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RESUMO

Esta pesquisa versa sobre a música e a trajetória artística do Quinteto Armorial, tendo como

ponto de partida a escuta dos quatro elepês do grupo – Do Romance ao Galope Nordestino (1974),

Aralume (1976), Quinteto Armorial (1978) e Sete Flechas (1980), produzidos pela Discos Marcus

Pereira (1974-1981).

Criado pelo escritor e professor Ariano Suassuna, no âmbito do Movimento Armorial e da

Universidade Federal de Pernambuco, o grupo de música instrumental nasceu com a proposta de

criar uma música erudita brasileira a partir das raízes da cultura popular, elegendo os  timbres  de

uma heráldica do “povo” como material norteador de seu processo composicional, traduzida pela

sensibilidade e a direção de Antonio Madureira com os jovens músicos do conjunto.

Desenvolvida a partir  do binômio História e Música e organizada em três partes que se

articulam por meio de três eixos básicos –  timbre,  heráldica  e  música  – , a pesquisa apresenta a

trajetória e  o processo de criação do Quinteto Armorial  como parte  da concepção filosófica de

Ariano Suassuna, refletindo sua correspondência com as múltiplas tendências estéticas norteadoras

da criação musical no século XX, através de sua proposta de vínculo cultural transcendendo os

cânones que definiam a música como “erudita” ou “popular”.

Palavras-chave:  Quinteto  Armorial;  Ariano  Suassuna;  Antonio  Madureira;  História

Cultural; Música. 



ABSTRACT

This research is about the music and trajectory of Quinteto Armorial, and its starting point

was hearing the group’s four LPs –  Do Romance ao Galope Nordestino  (1974),  Aralume  (1976),

Quinteto Armorial  (1978) and  Sete Flechas  (1980),  produced by Discos Marcus Pereira (1974-

1981). 

The instrumental  music group was created by the professor and writer  Ariano Suassuna

within the Armorial Movement and inside the Federal University of Pernambuco. It was born with

the intention of creating a Brazilian classical music from popular culture roots, choosing the timbres

of a  heraldic  of the people as the guiding material of its compositional process, translated by the

direction and sensitivity of Antonio Madureira with the young musicians in the group. 

This research was developed from the combination of History and Music and organized into

three parts, articulated by three basic axes - timbre, heraldic and music. It exhibits the trajectory and

creation process of Quinteto Armorial as a part of the philosophical conception of Ariano Suassuna,

reflecting its correspondence with the multiple guiding aesthetic trends of musical creation in the

twentieth century through its proposition of a cultural bond transcending the canons which used to

define music as “classical” or “popular”.

Keywords:  Quinteto  Armorial;  Ariano  Suassuna;  Antonio  Madureira;  Cultural  history;  

Music. 
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Uma prosa ao pé do ouvido

Peço a licença do leitor para iniciar na primeira pessoa.

Sou filho de pai sertanejo e mãe paulistana descendente de italianos. O estudo e interesse

pela música chegou em minha vida aos onze anos, quando iniciei meus estudos de violão “clássico”

e guitarra “popular”. 

Em 2002, me formei em História na Ponticífia Universidade Católica de São Paulo. Das

disciplinas de História oferecidas por aquele curso, em grande medida,  eu contemplei a música

enquanto  linguagem  e  possibilidade  de  estudo  interdisciplinar,  o  que  resultou  no  trabalho  de

conclusão de curso: História, Música e Outras Linguagens. 

Naquele contexo, já começava uma trajetória artística e profissional  que se desenvolveu

sobretudo com um conjunto de música instrumental, Quarteto Pererê, no qual tive a oportunidade

de  produzir  e  dirigir  dois  cd's  e  realizar  inúmeras  viagens  em  uma  trajetória  que  durou

aproximadamente treze anos.

Tudo isso para dizer que, em 16 de junho de 2012, com esse conjunto, nos apresentamos na

abertura da aula espetáculo do escritor e professor Ariano Suassuna, na ocasião de seu aniversário

de 85 anos, no Teatro Lauro Gomes em São Bernardo do Campo – São Paulo, para um público de

quase mil pessoas, ocupando todos os lugares possíveis daquele espaço. Foi uma experiência que

não tenho condições de descrever aqui. O que posso afirmar é que foram poucas as situações em

minha vida em que presenciei um artista com uma presença de espírito tão cativante e acolhedora, e

ao mesmo tempo com uma posição filosófica tão radical e amorosa, em defesa de nossas raízes

culturais. 

