica em lugar de música erudita e outros 
sinônimos (música de concerto, música de arte, música séria...).
2 O que pode ser atestado pelo acompanhamento de matérias veiculadas na imprensa local, as quais arquivo no 
Blog  Audições  Brasileiras  (<http://www.audicoesbrasileiras.blogspot.com/>),  e  no  próprio  site  da  orquestra 
(<http://www.orquestracriancacidada.org.br/occ/>).
3 A Sociedade  Artística  Virtuosi,  produtora do Virtuosi,  também realiza  um quarto festival,  desde  2005:  o 
Virtuosi Brasil, nos meses de maio ou junho no Recife, dedicado a obras de compositores brasileiros.
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2008 passou a ficar responsável por uma programação de música clássica também dentro do 

FIG. Mas Gravatá e Garanhuns são só duas das outras 183 cidades do interior pernambucano.

De modo geral, as demais cidades (ou melhor, algumas delas) recebem apresentações 

esporádicas, promovidas pelo que se convencionou chamar de “projetos de interiorização da 

música”,  já  que  os  municípios  interioranos,  vale  dizer,  carecem de  orquestras  sinfônicas, 

conjuntos de câmara permanentes, escolas de música de grande porte ou festivais. O único 

desses  projetos  de  interiorização  idealizado  em  Pernambuco  e  de  periodicidade  regular 

(condicionada  à  existência  de  patrocínio)  tem sido  a  turnê  anual  da  Orquestra  Sinfônica 

Jovem  do  Conservatório  Pernambucano  de  Música,  realizada  desde  2005  por  cidades 

pernambucanas e capitais de todo o Nordeste Oriental.

Considerando  a  concentração  de  eventos  em Recife  e  Olinda  e  o  fato  de  que  os 

projetos  de interiorização  têm sido empreendidos  por  agentes  produtores  estabelecidos  na 

capital,  seria natural  que um estudo sobre a cadeia  de produção – isto é, sobre produção, 

circulação e consumo – de música clássica em Pernambuco começasse pelas duas cidades. E, 

a fim de delimitar o corpus a ser estudado, seria desejável que dispuséssemos de pelo menos 

três elementos seguros que servissem de ponto de partida para as respectivas discussões sobre 

a citada cadeia: orçamentos de produção ou planilha final de gastos, peças de publicidade e 

matérias veiculadas na imprensa, e estatísticas de público.

Assim,  a  disponibilização  desses  dados  sem restrições  por  parte  do  Virtuosi  e  da 

Mimo, a citada projeção dos dois festivais em nível local e nacional e a periodicidade pontual 

e regular deles determinaram a escolha de ambos para servir de  corpus desta dissertação. 

Delimitei  o  estudo  às  edições  realizadas  no  ano  de  2009  em  virtude  de  almejar  uma 

investigação  de  cunho  avaliativo  (e  não  evolutivo)  do  funcionamento  dos  festivais  e  do 

ordenamento dos elementos de produção envolvidos, bem como das estratégias de articulação 

dos festivais dentro do contexto da cadeia de produção de música clássica.

Essa cadeia, em Recife e Olinda, tem demonstrado considerável ascensão4, a despeito 

de dificuldades administrativas e de empreendedorismo que dificultam a elaboração de um 

calendário  amplo  e  bem programado,  por  isso  é  legítimo  perguntar  por  que  se  assiste  a 

concertos de música clássica nessas cidades? Esse questionamento implica não somente na 

identificação dos fatores que motivam o público a assistir a concertos, mas também em saber 

4 Cf.:  AMARAL, Carlos Eduardo.  Construção de sentido e práticas de consumo nos concertos de música  
clássica em Olinda e Recife no ano de 2007.   Monografia de conclusão de curso de especialização.  Recife: 
UFPE, 2008. 35 p. Não publicado.

11



qual a ideia pré-determinada de público que os produtores têm. Mais ainda: é interessante 

identificar também de que maneira os agentes produtores direcionam o consumo da música 

clássica em Recife e Olinda e se esse consumo tem feições próprias.

O problema de pesquisa colocado, portanto, foi o seguinte:  quais são os fatores que 

determinam a programação de concertos nos festivais em estudo?  A tentativa de resposta a 

essa pergunta nos permitirá compreender uma questão subjacente ao objetivo geral proposto: 

identificar  as  diretrizes  de  produção  e  estratégias  de  valoração  dos  eventos  pesquisados. 

Especificamente  desejamos,  dentro  dessa questão,  a)  apontar  como os  valores  em que  se 

baseiam a produção dos respectivos eventos são dispostos de forma a construir ou corroborar 

uma imagem associada à música clássica em Pernambuco, b) delinear como se exerce o poder 

decisório dos diretores artísticos e executivos em meio às vantagens de que dispõem e às 

limitações  que  enfrentam  e  c)  saber  que  aspectos  do  gosto  do  público  são  levados  em 

consideração  pelos  produtores  de  concertos,  como  preferências  de  repertório  e 

comportamento do público.

A  metodologia  adotada  envolveu  a  contextualização  e  interpretação  dos  dados 

disponíveis sobre os festivais  estudados e a discussão teórica sobre hábitos de consumo e 

valoração na música clássica. Essa contextualização e essa discussão foram enriquecidas por 

entrevistas com agentes produtores ligados aos festivais estudados e outros eventos locais e 

com  frequentadores  de  concertos  de  música  clássica  em  Olinda  e  Recife.  O  caminho 

dissertativo  será  auxiliado,  sobretudo,  pelo  referencial  teórico  envolvido,  que  abrange  os 

Estudos Culturais, as teorias de construção do gosto e de estratégias de negociação de valores, 

a Economia da Cultura, e os estudos de condições de produção e reconhecimento dos gêneros 

musicais.  Levar-se-á  ainda  em  consideração  na  análise  dos  festivais  as  contribuições 

incorporadas  por  eles  nas  edições  anteriores  a  2009 e  eventuais  dados  comparativos  com 

outros focos de concertos em Olinda e Recife, enumerados no primeiro capítulo.

Retomando  o  problema  de  pesquisa,  parto  da  seguinte  hipótese  para  proceder  às 

discussões  ao  longo da  dissertação:  a  programação  dos  concertos  de  música  clássica  em 

Recife e Olinda basicamente se define por uma tríade de fatores principais  e sem relação 

intrínseca  entre  si,  mas  que  são tomados  em conjunto  pelos  produtores  –  a)  a  qualidade 

artística atribuída aos músicos ou seu  renome, b) a  predominância  do repertório    standard   

(obras do período barroco, clássico e romântico e dos impressionistas Debussy e Ravel) e c) a 

viabilidade econômica (para a contratação de convidados e para a definição da quantidade de 
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concertos). Subjacente a essa hipótese principal, tentarei averiguar uma hipótese secundária, 

que diz respeito à relação entre produtores e público: o público de música clássica em Recife 

e  Olinda  não  dialoga  com os  produtores  de  concertos  e  tende  a  aceitar  acriticamente  o 

repertório oferecido e os artistas apresentados.

Para  tanto,  após  articulado  o  referencial  teórico  apontado,  os  capítulos  desta 

dissertação  analisarão:  1.  a  organização  da cadeia  de produção da música  clássica e suas 

particularidades  em  Recife  e  Olinda  a  partir  da  estrutura  organizacional  da  Mimo  e  do 

Virtuosi; 2. a função social  da música para músicos,  público e produtores, e a concepção 

predominante  dos  produtores  frente  aos  demais  grupos;  3.  o  gerenciamento  dos  recursos 

orçamentários e os marcos característicos de ambos os festivais; 4. as diretrizes de direção 

artística e direção executiva de ambos os eventos, ou seja, como são tomadas as decisões 

quanto à  programação dos concertos;  5.  a problemática do repertório  standard  na música 

clássica e sua influência contínua na definição de programas de concertos; e 6. a divulgação 

de eventos através da imprensa e de outros meios de comunicação, com especial atenção aos 

parâmetros  que  determinam  a  veiculação  de  matérias  sobre  música  clássica  em  jornais 

impressos e aos pressupostos valorativos imanentes de tais matérias.

No  mais,  este  estudo  pretende  abrir  no  universo  acadêmico  pernambucano,  em 

modestas proporções, uma via de discussão sobre o perfil dos eventos e do público desse 

universo musical chamado majoritariamente de “clássico” ou “erudito”, que se faz presente no 

Recife, assim como em todas as capitais mais tradicionais do Brasil, desde o Brasil Colônia e 

que,  possivelmente,  nunca  havia  sido  estudado  em  Pernambuco,  estatística  ou 

ensaisticamente, articulando os campos teóricos selecionados.
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1. Contextualização – A cadeia de produção da música clássica

A música  clássica  no  Brasil,  assim  como  muitos  outros  setores  da  economia,  da 

política, da ciência e das artes nacionais, foi impulsionada pela mudança da corte portuguesa 

para o Rio de Janeiro em 1808, quando D. João VI transferiu a Capela Real para a cidade e 

trouxe  consigo  compositores,  instrumentistas  e  cantores  de  carreira  em Lisboa  (Cardoso, 

2005). A consequente oferta de óperas e música sacra no Rio criou uma plateia cativa, embora 

de elite,  e  fomentou,  daí  por  diante,  todas  as  atividades  relacionadas  de alguma forma à 

produção e ao consumo musical na capital imperial. O universo dessas atividades abrange: a 

abertura de escolas de música e contratação de professores; a formação de corais, corpos de 

danças e orquestras; a construção de casas de ópera e a criação de grupos de produção cênica; 

o aparecimento de editoras de partituras etc.

Ao longo dos anos, tais atividades se expandiram pelas demais capitais brasileiras – 

notadamente  no  Recife,  que  recebia,  por  sua  posição  geográfica  privilegiada,  produções 

operísticas e recitais de grandes intérpretes nos intervalos de viagem entre a Europa e o Rio. 

Essas atividades são exemplos de como as práticas sociais ligadas à apreciação musical (seja 

qual for o gênero musical) têm importância indissociável dos atos relativos à prática musical 

em si: compor e executar. Em outras palavras, a música pode ser entendida e apreciada não só 

esteticamente,  ou  com base  em um eventual  argumento  extramusical,  isto  é,  extraído  de 

alguma  outra  arte,  mas  também  como  resultado  de  todo  um  processo  de  concepção  e 

construção, seja ele conhecido ou não do ouvinte. Conforme Fernando Iazzetta (2001: 2):

A compreensão da música como fato musical associado a contextos específicos nos 
permitiria então compreendê-la, não a partir de uma questão genérica do tipo o que é 
música,  ou  o  que  a  música  significa,  mas  a  partir  da  investigação  de  produções 
musicais específicas em momentos e ambientes específicos: ‘ao invés de falar sobre 
significado como algo que a música possui, deveríamos falar disso como algo que a 
música produz [...] em um determinado contexto’.

Infere-se que o ouvinte, na cadeia musical, não pode ser visto somente como um ente 

de inclinação contemplativa, já que ele, para poder contemplar, precisa agir, seja ouvindo um 

disco ou o rádio, seja saindo de casa para ir à sala de concerto, seja lendo, seja conversando 

sobre o que ouve – o papel do ouvinte inclui também o de consumidor e de circulante de 

informações. Como discorre Trotta (2005: 184), em artigo sobre as classificações relações 

entre música e mercado, “Todas as práticas musicais são atos de consumo e através delas as 
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pessoas e os grupos sociais realizam uma complexa atividade de trocas simbólicas” (grifo do 

autor).  Essas  experiências  de trocas  simbólicas  se  relacionam com a construção do gosto 

musical através de uma dialética entre mudança e permanência desse gosto, isto é, entre o 

repertório caro ao ouvinte e o repertório que ele vai agregando com o tempo. Doride Maria 

Pinheiro (2003: 21) aponta importantes terrenos de produção e mediação em que essas trocas 

simbólicas ocorrem, chamando-os de “direcionadores discriminantes do segmento de ouvintes 

de música clássica”, que todavia nada guardam de peculiar à música clássica em si e podem 

ser vistos em qualquer cadeia produtiva (e comunicativa) musical:

- O meio (ao vivo, CD, rádio, etc) e o local de ouvir música clássica;
- O local onde o produto está disponível para aquisição;
- Os influenciadores na decisão de compra (leia-se formadores de opinião); e
- As percepções do papel da música clássica para cada pessoa. (grifos da autora)

A  autora  enumera  também  os  agentes  –  instituições  ou  profissionais  –  que  dão 

organicidade  à  economia  da  cadeia  musical  (e  que  devem  ser  mapeados  antes  de  se 

empreender qualquer pesquisa nesse âmbito): o governo, as empresas patrocinadoras, a mídia 

(geral e crítica especializada), os agenciadores, os produtores culturais, os espectadores, as 

gravadoras e produtores musicais. Os drivers que nos interessam diretamente são 1. a música 

usufruída  ao  vivo  (meio)  em  igrejas  e  teatros  (local  de  audição),  2.  os  influenciadores 

(imprensa)  e  3.  as  percepções  dos  ouvintes,  dado  que  não  faremos  análise  de  aspectos 

relativos à indústria fonográfica. Da mesma forma, interessam-nos os mencionados agentes 

enumerados por Doride Pinheiro, exceto as gravadoras.

É de ressaltar que a iniciativa de mapear tais entes em âmbito nacional motivou, em 

1998, a criação de um guia de negócios de música clássica5, que servisse de referência tanto 

para os agentes componentes do mainstream quanto para os do underground. No entanto, não 

temos conhecimento até aqui de um levantamento estatístico que abrangesse todo o território 

brasileiro  com  eficiência,  muito  menos  em  Pernambuco,  até  porque  observa-se  que  a 

quantidade  de  eventos  divulgados via  imprensa  não  corresponde  a  de  todos  os  eventos 

produzidos (como não o é em qualquer prática  cultural),  pois  há produtores que não têm 

acesso ou articulação com a imprensa6. À exceção dos eventos estudados nesta dissertação, a 

5 O Anuário VivaMúsica!, primeiro do gênero na América Latina.
6 No Audições Brasileiras Blog-clpping (<http://www.audicoesbrasileiras.blogspot.com/>), por exemplo, recebo 
releases e e-mails informais diretamente de produtores, compositores, maestros e músicos, dado que esse blog 
serve ao mesmo tempo de clipagem de livre acesso e de veículo de divulgação de eventos.
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divulgação de concertos em Olinda e Recife é feita sem intermédio de assessores de imprensa7 

– e mesmo nos eventos estudados existe deficiência por parte das assessorias no tratamento da 

notícia para o público específico de música clássica, e por parte também da própria imprensa.

Então, sabendo-se que a imprensa não pode ser tomada como fonte de levantamento 

estatístico para o recenseamento dos agentes produtores, nem é essa nossa intenção, tomamo-

la para analisá-la pelo papel que desempenha dentro da cadeia musical, isto é, pela posição 

que ela ocupa na reprodução dos valores e estratégias de comunicação e de construção de 

imagem adotados pelos agentes produtores. Isso porque os aspectos estéticos, econômicos e 

comunicacionais da música, conforme postula Jeder Janotti, são interligados: “música popular 

massiva  não está  relacionada  somente  às  esferas  do campo  da produção ou dos  aspectos 

exclusivos da linguagem musical. Antes de mais nada, deve-se localizar a interdependência 

entre as estratégias plásticas, econômicas e midiáticas” (2006: 13).

1.1 A presença da música clássica no Recife e as bases da atual cadeia produtiva na cidade

O único teatro do Recife ainda remanescente construído para apresentações operísticas 

– o Santa Isabel, inaugurado em 1850 – permitiu à capital pernambucana receber companhias 

européias de óperas ao longo do século XIX e eventuais apresentações de produções locais, 

ainda que esparsas (Silva, 2006), até os dias atuais. Hoje, o Santa Isabel abriga os concertos 

da Orquestra Sinfônica do Recife e do Virtuosi e, pelo tamanho de seu palco, se apresenta 

como uma das poucas salas destinadas a concertos sinfônicos do Grande Recife, ao lado do 

Teatro do Parque, dos teatros Beberibe e Guararapes, no Centro de Convenções, e do Teatro 

da UFPE. Já os concertos de câmara concentram-se no Centro Cultural Correios, no Salão 

Nobre do Teatro de Santa Isabel, no auditório do Conservatório Pernambucano de Música8, 

no Instituto  Ricardo Brennand e nas igrejas do Sítio  Histórico de Olinda e  do Centro do 

Recife.

No  que  tange  às  igrejas  e  museus,  espaços  que  poderiam  ser  aproveitados 

lucrativamente  como  salas  de  concertos  (tal  qual  acontece  há  mais  tempo  em países  do 

7 A divulgação dos concertos da Orquestra Sinfônica do Recife e da Banda Sinfônica da Cidade do Recife para a 
imprensa fica a cargo da Secretaria de Cultura da Cidade do Recife, e a do Conservatório Pernambucano de 
Música, por conta da Secretaria de Educação do Governo do Estado.
8 Que regularmente convida instrumentistas e divulga concertos para o público em geral, embora outras escolas 
de música promovam recitais, mesmo que somente de professores e/ou alunos.
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hemisfério  norte),  são  eventualmente  organizadas  em  Pernambuco  séries  esporádicas  de 

concertos – sempre gratuitas, o que evidencia a continuidade de um modelo de subsistência de 

eventos dependente de políticas públicas (Herschmann, 2007: 189s.), que se estende à Mimo e 

ao Virtuosi, como veremos no capítulo seguinte9. Essa dependência de políticas públicas, que 

na música clássica brasileira parece ter tido origem com a vinda de D. João VI (Cardoso, op. 

cit.),  influenciou  sobremaneira  o  gosto  do  público  (possivelmente  até  o  surgimento  de 

diretrizes  institucionais  mais  bem definidas,  como  o  de  instituições  como  a  Funarte  e  a 

Petrobras), conforme descreve André Cardoso (2005: 50):

O  impacto  da  chegada  da  Família  Real  ao  Brasil  já  foi  tratado  por  muitos 
historiadores. No terreno musical pode-se imaginar o que representou a relação entre 
os  músicos  locais  com seus  colegas  chegados  de  Portugal,  muitos  dos  quais  com 
estudos  na  Itália.  A  imigração  de  músicos  portugueses  e  italianos  para  o  Rio  de 
Janeiro foi fator decisivo na mudança do gosto musical no Brasil durante o século 
XIX, sendo determinante também o incremento da incipiente atividade operística.

Até a vinda de D. João VI, a produção de concertos no Brasil não era tão disseminada 

nem envolvia  profissionais  tão especializados  quanto os que vieram da Europa.  Mas se o 

incremento  de  óperas,  concertos  sinfônicos  e  música  sacra  pós  1808 –  isto  é,  depois  da 

transferência da vida musical lisboeta para o Rio de Janeiro – atingiu bem mais a população 

(primeiramente na então capital federal), contudo não ampliou o saber e o gostar da música 

clássica entre todas as classes, pois quase que apenas os estratos sociais mais altos, os quais 

podiam cultivar  os  hábitos  e  os  costumes  propagados  pela  realeza,  puderam impulsionar 

economicamente a produção de música clássica no Brasil durante o Império.

Hoje  em  dia,  tendo-se  acesso  aos  veículos  de  imprensa  especializada  de  música 

clássica no país, percebe-se que a notória condição histórica e econômica do Rio de Janeiro e 

de São Paulo permitiu que as duas capitais – como em tudo o mais na economia, na política e 

na cultura – concentrassem a maior  parte dos concertos e festivais  de música clássica no 

Brasil e dispusessem das orquestras,  salas de concerto,  conservatórios e cursos de música 

mais  tradicionais  no país10.  Tal  estrutura se apresenta  em menor escala  em outras poucas 

9 Tal  qual  demonstra  o  projeto  Música  no  Museu  (http://www.musicanomuseu.com.br),  no Rio de  Janeiro, 
inspirado em moldes europeus. Como o projeto promove concertos grátis, fica a ausência de um similar que 
investisse em concertos [periódicos] pagos.
10 Dois exemplos institucionais dessa hegemonia geográfica são dados pela Academia Brasileira de Letras (ABL) 
e pela Academia Brasileira de Música (ABM). A ABL, pelos seus estatutos, determina que pelo menos 25 de 
seus 40 membros tenham residência na cidade do Rio de Janeiro, enquanto a ABM, que não possui disposição 
estatutária similar, na prática age da mesma forma: 16 de seus 40 membros são fluminenses e 10, paulistas; 
alguns acadêmicos de outros Estados são radicados no Rio de Janeiro.
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cidades do país, tal qual Manaus, Curitiba, Campinas, Brasília, João Pessoa, Porto Alegre e 

Recife e Olinda.

Para contabilizar os produtores de concertos de música clássica locais, consultamos o 

Blog Audições Brasileiras (mantido pelo autor, como dissemos na nota de rodapé 6, o qual 

trabalhou como jornalista convidado da Mimo de 2007 ao presente e no Virtuosi, na mesma 

condição, em 2010). Nessa amostragem concreta que levantamos, fazem parte: a Musicata 

Cia. de Arte e a Companhia de Ópera do Recife (Core), dedicadas à ópera; o Conservatório 

Pernambucano de Música, o Instituto Ricardo Brennand e o Centro Cultural Correios, que 

promovem concertos de câmara;  a Orquestra Sinfônica do Recife e a Banda Sinfônica da 

Cidade do Recife, em seus respectivos repertórios; e a Sociedade Artística Virtuosi, que tanto 

promove concertos sinfônicos e de câmara quanto festivais. Cabe destacar, no entanto, que 

vários  instrumentistas  e  grupos  musicais  não  trabalham com produtores,  agenciadores  ou 

empresários.  Iremos  nos  deter  a  seguir  a  um breve  histórico  de  ambos  os  festivais  que 

constituem nosso objeto de estudo.

1.2 A concepção original e a estruturação básica da Mimo e do Virtuosi

A idéia de distribuir concertos por entre as várias igrejas do centro histórico de Olinda 

e fazer o público percorrer as ladeiras que as separam, induzindo-o naturalmente a visitar 

ateliês e a admirar  o antigo casario,  surgiu em 2004 por iniciativa da empresa carioca de 

produção cultural Lume Arte e visava não somente a promover apresentações musicais, seja 

de música clássica,  seja de música popular:  a Mostra Internacional  de Música em Olinda 

(Mimo) inaugurou também uma mostra de filmes ao ar livre que vem sendo ampliada ano a 

ano e  uma Etapa  Educativa,  em que os  artistas  convidados ministram  workshops,  master  

classes e  palestras  –  tal  evento  envolvendo  atividades  educacionais  e  concertos  só  teve 

paralelo na década de 2000 com o projeto Fábrica de Música,  organizado pela Sociedade 

Artística Virtuosi de 2005 a 2007.

Em  2006,  a  Mimo  deu  início  à  “Mimo  para  Iniciantes”,  aulas-espetáculo  de 

apresentação dos instrumentos sinfônicos a crianças da rede pública de ensino entre 8 e 12 

anos; em 2007, à Etapa Educativa, que oferece oficinas de formação de orquestra com os 

alunos de melhor desempenho nas oficinas de instrumentos, além de ter inaugurado o Espaço 
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Petrobras Mimo, um  lounge onde acontecem  pocket-recitais no Mercado da Ribeira, numa 

das principais vias do Sítio Histórico de Olinda. Já em 2009, a Mimo passou a programar 

concertos em Recife e João Pessoa, sugerindo uma expansão da Mostra para além da cidade 

de Olinda, mas atrelada à imagem construída pelo evento na cidade.

Essas quatro ações da Mimo – recitais para crianças, oficinas e master classes, espaço 

alternativo para execução de música clássica e produção de concertos para além da cidade 

sede – revelam uma estratégia de valoração que parece guiar a produção de eventos de música 

clássica em Pernambuco, a qual analisaremos nos dois capítulos seguintes, e carrega em si um 

duplo viés. Essa estratégia, a elaboração daquelas quatro ações de modo a apresentá-las como 

um produto cultural de alto nível,  é criada tendo-se em mente a parcela da população que 

pressupostamente  teria  instrução  suficiente  para  apreciá-los  (Bourdieu,  2008:  22-27)  e 

também o investimento na conquista de públicos não ligados à música clássica, quer por falta 

de contato destes com a música ao vivo, quer por eles serem ligados afetivamente a outros 

universos musicais.  Essa estratégia centra-se na oferta de instrução adicional – isto é, não 

oferecida no ensino regular (Bourdieu, id.: 62-66) – mas vale-se de outras articulações, como 

a exploração das potencialidades  turísticas das cidades sedes dos festivais  e a inserção de 

repertório de música popular e folclórica.

O outro  festival  que  temos  por  objeto  –  antes  chamado  Festival  Internacional  de 

Música de Câmara de Pernambuco, hoje Festival Internacional de Música de Pernambuco, ou 

simplesmente Virtuosi – responde pelo encerramento da temporada de concertos no Recife 

desde 1998 e teve suas cinco primeiras edições no Teatro da UFPE até passar para o Teatro de 

Santa Isabel e lá se estabelecer. A maioria dos músicos estrangeiros que constituíram o grosso 

das atrações do festival ao longo dos anos, por um motivo particular, vem basicamente de 

duas cidades-pólo (Memphis, no Estado americano do Tennessee, e Copenhague, Dinamarca), 

onde residem, respectivamente, o violoncelista Leonardo Altino e o violista Rafael Altino, os 

dois filhos dos seis do casal Ana Lúcia e Rafael Garcia que seguiram carreira musical. Esse 

motivo não é secundário – e será explicado no capítulo seguinte – porque o Virtuosi começou 

justo como um encontro de família.

O Virtuosi tem a particularidade de prestar tributo todos os anos uma personalidade da 

música pernambucana ou das artes pernambucanas em geral, uma ação estratégica que visa a 

reforçar o festival como um evento ligado à cultura do estado e que evidencia a obra ou a 

carreira  dos  homenageados  para  o  público.  A lista  dos  homenageados  contém o  maestro 
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gaúcho Vicente Fittipaldi, primeiro regente da Sinfônica do Recife (2000), a pianista Josefina 

Aguiar (2001), o compositor Marlos Nobre (2003), o violoncelista Antonio Meneses (2004), o 

compositor  e  maestro  Clóvis  Pereira  (2005),  Maestro  Duda (2006),  Ariano Suassuna e  a 

música armorial (2007), Naná Vasconcelos (2008). As exceções à lista foram a Semana de 

Arte Moderna de São Paulo (2002) e a Heitor Villa-Lobos (2009). Ações como as da Mimo, 

como a realização de concertos e master classes para estudantes de música e expansão do 

festival para fora da cidade sede também são adotadas pelo Virtuosi.

Quanto  às  ações  estratégicas  de  aproximação  com  o  público  não  afim  à  música 

clássica, no ano de 2006 o Virtuosi incrementou a programação criando séries de concertos no 

Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel que antecediam os do palco principal,  chegando a 

incluir apresentações de jazz em 2007. O festival também introduziu em Pernambuco a figura 

do mestre de cerimônias11, desempenhada pelo violista Marcelo Jaffé, e trouxe em 2007 o 

Yellow Lounge, uma apresentação que acontece em em casas de dança noturna europeias na 

qual vídeos editados em tempo real por VJs (video jockeys) utilizam música clássica como 

trilha sonora.

Fora os dois festivais estudados, outros focos de atividade de música clássica em 2009 

no Grande Recife foram os concertos da Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de 

Música, no segundo semestre; e os da Sinfônica do Recife, ao longo do ano; o Virtuosi Brasil, 

em junho; os do Coral Contracantos; os de diversos grupos de câmara, como o Quinteto de 

Sopros da UFPE, que esteve em turnê pelos Estados Unidos; o projeto Música nas Igrejas, em 

Olinda, que se apresentou como alternativa de concertos fora da época da Mimo; e os do 

Projeto Criança Cidadã,  com a Orquestra  Meninos  do Coque,  coordenado pelo violinista, 

compositor  e  maestro  Cussy  de  Almeida12.  Em  algum  momento,  todos  esses  focos  de 

atividade  integraram-se  a  um  dos  festivais  em  estudo,  entrecruzando  estratégias  de 

comunicação  comum,  ou  incluindo-se  nas  estratégias  de  comunicação  e  valoração  dos 

festivais.

Percebe-se até aqui que tanto a Mimo quanto o Virtuosi, devido à continuidade e à 

projeção  que  adquiriram,  incrementaram  a  programação  de  concertos  ao  longo  dos  anos 

através  de  caminhos  próprios  e  definiram  estratégias  de  construção  de  imagem  muito 

11 Cabe ao mestre  de cerimônias  comentar  o repertório  do concerto com o público no intuito de quebrar  o 
excesso de formalidade costumeiro no ambiente da música clássica e eventualmente passar instruções básicas de 
etiqueta, como a questão dos não aplausos entre os intervalos de concerto. 
12 A Orquestra Meninos do Coque mereceria um estudo à parte em virtude da inserção midiática e da ampla 
repercussão na sociedade decorrente do caráter de projeto sócio-educativo musical que lhe originou.
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particulares,  de  modo  que  é  possível  entrecruzar  ambas  as  estratégias  para  achar  pontos 

comuns ou distintos entre elas. Contribuiu para tanto, o crescente patrocínio arrecadado desde 

a  criação  dos  festivais,  com  alguma  exceção,  mas  também  a  ênfase  dada  aos  artistas 

convidados ou homenageados e o atendimento a um repertório padrão esperado pelo público, 

como  se  discutirá  adiante.  Se  a  viabilidade  financeira,  o  prestígio  artístico  atribuído  aos 

músicos  e  a  expectativa  de  um  determinado  repertório  são  o  eixo  central  para  nossa 

investigação,  esses três fatores se configuram em ambos os festivais  de uma forma muito 

peculiar a cada um. A partir do capítulo seguinte, então, entraremos na análise concernente às 

diretrizes de direção artística e direção executiva do Virtuosi e da Mimo.
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2. A função social da música e o mercado da música clássica em Pernambuco

Perguntar por que alguém escuta música clássica é algo que acarreta  respostas tão 

variadas quanto perguntar por que se gosta de qual(is)quer outro(s) gênero(s) musical(is), pois 

estaríamos em busca de uma resposta que, por conter  a priori uma configuração de dados 

muito individualizada, através da explicação (ou tentativa de explicação) das relações afetivas 

e  sociais  do  ouvinte  de  música  clássica  com seu  repertório,  extrapolaria  o  âmbito  desta 

discussão. Porém, podemos investigar como se dão as relações dos indivíduos com a música 

na sociedade  e  como a música  ocupa espaço na sociedade  e  na mídia,  caso este  em que 

devemos relacionar depoimentos individuais com os direcionadores mencionados no capítulo 

anterior:  meio  (suportes  fonográficos  e  apresentações  ao  vivo),  local  (de  execução  ou  de 

veiculação da música), influenciadores (imprensa, publicidade e opinião pública) e o papel da 

música para cada pessoa.

Em Pernambuco, Estado com uma forte tradição de cultura popular, a música clássica 

firmou-se como um nicho estável antes da independência devido a constantes que podem ser 

observadas historicamente nos principais  centros do país: ensino musical  em seminários e 

irmandades religiosas, depois confiado aos conservatórios; disponibilidade de instrumentos e 

de respectivos professores particulares;  público cativo de ópera, música sacra e música de 

câmara, que deu base ao público de música clássica como um todo no Brasil (Silva, op. cit.: 

29-49). No entanto, se essas constantes surgiram antes da independência, elas tomaram forma 

plena e tornaram-se hábito – conforme já dito – após a vinda de D. João VI para o Brasil, 

sendo práticas dispersas antes disso. O regente  português, seguindo as convenções sociais 

estratificantes adotadas pelas monarquias absolutistas, disseminou – tanto em Portugal quanto 

por aqui – hábitos de distinção que abrangiam vários campos do comportamento, incluindo a 

forma como se consumia música.

O gosto estava,  não somente no período joanino, intimamente relacionado com os 
conceitos de etiqueta e civilidade e, sobretudo, com os projetos moralistas que vinham 
sendo traçados pelos teóricos da Renascença até a primeira metade do século XIX. 
[...] Esses manuais não só determinaram os modos de comportamento e as regras de 
bem viver, como também serviram para distanciar ainda mais uma classe da outra. [...] 
Os  conceitos  foram,  ao  mesmo  tempo,  complexos  e  intercambiáveis.  Etiqueta, 
civilidade, gosto e costume tiveram um mesmo fim: opor-se a um outro conceito. Na 
verdade, criou-se uma antítese entre o que era ter “bom gosto” ser “civilizado” com 
um comportamento tipicamente “bárbaro” e “primitivo”. (Monteiro, 2008: 67)
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O Recife  possuía vida operística  e musical  sacro-camerística  no séc. XVIII (Silva, 

2006: 44-45) e veio a ter movimentação mais intensa no séc. XIX, com o desenvolvimento 

contínuo de uma cultura teatral regulada desde o período pombalino13 e que tinha lugar na 

Casa de  Ópera,  no  Centro  da  cidade.  A Casa  de  Ópera,  nas  imediações  da  atual  rua do 

Imperador, agregava ambos os gêneros artísticos, teatro e ópera, por sua condição de único 

espaço teatral do Recife de 1772 até por volta de 1830. (id.: 53). No entanto, o teatro possuía 

uma função precipuamente cívica e moral,  conforme orientavam as diretrizes emanadas do 

Marquês de Pombal, enquanto a ópera estava destituída desse escopo (id. ibid.). Nesse aspecto 

é  interesse  notar  que  as  companhias  de  óperas  que  aportavam no Recife  não  realizaram 

encenações de óperas na íntegra senão a partir de 1858 por conta de três motivos: o preço do 

ingresso  cobrado  pelas  companhias  europeias,  alto  para  os  padrões  recifenses;  a  falta  de 

cantores líricos e companhias de ópera locais, o que tornaria o ingresso mais barato; e um 

teatro  construído  especificamente  para  a  ópera,  carência  que  veio  a  ser  suprida  com  a 

construção do Teatro de Santa Isabel, em 1850 (Silva, op. cit.: 50).

Continuou sendo mais comum, porém, a realização de recitais de árias e duetos ou de 

encenações de trechos de óperas, além de apresentações pianísticas, de música de câmara e de 

música sinfônica. As apresentações operísticas no Recife quase cessaram durante o séc. XX, 

cf. Silva (2005), tendo voltado a possuir alguma regularidade – uma montagem por ano, pelo 

menos – na recém-terminada década de 2000. Mas as apresentações de outros gêneros de 

música clássica não cessaram após os estímulos recebidos na época do Reinado português e 

do Império. A própria orquestra contratada para o concerto de inauguração do Teatro de Santa 

Isabel, em 1850 (Silva, op. cit.: 123), indica ao mesmo tempo uma amostra das atribuições 

esperadas de um conjunto musical do tipo e também do modelo de fomentação do mercado 

que viria a se tornar primordial nos dias atuais, conforme será estudado no capítulo seguinte, 

centrado no estímulo estatal.

No  contrato  entre  o  governador  da  província  de  Pernambuco  e  o  administrador 

terceirizado  do  teatro,  publicado  no  Diário  de  Pernambuco  em  15  de  junho  de  1850  e 

transcrito  em Silva (2005),  estão  expressas  as  contrapartidas  que o administrador  deveria 

prestar ao governo em virtude da concessão da exploração do teatro. A última delas preconiza 

que “O empresário diligenciará variar o espectaculo [de peças de teatro], procurando engajar 

13 Referente ao Marquês de Pombal (1699-1782), secretário de Estado do Rei D. José I de Portugal entre 1750 e 
1777.
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artistas, que nos intermédios representem peças de canto e danças; e terá uma orchestra de 30 

musicos ao menos. (grifo do autor)”.

Interessante notar o item anterior a esse, que destinava o teatro durante certo tempo 

por mês para companhias operísticas que não pudessem ser contratadas pelo administrador: 

“No caso que venha a esta província companhia estrangeira de canto, e que o empresário não 

consiga contratá-la para dar representações por sua conta, poderá o presidente da província 

permittir, que a mesma companhia represente no theatro, e faça seus ensaios, com tanto que 

não ocupe o theatro com ensaios e representações mais de oito dias dentro de cada mez”. O 

autor explica que a orquestra do Teatro de Santa Isabel – que convivia com outras, como a do 

Clube Carlos Gomes – ganhou e passou a realizar concertos sinfônicos até o falecimento do 

compositor e maestro Euclides Fonseca, em 1929, quando ruiu e veio a ser restaurada pelo 

nascimento  da Orquestra  Sinfônica do Recife  no ano seguinte,  por obra da Sociedade  de 

Concertos Populares.

A  partir  dessa  exposição  de  caráter  mais  histórico,  vamos  perpassar  sob  uma 

perspectiva diversa nossa percepção dos fatos gerais relatados até aqui, uma perspectiva que 

discuta a função social da música para sabermos qual função social (ou melhor dizendo, quais 

funções sociais, já que elas se diferenciaram de grupo para grupo, como iremos ver) a música 

clássica ocupava em Pernambuco de modo que a respectiva cadeia de produção persistisse e 

se expandisse, culminando nos festivais ora estudados. Cremos ser necessário saber como se 

desenvolveu essa problemática, já que desde o séc. XIX a dissociação cada vez maior quanto 

à  visão  da  finalidade  da  música  –  conforme  a  concepção  cada  vez  mais  autônoma  de 

compositores, intérpretes, regentes, públicos segmentados e, por fim, produtores – implicaria 

que alguma dessas visões houvesse de ser prevalente ou mais influente com o tempo.

A  finalidade  da  música  como  vista  pelos  pitagóricos  –  “uma  representação  da 

harmonia universal” (Candé, 2001: 17), necessária a todos porque “eleva a alma e mantém 

nela sentimentos nobres e justos”, é reconhecível e admitida ainda hoje, se não pelo lado 

moral ou político (já que tais sentimentos eram garantia da “estabilidade e prosperidade do 

Estado), pelo menos no âmbito estritamente estético. Mas a manutenção desse conceito deu-se 

concomitantemente ao que Candé define como “depreciação do auditivo”, isto é, o primado 

do visual sobre o auditivo na civilização ocidental ao longo dos séculos, ocorrido por motivos 

que o autor situa por prudência no campo das possibilidades.
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Candé ressalta que se localiza no séc. XIX, no auge do Romantismo, o arraigamento 

da concepção da “arte pela arte”, que voltou os compositores e o público para a busca de uma 

música “pura”, encarnada em obras que estimulam “uma preparação minuciosa, refinada, da 

ação futura”, pois a música “vê-se enriquecida com isso e sua complexidade estrutural tende a 

aumentar” (Candé, id.: 19). Essa concepção contribuiu para a acentuação da especialização do 

ouvinte, conforme descreve o autor:

Primeiro,  músicos  passivos  (ouvintes)  tendem  a  distinguir-se  dos  músicos  ativos; 
depois, à medida que a obra se afirma como fundamento de nossa tradição musical, os 
dois grupos se dividem, por sua vez, em subcategorias cada vez mais diversificadas: 
compositores, intérpretes, ouvintes de diversos tipos. (Candé, id.: 20)

Daí a crescente preponderância do papel do público dentre dos ambientes musicais e 

do consequente desejo de comunicabilidade dos compositores, direcionado pela percepção de 

públicos-alvos diferentes depois que algumas décadas de “cisão” entre os que os compositores 

queriam  expressar  e  o  que  os  ouvintes  queriam  absorver  –  conflito  em  que  a  indústria 

fonográfica serviu de catalizadora por permitir  ao público a posse do tipo de música que 

desejava para si  – radicalizaram o conservadorismo deste e  o experimentalismo daqueles, 

quando antes existia retorno mútuo – melhor dizendo, em que era fenômeno comum obras 

mal recebidas serem assimiladas e transformadas em novo parâmetro de composição, tal qual 

reforça Candé:

Esse “grande público” distinguiu-se com frequência, nos últimos três séculos, por seu 
conservadorismo estético: por vezes se queixa das mudanças que lhe tornam a música 
“incompreensível”, e sua preocupação em compreender (tão estranha diante de uma 
arte não significante) torna-se obsessiva. Mas não se deve ser sistemático: o artista 
profético  à  frente  de  seu  tempo  é  um  lugar-comum  da  história  da  música.  A 
defasagem sempre existe, mas, de ordinário, é sempre superada: percebidas a princípio 
como anomalias, as novidades são integradas à tradição, servindo, por sua vez, para 
controlar novos progressos.  A recusa categórica da música da música moderna por 
parte de uma maioria do público é uma singularidade de nosso tempo.

De Marchi (2005: 8-9), por sua vez, ressalta que a dinâmica do desenvolvimento da 

indústria fonográfica não se deu só internamente mas também através de sua relação com a 

indústria radiofônica e a cinematográfica na primeira metade do séc. XX, enquanto Lebrecht 

atribui posteriormente à música popular e à falta de qualificação dos novos engenheiros de 

som das  gravadoras  o  desprestígio  da  música  clássica  entre  a  maioria  dos  consumidores, 

transformando-se esta em uma preferência de nicho:
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Os Beatles estavam reescrevendo o livro de regras e os parâmetros financeiros. Seus 
rendimentos foram fenomenais na época, e o têm sido desde então. Trinta anos após o 
fim  do  grupo,  eles  faturavam  20  milhões  de  dólares  por  ano  em  direitos;  duas 
antologias  lançadas  em 1996 renderam quase um bilhão de dólares,  vindos de um 
novo público. A indústria da música jamais seria a mesma depois dos Beatles.
A EMI foi às alturas e a Decca despencou. […]
Não foi somente o gênero pop que minou as forças do clássico. A própria fórmula 
estava se esgotando, em razão da falta de sucessores à altura dos Schillers, Culshaws, 
Liebersons e Legges. [...]
Os  selos,  por  falta  de  imaginação,  continuavam  confiantes  no  grupo  fechado  de 
compradores habituais, predominantemente formado de homens, que corriam às lojas 
de discos no primeiro dia de cada mês à espera de novos lançamentos. Eles também se 
reuniam em clubes de discos e ao redor dos pontos da venda da Gramophone, uma 
revista  mensal  fundada  em  1923  pelo  romancista  escocês  Compton  Mackenzie.
(Lebrecht, 2008:77-79)

Então, através de um processo que se desenrola desde o séc. XIX, os padrões de gosto 

que tomam a música clássica por objeto passaram por complexas remodelações influenciados 

por fatores como: dissociação da percepção musical por parte de ouvintes e músicos, excesso 

de conservadorismo do público e consequente rejeição à música contemporânea, predomínio 

conquistado pela música popular via indústria fonográfica e mídia. Identificamos a partir daí 

que a música não ocupa somente uma função social, mas duas, três ou quatro, de acordo com 

a que os diferenciados grupos – ouvintes, músicos, produtores, patrocinadores – atribuem a 

ela. E é prudente considerarmos fatores subjetivos que influem no processo de julgamento do 

público, o que procederemos no capítulo seguinte, cabendo também examinar o que a crítica 

reproduz, dentre os discursos daqueles grupos.

2.1 A atitude valorativa e sua ligação com a função social da música

A despeito da (ou atrelada à) discussão sobre a função social da música, sempre vêm à 

tona os conceitos valorativos – isto é, os que envolvem a compreensão de boa música e má 

música ou de bons e maus fatores para a evolução das manifestações musicais – e a forma 

como eles se materializam em agentes e ambientes. Talvez a principal discussão valorativa 

que encarna-se na argumentação de ouvintes de música clássica (os quais tendem a defender, 

no âmbito do senso comum, esse universo musical como “bom” em detrimento da música 

massiva, tida por “ruim”) seja a que atrela a superficialidade à gêneros de música popular 

massiva e a complexidade aos gêneros musicais eruditos. Constatamos a presença dos termos 
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dessa discussão também em teóricos como Carvalho (1999), que no entanto, a estabelece no 

intuito  de  encontrar  falhas  de  comunicabilidade  entre  os  modos  de  se  apreciar  gêneros 

musicais tradicionais (não somente eruditos) e massivos:

Aí surgem as crises nos códigos de sensibilidade inter-culturais: o ouvinte o apreende 
[o resultado acústico da interação cultural] apenas como um produto acabado e não 
como um processo, social e cultural, que se desenvolve, na verdade, como um inter-
texto,  a  realidade  sonora  funcionando  apenas  como  uma  abstração  analítica  a 
posteriori.
Parece  claro,  pelo  exposto,  que  o  resultado  do  encontro  dos  estilos  musicais 
tradicionais  com  os  objetos  estéticos  midiáticos  é  muitas  vezes  estéril,  na  exata 
medida em que educar-se para assimilar as inovações trazidas pelos meios massivos 
significa  justamente  despreparar-se  para  a  compreensão  dos  estilos  musicais 
ritualizados. Devido a uma série de fatores relacionados diretamente com a economia 
política da massificação da cultura musical no capitalismo tardio, o ouvinte urbano 
atual, pós-moderno ou não, aprende a receber como algo reconhecível, previsível e 
facilmente  familiar,  universos  musicais  que  são  concebidos  por  seus  criadores  e 
cultores tradicionais como singular, original. Simetricamente, o ouvinte típico de uma 
comunidade  musical  tradicional  tem  sérias  dificuldades  em  apreender  o  caráter 
fundamentalmente irônico, alegórico, ou simulacral, de boa parte da produção musical 
gerada pelos meios massivos contemporâneos. (Carvalho, 1999: 4)

As  citadas  falhas  de  comunicabilidade  podem  ser  entendidas  como  desafinidades 

afetivas, algo que se relaciona com as práticas e hábitos musicais dos ouvintes e que iremos 

discutir no próximo capítulo junto com o papel que o repertório desempenha nessa relação. 

No entanto,  é importante  recordar  que é recorrente  a  discrepância  entre  os conceitos  que 

julgam o que é boa ou má arte, ditados por artistas, críticos e acadêmicos, e a arte desejada 

pelo público em geral. Tais conceitos dissociaram, desde o início do séc. XIX, a obra de arte 

das finalidades sociais às quais eram ligadas em favor da ideia de “arte pela arte” – isto é, da 

obra autônoma, apreciável por suas próprias qualidades estéticas – e foram difundidos por 

Moritz e Kant via intelectuais franceses exilados na Alemanha, como aponta Freire (2009: 

143). É naquela época que se localiza o começo do funcionamento do que conhecemos hoje 

por indústria de cultura de massa: “O infrene apetite do novo público leitor por histórias de 

amor, contos de terror e romances de aventuras redundou na formação de uma verdadeira 

indústria de literatura de entretenimento” (id.: 146).

Considerando a hegemonia da música clássica nessa citada época, pelo que podemos 

deduzir  que  compositores,  intérpretes  e  público  possuíam  uma  ligação  mais  estreita  e 

conheciam melhor as preferências mútuas, Pernambuco não fugiria à regra, apenas observaria 

a  particularidade  de  os  compositores  serem pouco  integrados  a  essa  cadeia.  Isso  porque 

Pernambuco,  com a notável  exceção de Euclides  Fonseca (1854-1929),  não desfrutava da 

27



presença de músicos voltados à composição sinfônica e operística, apreciando assim quase 

que somente obras já estabelecidas (cf. Silva, op. cit.). Tal era a função social da música no 

Estado (o que não era quase nada diferente do resto do país na época) sob o ponto de vista do 

público, sobretudo porque a ratificação de um dado repertório configura-se como pressuposto 

da fruição artística fidelizada, isto é, consolidada entre intérpretes e público. Tal função tinha 

lugar em Pernambuco nas casas de ópera e era incentivada por instituições como a Sociedade 

de  Concertos  Populares,  já  atualmente  ela  tem  sido  capitaneada  por  conjuntos  musicais 

estabelecidos, como a Orquestra Sinfônica e a Banda Sinfônica do Recife, pelo Conservatório 

Pernambucano de Música e pelos festivais de música estudados.

Convém, aqui, ressaltar que a função social da música difere conforme os papéis (ou 

talvez fosse melhor falar “anseios”) dos grupos sociais ligados a ela, especialmente no tange 

ao público, aos produtores, aos intérpretes e aos compositores – e é certo que esses papéis se 

coadunam em alguns pontos e necessariamente se materializam na maior parte dos eventos de 

música clássica em geral. Se tomarmos, para começar, exemplos de interesses do público, sem 

pretender enumerar aqui todas as possibilidades, são preponderantes fatores como: atração por 

um repertório que ele domine; propensão a escutar uma obra que não conhece, mas de um 

compositor com quem tenha contato; desejo de assistir à performance de um intérprete de 

prestígio estabelecido, entre outros.

Já os compositores em geral tendem a aperfeiçoar a linha de composição que seguem 

ou a inová-la, o que implica – como em todo processo de criação artística – em um trabalho 

solitário  e onde o gosto do público fica  em segundo ou terceiro plano (uma exceção são 

compositores  que  lidam com trilhas  sonoras  para  cinema).  Paradoxalmente,  eles  próprios 

almejam serem ouvidos e conquistar um nicho de audiência, competindo com compositores 

estabelecidos  e,  em  segunda  instância,  remunerando-se  através  de  aluguel  ou  venda  de 

partituras, direitos autorais sobre execuções e gravações, prêmios em concursos, agraciamento 

em bolsas de estudo ou editais etc. Com os intérpretes ocorre algo similar, com a diferença de 

que estes concentram-se não no trabalho criativo mas no aperfeiçoamento técnico, aplicável 

tanto ao repertório standard quanto ao menos ouvido pelo público.

Nesse arranjo de forças e preferências, os produtores equilibram as dos demais grupos 

– público, compositores e intérpretes – e ainda conciliam os diversos interesses artísticos com 

o  mercadológico.  Em outras  palavras,  os  festivais  (e  demais  eventos)  bem sucedidos  de 

música  clássica  preocupam-se  ao  mesmo  tempo  com variáveis  como:  o  gosto  médio  do 
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público,  a  seleção  de  artistas  convidados e  de  compositores  tocados  a  partir  do prestígio 

adquirido por estes, a própria visibilidade do evento e sua construção de imagem diferenciada, 

sem contar,  também,  as  estratégias  de publicidade  dos  patrocinadores,  que se evidenciam 

sobremaneira. Nesse ponto, convém lembrar: velhas polarizações entre aspectos artísticos e 

mercadológicos emergem e vez ou outra interfere nesse arranjo. Ainda que isso seja um falso 

problema  em essência,  dado  que  as  dinâmicas  de  optimização  de  ambas  as  esferas  não 

caminham juntas (pois podemos observar regularmente méritos artísticos em obras nascidas 

dentro de configurações comerciais), há ponderações nesse quesito que são aproveitáveis para 

determinadas articulações.

Para termos  como exemplo  de  crítica  aos  produtores  dos  eventos  estudados – ou, 

melhor dizendo, à amostra de pensamento sobre a função social da música por parte desses 

produtores musicais – tomamos o depoimento do pianista e professor do Departamento de 

Música da UFPE Edson Bandeira de Mello acerca de ambos os festivais. Sem mencionar a 

Mimo ou o Virtuosi, especificamente, Professor Edson Bandeira – cujas declarações devem 

ser tomadas como um contraponto e como exemplo de pensamento sobre a função social da 

música por parte de um intérprete – teceu diversas considerações tomando como ponto de 

partida seu descontentamento com o que julga ser um desvio de foco, do mérito artístico para 

o  caráter  festivo  ou  midiático  dos  eventos,  em detrimento  do  que  seria  uma  “formação 

musical  mais  sólida”.  A  crítica  estende-se  ao  fato  de  os  festivais  não  divulgarem  com 

antecedência – como é de praxe entre eventos mais organizados do gênero – os programas dos 

concertos, possibilitando o espectador escolher aos quais deseja ir, ou se deseja ir a eles.