De certa forma,  por ter sido um acontecimento marcante, um divisor de águas, é o que me

vem na memória como o despertar para esta pesquisa. E abriu-se um sertão.    



INTRODUÇÃO E CONTEXTO

O tema dessa pesquisa se iniciou a partir da experiência de escuta dos quatro elepês que

constam na trajetória artística do Quinteto Armorial – Do Romance ao Galope Nordestino (1974),

Aralume (1976), Quinteto Armorial (1978) e Sete Flechas (1980). 

O Quinteto Armorial foi um conjunto de música instrumental criado por Ariano Suassuna,

no início dos anos 1970, no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no contexto

do Movimento Armorial.1 

Oriundo da região nordeste, o grupo contou em sua discografia com Antônio José Madureira

Ferreira (1949), de Macau – RN, Antônio Carlos Nóbrega de Almeida (1951), de Recife – PE,

Edilson Eulálio Cabral (1948),  de Campina Grande – PB, Fernando Torres Barbosa (1945),  de

Palmeira dos Índios – AL, e  Egildo Vieira do Nascimento (1947-2015), de Piranhas – AL. Foram

esses jovens músicos que integraram a formação dos dois primeiros LP's do Quinteto Armorial –

Do Romance ao Galope Nordestino (1974) e  Aralume (1976), ambos ligados à cidade do Recife

pelo Departamento de Extensão Cultural (DEC) da UFPE.2

Uma segunda fase aconteceu em 1978, quando o grupo estabeleceu a ligação de seu trabalho

com a Universidade Federal da Paraíba,  no campus da cidade de Campina Grande. Dessa fase

resultou  a  criação dos  dois  últimos  LP's  do  grupo –  Quinteto  Armorial (1978)  e  Sete  Flechas

(1980). Nesse período, Egildo Vieira do Nascimento foi substituído por Antônio Fernandes de Faria.

Importante destacar a participação da Orquestra Romançal Brasileira no álbum  Quinteto

Armorial (1978), na faixa Toque para Marimbau e Orquestra, de Antônio J. Madureira. 

Sob um ponto de vista artístico e cultural, o movimento abrangeu a Cerâmica, a Pintura, a

Tapeçaria,  a  Gravura,  o  Teatro,  a  Escultura,  o  Romance,  a  Poesia,  a  Música,  o  Cinema  e  a

Arquitetura. 

O pesquisador Moacir dos Anjos assim resumiu o significado do Movimento Armorial:   

Embora criado apenas no início da década de 1970, por iniciativa do escritor
paraibano  Ariano  Suassuna,  o  Movimento  Armorial  é,  talvez,  a  formulação  mais
sofisticada do papel da tradição cultural nordestina na invenção de uma idéia de Brasil.
Associando  essa  tradição  às  expressões  simbólicas  populares  –  notadamente  as  de
procedência sertaneja, como a xilogravura, a literatura de cordel e a música de viola,
rabeca  ou  pífano  –,  o  criador  do  movimento  tomava  estas,  também,  como  as
manifestações mais  autênticas da fusão das culturas indígenas, africanas e européias
que teriam constituído a identidade do país.3

1.Duas obras se apresentam como referenciais para um estudo mais aprofundado sobre o Movimento Armorial, quais
sejam: SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da poética popular: Ariano Suassuna e o Movimento
Armorial. 2ª ed. Rev. - Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. E, DIDIER, Maria Thereza. Emblemas da sagração
armorial: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial (1970-1976).  Recife: Editora Universitária, UFPE, 2000. A
primeira versa na perspectiva de crítica de arte com foco na área de Literatura, a segunda, em perspectiva cultural na
área de História. 
2. Idem.
3. ANJOS, Moacir dos. Idéias de Nordeste e de Brasil  Cap.3. p.51-71. Em, Local/global: arte em trânsito. - Rio de
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Atravessando um país sob o regime de ditadura militar, a possibilidade da realização do

movimento  armorial  e  do intercâmbio  com artistas  da cultura  popular  no ambiente acadêmico,

através  de  registros,  fomento  à  pesquisa  e  difusão  cultural,  se  realizou  em grande  parte  pela

chancela de Ariano Suassuna, ao ocupar cargos de confiança na esfera cultural Federal, Estadual e