Em geral, não vejo com bons olhos esses festivais. Isto é, festivais como esses que 
começam a pulular pelo Brasil afora. Efetivamente, estão mais para festas do que para 
arte. Festas excitantes tornam-se pontos de encontro de patotas que eliminam de seus 
cenários,  o ambiente propício à percepção da Estética Musical propriamente dita – 
pelo menos a percepção estética das obras que os bons compositores nos legaram. 
Festivais desse tipo não reúnem o ambiente adequado para a formação musical sólida 
de uma juventude que  se deseje culta e que possa  dominar, de fato,  aquilo  que 
assimilaria em um "convívio mais sistemático e perene" com a arte.
Encontros eventuais como esses parecem servir, apenas,  à propaganda dos 
organizadores e patrocinadores, aos descontos do imposto de renda e talvez, apenas 
talvez, a ilustrarem o currículo dos músicos participantes. Estão mais para show do 
que para  arte.  Na realidade, não há a divulgação antecipada da programação e, 
tampouco, a  dos  programas que possibilitem a escolha do  "ir ou não ir".  (Mello, 
depoimento ao autor via e-mail, 2010)
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De  fato,  nem  sequer  a  Orquestra  Sinfônica  do  Recife,  uma  instituição  musical 

estabelecida e que cumpre uma programação de temporada inteira,  divulga seu calendário 

anual e os programas de seus concertos com antecedência; e dos dois festivais estudados, o 

Virtuosi distribui os programas apenas antes dos concertos (a Mimo o fez nas edições de 

2007, 2008 e 2010). Por outro, não procede a afirmação quanto à menor preocupação com a 

formação musical, dado que a Mimo e o Virtuosi possuem etapas educativas (oficinas, master  

classes e afins) e convidam artistas de renome. Deve-se dissociar aí, também, a crítica não ao 

modelo de festivais, mas ao de captação de recursos, no caso o da Lei Rouanet – que tornou-

se hegemônico no país e que mencionaremos no capítulo seguinte. Na continuação de sua 

argumentação,  Prof.  Edson  Bandeira  de  Melo  disseca  outros  problemas  relacionados  à 

programação de festivais.

Com efeito, investe-se, uma semana antes, na promoção de eventos desconhecidos do 
público como se fossem jogos de futebol dos times já por demais conhecidos de 
todos  e preferidos por muitos.  A sucessão, de hora em hora,  dos eventos  é  um 
verdadeiro massacre capaz de esvaziar qualquer clássico de futebol. A entrada franca 
é capaz de "lotar os pontos de encontro", contudo, não facilita a liberdade de escolha, 
pois, nem mesmo se sabe o que escolher.
Nos grandes centros musicais com um ano de antecedência qualquer um pode tomar 
conhecimento de toda a programação proposta para aquele ano, data por data, 
programa por programa. Isto lhe permite escolhas criteriosas do que e a quem ir ver e 
ouvir.
Aqui mesmo, em Recife, o Centro de Convenções, todas as  quartas-feiras, ficava 
lotado de um público super interessado que sentava-se até pelos corredores para ouvir 
e ver o maestro Diogo Pacheco e a Orquestra Sinfônica do Recife (da qual era regente 
e  diretor  artístico),  que,  sistematicamente,  apresentavam uma programação de alta 
qualidade, criteriosamente escolhida e divulgada com todos os detalhes capazes de 
bem informar a todos do que se tratava. (Id. Ibid.)

Há um certo tom saudosista na declaração,  mas que carrega algumas sugestões de 

atividades adicionais que poderiam incrementar os festivais, como a realização de concursos 

de jovens solistas, algo que somente o Conservatório Pernambucano de Música promove no 

estado,  e  a  expansão  dos  cursos  oferecidos  (só há  um curso,  destinado  a  regentes  e  que 

acontece na Mimo).  Futuros cursos para compositores  certamente teriam atrativos,  mas se 

abertos ao país  inteiro,  como no curso de regência  da Mimo,  posto que Pernambuco não 

dispõe de cursos de regência e composição, quer de nível superior, quer cursos livres. Outras 

áreas que têm pouca oferta didática no país inteiro incluem editoração de partituras, luteria 

(fabricação de instrumentos de cordas), manutenção de instrumentos, cenografia operística. 

Subentende-se do trecho do depoimento a seguir que os festivais poderiam ter uma função 

mais sofisticada: a melhor preparação de solistas e compositores.
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Quando o Regente era o saudoso Vicente Fittipaldi, todos os anos havia o Concurso 
Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica do Recife que, não apenas motivava ao estudo 
da Arte Musical através do profissional de Programas anualmente bem estruturados, 
quanto abria espaços para que jovens músicos se apresentassem e mostrassem em que 
nível se encontravam e o que deveriam fazer para alcançarem o estrelato.
Festivais? Não.  Haviam as Juventudes Musicais que, pelo mundo a fora, reuniam 
jovens músicos de todos os países em congressos e concertos.  Haviam os Cursos de 
Férias que reuniam jovens de todos os lugares para  receberem,  em Teresópolis, 
Campos do Jordão, Lucerna, Salzburgo etc., aulas profundas de grandes e universais 
expoentes da Arte Musical. Festivais? Sim. Haviam os festivais bem programados e 
divulgados, no Brasil e no mundo, com no mínimo dois anos de antecedência e que 
eram verdadeiros Festivais de Arte e não  encontros para simples festividades 
musicais promotoras de seus organizadores e de encontro de patotas. (Id. Ibid.)

2.2 A função social da música sob a perspectiva de produtores e músicos locais e algumas  

reivindicações do meio musical local

Veremos no capítulo a seguir que parece realmente irremediável que um evento de 

música clássica no Brasil tenha de se valer dos mecanismos atuais de incentivo à cultura, 

mormente a captação de recursos via Lei Rouanet ou a concorrência em editais públicos, para 

que adquira grandes proporções e se insira no calendário musical nacional. Ortiz atribui à 

interferência do estado e das indústrias culturais na cultura popular um fator de impedimento 

a uma maior autonomia financeira de subcadeias culturais, “Sabemos que não existe uma, mas 

um conjunto fragmentado de culturas populares,  cujo raio de ação é curto-circuitado pelo 

Estado-nação  e  pelas  indústrias  culturais.  As  festas,  o  artesanato  e  os  divertimentos  são 

perpassados pela totalidade das relações capitalistas” (2003: 184), o que se aplica também à 

cadeia específica da música clássica nacional.

Tal quadro pode aparentar ser fatídico, todavia é real se considerarmos que a única 

saída à intervenção estatal e à organização das indústrias culturais (recordando neste conceito 

a  premissa  do  controle  dos  meios  de  comunicação  pela  classe  dominante)  seria  a  auto-

sustentabilidade,  através  do  lucro  via  venda  de  ingressos.  Particularmente,  rejeitamos  a 

premissa da Escola de Frankfurt em prol de uma polarização público x privado mais clara. 

Cabe  dizer  que  não  adentraremos  nesse  mérito  no  momento,  acrescentando  ora  que,  na 

construção de imagem dos eventos de música  clássica,  não são – em maior  medida – os 

patrocinadores  que agregam valor  à marca daqueles  e,  sim,  o oposto,  conforme Bourdieu 
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explica ao nos remeter à forma mais usual de se obter distinções sociais de cunho cultural e 

destas distinções se propagarem:

Adquirida  na  relação  com  determinado  campo  que  funciona  como  instância  de 
inculcação e, ao mesmo tempo, como mercado, a competência cultural (ou linguística) 
continua sendo definida por suas condições de aquisição que, perpetuadas no modo de 
utilização  –  ou  seja,  em  determinada  relação  com  a  cultura  ou  com  a  língua  – 
funcionam como uma espécie de “marca de origem” e, tornando-a solidária de certo 
mercado,  contribuem  ainda  para  definir  o  valor  de  seus  produtos  em  diferentes 
mercados. (2003: 64)

Temos  em  mente,  agora,  a  conclusão  da  discussão  da  função  social  da  música, 

especialmente na visão dos produtores, enquanto a análise mais diferenciada entre viabilidade 

financeira e o prestígio será analisada melhor nos dois capítulos seguintes.

Em contrapartida ao posicionamento do Prof. Edson Bandeira de Mello, consultamos 

um segundo docente  do Departamento  de Música da UFPE – Professor Flávio Medeiros, 

também regente de corais na capital  pernambucana – e pedimos igualmente sua avaliação 

quanto a aspectos diversos dos festivais, incluindo, por extensão, suas considerações sobre o 

cenário da música clássica em Olinda e Recife. Professor Flávio, a quem recorremos a título 

de  segunda  opinião  acadêmica  sobre  a  função  social  da  música  como  pensada  pelos 

produtores musicais,  preferiu fazer basicamente uma comparação entre ambos os festivais 

estudados. No que diz respeito à programação, o regente ressaltou:

Creio que a programação dos dois festivais é muito boa. A Mimo circula melhor entre 
o popular e o erudito, e o Virtuosi apresenta uma programação mais erudita, também 
buscando  sempre  elementos  mais  contemporâneos  e  variados.  O  Virtuosi,  por  ter 
como elaboradores do projeto dois músicos de grande experiência [Rafael Garcia e 
Ana Lúcia Altino Garcia], envolve a música de câmera e boas peças para orquestra. 
Muitas obras inéditas, e talvez em primeira audição no nordeste têm sido apresentada 
em seus festivais. 
A diferença maior da Mimo para o Virtuosi é que os coordenadores daquele projeto 
não possuem a mesma vivência musical que têm Ana Lúcia e Rafael Garcia. Ambos já 
dirigiram e tocaram em muitas orquestras, grupos musicais diversos e a apreciação 
musical  que os mesmos desfrutam é de excelente nível. O repertório destes festivais, 
portanto,  retrata  um  pouco  a  profundidade  dos  conhecimentos  musicais  de  cada 
coordenador. (Medeiros, Depoimento ao autor via e-mail, 2010)

Dito isto, questionamos quanto ao que se deveria agregar ou aperfeiçoar nos festivais 

estudados e portanto ser tomado como função social da música, então as observações vieram 

junto com uma crítica negativa à forma como a produção de ambos os eventos lidava com os 

músicos e instituições musicais locais. O contato do Prof. Flávio Medeiros com os respectivos 
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produtores advém das ocasiões em que o coral  Contracantos,  o qual  dirige,  participou de 

concertos na Mimo e no Virtuosi.

Os  dois  projetos  têm  uma  postura  muito  antipática  em  Recife  e  Olinda.  Tive  a 
oportunidade de trabalhar com todos estes festivais, incluindo o Virtuosi Brasil e o 
Virtuosi  na  Serra,  [e  creio  que]  deveria  haver  um maior  diálogo  entre  eles  e  as 
instituições de ensino de música.
Geralmente  os  festivais  (Virtuosi  e  Mimo)  estão  interessados  no  material  que 
podemos oferecer. A UFPE, por exemplo, tem o melhor piano para concertos do norte 
e nordeste, cravos, etc. [...]
Simplesmente  eles  descartam  os  profissionais  pernambucanos,  com  pouquíssimas 
exceções.  Creio  que  é  de  “bom  tom”  existir  uma  troca  entre  os  profissionais 
convidados,  coordenadores  dos  projetos  e  os  profissionais  da  terra.  Não  existe 
bairrismo  nesta  minha  conversa,  apenas  creio  que  todas  as  instituições  poderiam 
aproveitar mais o excelente produto que eles oferecem, e buscar uma troca.
[...]
Por  outro  lado,  os  dois  festivais  estão  prestando um grande  serviço  à  música  em 
Pernambuco. É emocionante estar presente nestes recitais e ao vivo poder assistir um 
Antonio Meneses, Nelson Freire, Marlos Nobre, Leonardo Altino, Maria João Pires e 
tantos outros músicos excelentes. (Id. Ibid.)

Perguntamos, portanto, o que poderia ser modificado em maior escala nos festivais e 

adotado em eventos de música clássica em geral no estado, pensando-se também no estímulo 

aos  músicos  e  a  novos  produtores  de  concertos  e  consequentemente  no  encorajamento  à 

criação de mais festivais ou séries de concertos perenes em Pernambuco, considerando que o 

impulsionamento dado pela Mimo e pelo Virtuosi se dá de forma sazonal, e não contínua ao 

longo  do  ano.  Prof.  Flávio  Medeiros  enumerou  –  entre  políticas  públicas,  iniciativas 

institucionais e ações nas indústrias culturais, aplicáveis em todo o país – os seguintes itens:

1. Melhor qualificação de músicos.

2. Remuneração salarial adequada. 

3. Investimentos públicos e privados nas escolas de música e universidades. 

4. Mais espaço para divulgação dos grandes e pequenos eventos na imprensa.

5. Formação de plateia através de concertos e recitais  em centro comunitários, 

associações e escolas de periferia.

6. Incentivo à criação de revistas especializadas.

7. Criação  de salas de apreciação musical e fonotecas.

8. Estimular  projetos musicais  já existentes  em hospitais, penitenciárias,  asilos 

etc. O Departamento de Música da UFPE já desenvolve um projeto de música 

no Hospital das Clínicas.
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9. Criar projetos de educação para a cidadania, a partir da música, nas áreas de 

saúde e meio ambiente entre as crianças de rua.

10. Distribuição de CDs que não sejam do mercado da indústria cultural.

11. Criação de circuito nacional de feiras da música, incluindo ações de apoio a 

distribuidores independentes.

12. Atividades de apreciação musical e programas de apresentação musical junto a 

comunidades tradicionalmente excluídas.

13. Construção  de  estrutura  de  acervos  interligados,  por  plataforma  digital,  de 

padrões catalográficos que possam ser conhecidos globalmente.

14. Desenvolvimento de uma estratégia que possa conscientizar o público de que a 

divulgação  do  acervo  musical  brasileiro,  principalmente  o  da  música 

pernambucana, depende de sua preservação, registro e programação.

A maior  parte  dessas sugestões  é concernente  à  esfera  educacional  ou social,  mas 

algumas são adotadas pelos festivais estudados, como as de número 5 (na Mimo) e 10 (no 

Virtuosi);  já  a  implantação  das  outras  é  cabida  a  órgãos  públicos,  à  imprensa  ou  a 

organizações não governamentais. Enfatizamos que dentro do tom reivindicatório há de se 

discernir o cunho teleológico, isto é, ligado à função social da música, que queremos desnudar 

pela sua influência direcionadora na produção de eventos.

A principal de todas as reivindicações dos músicos do ramo, segundo o professor, “é 

justamente a falta de apoio das instituições que mantém seus grupos musicais profissionais e a 

falta de remuneração adequada à profissão” (Medeiros, id. Ibid.). Sabemos que se trata de 

uma pontuação que extrapola o âmbito da presente discussão, porém gostaríamos de antecipar 

aqui algumas soluções que poderiam ser colocadas nas considerações finais. O docente relata 

especificamente a carência de um coral público (vale lembrar que o Teatro de Santa Isabel foi 

construído para servir à ópera e, no entanto, não tem um coral, uma orquestra ou um corpo de 

baile, como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro):

Falei numa entrevista para a revista Continente que os cantores profissionais do Recife 
se  ressentem  da  inexistência  de  um  coro  estatal  onde  possam  desenvolver  um 
repertório com obras sinfônicas e operísticas, a exemplo de outras capitais brasileiras 
onde existem corpos estáveis em seus teatros.
Trabalhei um tempo com o coro da Prefeitura da Cidade do Recife e é um verdadeiro 
caos.  Não há interesse  educacional  ou cultural  para  o  desenvolvimento de  grupos 
desta natureza. Geralmente eles querem grupos que respondam mais rápido, grupos 
que sejam vitrines da prefeitura. [...]
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A profissão do músico não é devidamente valorizada e reconhecida financeiramente. 
Na maioria das vezes, os cachês e salários são muito aquém do seu valor devido o que 
acarreta inúmeros prejuízos à carreira do músico. (Id. Ibid.) 

É preciso enfatizarmos que, da necessidade de eventos menores tomarem lugar em um 

determinado meio – isto é, de eles se tornarem mais capilares no meio cultural de determinada 

região –,  depende uma melhor  possibilidade  de influência  no comportamento  do público, 

assim como buscam conquistar espaço as mesmas empresas e órgãos públicos que investem 

em patrocínio  cultural.  Isso  porque,  como  assertou  Herschmann,  “essa  integração  com o 

território  é  fundamental  para  as  organizações  –  sejam  elas  públicas  ou  privadas  –  que 

procuram,  hoje,  fidelizar  consumidores  crescentemente  conscientes  das  oportunidades  do 

mercado local e global” (2007: 195).

O mesmo autor atenta a um segundo componente que serve de meta para o processo 

de consolidação de um cenário musical em determinado território: a inovação, materializada 

em diferenciais de propostas em relação a eventos já estabelecidos e no conhecimento das 

peculiaridades da dinâmica de público local. Tal qual descreve Herschmann, “a inovação não 

é necessariamente o resultado da aplicação de modelos exógenos ou de alta tecnologia, mas 

também o aperfeiçoamento de 'conhecimentos tácitos' e soluções locais” (Id. Ibid.), daí nossa 

preocupação em também apontar algumas inovações nos festivais de música clássica locais, a 

partir dos exemplos da Mimo e do Virtuosi.

Uma das principais ações de expansão dos festivais estudados é o seu desdobramento 

em eventos paralelos, que podem ou não ter orçamento unificado com o do evento principal e 

transitam  em  torno  deste  agregando  uma  nova  proposta  de  formatação  (estruturação  da 

programação), concepção ou direcionamento do repertório. Esses eventos paralelos também 

desenvolvem em alguma medida as ideias e opiniões da direção executiva e artística para a 

expansão  da música  clássica  em todo o  estado de Pernambuco  e  propõem soluções  para 

problemas específicos nessa esfera, tal qual: a carência de orquestras jovens e profissionais, o 

engajamento da música clássica em problemas sociais,  o estímulo ao comissionamento de 

novas obras, o diálogo da música clássica com a música popular, e a reflexão sobre o ciclo de 

produção da música clássica.

Em razão da crônica evasão de jovens talentos do Estado – seja por insuficiência de 

atividades pedagógicas com professores de nível nacional e mundial, seja pela quase ausência 

de orquestras profissionais em Pernambuco (a Sinfônica do Recife é a única) – a Sociedade 

Artística Virtuosi investiu na produção de uma série de oficinas de instrumentos de cordas 
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entre 2005 e 2007 intitulada Fábrica de Música, onde os alunos recebiam aulas durante o dia e 

formavam uma orquestra para atuar em concertos noturnos, tendo os professores como chefes 

de naipe (líderes de cada sessão instrumental). Essa iniciativa reativou a Orquestra Jovem de 

Pernambuco, que estava parada havia vários anos, e a preparou para atuar dentro do Virtuosi, 

além de condicionar os alunos a participarem da própria Orquestra Virtuosi, a principal do 

evento. Com a descontinuidade do projeto, por falta de patrocínio, o Virtuosi passou a abrir 

espaço para palestras e master classes com os músicos convidados.

A Mimo adotou iniciativa semelhante em 2008 ao criar a Orquestra Mimo, formada 

pelos alunos participantes das oficinas de instrumentos da Etapa Educativa, e confiou-lhe a 

tarefa de executar uma obra escolhida pelo compositor residente da Mostra, no encerramento 

do concerto dedicado aos participantes das oficinas a cada edição. No entanto, as orquestras 

jovens,  por mais estruturadas ou estimuladas que venham a ser,  não têm como garantir  a 

permanência da quantidade de músicos eruditos profissionais que se forma a cada ano em 

Pernambuco,  por  não  haver  no  estado  o  devido  quadro  que  caracterize  um mercado  de 

trabalho sólido nessa área, com orquestras, grupos de câmara, festivais de música clássica, 

agenciadores e produtores em quantidade suficiente para tornar tal mercado autônomo.

Entre  outros  fatos  favoráveis  à  expansão  da  música  clássica  no Estado,  estão  três 

eventos acontecidos em 2007, como o Virtuosi pela Paz, uma jornada inédita de 24 horas 

seguidas de música; a estreia nacional pública (já que antes houve uma exibição privativa no 

Rio  de  Janeiro)  do  Yellow  Lounge,  um  ambiente  musical  idealizado  pela  Deutsche 

Grammophon e organizado periodicamente em uma das maiores casas noturnas de Berlim, a 

Cookies, a cargo de um DJ e um VJ que utilizam música clássica em suas performances; e o 

concerto  em homenagem aos  80  anos  de  Ariano Suassuna,  quando aconteceu  a  primeira 

execução mundial de quatro obras encomendadas para a ocasião, compostas dentro da [ou 

tomando por base a] estética armorial.

Esse  concerto  em especial  assinalou  uma  renovação  significativa  no  repertório  da 

música  armorial,  isto  é,  da  música  clássica  baseada  sobre  escalas,  estruturações  e  ritmos 

folclóricos  rurais  nordestinos  –  uma  vertente  bastante  arrojada  em  comparação  com  o 

repertório  standard,  mas  ao  mesmo  tempo  que  tem  bastante  aceitação  por  sua  proposta 

nacionalista e regionalista. As obras encomendadas para o referido concerto foram: Frevo n°  

2 de Marlos Nobre, executado pelo próprio compositor ao piano na estreia, o Concertino para 

flauta  e  cordas,  de  Antonio Ribeiro,  Parandares,  do potiguar  Danilo  Guanais,  para  duas 
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flautas e cordas, e  Armorialis, do paraibano Eli-Eri Moura, para viola, violoncelo e cordas. 

Outra peça estreada no Virtuosi 2007 foi a Suíte Macambira para violoncelo solo, de Clóvis 

Pereira (compositor este ligado ao Movimento Armorial,  nos anos 1970), composta para a 

comemoração dos 50 anos de idade do violoncelista pernambucano Antonio Meneses.

Outra estreia significativa, ocorrida em 2009, foi a da ópera Dulcineia e Trancoso, a 

primeira composta sob as diretrizes estéticas do Movimento Armorial. A partir das variáveis 

estéticas musicais envolvidas na composição da peça que aproximou a linguagem operística 

tradicional  à  de  canções  populares  nordestinas,  tomamos  Dulcineia  e  Trancoso  como 

exemplo,  no capítulo seguinte,  de como a cobertura da imprensa sobre a estreia da ópera 

desviou de considerações esperadas sobre pontos essenciais referentes a seus méritos musicais 

para pontos acessórios, como a recepção do público, ilustrando a dissonância de parâmetros 

de julgamento para as parcelas do público instruídas e não instruídas musicalmente.

O que há em comum nas sugestões citadas anteriores um pouco atrás, que e pode ser 

tomado como um anseio dos músicos do cenário erudito quanto ao que seja a função social da 

música, são condições que, em conjunto, garantam na sociedade a manutenção da valorização 

do status do músico e da música em si: salário digno, expansão do sistema de ensino musical, 

publicização  de  eventos,  formação  pedagógica  de  plateias,  auxílio  na  inserção  social  de 

integrantes de classes menos favorecidas, integração à terapêutica e à recreação de grupos 

sociais  necessitados,  criação de acervos, compartilhamento de conhecimento no campo da 

difusão e produção musical, divulgação estimulada de gravações de obras.

Constataremos  nos  próximos  dois  capítulos  de  forma  mais  coesa,  através  dessa 

enumeração,  que as atividades  oferecidas pelos festivais  não contemplam esse leque mais 

amplo  correspondente  à  função social  da música  para além dos  interesses  dos  subgrupos 

sociais internos dentro dos festivais, assim vamos ater às sugestões contempladas nos festivais 

e  mais  à  frente  voltaremos  a  falar  da função da música  na perspectiva  dos  ouvintes.  No 

próximo capítulo,  abordaremos  a  influência  dos  aspectos  financeiros  na programação  dos 

festivais, e então passaremos à discussão sobre os critérios utilizados pela direção artística dos 

festivais e, ato contínuo, à relação afetiva do público com o repertório programado.
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3. Contingências e estímulos financeiros na definição de programação de concertos

Condição essencial  à quase totalidade dos eventos de música clássica no Brasil,  o 

patrocínio – seja de empresas privadas, seja dos poderes públicos; concedido via direta ou 

através  de editais  de cultura  –  continua  a ser o primeiro  fator  a se levar  em conta pelos 

produtores de concertos antes de definir uma programação. Embora os produtores possam ter 

em mãos os nomes dos pretensos músicos convidados ou pensem em detalhes básicos a serem 

cuidados ou incrementos a serem feitos, pouco pode ser levado adiante sem a efetivação do 

patrocínio necessário. Se em um organismo como uma orquestra sinfônica, há uma dotação 

orçamentária fixa (que provê, no mínimo, o salário de músicos, maestros, pessoal de apoio e 

equipe administrativa e as despesas operacionais, como impressão de programas), um festival, 

caso não seja dotado de autossustentabilidade plena,  depende de subvenções e patrocínios 

para sair do papel.

Convém lembrar que a música clássica no Brasil inscreve-se no conjunto de atividades 

artísticas que depende do fomento estatal para dinamizar seu ciclo produtivo. Se tomarmos 

uma dessas instituições públicas como exemplo, a Fundação Nacional de Artes (Funarte), os 

subsídios  destinados  às  ações  de  promoção  da  música  clássica  englobam  ações  como: 

realização  de  circuitos  nacionais  de  recitais,  manutenção  e  crescimento  de  orquestras  e 

conjuntos de câmara, realização da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, estímulo a 

funcionamento  de bandas de música (fanfarras e  bandas marciais  e  sinfônicas),  cursos de 

preparação e aperfeiçoamento de corais  (regência,  dinâmica de coro,  percepção musical  e 

técnica vocal) e realização de concertos didáticos em escolas14. Essas ações todas podem ser 

resumidas  em três  vertentes:  uma  de  promoção  de  eventos,  uma  de  manutenção  e  outra 

didática. A Mimo e o Virtuosi, que, como festivais, inserem-se na primeira vertente, passaram 

a investir também em uma programação didática.

Tomando ainda a Funarte como modelo, o Projeto Circulação de Música de Concerto, 

mantido pelo órgão, estabelece três critérios para a seleção dos conjuntos musicais  que se 

submetem aos editais de seleção: nível artístico, diversidade das regiões atingidas e presença 

de música brasileira no repertório, com representatividade das procedências (isto é, relevância 

dos compositores a serem tocados e observância aos seus estados de origem). Por mais que 

“nível artístico”, “qualidade artística”, ou “prestígio” (subentendendo que tal prestígio derive 

14 Disponível em: http://www.funarte.gov.br/portal/centro/musica/musica-erudita/.
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do  nível  artístico)  sejam  conceitos  impossíveis  de  se  quantificar,  porque  inerentemente 

valorativos, esse parâmetro parece ser sempre considerado em primeiro plano por produtores 

de eventos de música clássica – e os patrocinadores tendem a acreditar em tal parâmetro ao 

conceder patrocínios e agregar valor à própria marca, levando ao público a imagem de que 

apoiam eventos de alto “nível artístico”. Iremos nos deter nesse critério no capítulo seguinte.

Ainda que a presença de música brasileira não seja tida como um valor pelos eventos 

estudados, tal  qual o é para a Funarte,  existe uma preocupação de valorização da música 

nacional por via indireta, através de iniciativas como a dos artistas homenageados no Virtuosi 

e a dos compositores residentes da Mimo15. Quanto à diversidade de regiões abrangidas em 

um evento, critério exigido pela Funarte e que norteia uma tendência de projetos chamada de 

“interiorização  da  música”,  ambos  os  festivais  pernambucanos  passaram a  enfatizar  esse 

quesito por conhecimento de causa, ou melhor, por detecção de necessidade, já que nenhum 

festival regular de música clássica era realizado fora do Grande Recife. O Virtuosi saiu na 

frente,  com  o  Virtuosi  na  Serra,  incluído  na  programação  do  Festival  de  Inverno  de 

Garanhuns desde 2005, e com o Virtuosi em Gravatá, realizado desde 2009. A Mimo fez uma 

primeira experiência em 2009, ao levar um concerto para João Pessoa e três para o Recife, 

mas a produção do festival almeja expandir-se também para o interior de Pernambuco.

As sociedades de economia mista, por terem o Estado como sócio majoritário, tendem 

a seguir as diretrizes públicas nos campos de patrocínio cultural.  Verificamos esse fato ao 

compararmos as diretrizes da Funarte com as da Petrobras. A companhia petrolífera, além de 

se articular “com as políticas públicas voltadas para o setor, com o propósito de unir forças 

com o Ministério da Cultura no atendimento às demandas dos agentes culturais – artistas, 

produtores, fornecedores, pesquisadores e público fruidor”16, também enfatiza que os projetos 

que  seleciona  através  de  seus  editais  ao  funcionamento  do  ciclo  de  produção  sejam 

estruturados “de forma a atingir todas as etapas da cadeia produtiva da economia da cultura, 

contempla iniciativas que vão desde a etapa de pré-produção até a do consumo final dos bens 

e  serviços  culturais,  ativos  intangíveis  da  economia  nacional”17.  Como  a  Petrobras  já 

patrocinou tanto a Mimo quanto o Virtuosi na maioria de suas edições já realizadas convém 

15 Desde  2008,  a  Mimo  convida  um  compositor  residente,  cujas  obras  são  recomendadas  aos  grupos 
instrumentais  de  música  erudita  convidados  e  que  indica  uma  dessas  obras  para  ser  tocada  pela  orquestra 
sinfônica formada pelos alunos das oficinas de naipes da Etapa Educativa da Mimo.
16 Disponível  em:  http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/valorizando-a-cultura/  e 
http://www.hotsitespetrobras.com.br/ppc/apresentacao.asp.
17 Id.
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passar a vista nos critérios de seleção da empresa para sabermos a que fatores os eventos 

estudados atendem perante ela.

- estimular a realização de projetos de interesse público, fora da evidência do mercado 
e que contemplem a cultura brasileira em toda a sua diversidade étnica e regional;
-  abrir espaço para a criação,  estimulando não só o fazer artístico,  mas também a 
ampliação das oportunidades de circulação e de fruição dos bens culturais;
-  consolidar o trabalho de resgate,  recuperação e organização do acervo material e 
imaterial da cultura brasileira, priorizando aqueles em situação de risco, e buscando 
ampliar a oportunidade de acesso público a esses acervos;
- contribuir para a formação de públicos, talentos e técnicos para o setor, fomentando 
iniciativas educacionais no âmbito da produção cultural;
- estimular a reflexão sobre a cultura e o pensamento brasileiros;
- contribuir para uma melhoria do quadro geral da cultura nacional e para a afirmação 
da cultura como direito social básico do cidadão.18

Poderíamos  fazer  uma  comparação  entre  as  diretrizes  de  sociedades  de  economia 

mista e empresas privadas, mas o grosso das verbas de patrocínio da Mimo e do Virtuosi vem 

de entes dos poderes públicos ou das sociedades de economia mista, e quando há captação de 

verbas de empresas privadas ela se dá via Lei Rouanet, ou seja, os produtores da Mimo e do 

Virtuosi  precisam atender,  a priori,  aos  critérios  estabelecidos  pelo Ministério  da Cultura 

(MinC), os quais se refletem nos da Petrobras, enquanto fomentador de cultura sob controle 

do Estado, e da Funarte. Em 2009, para se ter noção, a Mimo não teve patrocínio de nenhuma 

empresa estritamente privada, somente apoio logístico; o Virtuosi, quase isso, pois ainda teve 

apoio  financeiro  de  duas  empresas  privadas  (Copergas  e  Excelsior  Seguros).  Ambos  os 

festivais, convergem patrocínio ou apoio institucional não somente da esfera pública federal 

(através da Petrobras e do MinC), mas também das esferas estadual – através do Fundo de 

Incentivo  à  Cultura  (Funcultura)  da  Fundação  do  Patrimônio  Artístico  e  Histórico  de 

Pernambuco (Fundarpe) – e municipal.

Além de sintonizar as propostas de projetos com os critérios e princípios estabelecidos 

pelos patrocinadores, os produtores se valem de outras habilidades no intento de investirem 

tais propostas com maior  possibilidade de êxito.  Em pesquisa realizada junto a orquestras 

sinfônicas  e  empresas  que  investem  em  patrocínio  cultural,  no  intuito  de  avaliar  a 

sustentabilidade do mercado de música erudita orquestral no Brasil, Doride Pinheiro (2004) 

constatou que os gestores de orquestras (diretores artísticos e/ou administrativos) consideram 

três habilidades  – componentes  de um capital  de relacionamento  que deve sempre operar 

como aliado dos agentes de produção – fundamentais para a sobrevivência desses conjuntos 

18 Id.
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instrumentais:  saber  quem abordar  e  quando;  contar  com  alianças  estratégicas  em nível  

estadual e federal; e sensibilizar quem pode apoiar ou vetar uma decisão envolvendo leis e 

projetos (2004: 48, grifos da autora) – mas, vale apontar, tais habilidades não têm como ser 

articuladas a contento no caso de seleções públicas via edital.

Nessa  mesma  pesquisa,  a  pesquisadora  averiguou  como  os  gestores  de  orquestra 

avaliavam a relação com patrocinadores de duas categorias distintas,  a dos entes públicos 

(governo)  e  a  das  empresas  privadas.  Acerca  do  governo,  os  gestores,  em  sua  maioria, 

responderam que o relacionamento com ele “é difícil por conta dos aspectos burocráticos”, 

mas reconhecendo ao mesmo tempo em que os poderes públicos são “um apoiador no acesso 

do  público  à  orquestra  que  gerencio”  (Pinheiro,  id.  ibid.).  Os  diretores  artísticos  e/ou 

executivos responderam também que o governo 1. facilita as atividades das orquestras, sem 

favoritismos, 2. mantém legislação apropriada para a música erudita e 3. tem as orquestras 

como  parceiras,  além de  julgarem que  4.  a  Lei  Rouanet  é  de  fácil  acesso;  mas  a  baixa 

ocorrência das duas últimas respostas (14% de ambas contra 57% e 43%, respectivamente, 

das duas primeiras) denota justamente que tais pontos são deficitários em vários estados19.

Quanto às pessoas jurídicas, os gestores consideraram que as empresas que destinam 

patrocínio para as orquestras:

1. preferem eventos com grande massa de pessoas, que atraiam a atenção da mídia 

(mesmo sem condições acústicas), e

2. não  gostam  de  apoiar  a  formação  de  platéias  (57%  e  43%  das  respostas, 

respectivamente)20...

...enquanto os gestores julgaram que outros aspectos não causam preocupação, como:

1. o fato de os patrocinadores não entenderem as especificidades [logísticas, técnicas 

e estéticas] da música clássica (14% das respostas),

2. a dificuldade de se dialogar com as empresas, devidos a diferenças de jargão, ou 

então,

19 A pesquisadora consultou gestores de sete orquestras em cinco estados (São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Paraná).
20 A pesquisa não possibilitou que os entrevistados marcassem mais de uma alternativa nesses quesitos.
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3. exigências de retorno financeiro difíceis de se obter ou demonstrar às empresas 

(respostas estas que não foram assinaladas por nenhum dos entrevistados).

 Segundo  a  autora  resume,  “Entender  a  ‘psicologia  das  empresas’  e  deter 

experiência” são fatores de grande importância para o entendimento entre agentes produtores 

e  patrocinadores  –  algo que atualmente  é tido como senso comum por  quem trabalha  na 

Economia da Cultura.

Os resultados dessa pesquisa junto a gestores de orquestra – no que dizem respeito à 

percepção  dos  patrocinadores  –  podem ser  aplicados,  por  extensão,  a  eventos  de  música 

clássica em geral, pois lidam com aspectos amplos de tais eventos e mesmo de eventos de 

outros  universos  musicais.  Como  nosso  interesse,  na  presente  dissertação,  é  saber 

especificamente  dos  aspectos  referentes  a um festival,  e  não da gerência  de um conjunto 

musical ou orquestra, convém indagar: de que forma os produtores aplicam a verba obtida dos 

patrocinadores?  Também  é  conveniente  perguntar:  o  critério  de  viabilidade  financeira  é 

estritamente seguido ou se ele pode ser flexibilizado por influência de outros fatores?

3.1 Utilização de recursos financeiros conforme a formatação dos festivais

A fim de obter respostas que nos revelassem como é decidida a utilização da verba 

arrecadada  dos  patrocinadores,  e  por  extensão  elucidassem os  critérios  que  norteiam tais 

decisões, foram entrevistadas as diretoras executivas da Mimo e do Virtuosi – Lu Araújo e 

Ana Lúcia Altino Garcia, respectivamente – para levantar informações que giraram em torno 

de  duas  perguntas  principais:  como  é  definido  o  quanto  vai  ser  gasto  em cada  setor  do 

orçamento estabelecido pelos produtores (cachês, impostos e taxas, pro labore dos produtores 

etc.)  e  como,  especificamente,  foi  gasto  na  edição  de  2009  de  cada  festival  o  que  foi 

efetivamente  arrecadado  junto  aos  patrocinadores,  ressaltando-se  não  somente  a  mera 

enumeração  das  porcentagens  (x  por  cento  aos  cachês,  y  para  transporte  ou  z  para 

alimentação), mas também os critérios de emprego dos recursos (supondo-se decisões como 

“por que investir em assessoria menos do que o de costume ou porque reduzir as atrações e 

incrementar a publicidade?” e daí por diante), por mais pragmáticos que fossem.
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A primeira constatação foi a de que o orçamento dos festivais em estudo não tem uma 

pré-configuração fixa, sempre depende dos artistas desejados pelos produtores (pelo diretor 

executivo  e/ou  o  diretor  artístico),  isto  é  dos  cachês  e  de  outras  eventuais  condições 

estabelecidas por tais artistas, bem como da quantidade de concertos determinada para aquela 

edição do festival (que, naturalmente pelo mesmo desejo dos produtores, tende a crescer a 

cada ano) e dos incrementos idealizados para cada edição; o que quer dizer que nenhum dos 

festivais  tem um esquema  prévio  no  que  se  refere  tanto  às  atrações  quanto  às  despesas 

necessárias – somente após a definição da programação, é possível traçar o orçamento. Nesse 

item, devido à network familiar de que dispõe o Virtuosi – através da qual a maior parte dos 

artistas  convidados  é  indicada  por  outros  músicos  que  já  participaram  do  festival, 

particularmente os membros da família Garcia e seus amigos próximos, em torno dos quais 

nasceu o evento –, o festival tem a vantagem de poder negociar com os músicos quase sempre 

sem o intermédio de agenciadores e de poder contar com convidados que não fazem questão 

do cachê21, emergindo aí um componente de ordem extrafinanceira: a estima pessoal.

Lu Araújo sintetiza essa constatação e explica como as edições anteriores do evento 

são levadas em conta:

Anualmente  trabalho  com  uma  projeção  de  orçamento  que  contemple  os 
investimentos  feitos  no ano anterior,  e  me permita acrescentar  as coisas  que acho 
necessárias para o ano em questão. O orçamento idealizado dificilmente se concretiza, 
mas eu sempre sei o que preciso para fazer exatamente o que gostaria. Em alguns anos 
consigo  avançar  e  chegar  próximo  ao  desenhado  e,  em  outros,  acabo  tendo 
praticamente o investimento do ano anterior. (Araújo, Depoimento dado ao autor em 
entrevista via e-mail, 2010)

Após divulgados os resultados dos editais de captação de recursos ou das negociações 

diretas com os patrocinadores, quase invariavelmente o arrecadado acaba não correspondendo 

ao orçamento traçado pelos produtores (ambas as diretoras executivas reiteraram esse ponto), 

seja pela não contemplação do projeto, seja pela liberação de um percentual menor do que o 

solicitado  –  situação  corriqueira  em  qualquer  projeto  cultural.  Somando  esse  fato  às 

contingências  que  ocorrem durante  a  realização  dos  eventos,  as  quais  determinam gastos 

imprevistos, é conveniente tomarmos por base para nosso estudo não os orçamentos, mas as 

correspondentes planilhas de gastos, para saber o quanto foi aplicado em cada setor de gastos 

dos eventos estudados (na edição do ano de 2009, que é nosso objeto de análise) e em que 

21 Os quais se fazem presentes por terem as despesas logísticas ordinárias principais cobertas pela produção do 
festival: passagens aéreas, hospedagem e alimentação.
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medida os setores de gastos relacionados às estratégias de valoração e comunicação (despesas 

com cachês e divulgação) articulam-se através de ações práticas.

Há  um  interesse  particular  em  saber,  subjacentemente,  o  quanto  foi  aplicado  na 

divulgação dos eventos, a fim de discutirmos as referidas estratégias de comunicação e de 

valoração adotadas e delas tirarmos conclusões. Após a verificação da planilha, abordaremos 

como algumas  estratégias  de  valoração  de  ambos  os  eventos  direcionam os  gastos  e,  no 

capítulo  seguinte,  como outros  eventos  ou  subeventos  ligados  a  Mimo e ao  Virtuosi  são 

pensados de modo a agregar valor aos eventos principais.

Mimo Virtuosi
Cachês 204.000 (reais) 96.070

Etapa Educativa 66.000 ---22

Execução 570.000 248.500
Transporte aéreo 96.000 121.000

Hospedagem 72.000 93.000
Alimentação 48.000 ---

Transporte local 54.000 8.500
Mão de obra 156.000 ---23

Infraestrutura (luz, palco, som, 

registro audiovisual etc.)

144.000 26.000

Divulgação 180.000 20.000
Impostos e Administração 180.000 200.830

Impostos (Ecad, liberações, vistos, 

notas fiscais, INSS, OMB e outros)

36.000 22.930

Custos administrativos 24.000 8.20024

Despesas diversas --- 169.700
Remuneração da empresa produtora 120.000 ---25

TOTAL 1.200.000 565.400
Tabela 1 – Planilha comparativa de gastos entre ambos os festivais (por valores)

22 O Virtuosi promove master classes e concertos-aula, remunerando os professores convidados via cachê.
23 Incluído em despesas diversas.
24 Inclui locação de teatro e horas extras.
25 A Sociedade Artística Virtuosi remunera seus integrantes através de cachês, não incorporando a parcela a que 
ela teria direito como empresa produtora.
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Mimo Virtuosi
Cachês 17% 17%

Etapa Educativa 5,5% ---
Execução 47,5% 43,95%

Transporte aéreo 8% 21,41%
Hospedagem 6% 16,45%
Alimentação 4% ---

Transporte local 4,5% 1,51%
Mão de obra 13% ---

Infraestrutura (luz, palco, som, 

registro audiovisual etc.)

12% 4,62%

Divulgação 15% 3,53%
Impostos e Administração 15% 35,52%

Impostos (Ecad, liberações, vistos, 

notas fiscais, INSS, OMB e outros)

3% 4,05%

Custos administrativos 2% 1,45%
Despesas diversas --- 30,01%

Remuneração da empresa produtora 10% ---
TOTAL 100% 100%

Tabela 2 – Planilha comparativa de gastos entre ambos os festivais (por porcentagem)

Em  tempo,  a  Mimo,  por  dispor  em  arquivo  das  planilhas  de  gastos  de  todas  as 

edições26, sintetizou suas despesas da seguinte forma:

7. Cachês artísticos: entre 15 e 25% aproximadamente dos recursos; 

8. Etapa Educativa (cachês dos professores, cachê curso de regência etc.): entre 5 e 10%;

9. Custos com produção e infra-estrutura do evento: até 55% do investimento;

10. Custos com divulgação circulam entre 10 e 15%;

11. Custos administrativos, impostos e de remuneração para a empresa produtora: 15%.

26 O Virtuosi não preserva tais registros desde sua primeira edição devido ao costume de se realizar back up de 
arquivos de computador ter-se disseminado apenas em anos recentes.
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Como o Virtuosi não dispõe das planilhas de gastos de todas as edições, e como a 

verba de patrocínio recebida por esse festival oscilou ao longo dos anos, não temos como 

fazer  uma análise  comparativa  da porcentagem média de recursos aplicados  por setor em 

ambos  os  festivais,  porém  podemos  tomar  as  porcentagens  fornecidas  pela  Mimo  como 

aceitáveis para eventos do gênero e refletir acerca das prioridades que direcionam a aplicação 

de  tais  recursos.  Assim,  direcionamos  a  pergunta  às  diretoras  executivas  da  Mimo  e  do 

Virtuosi, que apontaram quais aspectos dos orçamentos são relevantes para o direcionamento 

das verbas captadas  a cada ano,  que por sua vez não se confundem com as diretrizes  de 

direção artística a serem vistas no capítulo seguinte.

3.2 Fatores orçamentários principais dos festivais estudados

O primeiro e mais significativo dos aspectos relevantes nos orçamentos elaborados é a 

presença de uma orquestra sinfônica nos eventos, por se tratar da formação musical “carro-

chefe”  do  universo  musical  erudito,  mas  que,  pelo  seu  tamanho  (o  qual  pode  variar  de 

sessenta a cento e vinte integrantes), tem implicações financeiras e logísticas naturais para 

qualquer evento de música clássica, como cachês e transporte e seguro de instrumentos – fora 

passagens  aéreas,  quando  a  orquestra  vem  de  outro  estado.  Daí  que  a  maior  parte  das 

apresentações da Mimo (as de música clássica) e do Virtuosi seja protagonizada por grupos de 

câmara  e  solistas,  embora  ambos  os  festivais  tenham  chegado  a  soluções  práticas 

individualizadas para garantir a inclusão de música sinfônica na programação de concertos.

O Virtuosi, desde 1998, criou sua própria orquestra, a Orquestra Virtuosi27, formada 

pelos próprios convidados solistas e cameristas (integrantes de conjuntos de câmara) mais 

eventuais músicos  freelancers para completar o quadro. A despeito de implicações naturais 

que a direção artística gostaria de evitar – como o fato de os músicos convidados não poderem 

se reunir antes do festival para participarem de mais ensaios (devido ao proporcional aumento 

de  custo  na  hospedagem)  e  de  esses  mesmos  músicos  terem  de  estudar  tanto  as  obras 

orquestrais  quanto  as  que tenham de tocar  em conjuntos  de câmara  ou solo (dividindo a 

atenção nos estudos de repertório) – a experiência da direção artística forneceu formas de 

minimizar esses contratempos, providenciando partituras com antecedência e distribuindo as 

27 Uma orquestra de cordas até 2004. Desde 2005 atua como uma sinfônica completa, com todos os naipes.
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partes  entre  os  músicos,  por  exemplo.  Já  a  Mimo chegou a  trazer  a  Petrobras  Sinfônica, 

sediada  no Rio de  Janeiro,  para  participar  da  edição  de  2007,  mas  os  altos  custos  desse 

empreendimento  fizeram-na  optar  pela  Sinfônica  do  Recife  (que  já  havia  participado  da 

edição de 2004) do ano seguinte até 2008. A Mostra inclusive necessita de uma orquestra 

anual para servir de laboratório no Curso de Regência que ela oferece, dirigido pelo maestro 

Isaac Karabtchevsky.

Ambos  os  festivais  também abrem espaço  para  orquestras  sinfônicas  juvenis,  não 

profissionais, tanto no intuito de expandir o repertório sinfônico quanto no de dar visibilidade 

a elas no escasso cenário orquestral pernambucano28 – aderindo dessa forma a uma tendência 

em  alta  na  América  Latina,  de  valorização  de  orquestras  jovens  (inaugurada  e  liderada 

mundialmente pela  Fesnojiv,  Fundação do Estado para o Sistema Nacional  de Orquestras 

Juvenis e Infantis da Venezuela) e de retomada da educação musical infanto-juvenil. Assim, 

já participaram da Mimo a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de 

Música, a Orquestra Criança Cidadã Meninos do Coque e a Orquestra Sinfônica de Barra 

Mansa (quando esta era uma orquestra juvenil e não profissional); do Virtuosi, participou a 

Orquestra Jovem de Pernambuco, que eventualmente assumiu o nome de Camerata Armorial. 

A viabilidade dessa iniciativa mostra-se na economia de cachês, transporte e alojamento.

Um segundo aspecto intrínseco dos festivais estudados está no uso da cidade sede não 

somente como base logística, mas sobretudo pelos seus atributos turísticos, pois a produção 

dos eventos leva em conta o calendário e o patrimônio cultural de suas respectivas cidades 

sedes, corroborando uma tendência dentro do campo da Economia da Cultura. Conforme Paul 

Tolila constatou, os gastos com a cultura, simultaneamente,  “permitem valorizar a atração 

turística da cultura e do patrimônio,  [...] engendram uma série de consequências benéficas 

para a economia e o desenvolvimento local [...] e estabelecem relações estreitas com a oferta 

privada e o consumo do mercado cultural”, além de que tais gastos, quando estimulados pelo 

governo federal, exercem efeito impulsionador nos gastos culturais de estados e municípios 

(2007: 75-79.). Ainda segundo o autor, a exigência do público por eventos culturais tende a 

corresponder aos investimentos em cultura realizados pelo governo, principalmente se uma 

localidade turística  oferece periódica e notoriamente uma programação cultural  e artística, 

proporcionando a aquisição de “mais-valia cultural”:

28 A única orquestra profissional em atividade em Pernambuco é justamente a Sinfônica do Recife.
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O desafio econômico da cultura está ligado em grande parte à sua capacidade de ser 
transformada  em  turismo.  Isso  vale  particularmente  para  o  patrimônio  e  para  os 
eventos como os festivais. A riqueza e a disseminação da oferta patrimonial e festiva 
no conjunto do território correspondem à expectativa do público. (Tolila, 2007: 75, 
grifos do autor)

No caso da Mimo, boa parte dos produtores, da direção, da assessoria de imprensa e 

dos jornalistas convidados vêm de fora de Pernambuco, o que, se comparado ao Virtuosi – 

cuja direção, equipe de produção e assessoria de imprensa têm base no Recife – denota um 

claro  aumento  de  despesas.  Outro  fator  que  faz  com  que  os  gastos  com hospedagem e 

alimentação acabem-se tornando mais inflados é a realização do festival no Sítio Histórico de 

Olinda,  zona urbana de maior  valorização no preço de serviços devido a sua importância 

histórico-turística.  Embora  a  Mostra  pudesse dirimir  gastos  montando  a  base logística  no 

Recife, a direção executiva decidiu “ambientar” todo o pessoal de produção e imprensa, e em 

particular  os  músicos  convidados,  na  própria  cidade,  em  função  dos  atributos  turísticos 

olindenses e da possibilidade de integrar músicos e público a eles, conforme explica a diretora 

executiva Lu Araújo:

Temos custos altos com passagens aéreas, hospedagem e alimentação, itens bem caros 
numa cidade como Olinda, pequena e voltada apenas para o turismo. Gasto em média 
em Olinda, com cada participante de alimentação por dia, de R$ 60,00 a R$ 70,00, 
pois os únicos restaurantes da cidade que podem atender o evento são restaurantes 
especiais  e  por  isso  caros.  Poderia  abrir  mão de  deixar  os  músicos  em Olinda  e 
hospedá-los em Recife, por exemplo, onde teria uma oferta maior de restaurantes e 
hotéis.  No entanto,  entendo que o charme da Mimo está  no fato de acontecer  um 
evento desta magnitude numa cidade pequena e aconchegante, onde os artistas podem 
se encontrar e trocar experiências, fazer negócios. Fora isso, todos estão em contato 
com o público, ao subir e descer as ladeiras, ao frequentar os restaurantes, ao fazer 
compras. Esse ambiente de festival fica muito bom lá e, apesar de reclamar a cada ano 
da falta de um maior apoio da rede local, acho que seria muito ruim fazer essa opção 
[montar base logística no Recife] e decido sempre por manter o evento com essas 
características. (Araújo, Depoimento dado ao autor em entrevista via e-mail, 2010)

A  diretora  executiva  da  Mimo  também  ressalta  os  gastos  com  a  infraestrutura 

necessária para preparar as igrejas de acordo com a proposta estética de decoração do festival 

(um diferencial  intrinsecamente relacionado à conciliação da concepção do evento com os 

atrativos turísticos locais) e de acordo com os preparos da Etapa Educativa – fatores ambos 

que antecipam a discussão sobre diretrizes de direção artística e estratégias de comunicação 

que será levantada posteriormente:
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Encontro  um local  pelado  e  preciso  vesti-lo  com o  padrão  da  Mimo:  praticáveis 
(palcos), sonorização, iluminação especial para a parte interna e externa das igrejas, 
aluguel  de  cadeiras,  geradores,  telões,  grades,  ventiladores  etc...  [...]  Muitas  vezes 
também  tenho  altos  custos  para  fazer  hoje  toda  a  produção  numa  igreja  que  só 
receberá um concerto, pois no outro dia contemplo outra. Fixas, eu só tenho a Sé e o 
Seminário  [de Olinda],  as  outras  são  montadas  quase  diariamente  para  receber  os 
concertos.
Além disso, tenho que estruturar toda a Etapa Educativa, inclusive os locais onde ela 
se realiza. Todo o processo [de inscrição] da Etapa Educativa é feito pela internet. 
Preciso de um site ágil, de fácil utilização pelos alunos e temos todo o trabalho de 
organização  destes  dados  e  seleção  [...].  Para  se  chegar  a  isso,  trabalhamos  a 
comunicação  com  escolas  e  universidades  de  música  do  Brasil  inteiro.  Fazemos 
contatos, preparamos material gráfico exclusivo e enviamos pelo correio para todas 
essas instituições. Disparamos inúmeros e-mails para os alunos dos anos anteriores e 
trabalhamos  ano  a  ano  tentando  afinar  as  nossas  relações  com  o  Conservatório 
Pernambucano de Música, a UFPE e o CEMO [Centro de Ensino Musical de Olinda], 
além  das  orquestras  sinfônicas  do  Nordeste  e  dos  grupos/orquestras  populares  e 
escolas do interior de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Tenho 
uma produção exclusiva só para cuidar disso, com coordenação didática, um núcleo de 
professores  que  se  reúne  com  freqüência,  com  produtores  executivos  e  vários 
assistentes  para  fazer  a  coisa  acontecer.  (Araújo,  Depoimento  dado  ao  autor  em 
entrevista via e-mail, 2010)

O Virtuosi tem preocupações logísticas análogas, mas com outro intuito:  criar uma 

proximidade dos músicos com os diretores do festival, e não dos músicos com a cidade, já que 

o Virtuosi funda-se no ambiente de cumplicidade entre os músicos convidados e a família 

Garcia. Assim, os músicos não ficam hospedados no Recife,  mas na orla de Jaboatão dos 

Guararapes,  próximos ao edifício  onde reside a  família  Garcia.  Contribui  para tanto – se 

tomarmos os parâmetros que justificam as ações logísticas da Mimo em Olinda – o fato de 

não haver concentração hoteleira no Centro do Recife, onde se situa o Teatro de Santa Isabel, 

nem  um  setor  histórico  contínuo  e  preservado  historicamente,  como  há  em  Olinda.  A 

Sociedade  Artística  Virtuosi  só  encontra  tais  condições  favoráveis,  sob  o  ponto  de  vista 

turístico, para trabalhar esse aspecto quando realiza o Virtuosi em Gravatá e o Virtuosi na 

Serra, em Garanhuns.

No que  tange  aos  gastos  com divulgação  (das  despesas  com peças  publicitárias  a 

assessoria de imprensa), observa-se uma aplicação bem maior de recursos por parte da Mimo, 

que  investe  em  assessoria  de  imprensa  de  abrangência  nacional  (incluindo  relatório  de 

clipagem29),  assessoria  de  imprensa  local,  hospedagem  e  alimentação  para  jornalistas 

convidados de fora de Pernambuco e anúncios em revistas de circulação nacional. O Virtuosi, 

segundo sua diretoria  artística,  abre mão de investir  em divulgação de forma tão incisiva 

quanto gostaria para que sejam programados mais concertos, isto é, há uma deliberada opção 

29 Levantamento de todas as ocorrências do nome ou marca do cliente da assessoria na imprensa escrita, podendo 
abranger as notícias e reportagens de interesse do cliente mesmo que não mencionem o nome dele.
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em se destinar mais verbas para cachês do que para divulgação. Já a Mimo, apesar de dispor 

de mais recursos, também toma decisões similares – cortando os recursos para assessoria de 

imprensa e publicidade, se necessário. No entanto, a Mostra reconhece que adotar a estratégia 

orçamentária oposta em anos recentes tem lhe trazido benefícios financeiros e de imagem:

Tenho tentado  fazer  um pouco  mais  de  investimentos,  visando a  atingir  os  meus 
objetivos  com  o  evento:  ter  visibilidade  nacional  e  poder  contar  com  outros 
patrocinadores nacionais. Como não dispomos de recursos para um grande plano de 
mídia nacional, contrato assessorias de imprensa grandes, que cuidam da divulgação 
nacional. Ou seja, centro fogo no retorno de mídia institucional, o que credencia o 
evento aos olhos do público, desperta o interesse dos artistas e deixa os patrocinadores 
felizes porque o evento tem repercussão nacional. Sempre tivemos cobertura nacional 
para a Mimo, mas em 2009 tivemos duas ou três matérias em O Globo durante o 
evento e isso é incomum. Também aconteceram matérias no Estadão, no Jornal do 
Brasil, na Folha, na Isto É, na Época, entre outras. Em 2009, passei a investir numa 
assessoria só para Pernambuco, para cuidar da imprensa local com mais propriedade e 
cuidado.  Essas  ações  somadas  significam  um  investimento  importante,  mas 
fundamental, que venho procurando reforçar a cada ano. Também tenho procurado 
incrementar as formas de comunicação local,  isso também é uma dificuldade, pois 
Olinda é uma cidade histórica e onde qualquer interferência precisa ser planejada e 
aumenta o valor das coisas: um banner não é só um banner, ele precisa ter um suporte 
adequado, que não danifique a cidade e que ao mesmo tempo, não seja agressivo com 
o conjunto arquitetônico. (Araújo, Depoimento dado ao autor em entrevista via e-mail, 
2010)

Considerando o exposto  até  aqui  neste  capítulo,  pode-se afirmar  que  o critério  de 

viabilidade financeira – ora subentendido como a adequação ou otimização de determinados 

itens de um orçamento pré-estabelecido dentro de um dado limite financeiro – nem sempre é 

seguido à risca pelos festivais estudados, pois a direção executiva de ambos os eventos julga 

que os investimentos para incluir uma orquestra na programação e para manter a proposta 

original  (de  cunho  turístico  ou  familiar)  dos  festivais  são  justificáveis  (mesmo  que 

remanejáveis  ou  reversíveis  em  tese  para  outras  finalidades)  por  oferecem  retorno 

institucional para os patrocinadores e para o próprio evento, além de atenderem à satisfação 

dos produtores nesse sentido – sendo, caso seja necessário para se atingir tal fim, sacrificados 

primeiramente os gastos com divulgação.

É curioso notar como nenhum dos dois investimentos característicos dos festivais em 

si, a presença de orquestra sinfônica e o uso da cidade sede como base logística, enquadra-se 

de  maneira  direta  nas  diretrizes  gerais  de  órgãos  governamentais  como a  Petrobras  ou  o 

Ministério da Cultura, nem nos parecem condições  sine qua non  por si sós, isto é, sem o 

desejo dos produtores. No entanto, eles favorecem de modo derivado a execução de outros 

objetivos culturais, a exemplo de: 
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- tornar de interesse público práticas fora da evidência do mercado e 

que contemplem a cultura brasileira – através do apelo a igrejas que 

constituem um patrimônio cultural à parte, como na Mimo, ou do valor 

agregado à uma marca, como no Virtuosi;

- abrir espaço para a ampliação das oportunidades de circulação e de 

fruição  dos  bens  culturais  nas  cidades  escolhidas,  o  que  tem  sido 

satisfatoriamente obtido nos festivais estudados, dada a continuidade de 

ambos;

-  consolidar  o  trabalho  de  resgate  do  acervo  imaterial  da  música 

brasileira, a partir do momento em que obras são comissionadas e/ou 

divulgadas  em  CD  pelo  Virtuosi  (e  para  tanto,  é  necessário 

eventualmente reunir uma orquestra sinfônica);

- foram que ambos os festivais estimulam a reflexão sobre a cultura e o 

pensamento brasileiros ao menos a partir  da cobertura oferecida pela 

imprensa,  mesmo  que  não  especializada,  como  veremos  no  sexto 

capítulo.

Passaremos  a  discutir,  no  capítulo  seguinte,  os  critérios  utilizados  no  âmbito  da 

direção artística – em particular o critério de prestígio artístico – e sua relação com os da 

direção executiva.
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4. Diretrizes de direção artística e a relevância do prestígio artístico

Em ações de divulgação publicitária ou midiática de eventos artísticos, os produtores 

(ou assessores de imprensa, publicitários etc.), via de regra, recorrem a imagens e lugares-

comuns quanto mais desejam atingir uma maior parcela de público. No caso de eventos de 

música clássica, é largamente aceita uma série de predicados associados a “gosto refinado” ou 

“elevação  de  espírito”  – sintetizada  no senso comum,  grosso modo,  pela  expressão  “boa 

música”. Decorreu desse pressuposto arraigado no senso comum, a necessidade de investigar 

que leque de fatores possibilitaria a realização de um evento de música clássica em particular 

e quais os predicados associados a tal evento. Neste capítulo analisaremos ambas as questões 

porque dizem respeito às decisões tomadas no campo da direção artística, isto é, às que se 

referem à definição dos artistas a serem convidados, da grade de apresentações e do repertório 

destas.

No  caso  do  Virtuosi,  a  própria  escolha  do  nome  do  festival  teve  uma  razão:  ela 

indicaria que os músicos convidados seriam eles mesmos o ponto central da construção de 

imagem e da estratégia de divulgação do evento, fato pouco comum na nominação de festivais 

de  música  clássica  –  pois  usualmente  estes  evidenciam  uma  personalidade  (Concurso 

Internacional  de  Piano  Frédéric  Chopin,  p.  ex.),  um  determinado  repertório  (Festival  de 

Música Antiga de Juiz de Fora) ou uma cidade (como é o caso da Mostra Internacional de 

Música em Olinda). Tal diferencial se soma a outro já mencionado, que também pouco se 

observa na produção de música clássica: uma rede de contatos de origem familiar.

O casal  de  produtores  e  os  filhos  (que  trabalham como  intérpretes  e  professores) 

convidavam, a princípio, músicos conhecidos deles mesmos: amigos e colegas de profissão, 

alguns dos quais participam das primeiras edições até hoje. Estes, por sua vez, iam indicando 

outros, de modo que o Virtuosi construiu uma rede de contatos que permitiu certa economia 

de  esforço  aos  produtores  na  sondagem  de  músicos  com  o  grau  de  qualidade  artística 

requerido para participar do festival, dado que os familiares auxiliam essa tarefa. Um segundo 

aspecto,  não  só  de  ordem  prática  mas  também  de  econômica,  encontra-se  no  ato  da 

comunicação  direta  com os  músicos  sondados,  devido  aos  laços  de  amizade,  evitando  o 

intermédio de agenciadores, sem os quais é possível acertar cachês acessíveis.

A Mostra Internacional de Música em Olinda – por sua vez e conforme antecipado no 

capítulo anterior – centra seu apelo nos atrativos geográficos e culturais particulares à cidade 
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onde é realizada, tanto que, ano após ano, o logotipo do festival enfatiza o casario do sítio 

histórico de Olinda, quando não alguma de suas igrejas. Estas assumem um crucial papel na 

organização da agenda de concertos do festival em virtude das escolhas que a direção artística 

têm de fazer, ajustando a cada edição a quantidade de igrejas disponíveis, sempre alterada, à 

de atrações convidadas, tendo em mente subvariáveis como o horário das missas, a quantidade 

de apresentações diárias, a previsão de público para cada atração e a adequação idealizada de 

cada atração a determinada igreja, isto é, a adequação entre igreja e intérprete(s).

Quanto à data dos festivais, os idealizadores e produtores do Virtuosi – Rafael Garcia 

e Ana Lúcia Altino Garcia – definiram que ele aconteceria nos meses de dezembro porque 

este mês coincide com as férias de trabalho de seus filhos Leonardo Altino e Rafael Altino. Já 

a Mimo optou pelo mês de setembro, sempre em torno do feriado do Dia da Independência, 

em virtude do fluxo turístico da cidade e da falta de um evento musical de grande porte no 

segundo semestre em Olinda, que geralmente fica atrelada às festividades carnavalescas na 

primeira metade do ano30.

Assim,  perpassaremos  neste  capítulo  as  estratégias  de definição  de repertório  e  as 

particularidades da direção artística do Virtuosi e da Mimo, dentro do contexto do mercado de 

bens simbólicos conceituado por Pierre Bourdieu e das práticas de consumo do público ligado 

à  música  clássica.  Os  dados  estatísticos  sobre  obras  e  compositores  foram  levantados 

consultando o programa oficial de concertos; e as informações sobre a produção dos eventos, 

em entrevista com a direção artística de ambos.

É  tendência  dos  festivais  de  música  clássica  nos  últimos  anos  no  Brasil,  por 

necessidade de adequação à conhecida Lei Rouanet, conceber sua programação e estratégias 

de  divulgação  levando  em  consideração  o  público  sem  pleno  conhecimento  de  música 

clássica,  fazendo  coexistir  os  campos  que  Bourdieu  distinguiu  no  mercado  de  bens 

simbólicos:  o  da  produção dos  bens  eruditos e  o  da  produção da  indústria  cultural.  No 

primeiro campo, segundo o teórico francês, os  produtores são também público-alvo, pois a 

produção dos bens eruditos busca fornecer a si mesma seu próprio mercado e depende de um 

sistema de ensino que opere como instância de legitimação; no segundo, os produtores têm 

como  público-alvo  a  população  em  geral,  a  quem  não  se  pode  requerer  a  priori um 

aprendizado específico para compreender os produtos oferecidos.

30 Como se pode conferir em depoimentos e matérias no blog do festival: http://www.blogmimo.blogspot.com/ 
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Sob um crucial aspecto, é possível dizer que a programação de música clássica em 

Pernambuco ainda não obteve consolidação dentro da indústria cultural, considerando-se que 

o público local não se dispõe sempre a pagar para assistir a concertos (salvo exceções, como 

um  concerto  da  Orquestra  Sinfônica  do  Estado  de  São  Paulo  em  2008,  no  Centro  de 

Convenções ou um recital de Nelson Freire, pianista mineiro de renome mundial). Professora 

Ana Lúcia Garcia, diretora executiva do Virtuosi, resume esse ponto – “Acho que o público, 

independente da faixa social ainda espera muito do governo quando se trata de cultura erudita, 

especialmente no caso de concertos” (Altino Garcia, Depoimento ao autor via e-mail, 2010) – 

mas também faz uma óbvia ressalva, remetendo a artistas plenamente inseridos na indústria 

cultural: “Claro que para ‘estrelas’ – se trouxéssemos um Yo-Yo Ma ou, antigamente, um 

Pavarotti – o público estaria pronto para pagar” (Id. Ibid.).

Daí que, ao montar uma programação, os produtores de eventos tenham de recorrer a 

um fator que equipare atrações não conhecidas (ou não tão conhecidas) do público às que ele 

já conheça através da mídia. E esse fator é a qualidade artística, ou relevância artística31, que 

vem a ser a condição que justifique a presença de determinado artista ou grupo em um evento 

em função de seu currículo, sua projeção internacional e sua fortuna crítica, em suma, de seu 

prestígio  adquirido.  A Mimo  e  o  Virtuosi,  em particular,  reservam às  atrações  que  seus 

diretores artísticos e executivos julgam de maior prestígio o horário mais nobre de cada noite, 

posto que durante a maior parte da duração de ambos os festivais há mais de um concerto por 

dia – e muitas vezes em horários coincidentes, como se observa nas apresentações da Mimo 

que ocorrem mais cedo, com início até às 19h30.

É  recorrente,  para  enfatizar  a  qualidade  artística,  o  apelo  maior  à  projeção 

internacional do(s) músico(s) convidado(s). A Mimo, por exemplo, confiou quatro de seus 

cinco “concertos nobres” (termo nosso) da edição de 2009 – isto é, os concertos marcados 

para às 20h30 – a atrações com atuação extensa no exterior, quando não estrangeiras. Uma 

parcial exceção coube à Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e ao pianista Luiz de Moura 

Castro,  este  de projeção internacional  não comparável  a dos demais  selecionados para os 

concertos nobres, mas reconhecido intérprete de Mozart e Beethoven. O mesmo se deu no 

Virtuosi 2009, onde a única atração sem destaque para o lado internacional dos artistas foi a 

estreia de uma ópera, Dulcineia e Trancoso, de autoria de Eli-Eri Moura e W. J. Solha.

31 A despeito de significarem duas coisas diferentes,  relevância  e  qualidade  serão colocados doravante como 
sinônimos entre si e de prestígio, pela relação direta mútua quando se discute competências artísticas.
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Fica pressuposto,  até  no nome de ambos os festivais,  que eles são de abrangência 

internacional; porém, como eles também abrem espaço para artistas e grupos ainda em fase de 

ascensão,  ou  então  em projeção  mais  acentuada  dentro  do  país,  estes  acabam ocupando 

horários “menos nobres”, a não ser por algum aspecto que os produtores dos eventos queiram 

destacar,  como  citado  no  parágrafo  anterior.  Vale  mencionar,  quanto  ao  repertório  dos 

concertos, que eles são definidos pelos músicos convidados, e não pelos produtores junto com 

a grade de programação, embora haja ocasiões em que estes se sintam à vontade para expor 

uma eventual preferência32. A questão do repertório e de sua influência na programação de 

festivais de música clássica será estudada no capítulo adiante por ser um fator independente, 

porém guardando  uma  semelhança  inata  à  que  se  vê  na  qualidade  artística:  enquanto  o 

prestígio  nesta  é  aplicado  aos  intérpretes  [vivos],  no  repertório  tende  a  ser  dirigido  aos 

compositores (grande parte falecida, dentre os mais executados).

No  Virtuosi,  considerando  que  os  músicos  convidados  passam  pelo  referendo  da 

mencionada  rede de contatos  familiar,  o  principal  critério  para a  produção do festival  ao 

convocá-los  (mais  do  que  a  projeção  internacional)  é  a  citada  qualidade  artística,  como 

reforça a diretora executiva do festival: “Realmente, isso para nós é um ponto crucial. Não 

podemos  permitir  nenhum  deslize  e  só  apresentamos  grandes  artistas  nacionais  e 

internacionais,  artistas  competentes,  capazes  de  ser  apresentarem  em  qualquer  sala  de 

concerto do mundo”. Da mesma forma, afirma André Oliveira, diretor artístico da Mimo ao 

lado de Lu Araújo:

O som que desejamos define o formato geral da grade. Também utilizamos critérios 
como: a qualidade da execução musical por parte dos músicos/solistas [grifo nosso] e 
a contratação de atrações exclusivas que só a Mimo apresenta na região Nordeste ou 
mesmo no  Brasil  [...].  Achamos  sempre  importante  a  presença  de  uma  orquestra 
sinfônica estabelecida (como a Petrobras Sinfônica ou a do Recife) e de uma jovem 
(Sinfônica de Barra Mansa ou a do Conservatório Pernambucano). Buscamos também 
equilibrar a presença da música instrumental, jazz, erudito e popular instrumental e 
promover um festival amplo, que apresente diversidade estilística e que seja instigante 
para o público. [...] Pensamos ainda na combinação da música com a arquitetura das 
igrejas e no clima emocional que alguns concertos carregam. (Oliveira, Depoimento 
ao autor via e-mail, 2010)

Evidenciam-se  nessa  declaração  dois  pontos  quanto  às  normas  de  produção  e 

avaliação do campo de produção erudita conforme postulado por Bourdieu. O primeiro é que 

32 Como, notadamente, na primeira vez em que o trombonista sueco Christian Lindberg participou do Virtuosi, 
em 2007, e lhe foi pedido de antemão pelos produtores para que tocasse o primeiro concerto para trombone e 
orquestra do compositor sueco Jan Sandström, chamado a  Odisséia de uma motocicleta, em razão de um dos 
patrocinadores do evento ter sido uma fábrica de componentes para motocicletas.
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o campo  de produção erudita  tende  a  produzir,  ele  mesmo,  tais  normas  e  os  respectivos 

critérios de avaliação; o segundo, que, nesse campo, produtores são ao mesmo tempo clientes 

privilegiados  e  concorrentes,  pois,  pelo  poder  de  que  dispõe  para  definir  as  normas  de 

produção e os critérios de avaliação de seus produtos, o campo de produção erudita estimula 

nele  mesmo  a  concorrência  pela  legitimidade  cultural.  Em  outras  palavras,  o  campo  de 

produção erudita não enxerga concorrência ou pressão vinda do campo de produção popular.

No caso do primeiro  ínterim aplicado ao Virtuosi,  a  qualidade artística é  atestada 

intuitivamente  pela  avaliação  dos  produtores  do evento,  porque são músicos  de formação 

conservatorial, e também pela confiança nas indicações dos familiares e amigos, respaldada 

pela mesma legitimação inter pares (Bourdieu, 2005: 116 et. Seq.). Essa legitimação oferece 

ao público uma antecipada certeza de que os músicos que se apresentam em um festival como 

o Virtuosi e a Mimo correspondem ao que de melhor podem ouvir, tal como se depreende de 

um depoimento do compositor russo Igor Stravinsky:

Em cada  período,  a  formação  de  uma  elite  nos  deu  essa  garantia  antecipada  em 
matéria de relações sociais, permitindo plena confiança nos músicos desconhecidos 
que se nos apresentam sob a égide daquele comportamento sem falhas que a educação 
proporciona. Quando falta uma garantia desse tipo, nossas relações com a música são 
sempre insatisfatórias. (1996: 120)

Quanto  à  concorrência  entre  produtores  eruditos,  ela  diz  respeito  às  atrações 

exclusivas que eles tentam trazer para seus respectivos  festivais.  Não há competição com 

produtores de música popular ou não-privilégio de atrações dessa área na Mimo enquanto no 

Virtuosi poucos músicos de fora do universo erudito são convidados para o evento – salvo 

exceções justificadas circunstancialmente – por quase não haver espaço para o repertório não 

erudito no festival, fazendo com que a concorrência pela participação se dê entre os próprios 

músicos da esfera erudita. No entanto, o aval dos produtores de ambos os festivais depende de 

um segundo fator primordial já comentado: a viabilidade financeira.

4.1 As articulações da Mimo e do Virtuosi com os valores do campo de produção musical  

erudita

O Virtuosi e a Mimo, como talvez os demais festivais de música clássica no Brasil, 

depende do patrocínio de empresas e dos poderes públicos. Tomando por pressuposto que o 
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patrocínio  privado  quase  sempre  é  obtido  via  Lei  Rouanet,  através  da  qual  as  empresas 

abatem do imposto de renda o valor destinado às atividades culturais, o poder público acaba 

sendo o maior financiador do ramo, mas os imperativos de mercado podem tomar vulto e 

interferir de alguma forma. Um desses imperativos, por exemplo, comprometeu severamente 

o Virtuosi no ano de 2008: a Petrobras – que havia anunciado, a princípio, patrocínio no valor 

de  aproximadamente  novecentos  mil  reais,  a  ser  efetuado  por  uma  de  suas  empresas 

subsidiárias – declinou e o orçamento inicial, previsto em mais de um milhão de reais, ficou 

então em cerca de duzentos mil mais apoio de mídia e hospedagem.

Comparando a programação do Virtuosi 2007, bem mais vultoso, com o Virtuosi 2008 

(Tabela 3) é possível dimensionar o impacto causado pelo corte financeiro. Os 32 concertos 

acontecidos nos sete dias da edição de 2007 (27 exclusivamente de repertório erudito, pois 

pela primeira vez o festival incluiu apresentações de jazz e tango) reduziram-se a 15, nos 

cinco dias da edição de 2008. Os sete cantores solistas e 26 instrumentistas chamados em 

2007  diminuíram  para  um  cantor  e  17  instrumentistas  em  2008.  Em  2009,  houve  uma 

recuperação, pois o número total de solistas subiu para 22 e o de concertos para 21.

A orquestra sinfônica formada anualmente pelos convidados do festival e reforçada 

com músicos  locais,  a  Orquestra  Virtuosi,  apresentou-se  apenas  como  uma  orquestra  de 

cordas; e uma jornada de 24 horas seguidas de música, batizada de Virtuosi pela paz (cuja 

quantidade de concertos está inclusa no total de 32 mencionado), não pôde ter sua segunda 

edição realizada em 2008, sem falar que dos 15 concertos do ano anterior, um terço fez parte 

do I Festival de Música Iberoamericana – atrelado ao Virtuosi, mas com patrocínio à parte e 

sem reedição a partir de 2008.

Paralelamente,  observa-se  uma  queda  do  número  de  grupos  convidados  para  se 

apresentarem como tal, recorrendo o festival à Orquestra Virtuosi e à Orquestra Jovem de 

Pernambuco,  dirigidas  pelo próprio diretor  artístico,  Rafael  Garcia,  fora aos  conjuntos de 

câmara formados pelos solistas convidados. A rede de contatos familiar que sustém o Virtuosi 

ajudou a superar as dificuldades do ano de 2008, pois alguns músicos diminuíram o cachê 

significativamente em função da amizade com os produtores. A adaptação do Virtuosi para 

um  ambiente  mais  intimista  também  contribuiu  para  a  amenização  do  impacto,  sendo 

mantidas algumas das atrações inicialmente previstas. Ponto de destaque dentre as decisões de 

direção  artística,  tanto  no  Virtuosi  como  na  Mimo,  é  a  escolha  de  uma  personalidade 

homenageada a cada edição.
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Virtuosi 2007 Virtuosi 2008 Virtuosi 2009
Solistas cantores 7 1 7
Solistas instrumentistas 26 17 15
Outros (atores, dançarinos 
etc.) 1 narrador 0

8 dançarinos e 
1 diretor

Grupos instrumentais 5 3 1
Grupos corais 2 0 033

Tabela 3 – Músicos e conjuntos musicais convidados para o Virtuosi de 2007 a 2009

Renato Ortiz (2003: 190) enfatiza que o campo de produção erudita se autonomiza 

parcialmente,  mas  não  totalmente,  em  relação  ao  da  indústria  cultural,  devendo  assim 

considerarmos como imprópria “uma nítida separação entre um pólo de produção restrita e 

outro  de  produção  ampliada”.  Esse  ponto  nos  remete  a  outro  aspecto  das  estratégias  de 

divulgação  do  Virtuosi  e  da  Mimo,  onde  identificamos  aí  dois  pontos  sintomáticos  que 

caracterizam práticas da indústria cultural: a ênfase na divulgação do nome nos intérpretes em 

lugar dos compositores, como dito no início deste capítulo, e a escolha de uma personalidade 

homenageada a cada edição dos festivais.

No  Virtuosi  e  nos  concertos  de  música  clássica  da  Mimo,  porém,  a  ênfase  nos 

intérpretes não é observada junto a outra prática correlata e presente na indústria cultural, a de 

obras produzidas para o público e definidas por ele – chamando aqui a atenção para o fato de 

que tal prática perdeu-se severamente na música clássica, sendo esse público demandador de 

obras formado atual e majoritariamente pelos próprios compositores e intérpretes – embora 

haja  em  contrapartida  um  esforço  no  intuito  de  que  as  obras  produzidas  no  campo  de 

produção erudita não sejam mais tomadas como “puras”, “abstratas” ou “esotéricas”. Esse 

esforço,  no Virtuosi,  é  sobretudo personificado na figura de um mestre  de cerimônias,  o 

violista paulistano Marcelo Jaffé, que realiza as preleções dos concertos dos horários nobres 

do festival.

Tal caso de autonomização, isto é, tal caso da proeminência do intérprete ante a lacuna 

de um repertório definido pelo público, tem sido praxe em eventos de música clássica nas 

últimas décadas. Uma outra prática, à qual o Virtuosi e a Mimo recorrem esporadicamente e 

que transita entre as esferas da indústria cultural e de produção erudita, está na programação 

de peças consagradas da música popular em arranjos orquestrais ou, ao contrário, no arranjo 

de obras eruditas tocados por conjuntos de frevo, jazz ou forró, por exemplo. Esse expediente 

33 Nesse ano, o Virtuosi fez seleção para formar o próprio coral.
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visa a mostrar que determinado compositor ou intérprete de música popular dominaria (ou 

transitaria) pelas linguagens e técnicas mais peculiares à música clássica sem se desvencilhar 

de suas referências da música popular, como se essas duas esferas fossem estanques ou não se 

mesclassem.

Mais  concretamente,  ambos  os  festivais  estudados  ostentaram  essa  orientação  ao 

tomarem ações tal  qual, por exemplo,  a escolha de Maestro Duda como homenageado do 

Virtuosi 2006 ou como compositor residente da Mimo 2009. Mas o citado expediente também 

se presta à intenção de supostamente acessibilizar a música clássica através de seu diálogo 

com linguagens  da  música  popular.  Duas  iniciativas  nesse  sentido  ocorreram  na  Yellow 

Lounge, durante o Virtuosi 2007, e na Petrobras Lounge, na Mimo 2007, que consistiram em 

dois ambientes informais para fruição de música clássica, o primeiro dos quais conduzido por 

dois  VJs  que  exibiam  vídeos  tendo  como  suporte  sonoro  vinis  de  música  clássica.  A 

afetividade mais abrangente da música popular junto ao público brasileiro exerce um papel 

similar a do repertório standard junto aos ouvintes de música clássica em geral, tema este que 

veremos no capítulo a seguir.

Como pontuou Bourdieu, as obras do campo de produção erudita são acessíveis a um 

público reduzido e sua recepção (subentendendo recepção dos códigos racionais da música) 

dependeria do nível de instrução dos receptores (2007: 40). Esse é um pressuposto que tem 

sido diluído – ou contornado, talvez – pelos produtores do campo erudito em geral, em prol da 

própria sobrevivência desse campo no contexto atual da economia da cultura, ou seja, aposta-

se  que  não  é  mais  imprescindível  que  os  receptores  dominem a  decodificação  das  obras 

eruditas e se disponham, a priori, a adquirir tal código. Notadamente, uma das características 

da  presença  de  um público  não  afeito  à  música  clássica  em Pernambuco  reside  no  não 

atendimento a regras de etiqueta tidas como universais em salas de concerto,  como o não 

aplauso entre movimentos de peças sinfônicas e camerísticas.

De toda forma, esse pressuposto não foi abandonado, até porque a formação musical 

também prezada pelos festivais estudados e o próprio público  habitué  de música clássica o 

reafirmam por si. Deve ser lembrado que o Virtuosi e a Mimo promovem um concerto de 

longa duração pelo menos uma vez a cada edição, direcionam atrações paralelas a músicos, 

como workshops com os artistas convidados, e não hesitam em abrir espaço para a produção 

musical  erudita  nacional  e  contemporânea,  o  que confirma o lugar  de ambos os festivais 

dentro do campo de produção erudita. Para se adequar melhor ao campo da indústria cultural 
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e captar recursos, a atitude de homenagear artistas de fora do círculo erudito pareceu ter sido 

eficiente, considerando que os artistas eruditos deixaram de ser focados nos últimos anos.

Os primeiros homenageados do Virtuosi foram o maestro gaúcho Vicente Fittipaldi, 

um dos fundadores da Orquestra Sinfônica do Recife, em 2000; a pianista recifense Josefina 

Aguiar, em 2001; a Semana de Arte Moderna, em 2002 (a única vez em que se prestou tributo 

a um evento e não a uma pessoa); o compositor erudito recifense Marlos Nobre, em 2003; o 

violoncelista Antonio Meneses, em 2004; e o compositor erudito caruaruense Clóvis Pereira, 

em 2005, o último da “leva erudita”. Em 2006, a escolha de Maestro Duda, um dos grandes 

expoentes vivos do frevo de rua, marcou a mudança de paradigma das homenagens, que se 

estenderam ao escritor Ariano Suassuna em 2007 e ao percussionista Naná Vasconcelos em 

2008.

Mesmo assim, prevaleceu no Virtuosi a iniciativa de valorizar as obras para orquestra 

de Maestro Duda e Naná Vasconcelos e a composição de uma obra inédita de Marlos Nobre 

para  Ariano  Suassuna,  o  Frevo  n°  2,  para  piano,  mostrando  o  quanto  ainda  emanam os 

padrões da arte erudita. Já a Mimo, pelo seu perfil mais eclético, confortavelmente tem se 

pautado por escolher, para ocupar o posto de compositor residente do festival, nomes da MPB 

que tenham trânsito pela música orquestral; assim, a produção do evento confiou o convite a 

Egberto Gismonti em 2008, Maestro Duda em 2009 e Wagner Tiso em 2010, ainda que o 

festival não tenha restrição a compositores do meio erudito em si e cogite convidar algum 

destes para as próximas edições.

O depoimento de professora Ana Lúcia Garcia confirma o enfoque mais propenso à 

música clássica,  no caso das variáveis  que pesaram para o convite  e homenagem a Naná 

Vasconcelos em 2008:

Já  há  vários  anos  que  estávamos  querendo  que  ele  participasse  do  Virtuosi. 
Consideramos  Naná  um  grande  músico  e  sempre  quisemos  que  ele  mostrasse  a 
Pernambuco o que faz lá fora, não aqui. Não o carnaval, mas seu virtuosismo, sua  
musicalidade, sua criatividade. Lamentamos profundamente não ter conseguido fazer 
exatamente o que gostaríamos [um concerto com orquestra sinfônica completa tendo 
Naná Vasconcelos como solista], por conta da redução dos custos, mas de alguma 
maneira  mostramos  um  Naná  diferente.  Os  músicos  ficaram  extasiados!  (Altino 
Garcia, Depoimento ao autor por e-mail, 2010, grifos meus).

Pode-se entrever  na declaração  o quanto da lógica  do campo de produção da arte 

erudita emerge dos critérios de julgamento da produção do evento. Mesmo assim, há uma 

uma dupla distinção interna quanto ao status de Naná Vasconcelos como músico: se, por um 
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lado, o citado músico tem reconhecimento internacional e livre trânsito no meio jazzístico, da 

world music e da música instrumental brasileira, universos eruditos em relação ao grosso da 

música  popular,  por outro,  porém, essas prerrogativas  – isto é,  a  experiência  em diversas 

searas musicais – são utilizadas para justificar sua inclusão em um festival de música clássica 

em virtude da ausência de educação conservatorial do artista, que permanece como principal e 

inabalável requisito para os virtuoses atuantes em salas de concerto.

No que tange ao âmbito da recepção, embora esteja subentendido que o público do 

Virtuosi e da Mimo tivesse não só a afinidade com as técnicas e a estética das obras, mas 

soubesse também identificá-las (pois, como falamos, esses preceitos são pressupostos para a 

fruição das obras legítimas,  segundo Bourdieu),  não é possível  afirmar  qual  o público de 

ambos os festivais especificamente,  pois nunca foi feito um levantamento estatístico desse 

item.  Professora Ana Lúcia Altino Garcia corrobora que o público de festivais  de música 

clássica  locais  é  heterogêneo  e  ainda  inquantificado,  citando  também uma  certa  falta  de 

disposição em se pagar para ver eventos do gênero:

Acho que o público é  simplesmente  um público maravilhoso formado por jovens, 
idosos,  profissionais,  estudantes,  por vários  tipos de pessoas.  Quando cobramos (e 
acho justo que se cobre) preços acessíveis, temos um público às vezes mais restrito no 
sentido de camada social. Quando fazemos gratuito como foi o X Virtuosi, em 2007, e 
como tem sido o Virtuosi em Garanhuns (desde 2005), temos um público enorme: 
muitos jovens e gente de todas as classes sociais. Acho que a música clássica é das 
poucas coisas que atinge a população de qualquer classe social. A Sinfonia nº 5 de 
Beethoven, um ‘hit’ com mais de 200 anos é recebida igualmente tanto pela população 
mais simples e mais desprovida de cultura como pela mais sofisticada e intelectual. 
(Altino Garcia, idem)

A Mimo dispõe de estatísticas de público desde seu surgimento (vide Tabela 4) e, 

mesmo nunca tendo feito  uma pesquisa  de opinião,  consegue ter  uma  ideia  geral  de  seu 

público médio, conforme relatado pelos seus produtores, com o adendo de que não se trata de 

um perfil baseado em estatísticas. Segundo eles, trata-se de pessoas de ambos os sexos, de 

todas as faixas etárias, de diferente poder aquisitivo, moradores de regiões metropolitanas, 

além de eventuais turistas internacionais. “Percebemos que o público é bastante interessado 

em cultura,  história,  arquitetura,  música  clássica,  instrumental  e  contemporânea.  E  ainda, 

profissionais ligados à arte e à pesquisa”, complementa Lu Araújo (depoimento dado ao autor 

via e-mail, 2010).

Ponto importante é que, seja na Mimo, seja no Virtuosi, o público entra em contato 

poucas vezes com a produção dos eventos para pedir a vinda de determinados artistas ou a 
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execução  de  obras  ou  compositores  de  seu  agrado.  A  produção  da  Mimo  em particular 

comenta que esse aspecto “não acontece com muita frequência e nem é fator determinante na 

programação. Com isso entendemos que o público acata bem as proposições e a abrangência 

do  festival”.  É  nessa  altura  que  emerge  a  discussão  sobre  como  um  repertório  atua  na 

fidelização  de  um público  e  qual  o  peso  que  ele  tem por  si  só  para  tornar  um festival 

independente  ou  menos  dependente  dos  outros  dois  fatores  –  viabilidade  financeira  e 

prestígio artístico. Mais especificamente indagamos em que medida se observa a presença 

exercida pelo repertório que podemos chamar de standard, isto é, de padrão, por conta de sua 

disseminação pela indústria fonográfica e da importância central dos respectivos compositores 

na História da Música.

Ano Espectadores

2004 5 mil

2005 12 mil

2006 16 mil

2007 25 mil

2008 42 mil

2009 70 mil
Tabela 4 – Público frequentador da Mimo, ano a ano34

Concluímos  neste  capítulo  que  o  prestígio  artístico  funciona  como  um  elemento 

fundamental de definição da programação dos festivais estudados, aplicado não só à música 

clássica mas também à música popular (ainda que tenha uma influência mais significativa em 

eventos de música clássica e jazz), porém a análise não nos permitiu saber em que medida 

esse critério seria tão determinante  dentro de um contexto de cobrança de ingressos. Para 

resumir em uma simples questão esse ponto em aberto, a pergunta seria: até que medida o 

prestígio artístico e o repertório standard seriam suficientes para impelir o público a pagar 

para estar em determinadas apresentações dos festivais estudados? Afora isso, pensamos que 

tem sido operada pelos produtores uma eficiente articulação do critério de prestígio artístico 

de modo a ressaltar  tanto o discurso de competência  profissional dos músicos convidados 

quanto a agregação de valor aos próprios festivais por intermédio de fatores salientados no 

capítulo anterior: rede de contatos familiar-musical e cidade de atrativos turísticos.

34 Estatísticas fornecidas pela direção executiva da Mimo.
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5. O repertório standard como guia primordial do gosto do público

Uma espécie de tríade suprema da música clássica, composta de um representante de 

cada um dos três períodos tidos como o dos “tempos áureos” da música de concerto, parece 

manter  condicionada  até  hoje  a  audição  das  plateias  majoritárias  do  mundo  inteiro  à 

apreciação  do gosto vigente  nos séculos  XVIII e XIX. Bach, Mozart  e Beethoven e seus 

contemporâneos  têm garantido seu vigor graças principalmente à educação conservatorial, 

que  tomou  as  obras  do  barroco,  do  classicismo  e  do  romantismo  como  referenciais 

“universais”  de  música  de  qualidade  tanto  para  quem ouve como para  quem toca,  como 

aponta Felipe Trotta:

Basta olharmos para a teoria musical ensinada nas escolas de música e conservatórios 
ao redor do mundo para constatarmos a importância desses autores referenciais [...]. 
Assim,  o  repertório  consagrado  funciona  não  só  como  um  poderoso  reforço  de 
elementos musicais reconhecidos como de alta qualidade, mas também como eixo de 
legitimação de um conjunto de autores tomados como “mestres” imortais da história 
da música. (Trotta, 2009: 4-5) 

Acontece na música clássica o mesmo que na arte erudita  em sentido amplo,  cuja 

influência no gosto geral, segundo Bourdieu, se dá por instituições de legitimação paralelas às 

de educação formal, algo que poderia ser descrito de forma mais abrangente – remetendo à 

atuação da cultura  em sentido amplo – pelas palavras de Igor Stravinsky,  ele  mesmo um 

representante inequívoco da arte musical erudita: “É a cultura que põe em evidência o pleno 

valor do gosto, dando-lhe chance de provar sua importância simplesmente exercendo-o. O 

artista impõe uma cultura a si mesmo e acaba impondo-a aos outros. É assim que a tradição se 

estabelece” (op. cit.: 58).

Essa tradição, historicamente estabelecida e retroalimentada pelas classes de suficiente 

poder aquisitivo para ter acesso à “educação paralela” (conservatórios, escolas de arte etc.), 

corrobora as observações do compositor russo (id.: 14) ao antecipar Bourdieu na constatação 

de que a arte e o consumo artístico estão predispostos a desempenhar, independente de nossa 

vontade e  saber,  uma função social  de legitimação das diferenças  sociais  – posto que os 

ouvintes que recebem educação artística à parte dispõem dos meios intelectuais de decodificar 

a linguagem, as técnicas e as intenções estéticas e/ou pessoais que se encontram subjacentes à 

audição musical:
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[...]  o  ouvinte  era  chamado,  de  certo  modo,  a  ser  parceiro  do  compositor,  Isso 
pressupõe que a instrução musical  e a educação  do ouvinte sejam suficientemente 
amplas para que ele possa não apenas captar as principais características de uma obra 
à medida que elas emergem, mas também possa seguir, até certo ponto, os aspectos 
mutáveis de seu desenvolvimento”. (id.: 120)

Observando-se,  grosso  modo,  boa  parte  da  programação  de  concertos  de  música 

clássica, seja no Brasil, seja no exterior, é possível verificar o quanto o repertório tido por 

tradicional – isto é, baseado na execução de obras barrocas, clássicas e românticas – se faz 

presente e reforça um padrão de audição conservador relacionado à música clássica. Há de se 

excluir  em  um levantamento  desse  tipo,  vale  frisar,  os  festivais  ou  programas  regulares 

especializados, como os de música antiga (que, por sua natureza mesmo, não abarcam obras 

sinfônicas) ou música contemporânea, atendo-se assim a festivais e temporadas de concertos 

mais amplos, tal qual a Mimo e o Virtuosi.

Em um estudo comparativo  elaborado em 2008,  analisando as  principais  séries de 

concertos de Olinda e Recife com as do eixo Rio-São Paulo em 2007, averiguamos (Amaral, 

2007) que praticamente metade das obras executadas em Pernambuco e nas duas capitais do 

Sudeste eram do período romântico (48% e 52,4%, respectivamente) e que nos dois eventos 

de maior predominância de peças desse período – o Virtuosi e a temporada de concertos da 

Orquestra Petrobras Sinfônica – a proporção chegava a cerca de dois terços (61% e 76%, 

respectivamente).

No citado  estudo, o  critério  utilizado para a  divisão entre  períodos  da História  da 

Música seguiu o adotado na maior  parte  de livros especializados,  exceto na divisão entre 

obras modernas e contemporâneas, onde foi usado um marco arbitrário (pós-surgimento das 

expressões de vanguarda da década de 1960): obras barrocas, aquelas compostas entre 1600 e 

1750; clássicas, entre 1750 e 1803; românticas, entre 1803 a 1913 (exceto as impressionistas e 

atonais surgidas antes de 1913); modernas, entre 1913-1971 (exceto as românticas tardias); 

contemporâneas, de 1971 em diante. As obras rococós (1710-1770) e pré-românticas (1803-

1815),  representativas  de  períodos  de  transição,  foram  enquadradas  dentro  da  tendência 

histórica mais correspondente, de acordo com a data de composição.

As obras brasileiras  foram contabilizadas  em separado e independentes  do período 

histórico,  porque  era  de  nosso  interesse  observar  a  presença  de  repertório  nacional  nos 

programas, fator geralmente ponderado na elaboração da programação de orquestras norte-

americanas e europeias devido à forte tradição de compositores locais, mas que nos parece 

não ser rigorosamente acompanhado no Brasil.  Não obstante,  constata-se a maioria  quase 
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absoluta de obras de compositores do século XX executadas no Grande Recife, especialmente 

Heitor  Villa-Lobos,  com a notável  exceção de Carlos  Gomes e  Alberto Nepomuceno,  do 

período romântico.

Os  compositores  românticos  perfizeram  39  dos  68  que  tiveram  obras  tocadas  no 

Virtuosi  2007  (53,7%).  Num festival  como  o  Virtuosi  ou  a  Mimo,  onde  a  definição  do 

repertório não pode ser definida globalmente, porque depende de cada músico ou conjunto 

convidado,  é  significativo  que  as  peças  românticas  ocupem  a  maior  parte  do  programa, 

mesmo que alguns concertos se inclinem para o repertório moderno ou contemporâneo. A 

Tabela  5  mostra  a  predominância  do  repertório  romântico  no  Virtuosi  de  2007  a  2009, 

independente da quantidade de concertos e da variedade de atrações. Mesmo com a queda do 

percentual de obras românticas – de 61% (78 de 128 peças) para 39% (34 de 87) e em seguida 

para 35% –, esses números só são superados ou ameaçados se juntarmos obras nacionais com 

as de compositores modernos ou contemporâneos, do que se deduz que o repertório romântico 

está mais distribuído pelos concertos do festival  inteiro e é mais aderido pelos intérpretes 

convidados.

 Virtuosi 2007 Virtuosi 2008 Virtuosi 2009
Obras medievais 0 3 5
Obras barrocas 2 0 5
Obras clássicas 4 3 6
Obras românticas 78 34 34
Obras modernas 4 17 14
Obras contemporâneas 8 10 11
Obras nacionais 32 20 22

Total 128 87 97
Número de concertos 27 15 21
Média de obras por concerto 4,74 5,8 4,62

Tabela 5 – Obras executadas no Virtuosi de 2007 a 2009

Os  compositores  brasileiros  –  que  eventualmente  dispõem  de  uma  diretriz 

privilegiadora  na  Mimo  e  no  Virtuosi,  qual  seja,  algum  concerto  dedicado  a  repertório 

nacional, a exemplo dos que foram realizados em função do cinquentenário de falecimento de 

Villa-Lobos, em 2009, ou da ópera Dulcineia e Trancoso – também se destacam nos festivais, 

ao  lado  dos  românticos.  Nas  edições  do  Virtuosi  vistas  na  Tabela  5,  as  obras  nacionais 

representaram uma fração  de cerca  de  um quarto  do  total;  os  românticos  foram maioria, 

mesmo com queda de número semelhante à das obras nacionais. A Tabela 6 mostra a mesma 
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predominância nas edições de 2007 a 2009 da Mimo, sendo menor a porcentagem média (um 

pouco mais ou um pouco menos de um terço do total de obras).

 Mimo 2007 Mimo 2008 Mimo 2009
Obras medievais 0 0 0
Obras barrocas 5 10 1
Obras clássicas 0 1 2
Obras românticas 10 8 12
Obras modernas 8 0 6
Obras contemporâneas 4 0 0
Obras nacionais 5 9 10

Total 32 28 31
Número de concertos 8 535 736

Média de obras por concerto 4 5,6 4,42
Tabela 6 – Obras executadas na Mimo de 2007 a 2009

Poderíamos – mas foge do escopo deste estudo, até mesmo pela dificuldade da tarefa – 

classificar  obras  eruditas  dentro  dos  universos  de  gosto  enumerados  por  Bourdieu,  pois, 

dentro do repertório canônico, é plenamente executável discernir as peças que se enquadram 

no gosto legítimo (“o gosto pelas obras legítimas”), no gosto “médio” (“as obras menores das 

artes  maiores”  e  “as  obras  maiores  das  artes  menores”)  e  no  gosto  “popular” (“música 

chamada ‘ligeira’  ou desvalorizada  pela  divulgação”),  conforme os termos  utilizados  pelo 

pensador francês. No entanto, essa classificação aqui no Brasil nos parece ter mais sentido 

dentro do próprio cânone do que como um todo, já que a música popular é mais utilizada 

como parâmetro de alta cultura na música nacional.

Tal  classificação  também  acarreta  que  obras  de  compositores  vanguardistas  e 

contemporâneos, ou de desconhecidos de períodos histórico-musicais anteriores, enfrentem 

dificuldades para serem “encaixadas” na programação dos festivais, o que é dirimido – pelo 

que levantamos – quando se trata de peças de compositores nacionais. Ao mesmo tempo, as 

categorias  de  gosto  citadas  por  Bourdieu  tanto  provaram  eficiência  que  definiram  o 

direcionamento  da  indústria  fonográfica  da  música  clássica  nos  primeiros  anos  de  sua 

existência e das orquestras sinfônicas mais conceituadas, que se refletem nas preferências do 

público mundo afora até hoje. Nesse ponto, emerge uma indagação importante: o repertório 

35 Dois concertos dessa edição da Mimo não entraram na presente contabilidade por serem de grupos de música 
clássica que executaram repertório crossover.
36 Quatro  concertos  dessa  edição  da  Mimo  não  entraram  na  presente  contabilidade  pelo  mesmo  motivo 
expressado na nota anterior.
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standard  é  suficiente  por  si  só  para  garantir  presença  de  público  nos  festivais  ou  a 

configuração dos eventos influi mais?

Ao termos em conta que o contexto da música clássica em Pernambuco, e no Brasil, 

difere do contexto europeu e norte-americano, este o qual dispõe amplamente dos pontos que 

considerados cruciais para o incremento do meio musical (dentre os catorze itens citados no 

final  do  segundo capítulo),  propusemo-nos  a  perguntar  a  frequentadores  de  concertos  de 

Olinda e Recife sobre suas preferências e hábitos de consumo dentro do universo musical 

erudito para que tivéssemos um ponto de articulação sobre a questão proposta no parágrafo 

anterior. Fez-se necessário esse procedimento porque não é corrente a interação entre público 

e direções artísticas de orquestras e festivais, aceitando aquele quase sempre as determinações 

de preço de ingresso e repertório, tal qual constatou Doride Pinheiro em pesquisa no Rio de 

Janeiro com orquestras sete de estados brasileiros:

O poder de barganha do consumidor é baixo, dado que não é usual  as orquestras 
definirem seus repertórios,  lugares  onde tocarão ou preços em função  de explícita 
demanda do público. São conhecidas iniciativas de orquestras, como a Petrobras Pró-
Música  [hoje  Petrobras  Sinfônica],  de  criar  mecanismos  de  pesquisa  para  ouvir 
sugestões  de  repertório.  Contudo,  o  papel  da  direção  artística  da  orquestra  e  as 
limitações  de orçamento,  associadas  às  datas  disponíveis em cada  um dos lugares 
acusticamente consagrados,  prevalecem sobre a opinião do consumidor.  Por fim, o 
preço é definido pela orquestra, seja em função da política de patrocinadores, [...], seja 
em função da necessidade de complementar os recursos das orquestras. Usualmente, o 
consumidor  recebe  a  informação  do  preço  como um dado  sobre  o  qual  não  tem 
controle ou ingerência. (Pinheiro, 2003: 23)

Então, tivemos o interesse em descobrir se as inclinações das pessoas que frequentam 

concertos  no Grande Recife  coincidem em alguma medida  com o que é  apresentado nos 

festivais e como essas pessoas concebem o universo musical erudito e como se relacionam 

com ele, inquirindo inclusive sobre seus julgamentos estéticos. Como não era nosso intuito 

proceder  a  um levantamento  estatístico,  entrevistamos  algumas  pessoas  (cerca  de dez  ex-

alunos do autor em edições de um curso de iniciação à música clássica ministrado no Recife 

entre 2007 e 2008) e tomamos nota de suas respostas sobre hábitos, preferências e educação 

musical, para averiguarmos qualitativamente o funcionamento de um importante fator que diz 

respeito à forma como música é articulada como componente ou conjunto de componentes da 

personalidade, qual seja o uso da música. Conforme explica a musicóloga e socióloga Tia 

DeNora em seu livro Music in everyday life:
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A música extrai seu significado de sua relação intertextual com outras obras musicais 
(e  com  a  história  dessas  obras).  Enquanto  os  problemas  estilísticos  e  históricos 
musicais podem ser relevantes para a configuração do sentido e da significância da 
música  em  alguns  casos  (especialmente  com  respeito  a  materiais  de  significação 
convencional da música como gênero, instrumentação, estilo e postura), igualmente 
importante para o problema dos “efeitos” sociais da música é a questão de como os 
materiais  musicais  se  relacionam  a  problemas  extramusicais,  tal  qual  ocasiões  e 
circunstâncias  de  uso,  ou  associações  pessoais,  em  que  a  unidade  semiótica  é 
provavelmente mais relevante do que um fragmento ou uma frase ou algum aspecto 
específico da música, como sua orquestração ou andamento. O uso da música como 
um artifício organizador em relação à subjetividade e ao próprio ser é, acima de tudo, 
um assunto pragmático e, embora esta prática possa possuir uma lógica, ela também 
difere  consideravelmente  da  prática  da  “apreciação  musical”  tradicionalmente 
concebida. (DeNora, 2004: 77)

O aspecto mais sobressaltado, e o único unânime nas entrevistas, compostas por trinta 

e  duas  questões,  foi  a  distinção  de  determinados  gêneros  musicais  como  bons  ou  maus, 

invariavelmente colocando a música clássica com boa e citando obras do repertório canônico 

dentro da relação de peças  prediletas.  Nesse ínterim,  gêneros  bastante  discriminados  pelo 

senso  comum  tiveram  sua  conotação  de  má  qualidade  transparecida  nos  depoimentos, 

constatação natural  se lembrarmos que “música é um artifício ou recurso para os quais as 

pessoas se voltam no intuito de regularem a si mesmas tanto como agentes estéticos quanto 

como seres que sentem, pensam e agem na vida cotidiana” (DeNora, Id.: 78). Assim, foram 

enumerados como gêneros que não agradavam aos entrevistados: brega, pagode, sertanejo, 

forró eletrônico,  axé,  funk [carioca],  enquanto  foram apontados  como bons (e  apreciados 

pelos  entrevistados):  jazz,  bossa  nova,  MPB  e  rock,  que  recebeu  também  menção  em 

contrário.

Em contrapartida, foram citados como compositores favoritos nomes caros ao cânone 

da música clássica – Mozart, Beethoven, Bach, Schumann, Tchaikóvski, Rakhmaninov, Villa-

Lobos, Dvorák, Strauss, Vivaldi, Ravel... – bem como outros menos executados no Brasil, 

mas que são canônicos na Europa, como Palestrina, Purcell,  Nielsen, Béla Bartók. Apenas 

aqueles entrevistados que trabalhavam com música citaram compositores contemporâneos ou 

que  podem  ser  considerados  underground,  isto  é,  fora  de  primeiro  escalão  do  período 

moderno para trás. É, aí, compreensível que, quanto mais capital cultural musical se adquira – 

e ele é adquirido em conservatórios, cursos livres de música ou com professores particulares 

(e  mais  raramente  por  autodidatismo)  –  maior  seja  o  leque  de  obras  apreciadas,  o  que 

poderíamos investigar se procedêssemos a um levantamento estatístico de fato.
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5.1 Processos valorativos paralelos à do repertório standard na programação da Mimo e do  

Virtuosi: o repertório crossover e o ensino conservatorial

O cânone na música, por conta de seu cultivo no meio conservatorial, é reforçado tanto 

por ouvintes quanto pelos músicos e por isso não poderíamos deixar de visualizar que ele se 

tornasse  um componente  central  na  elaboração  da  programação  de  festivais,  ao  lado  dos 

outros  dois  que  analisamos  (a  viabilidade  econômica  e  o  prestígio  artístico).  Esses 

componentes, como visto, também são presentes na Mimo e no Virtuosi, mas não se colocam 

abaixo dos fatores identitários intrínsecos aos próprios festivais, quais sejam, a confluência 

entre  elementos  de alta  arquitetura,  patrimônio  histórico,  arte  sacra  e  música  clássica  em 

Olinda,  no caso  da  Mimo,  e  a  network familiar  do Virtuosi,  que  expande-se  a  cada  ano 

preservando mesmo assim um núcleo de convidados da família idealizadora do festival e seus 

amigos mais próximos. Ambos esses fatores singularizam os eventos estudados e servem de 

sustentação para seus próprios planos de expansão, segundo explica DeNora:

Dentro das estruturas da música, de suas conotações percebidas, de seus parâmetros 
consensuais (dinâmica, desenvolvimento sonoros, harmonias texturas, cores etc.), os 
atores  podem “encontrar”  ou agregar  a  si  mesmos como agentes  com capacidades 
particulares de ação social. Esses exemplos específicos,  portanto, nos ajudam a ver 
como, em vários graus,  os atores são engajados em atividades estéticas tácitas que 
produzem ações para acumular um potencial manancial estético para a conduta futura. 
Materiais estéticos aqui podem ser vistos como afins àquilo que Robert Witkin uma 
vez se referiu como “formas de sustentação” (Witkin, 1974). Elas provêm motivos37 

que precedem, e servem como um ponto de referência para, linhas de conduta o tempo 
inteiro. (Id.: 144-145)

No  capítulo  dedicado  ao  prestígio  artístico,  vimos  que  uma  das  estratégias  dos 

produtores  de eventos  para ampliar  o público-alvo foi  a programação de obras  crossover 

(arranjos  de  música  popular  feitos  para  orquestra  sinfônica  ou  qualquer  outra  formação 

instrumental associada à música erudita, como também o inverso), ponto que diz respeito não 

somente às diretrizes de direção artística para atrair mais público mas também à questão do 

repertório standard, pois trata-se de uma alternativa à dicotomia mainstream-underground e 

que tem boa aceitação nos festivais – ainda que determinada parte do público, afeita somente 

aos concertos de música clássica em si, não compartilhe a mesma opinião e prefira não ir a 

apresentações de outros gêneros.

37 Motifs, no original.
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Consultamos Flavio Silva, coordenador do núcleo de música erudita da Funarte, para 

explicar que valores a instituição leva em conta ao organizar ou incentivar eventos de música 

clássica. Ele cita um componente distintivo importante, que se refere à reafirmação da música 

clássica como um campo de atividades distinto da música popular e regido por práticas e 

normas próprias:

Nessa época dos tais  crossover, rompimento de barreiras, e pretensas identificações 
entre música clássica e música popular,  quero afirmar que elas são essencialmente 
diferentes, mesmo. As tais popularizações de música clássica consistem, basicamente, 
em pegar melodias bonitas (Bachiana número 5) ou peças pitorescas (movimento 4 da 
Bachiana 2)  e fazer  coisas engraçadinhas  de curta  duração.  Mas o que caracteriza 
mesmo a música clássica são procedimentos formais do tipo sonata, fuga, ricercare 
etc.,  que  levam  a  obras  de  duração  mais  larga,  portanto,  chatas,  aborrecidas, 
demoradas etc.
A música clássica não foi inventada na Europa: Ravi Shankar é música clássica na 
Índia,  gagaku e assemelhados são música clássica no Japão; os  makam árabes são 
sistemas cultos de musica clássica. A ópera de Pequim não é música popular. E por aí 
vai. Nesses países todos, há músicas clássicas, ou cultas, que exigem conhecimento e 
dedicação  aprofundados,  praticadas  em ambientes,  digamos,  seletos,  e  que  não  se 
confundem com as músicas populares. (Silva, Depoimento ao autor via e-mail, 2010)

Porém, essa marca distintiva no direcionamento do repertório de festivais de música 

clássica, que reforça a presença de critérios operantes no processo de legitimação inter pares, 

tem coexistido crescentemente com o recurso dos produtores ao repertório crossover – o  qual 

no caso da Mimo, é uma regra, fazendo inclusive com que o público opte conforme seu gosto 

em concertos em horários conflitantes.  Tem-se aí  um antigo terreno de embate,  conforme 

teoriza Frith: “se é através do consumo que a cultura contemporânea é vivida, então é no 

processo de consumo que a valoração cultural  contemporânea deve ser localizada” (Frith, 

1998: 12), mas cujos focos de conflito se dão também por fatores distintivos paralelos ao 

repertório.

Na conversa que tivemos com o Professor Flavio Medeiros, ele apresenta, em tom 

crítico,  exemplos de hábitos de consumo ligados à música clássica e praticados no Recife 

(melhor dizendo, práticas de distinção), ao mesmo tempo em que reforça a necessidade da 

existência  de críticos  musicais  especializados  na cidade como instância  legitimadora  e  de 

maior acesso junto ao público, por conta da atuação na imprensa. Ele aponta também que 

estudantes universitários de música não prestigiam regularmente os eventos acontecidos na 

cidade, inclusive dentro da própria academia, o que considera um costume nocivo:
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Existe um grande grupo nesta cidade que fala abertamente que não frequenta o teatro 
para ouvir música erudita porque tem que ficar numa fila esperando por convite ou 
senhas  de  entrada.  Estas  pessoas  preferem  pagar  ingresso  e  não  ter  que  disputar 
entrada livre nos concertos.
Uma boa mídia faz a grande diferença porque sabemos que músicos “de fora” também 
são razoáveis e até mesmo medíocres.  Há uma cultura nesta cidade de não apoiar 
totalmente  os  “  profetas”  de  sua  terra.  São  diversos  concertos  muito  bons,  bem 
estruturados mas que no final de tudo, precisamos mendigar por uma linha nos jornais 
e na TV.
Creio que a música erudita ainda está associada ao elitismo, ao vestir-se bem para 
exibir  suas  roupas  em salas  de  concerto.  Os  espaços  dados  à  música  erudita  nos 
jornais da cidade são ínfimos comparando com outros gêneros.
Precisamos urgentemente de críticos musicais em cada jornal da cidade. Isto elevaria 
ainda mais o nível das apresentações e daria um maior conhecimento de música ao 
público em geral.
Infelizmente,  nossos  alunos  não  estão  presentes,  em  sua  maioria,  nos  festivais, 
assistindo  e  aprendendo  com  os  grandes  artistas  convidados.  É  um  outro 
comportamento que tento alertar no departamento de música da UFPE. Precisamos 
assistir  a  todos  os  recitais,  concertos,  gostando  ou  não,  isto  faz  parte  do 
amadurecimento musical  de cada um. (Medeiros,  Depoimento ao autor via  e-mail, 
2010)

Depreende-se desse depoimento outras variáveis  que não se referem à relação  dos 

apreciadores de música clássica com o repertório standard, mas a outros aspectos de consumo 

e relação afetiva com a música, como a propensão a se pagar para assistir a um concerto (o 

próprio entrevistado comentou que o público de música clássica local não se inclina, segundo 

acredita,  a  pagar  ingresso  por  um espetáculo  com músicos  locais38),  marcas  de  distinção 

elitistas superficiais,  falta de espaço na imprensa,  desinteresse dos estudantes de música e 

especialização da cobertura jornalística de eventos do gênero (tópico analisado no próximo 

capítulo).

Lembramos Shumway, que aponta: “há objeções teóricas à ideia de que obras de arte 

'instroem', uma concepção que pode ser vista como uma versão da teoria de que a função de 

tais obras atuam na cultura causando ou influenciando comportamentos” (2005: 108). Talvez 

as obras de arte musicais realmente não “instruam” por si sós, ou seja, talvez elas precisem de 

uma explicação ou análise paralela para persuadir o público mais leigo no âmbito racional, 

dado que ele  já  se  situa  “persuadido”  no âmbito  sensível  –  seria  essa a  importância  das 

críticas  jornalísticas,  cuja falta  é  acusada  pelo Professor Flavio Medeiros:  instruir  mais  o 

público  –  mas  sentimo-nos  convencidos  a  acreditar  que  elas  efetivamente  influenciam 

comportamentos sociais, como discorre DeNora:

38  O entrevistado opina: “Creio que precisamos iniciar uma cobrança de ingressos, mesmo que custe apenas um 
real. A cultura de pagar para ver a arte e apreciar o trabalho de quem faz esta arte está ainda longe das plateias 
pernambucanas”.
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O que a música faz quando age como um material esclarecedor é servir de índice para 
um estilo inteiro ou uma gestalt de conduta fechada. De acordo como ela é percebida, 
a  música  pode  servir  como  um  referente  para  a  formulação  daqueles  materiais 
diversos tal qual como se mover, como imaginar a autoidentidade de alguém, como 
procurar (e então, talvez, o que adquirir), como moldar a aparência de alguém e como 
pensar,  sentir  e  agir.  A música está  “lá”  se e  quando for  necessário  para  aqueles 
propósitos não cognitivos […]. Além disso, particulares tipos de música – o gênero, os 
elementos reais como andamento ou orquestração, as significações percebidas delas – 
podem carregar causas sociais e comportamentais. (Op. cit.: 156, grifo da autora)

Questionamos aí, em que ponto o repertório  standard teria autonomia ou poder para 

garantir a presença de um público amplo em um festival de música clássica no Recife onde se 

precisasse  pagar,  como aconteceu  em algumas  edições  do  Virtuosi,  ou onde  o  apelo  das 

atrações ligadas a outros gêneros que não a música clássica é mais forte ou concorrente, como 

ocorre na Mimo. Porém, ato contínuo, cremos ser certo que a ênfase no repertório canônico 

age de toda forma no público cativo dos festivais estudados e que a presença desse público, 

vale lembrar, continua dependendo de uma conjunção de fatores, que inclui a articulação do 

prestígio  artístico  (por  sinal,  não  só  dos  músicos  convidados,  mas  também dos  próprios 

festivais) e das estratégias de comunicação adotadas. 

Como é interessante tangenciar no presente estudo algum aspecto relativo à recepção 

dos eventos analisados e à maneira  como o repertório  standard e  o prestígio artístico são 

assimilados  e interpretados por instâncias legitimadoras,  veremos no próximo capítulo um 

exemplo de como a imprensa – possivelmente a melhor instituição em sentido amplo, a nosso 

alcance, que resume e verbaliza ambas as condições desejadas, de recepção e assimilação – 

trabalha  valores  e  terminologias  próprias  do  universo  da  música  clássica,  servindo  de 

referência ao grande público.
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Exercício valorativo em matérias sobre música clássica na imprensa escrita

O Virtuosi  destaca-se,  no  âmbito  da  música  pernambucana  em geral  e  da  música 

clássica nacional em particular, por ser realizado no mês de dezembro, época em que pouco 

acontecem  festivais  de  música  pelo  país  (Amaral,  2008).  Através  de  uma  assessoria  de 

imprensa contratada, o evento obtém eficiente divulgação em rádio, TV, sites e jornais desde 

um mês antes, a qual, naturalmente, se intensifica durante a semana em o Virtuosi ocorre, 

resultando – nos jornais impressos – em reportagens ou notícias diárias e eventualmente em 

críticas especializadas. O mesmo se dá com a Mimo, que tem sido agendada para os meses de 

setembro e também dispõe de um eficiente serviço de assessoria de imprensa.

Em quase todos os eventos de música clássica em Pernambuco,  porém, observa-se 

uma lacuna  considerável  na publicação  de críticas  na  imprensa  escrita  (jornais  e  sites  de 

notícias), seja pré-evento, quando comumente se tecem considerações sobre o repertório e os 

intérpretes, seja pós-evento, em que se levam em conta a recepção do público, a interpretação 

e os fatos ocorridos ao longo da apresentação. Em oposição, os eventos de música popular – 

talvez por atenderem confortavelmente ao critério de relevância jornalística,  já que atraem 

mais público e envolvem artistas de maior inserção midiática, mas mais possivelmente por 

não fazer pontuações, via de regra, que exijam do leitor um maior conhecimento de teoria 

musical – são objetos usuais de críticas em cadernos culturais na imprensa escrita.

Gostaríamos de ter analisado toda a cobertura feita pela imprensa escrita referente às 

edições da Mimo e do Virtuosi em 2009, porém, pelo motivo de que uma análise desse tipo 

extrapolaria o escopo e as dimensões do presente estudo, focamos um evento em particular: a 

estreia da ópera  Dulcineia e Trancoso, de Eli-Eri Moura (música) e Waldemar José Solha 

(libreto), dentro do Virtuosi 2009. Pesa para essa decisão também o fato de que a abordagem 

adotada  neste  corpus,  os  valores  discutidos  e  os  resultados  obtidos,  são  aplicáveis  por 

extensão a eventos de música clássica em geral no Grande Recife.

Dulcineia e Trancoso contou com dois ensaios abertos ao público antes da estreia e 

uma segunda apresentação, no dia 19 de dezembro de 2009, ocasiões todas em que a imprensa 

escrita e televisionada se fez presente, conforme constatou in loco o autor deste estudo (o qual 

também  reuniu  os  registros  publicados  na  imprensa  escrita  pré  e  pós-evento39).  Os  três 

39 A clipagem de tais registros – na verdade, não só da ópera ou do Virtuosi 2009, mas de quase todos os 
eventos de música clássica entre 2006 e 2010 – está disponível no Blog Audições Brasileiras (disponível em 
<http://www.audicoesbrasileiras.blogspot.com>), criado por este autor.
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grandes jornais de circulação diária do Recife cobriram todo o Virtuosi 2009, e dois deles 

publicaram, em seus respectivos cadernos de cultura, críticas acerca da estreia da ópera: o 

Diário de Pernambuco e o Jornal do Commercio. Como não há tradição de crítica operística 

em Pernambuco,  pois há escassa produção operística  contínua no estado,  interessa-nos no 

presente  capítulo  perpassar  ambas  as  críticas  veiculadas,  pela  condição  involuntária  de 

pioneiras  no  que se  refere  à  estreia  de  uma ópera  no  estado,  e  elucidar  suas  respectivas 

abordagens,  ressaltando  as  características  mais  sobressaltantes  dos  textos  e  apontando 

eventuais limitações, a fim de evidenciar os processos de valoração envolvido.

Tanto  quanto  os  colunistas  e  articulistas,  os  críticos  detêm  uma  espécie  de  foro 

privilegiado dentro das redações de jornais, que lhes permite exercer com mais autonomia o 

ato de valoração em reportagens no campo de conhecimento em que atuam. Concordando 

com João Carlos Correia quanto ao fato de que “os jornalistas [...] chamaram a si o poder ou a 

função  de  definirem,  valorizarem  e  canalizarem os  assuntos  e  circunstâncias  que  podem 

merecer interesse e notoriedade para o conjunto da coletividade,  tanto no plano individual 

quanto no plano de suas instituições” (2005: 127), é pertinente observar, para os objetivos 

deste capítulo, em que medida o uso desse poder (ou o exercício dessa função) no jornalismo 

opinativo constrói, certas vezes, uma imagem diferenciada da realidade – por intermédio de 

uma ótica ou de uma retórica não convencionais, que joguem luz sobre o objeto da crítica – 

mas  também  pode  acarretar  na  formação  de  um  julgamento  periférico,  suficiente  ou 

impertinente ante os fatos ou questões centrais de um dado acontecimento.

No caso das críticas sobre a estreia de  Dulcineia e Trancoso, analisaremos o modo 

como a estreia da ópera foi retratada pelos jornalistas – isto é, quais os fatos destacados, o 

discurso e as premissas – e levantaremos algumas inferências possíveis a partir desses tópicos. 

Problematizaremos, então, alguns pontos tácitos dos textos bem como as linhas de julgamento 

seguidas,  sobretudo  por  havermos  percebido  que  as  citadas  críticas  apoiaram-se  na 

experiência  dos  repórteres  em cobrir  eventos  artísticos  ao  vivo,  enfatizando  aspectos  de 

recepção do público e fatos particulares ocorridos no evento, mas revelam-se leigas para o 

leitor habituado a óperas, posto que diversas considerações de ordem técnica e estética não 

foram levadas em conta.

A crítica, como uma reconstrução textual dos fatos de acordo com a visão do crítico, 

sob  livre  intervenção  das  considerações  que  ocorrem-lhe  articular  junto  a  tais  fatos,  não 

somente  reinterpreta  seu  objeto  e  respectivos  aspectos  evidenciados  como  visa  a  exercer 
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influência e provocar reações no universo de leitores interessado no tema em questão. Nesse 

sentido,  para  além das  infindáveis  interpretações  suscitadas  por  um texto,  sabe-se  que  a 

tendência maior do leitor quando desconhece a fundo o tema é a de ter uma reação passiva 

ante  aquele,  quando  não  anuente.  Mauro  Wolf  atenta  que  essa  inclinação  à  assimilação, 

mediada pelos meios de comunicação, se dá de forma mais contundente e despercebida:

Falando  do  impacto  que  os  meios  de  comunicação  podem  ter  no  modo  em que 
percebemos a realidade social, se fala de um processo de formação da cultura. Isto se 
refere a que se está estruturando o conhecimento e a consciência, e através deles os 
que experimentam esse impacto tendem a ser inconscientes,  exatamente do mesmo 
modo em que não se é consciente da formação do conhecimento ou não se está atento 
ao próprio feito de se estar atento a algo. (1994: 118) (tradução nossa)

No âmbito  particular  deste  estudo,  a  crítica  operística  em Pernambuco,  a  falta  de 

tradição  desse  gênero  artístico  no  estado  e  de  consequente  cobertura  especializada  da 

imprensa abre espaço para que tomemos como parâmetro inicial as críticas ora estudadas e 

indaguemos  como  elas  reconstroem  uma  realidade  social  (ópera)  e  se  apresentam  como 

método de reconstrução dessa realidade (crítica operística). Tendo em mente que a realidade 

dos meios de comunicação é uma realidade da observação de segunda ordem, pois “substitui 

declarações  do  saber  garantidas  em  outras  formações  sociais  por  meio  de  posições 

excepcionais de observação: pelos sábios, pelos sacerdotes, pela nobreza, pela cidade, pela 

religião ou pelas formas de vida que se distinguem pela  ética  e pela política” (Luhmann, 

2005: 141), procederemos ao exame dessa substituição de declarações do saber operístico 

tomando conhecimento, de antemão, de que os autores das críticas não eram especializados 

em ópera, apenas cumpriram a execução de uma pauta tida como relevante pelos editores, 

como de rotina na maior parte dos jornais impressos diários.

A primeira matéria,  intitulada  Ópera se sai bem quando utiliza estética armorial e 

assinada por José Teles,  foi publicada no Caderno C do Jornal do Commercio,  em 19 de 

dezembro de 2009. O jornalista,  conhecido crítico de música no Recife,  não presenciou a 

première, dia 18 à noite, mas o segundo ensaio aberto ao público, na mesma data pela manhã. 

Tornou-se particularmente difícil caracterizar a reportagem como uma crítica em razão das 

assertivas de cunho valorativo se encontrarem em determinados pontos do texto, em lugar de 

conduzirem  a  exposição  de  modo  contínuo.  Mesmo  assim,  as  eventuais  apreciações  do 

jornalista acerca da ópera mostraram-se aplicáveis  para análise,  bem como a estratégia  de 

texto empregada a partir do lide.
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Monalisa da Silva Pereira, 15, Elisandra Taisa, 14 moram em Nova Descoberta. Elas 
estavam no grupo de alunos do Colégio Comandante Jorge Gomes, que foi ao Teatro 
de Santa Isabel assistir ao ensaio geral da ópera Dulcinéia e Trancoso, de W. J. Solha 
e Eli-Eri, dirigida pro Luiz Carlos Vasconcelos, que estreou ontem à noite, como parte 
da programação do XII Virtuosi. Monalisa, antes das cortinas serem abertas, não sabia 
o que iria ver: “Acho que é um tipo de show”, disse a adolescente que gosta de Saia 
Rodada, Calcinha Preta e Banda Calypso. A amiga Elisandra é evangélica, e achava 
que já havia visto uma ópera, provavelmente na TV.
O maestro Rafael Garcia antes de reger a orquestra, “regeu” a platéia formada também 
por alunos do Liceu de Artes e Ofícios. Instruiu para que batessem palmas ao fim de 
cada cena, e gritassem “Bravo” na cena final. Os adolescentes acompanharam com 
atenção o desenrolar de Dulcinéia e Trancoso. Uma ópera armorial, mas que não se 
prende ao tradicional. O cenário, muito bem bolado (assinado por Marcelo Garcia), 
por exemplo, é high-tech, projetado num telão. As árias são compostas por diversos 
ritmos nordestinos, do xote ao maracatu e o frevo. A cena apoteótica final tem levada 
de maracatu.
Dulcinéia e Trancoso, que será encenada novamente hoje, às 16h, tem seu embrião na 
peça Armorialis, um concerto duplo para viola, violoncelo e orquestra, de Eli-Eri, que 
estreou no Virtuosi, em 2007, numa homenagem ao escritor Ariano Suassuna, que 
completavava 80 anos. Segundo Eli-Eri ele se propôs a permear a música de Dulcinéia 
e  Trancoso  com a estética armorial,  evitando os clichês  :  “O grande  problema de 
concepção  foi  usar  essa  estética  num  contexto  em  que  cantores  líricos  são  os 
protagonistas. Para minha sorte a genialidade de Solha produziu um libreto que, em si, 
já propõe de forma extremamente satisfatória, no plano da dramaturgia, as soluções 
para os problemas artísticos imbuídos na encomenda da obra”. O Solha a que se refere 
é o poeta e romancista paulista, que mora em João Pessoa, W.J. Solha.
Ele reuniu em seu libreto os universos literários  de Ariano Suassuna e Miguel  de 
Cervantes,  acrescentando  ainda  o  escritor  português  Gonçalo  Fernandes  Trancoso. 
Tantos elementos num mesmo libreto, inclusive colocando em cena Ariano Suassuna 
(o tenor Flávio Leite) e Cervantes (o baixo Sávio Sperandio). A ópera desenvolve-se 
de forma dinâmica. As árias são em diversos ritmos, baião, xote, maracatu, frevo, com 
tratamento instrumental da Orquestra Virtuosi, regida pelo maestro Rafael Garcia. Um 
espetáculo divertido, que merecia ficar mais uns dias em cartaz.
[...]

Em 22 de dezembro,  dois dias após o encerramento do Virtuosi 2009, o Diário de 

Pernambuco  publicou  no  Caderno  Viver  a  matéria Fim  de  semana  erudito  para 

pernambucanos,  assinada  por  Pollyanna  Diniz.  A reportagem concentrou-se  na  estreia  da 

ópera,  mas  recapitulou outros concertos  do Virtuosi  2009 acontecidos  no mesmo final  de 

semana, pois tal procedimento – corriqueiro no jornalismo diário – possibilita atender tanto à 

questão de relevância jornalística do evento (do festival como um todo), dado que a jornalista 

decidiu englobar em seu relato os concertos aos quais assistiu, quanto às pressões ditadas pela 

rotina jornalística, já que não seria possível escrever uma crítica para cada concerto. E as 

considerações de cunho crítico da repórter, como se verá, estenderam-se à ópera e aos demais 

aos concertos.
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No  mundo  das  artes  cênicas,  a  ópera  talvez  seja  o  gênero  que  menos  sofreu 
modificações  com o passar  dos anos.  Esta  opinião é  compartilhada pelo ator  Luiz 
Carlos Vasconcelos, que realizou a sua segunda incursão pela direção operística com 
Dulcinéia e  Trancoso,  obra apresentada  neste  último fim de semana no Teatro  de 
Santa Isabel, dentro da programação do Virtuosi - Festival Internacional de Música. 
Ainda durante os ensaios, que aconteceram em menos de uma semana (por conta da 
agenda dos envolvidos,  e principalmente dos custos),  o diretor  dizia que não teria 
tempo para propor muitas alterações ao modelo de ópera já conhecido; e que a maior 
inovação  ficaria  por  conta  das  animações  de Marcelo  Garcia  que  serviriam como 
cenário da apresentação.
De  fato,  as  animações  são  um  ponto  positivo  na  ópera,  que  tem  ainda  outras 
peculiaridades que conseguem diferenciá-la. Acompanhar os cantores líricos cantando 
forró, xote, frevo não é muito comum. Assim também como o encontro entre Ariano 
Suassuna  (Flávio  Leite,  tenor)  e  Miguel  de  Cervantes  (Sávio  Sperandio,  baixo) 
proposto  pelo  libreto  do  paulista  radicado  em João  Pessoa,  W.J.Solha.  A  cultura 
popular,  principalmente  a  pernambucana,  é  levada  ao  palco,  mas  com registro  da 
influência da cultura ibérica.
No  enredo,  um  desfile  de  personagens  identificáveis  na  memória  coletiva  dos 
pernambucanos: o dono do circo, o Bozo, a Morte, a Compadecida, além de Lampião 
e Maria Bonita. Na tarde do último sábado, a mistura parece ter agradado ao público, 
embora muitas vezes fosse uma missão impossível tentar decifrar a história que os 
cantores  tentavam contar.  As vozes  estavam muito mais  baixas  do que o som da 
orquestra. Parecia que nenhum microfone estava direcionado aos cantores. A música, 
aliás, composta por Eli-Eri Moura é rica, vibrante, plena de sensibilidade.
A  Orquestra  Jovem  de  Pernambuco,  regida  pelo  maestro  Rafael  Garcia,  mostrou 
quantos talentos temos na cidade, mesmo que o investimento em música erudita seja 
mínimo.  Como  pontos  que  mereciam  um  cuidado  maior,  a  participação  do  coro 
Virtuosi  e  dos  bailarinos,  que  muitas  vezes  parece  deslocada  em cena.  Além  do 
figurino tanto do coro quanto do corpo de baile. Cervantes parecia (de longe não dava 
para identificar) estar de jeans e tênis. Um pouco, diríamos, inapropriado para uma 
ópera armorial.
Concertos - A noite de sábado terminou com homenagem a Heitor Villa- Lobos, às 
21h. Antes disso, o cellista pernambucano Antonio Meneses reuniu amigos para uma 
apresentação memorável às 18h. Uma pena que, com um evento do porte do Virtuosi 
acontecendo no teatro, o frevo e depois o pastoril rolassem soltos num palco montado 
pela  própria  Fundarpe  (que,  aliás,  segundo  o  maestro  Rafael  Garcia,  não  apoiou 
financeiramente o festival) na Praça da República. Puro desrespeito aos músicos.
[...]

Tomando  por  norte  o  conceito  de relevância  jornalística,  remetemo-nos  a  Correia, 

quando fala que “Nessa abordagem teórica [da relevância jornalística], a relação dos actores 

com o horizonte social é organizada em termos de ‘zonas de relevância’, um termo que diz 

respeito à maior ou menor proximidade face ao aqui e agora da esfera imediata de actividade 

dos  indivíduos”  (op.  cit.:  127-128).  O  teórico  explica,  dessa  forma,  que  os  meios  de 

comunicação  alteram  ou  consolidam  sistemas  (práticas)  que  visam  a  dar  conhecimento 

público  do  que  se  pretende  discutir.  No  caso  das  críticas  estudadas,  expomo-nas  para 

problematizar – sem que isso implique em exigir respostas ou defender um ponto de vista 

implícito – em que medida as considerações levantadas pelos jornalistas interessam, de fato, 

ao leitor.
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O questionamento,  a  princípio  muito  aberto,  ganha  mais  corpo  se  adentrarmos  o 

âmbito da crítica operística, pois se é aceitável argumentar que uma crítica especializada não 

condiz com o nível de educação musical  da população em geral  – e por extensão com o 

eventual leitor médio do jornal – ou que poucos destes leitores possuíssem familiaridade com 

a ópera, mesmo como leigos, também se pode refutar tal postura alegando falta de afinidade 

dos jornais disponíveis (já que realmente em Pernambuco não há tradição operística) ou que 

um crítico  especializado  poderia  discorrer  dentro  de  seu  entendimento  no  assunto,  como 

acontece nos jornais impressos do Rio e de São Paulo, e estabelecer um público cativo, quem 

sabe estimulando o debate e atraindo a atenção de outros especialistas, jornalistas ou não (que 

escrevessem para a sessão de cartas ou de opinião, por exemplo).

Dissemos  que  levantamos  a  presente  problemática  sem  exigir  respostas  porque 

acreditamos que os critérios  de julgamento de cada jornal,  cada editor  de caderno e cada 

repórter,  em  qualquer  campo  artístico,  naturalmente  apresentam  contradições,  conforme 

defende Felipe Trotta, se pensarmos nas posições dos sujeitos e grupos sociais, falando já de 

modo  geral,  que  elaboram  e  defendem  discursos  valorativos:  “Essas  posições  culturais 

refletem determinados lugares sociais dos atores nos processos de valoração, estabelecendo 

hierarquias entre os sujeitos e grupos sociais” (Trotta, 2009: 21). Daí que tais hierarquias, por 

definição, manifestem desigualdades múltiplas de expressões e gostos, pois “a tais posições 

correspondem potenciais de reverberação diferenciados na sociedade, revelando desníveis de 

legitimidade entre as práticas musicais defendidas por este ou aquele grupo social” (id. ibid.).

6.1 Outras insuficiências da valoração de cunho musical na imprensa local

Quando o irreverente músico norte-americano Frank Zappa ironizou certa vez a crítica 

musical  dominante  em seu país,  ao sentenciar  “Jornalismo musical  é  gente  que não sabe 

escrever entrevistando gente que não sabe falar pra gente que não gosta de ler”, ele sintetizou 

uma queixa  sempre  recorrente  por  pessoas  que  estudaram teoria  musical,  ou  têm cultura 

musical,  e  deparam com críticas  consideradas  superficiais  e  inconsistentes:  a  ausência  de 

julgamentos  a  partir  de critérios  estéticos  e  interpretativos  em detrimento  meramente  dos 

aspectos de recepção ou de fatos alheios à apresentação musical em si, ou seja, contesta-se aí 

a qualificação dos agentes julgadores, que no campo da ópera e da música erudita precisam 
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demonstrar  conhecer  as  linhas  de  julgamento  particulares  apropriadas  e  o  respectivo 

repertório tradicional. Em outras palavras, o leitor educado musicalmente exige que o crítico, 

ou  quem  lhe  faça  as  vezes,  saiba  traduzir  significados  expressos  através  da  linguagem 

musical. Esquematicamente falando:

Podemos dizer  que as  obras  [musicais]  é  que são mediadas  pelos  intérpretes  (dos 
solistas  à  orquestra  sinfônica)  –  que,  para  utilizar  categorias  jakobsonianas, 
instrumentistas  e  regentes  (canal)  medeiam  a  mensagem  musical  (contexto)  entre 
compositor (emissor) e público (receptor) [via código musical] – e que, nesses termos, 
as obras musicais [...] carregam e intencionam transmitir significados. (Amaral, 2009: 
8)

O ato da crítica, cabe explicar, não tem como desprezar os aspectos de recepção40, nem 

estes constituem um problema por si sós. O ponto de discussão para os leitores educados 

musicalmente,  resumindo o que foi dito no parágrafo antes da citação acima,  não está no 

julgamento meramente impressivo ou no emprego de análises,  analogias ou imagens mais 

aprofundadas:  está  no  distanciamento  dos  méritos  musicais  e  consequente  predominância 

dessa prática, levando-se em conta que uma crítica deveria ir de encontro ao componente de 

“factividade” conforme descrito por Wolf:

A seu monopólio [dos meios de comunicação] como fontes facilmente acessíveis de 
conhecimentos sobre aquela realidade social que se escapa da experiência profissional 
direta e imediata, os meios de comunicação acrescentam (e isto não é um elemento 
secundário) um componente de “factividade” intrínseca a seu ser, ao mesmo tempo 
recurso  e  vínculo.  Não  é  somente  um  problema  de  falta  de  (ou  de  relativa  não 
conveniência) de fontes alternativas de conhecimento e de representação da realidade: 
é também o feito de que no uso dos meios de comunicação se produz e reproduz sua 
maneira de ser, um recurso estruturalmente estável, institucionalizado e que se pode 
compartir, e isso repercute automaticamente nos traços que caracterização a recepção. 
(Wolf, op. cit.: 120) (tradução nossa)

Na  primeira  crítica  reproduzida  acima,  interessante  notar,  o  jornalista  fugiu  à 

factividade  como  estratégia  de  texto,  a  fim  de  mostrar  em  primeiro  plano  um  recorte 

secundário do acontecimento  em si  (que era  o ensaio geral  de  Dulcineia  e  Trancoso).  O 

crítico, partindo para uma ótica mais sociológica, optou por ilustrar o caso de falta de cultura 

operística no Brasil apresentando no lide a visão de duas adolescentes, estudantes de escolas 

públicas, que não sabiam o que era uma ópera – uma delas acreditava, conforme a citação 

40 Entenda-se recepção,  neste artigo,  não no sentido cognitivo – relacionado à percepção – mas no sentido 
psicossocial, ou seja, como  receptividade. Referimo-nos assim às impressões e reações do próprio crítico 
sobre fatos acontecidos durante o concerto, entremeando o ponto de vista do público com o seu próprio.
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escolhida para ser colocada entre aspas, que se tratava de “um tipo de show”. A primeira 

metade do segundo parágrafo também se relaciona com o lide, pois fala das bem-humoradas 

instruções  dadas  pelo  maestro  no  intuito  de  que  a  plateia  juvenil  pudesse  acompanhar  o 

espetáculo.

Só na segunda metade do segundo parágrafo, o jornalista centrou-se na ópera em si. 

Importante  nesse  ponto  da  matéria  é  o  pressuposto  levantado  de  que  ela  tenderia  a  ser 

“tradicional” por conta da vinculação aos princípios estéticos do movimento armorial – daí a 

exceção ao cenário, adjetivado de “high tech”. O pressuposto respalda-se no próprio conceito 

de arte  armorial,  estabelecido  quando do surgimento  do Movimento  Armorial,  idealizado 

pelo escritor Ariano Suassuna. O movimento, cujo manifesto foi lançado em um concerto-

exposição na Concatedral de São Pedro dos Clérigos em 18 de outubro de 1970, preconizava 

a  adoção  –  por  parte  dos  artistas  eruditos  –  de  modelos  da  arte  folclórica  interiorana 

nordestina,  a  qual  guarda  relações  diretas  com a  arte  ibérica  como um todo.  Segundo o 

escritor postulou:

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação 
com o espírito mágico dos “folhetos” do Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura 
de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus “cantares”, 
e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das 
Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro relacionados. (Suassuna, 
1977)

Assim,  compreende-se  em  que  contexto  surgiu  Dulcineia  e  Trancoso,  cujos 

personagens,  alguns  citados  na  crítica  de  José  Teles,  denotam  as  influências  literárias 

canônicas que os originaram.

O jornalista, já no terceiro parágrafo, insere uma declaração do compositor, em que 

este  comenta  as  dificuldades  de  concepção  e  o  trabalho  em conjunto  com o  libretista,  e 

ressalta, em tom positivo, a rejeição à adoção de clichês – no sentido de que Eli-Eri Moura 

não procurou imitar a estética da música armorial dos anos 1970. O último parágrafo traz 

outras  considerações  pontuais  do  crítico  enfatizando  também  que  os  aludidos  ritmos 

populares  nordestinos  dinamizam o enredo41 e  que a  ópera  merecia  ficar  mais  tempo  em 

cartaz, por ser “um espetáculo divertido”.

As pontuações sobre o “tradicional” na produção de Dulcineia e Trancoso também se 

verificam na matéria de Pollyanna Diniz para o Diário de Pernambuco, mas não pela ligação 
41 Um equívoco aparece nesse último parágrafo da matéria com a palavra  ária, empregada no lugar de cena. 

Ária é uma cena em que um dos personagens atua solo.
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dessa ópera em particular com a música folclórica e sim pelo fato de que a ópera em geral 

seria  um espetáculo  cênico  com poucas  modificações  ao  longo  do  tempo.  A  posição  da 

jornalista é compartilhada pelo diretor cênico,  que declara não ter tido tempo para propor 

novas concepções dramáticas devido ao tempo e orçamento restritos – à exceção do cenário 

(confiado  às  animações  elaboradas  por  Marcelo  Garcia),  tal  qual  mencionado  na  outra 

matéria, elogiado pela repórter no parágrafo seguinte junto com a menção do diferencial uso 

de ritmos populares.

Há um problema principal nesse raciocínio que lastreia o lide: a ópera, por ser uma 

arte compósita (ou um espetáculo de artes integradas, como se queira considerar), envolve 

mais  de uma linguagem artística  em sua elaboração:  dramática,  cenográfica,  coreográfica, 

musical,  literária.  Ela  pode ser conservadora em um ou algum desses aspectos  e arrojada 

(inovadora ou adjetivo que valha o antônimo) em outros, daí que não fica claro nesta matéria 

em que âmbito exatamente a ópera em geral pode ser entendida como tradicional, enquanto na 

matéria  anterior  há  pelo  menos  a  vinculação  de  Dulcineia  e  Trancoso  em  particular  às 

diretrizes estéticas armoriais. Fica claro, nos dois textos, somente que o âmbito cenográfico 

quebrou esse componente tradicionalista.

Nos  dois  parágrafos  seguintes,  Pollyanna  Diniz  aborda  os  aspectos  de  recepção 

detectando problemas de projeção vocal dos cantores solistas e de equilíbrio sonoro entre 

estes e a orquestra: “a mistura parece ter agradado ao público, embora muitas vezes fosse uma 

missão  impossível  tentar  decifrar  a  história  que  os  cantores  tentavam  contar.  As  vozes 

estavam  muito  mais  baixas  do  que  o  som  da  orquestra”.  As  detecções  estenderam-se  à 

evolução dos bailarinos e à participação do coro, “deslocados em cena”, e ao figurino, pois 

um dos cantores solistas de fato usava calça jeans quando essa peça de roupa não fazia parte 

das vestimentas adotadas no espetáculo.

A repórter tangenciou também os problemas de investimento na música clássica local 

–  ao  mencionar  o  caso  da  Orquestra  Jovem  de  Pernambuco,  que  não  recebe  muitos 

investimentos – e no parágrafo posterior, já se referindo a um concerto acontecido após a 

segunda  récita  da  ópera,  denunciou  a  interferência  de  som  externo  por  conta  de  uma 

apresentação  de música  popular  em um palco  montado de frente  para o  Teatro  de Santa 

Isabel, chegando até a se posicionar com a mesma indignação expressa pelo maestro e diretor 

artístico do Virtuosi na apresentação: “puro desrespeito aos músicos”. No último parágrafo, o 
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foco dirige-se para a reação do público: “A beleza da música parece ter alcançado todos. O 

público aplaudiu de pé”.

Passados  a  limpo  os  aspectos  de  recepção  e  os  eventuais  pontos  de  caráter 

extramusical ou mesmo os atinentes à ópera em si, nenhuma das duas matérias analisadas 

deteve-se  em  problematizar  ou  articular  as  referências  musicais  e  literárias  da  ópera,  a 

interpretação dos cantores na condição de atores, a coreografia,  ou a releitura estética dos 

motivos armoriais feita no processo de videocenografia. No âmbito musical, especificamente, 

não houve preocupação dos repórteres em avaliar o uso de clichês musicais, a estilização de 

ritmos populares, o aproveitamento do potencial vocal dos cantores solistas, ou o emprego de 

leitmotive (temas  relacionados  a  uma  cena  ou  personagem).  Chamamos  a  atenção  não 

somente aquilo para que foi dito nas matérias, como também para o que não foi dito, para 

questionar  em que  medida  um recorte  que  falte  com uma  análise  mais  apropriada  sobre 

determinado tema pode ser tomada com um relato confiável ou aprofundado da realidade, em 

virtude do que postulou Saperas:

[...] Saperas (1987: 149) considera a necessidade de que os estudos específicos sobre a 
produção da realidade  social  nos meios de comunicação focalizem sua atenção  na 
compreensão do processo de criação da dita realidade como resultado de uma prática 
continuada  de  supervisão  do  entorno,  executada  por  uma  série  de  profissionais 
especializados e determinada por certas rotinas que se submetem à lógica estrutural 
das organizações emissoras. (in Mayo, 2004: 15) (tradução nossa)

A análise deste capítulo, conforme visto até aqui, não teve como intuito emitir juízos 

de valor sobre o teor das críticas tomadas como objeto, mas mostrar que outras construções de 

imagens que levem mais a fundo as particularidades da ópera como espetáculo artístico são 

possíveis,  e  que  o  enfoque  em aspectos  de  recepção,  embora  legítimo,  por  si  só  não  é 

suficiente  para  atender  às  expectativas  de  um  público  mais  especializado  e  parece  ser 

predominante devido à indisponibilidade de repórteres (e críticos) especializados em ópera ou 

em música clássica para cobrir eventos de ambas as manifestações artísticas que adquirem 

relevância jornalística.

Assim, a existência de uma lacuna crônica na publicação de críticas sobre eventos de 

música clássica nos jornais pernambucanos, a despeito de indicações que levem à dedução das 

causas desse quadro, requer uma análise complementar que enverede pela investigação  in  

loco das rotinas jornalísticas, isto é, que averigúe as causas dentro do contexto das decisões (e 

das limitações de pessoal) de redação, tendo em mente que uma das principais características 
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do jornalismo, segundo o professor e pesquisador Alfredo Vizeu, é a tensão “inerente aos 

ritmos e procedimentos da própria tarefa”. (Pereira Junior, 2009: 60) e em meio a essa tensão, 

retomando  Correia,  “um  jornalista  é  convocado  exatamente  para  saber/indicar  o  que  é 

relevante” (op. cit: 128).
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Considerações finais

Como hipótese guiadora deste estudo, propusemos que a programação dos concertos 

de  música  clássica  em  Recife  e  Olinda  seria  definida  por  três  fatores  principais  e  não 

relacionados, mas tomados em conjunto pelos produtores: a qualidade artística atribuída aos 

músicos,  a  predominância  do  repertório  standard  (obras  do  período  barroco,  clássico  e 

romântico  e  dos  impressionistas  Debussy  e  Ravel)  e  a  viabilidade  econômica  (para  a 

contratação  de  convidados  e  para  a  definição  da  quantidade  de  concertos),  pontuando 

secundariamente que o público de concertos de Recife e Olinda tende a aceitar acriticamente 

o repertório ofertado e os artistas apresentados, sem estabelecer diálogo com os produtores 

para exprimir suas preferências.

Essa  hipótese  advinha  do  problema  de  pesquisa  colocado  “quais  os  fatores  que 

determinam  a  programação  de  concertos  nos  festivais  estudados?”,  e  para  averiguá-la, 

tentamos  identificar  as  diretrizes  de  produção  e  estratégias  de  valoração  dos  eventos 

pesquisados  apontando  como  os  valores  em que  se  baseiam  a  produção  dos  respectivos 

eventos são dispostos de forma a construir ou corroborar uma imagem associada à música 

clássica em Pernambuco, delineando como se exerce o poder decisório dos diretores artísticos 

e  executivos  em  meio  às  vantagens  de  que  dispõem  e  às  limitações  que  enfrentam  e 

procurando  saber  que  aspectos  do  gosto  do  público  de  música  clássica  são  levados  em 

consideração  pelos  produtores  de  concertos,  como  as  preferências  de  repertório  e  o 

comportamento do público.

Após  a  introdução  e  um  capítulo  de  contextualização  dos  festivais  estudados, 

perpassamos  em primeiro  lugar  a  questão  da  função  social  da  música,  mostrando  que  a 

mudança nos padrões de gosto que tomam a música clássica por objeto caracterizou-se 1. pela 

dissociação da percepção musical por parte de ouvintes e músicos e dentro da própria classe 

musical  (entre maestros,  intérpretes e compositores),  aos quais se juntou posteriormente a 

classe dos produtores culturais, e 2. pelo excesso de conservadorismo do público à medida do 

crescimento da rejeição dele à música contemporânea e do aumento de prestígio da música 

popular  via  indústria  fonográfica.  Vimos,  sobretudo,  que  os  produtores  culturais,  ou 

produtores musicais, mais apropriadamente, passaram a mediar a conciliar o gosto do público 

com as aspirações da classe musical além de imprimir seu próprio padrão através dos eventos 

que organizam e de articular melhor os valores em jogo dentro do fator viabilidade financeira.
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 No capítulo em que analisamos esse fator  viabilidade financeira, apontamos que o 

orçamento dos festivais em estudo não tem uma pré-configuração fixa, dependendo de uma 

variável  entre  artistas  desejados  pelos  produtores,  quantidade  de  concertos  determinada  e 

incrementos idealizados para cada edição. E nessa configuração, um elemento cuja presença é 

considerada obrigatória pelos produtores da Mimo e do Virtuosi é a inclusão de um concerto 

com orquestra sinfônica na programação – em meio aos concertos de conjuntos de câmara, 

mais  comuns por conta das menores dimensões  destes – por concentrar o repertório  mais 

representativo do cânone de compositores de música clássica e pelo próprio porte do grupo 

em si, agregando significativo valor de prestígio artístico ao evento.

Discutimos  o fator  prestígio  artístico  no capítulo  seguinte  e observamos  que ele  é 

atribuído  ou atestado intuitivamente  pela  avaliação  dos  produtores  do evento,  porque são 

músicos de formação conservatorial, e também pela confiança nas indicações de familiares e 

amigos, mas respaldada pela mesma legitimação inter pares, isto é, operante dentro da classe 

musical. Para além desse citado fator, outros dois fatores, emigrados da esfera da indústria 

cultural  para a da produção erudita,  emergem para auxiliar  na construção de imagem dos 

festivais, quais sejam: a maior proeminência do intérprete ante os compositores e o trânsito de 

obras eruditas  que dialogam com a música  popular  ou de arranjos de obras eruditas para 

instrumentações de música popular. 

Em todo caso, como vimos no devido capítulo, a importância do repertório standard 

(isto é, canônico) é reforçada por ele ser compartilhado por ouvintes quanto pelos músicos, 

graças a seu cultivo no meio conservatorial e às tendências mais conservadoras de audiência 

do  público,  que  compõe  a  maior  parcela  de  pessoas  envolvidas  em  um  festival.  Tais 

componentes,  porém,  se  conciliam  com  fatores  identitários  intrínsecos  aos  festivais 

analisados, tais como a confluência entre elementos de alta arquitetura, patrimônio histórico, 

arte  sacra  e  música  clássica  em  Olinda,  na  Mimo,  e  a  network familiar  do  Virtuosi.  A 

imprensa,  por  sua vez,  ao mesmo tempo em que atua como instância  propagadora,  e até 

crítica,  dos  fatores  e  valores  envolvidos  na  configuração  dos  eventos  poderia  promover 

discussões mais amplas no aspecto estético-musical. 

No  capítulo  final,  onde  problematizamos  a  insuficiência  dessa  discussão  estético-

musical na imprensa em detrimento de outros aspectos, questionamos em que medida textos 

que não adentrem no mérito musical poderiam oferecer uma leitura crítica desse campo e 

serem  tomados  como  um  relato  confiável  ou  aprofundado  da  realidade  do  evento  se 
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carregassem  essa  lacuna,  cuja  existência  deve-se  muito  possivelmente  à  ausência  de 

jornalistas  com  formação  musical  conservatorial  dentro  das  redações,  incluindo  ainda  a 

ausência de sites especializados focados na cobertura de eventos em Olinda e Recife.

Por fim, concluímos que – dentro do âmbito organizacional e valorativo – estudamos 

festivais com estratégias bem definidas de construção de imagem, mas que, talvez por essa 

razão  mesmo,  lograram propostas  eficientes  de  eventos  do  gênero  em  duas  cidades  que 

possuem uma boa quantidade de instituições de ensino musical e relativamente pouca oferta 

de  eventos  se  comparada  à  sua  população  ou  ao  menos  a  seus  habitantes  dotados  de 

conhecimento  musical.  Daí,  visualizamos  um largo  espaço  a  ser  preenchido  não  só  nas 

cidades de Recife e Olinda,  mas,  por excelência,  nas demais cidades pernambucanas,  que 

carecem de eventos contínuos e modelos de festivais de música de padrão internacional.
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Apêndice

Questionário aplicado a ex-alunos do curso de iniciação à música clássica

2. Com quantos anos de idade você tomou contato com a música clássica? De que 
forma?

3. Alguém da sua família era músico ou apreciava música clássica nessa época?
4. E hoje?
5. A música clássica é seu gênero musical preferido? Se não, qual o é?
6. Se sim, você gosta ou outro(s) gênero(s)? Qual(is)? (Gênero aqui como sinônimo do 

termo mais usado coloquialmente: "ritmo")
7. Vai para apresentações desses outros gêneros?
8. De quais gêneros musicais você menos gosta e por quê?
9. De quais compositores (eruditos) você gosta mais?
10. E de que obras em particular?
11. Há algum gênero de obras eruditas pelo qual você tem mais predileção? (Agora, 

gênero está no sentido de "tipo de obra")
12. Ouve compositores eruditos brasileiros em CD/DVD?
13. E em concertos?
14. Você já estudou (ou estuda) música?
15. Tocou (ou toca) algum instrumento? Qual?
16. Aprecia outras artes? Quais?
17. Exerce atividades ligadas à música ou a outra arte? Remuneradamente?
18. Você entra em contato com produtores de eventos para sugerir artistas a serem 

convidados ou obras?
19. Você acompanha notícias de música clássica pelos meios de comunicação (imprensa, 

rádio, TV e internet)? Através de que veículos (incluindo blogs)?
20. Você vê concertos pela TV ou os ouve pelo rádio?
21. Você costuma comprar CDs e/ou DVDs de música clássica? Com que frequência?
22. Você acompanha os concertos de música clássica que acontecem em Olinda e Recife?
23. Você toma conhecimento dos problemas referentes ao meio musical erudito nas duas 

cidades (quaisquer que sejam: financeiros, administrativos)? Quais?
24. Qual(is) compositor(es) representam melhor a música clássica nacional, em sua 

opinião?
25. E qual(is) intérprete(es) (maestros e/ou instrumentistas)?
26. Qual(is) compositor(es) representam melhor a música clássica pernambucana?
27. E qual(is) intérprete(es) (maestros e/ou instrumentistas)?
28. Já foi a alguma edição da Mimo ou do Virtuosi? Quantas vezes em cada um?
29. Foi a mais de um concerto em cada uma das edições que frequentou? Seria possível 

enumerar a quantidade?
30. Quais outros eventos de música clássica você frequenta e em que locais?
31. O que falta para a música clássica crescer em Pernambuco?
32. Aprova a volta da obrigatoriedade do ensino musical nas escolas?
33. Descreva em palavras ou expressões soltas tudo o que lhe faz lembrar de (ou que 

representa) música clássica.
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