Municipal.4

Com a direção de Antonio José Madureira, o Quinteto Armorial foi um dos porta-vozes da

criação musical no movimento, e sua história também esteve ligada ao catálogo e à trajetória da

gravadora Discos Marcus Pereira (1974-1981). A produção fonográfica dessa gravadora pautou-se

pela  busca  de  autenticidade  na  cultura  popular  como  substrato  para  a  construção  de  uma

representação da nação.5

 Com destaque para o “sotaque dos instrumentos”,  a  Orquestra  Armorial  de Câmara de

Pernambuco,  Quinteto  Armorial  e,  num  segundo  momento,  a  Orquestra  Romançal  Brasileira,

nortearam seus trabalhos sob uma visão de adaptação timbrística na música armorial.6 O ponto de

partida desses trabalhos tinha como premissa a criação de uma “música erudita brasileira baseada

nas raízes populares”. Neste sentido, isso foi possível pelo trabalho de pesquisa desenvolvido no

Departamento de Extensão Cultural (DEC) da UFPE7, dirigido pelo escritor Ariano Suassuna que,

segundo Idelette Muzart F. Dos Santos desempenhava, em relação aos músicos armoriais, o papel

que Mário de Andrade teve nos anos 1930 a 1950: “um orientador, um pesquisador, um apoio mas

também um crítico, às vezes abrupto e intransigente”.8

A  orientação  musical  de  Ariano  Suassuna  compreendia  uma  ideia  filosófica  e  uma

concepção de cultura  brasileira  que  privilegiava  a  sonoridade e  os  timbres  da  musicalidade  do

“povo” enquanto proposta e diretriz para a criação de uma música de concerto, que pudesse trazer

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p. 58
4. BRITO, A. de P. de L. Ariano Suassuna e o movimento armorial: cultura brasileira no regime militar (1969-
1981).  Campinas,  2005. 196f.  Dissertação (Mestrado em Sociologia)  – Instituto de Filosofia  e  Ciências  Humanas,
Unicamp. Cap. 1, O lugar social do Movimento Armorial. 1.1 O movimento armorial e a política cultural do regime
militar. p. 18.
5. Com essa visão e neste sentido, duas obras referenciais para um estudo mais aprofundado sobre a gravadora Discos
Marcus Pereira, quais sejam: MAGOSSI, José Eduardo Gonçalves. O folclore na indústria fonográfica: A trajetória
da Discos Marcus Pereira. 195 p. + inclui CD e CD-R. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em
Meios e Processos Audiovisuais - Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo. Orientador: Eduardo
Vicente,  2013.  E, SAUTCHUK,  João  Miguel.  O  Brasil  em  Discos:  Nação,  Povo  e  Música  na  produção  da
gravadora Marcus Pereira. Dissertação de Mestrado. Orientador: Prof. Dr. Wilson Trajano Filho. Universidade de
Brasília. Instituto de Ciências Sociais. Departamento de Antropologia. Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, 2005. A primeira versa pela ótica do Jornalismo Histórico e a segunda pela ótica da Antropologia Cultural.
6. A  respeito do timbre e sua utilização na música armorial, consideramos significativo o estudo apresentado pela
monografia de ALAON, Rafael Borges.  A organologia e a adaptação timbrística na música armorial. Monografia
apresentada para conclusão de curso de licenciatura plena em educação artística – habilitação em música do Instituto
Villa-Lobos, Centro de Letras e Artes da UNIRIO, sob a orientação do professor Helder Parente Pessoa. Rio de Janeiro,
2008. A organologia da música armorial.
7. DIDIER, Maria Thereza. op. cit., Cap. 2  Acordes Armoriais. p.99-134
8.  SANTOS,  Idelette Muzart Fonseca dos.  A MÚSICA E A IMAGEM ARMORIAL 1.  O NACIONALISMO FOLCLÓRICO NA

MÚSICA BRASILEIRA 1.3 Ariano Suassuna e a teoria musical armorial. op. cit., p. 169
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alguma marca especificamente brasileira.9 

 A música foi uma das atividades de grande repercussão nacional no movimento armorial. A

concepção filosófica de Suassuna a respeito da utilização dos timbres dos instrumentos rústicos e

populares  teve,  por  consequência,  o  que  Didier  escreveu  sob  o  título  de  “a  peleja  na  música

armorial:  o  desafio  tocado”,  ou  seja,  a  cisão  entre  o  escritor  e  o  maestro  violinista  Cussy  de

Almeida, nos idos de 1975. Assim, seguiram caminhos estéticos distintos, de um lado, a Orquestra

Armorial de Câmara de Pernambuco e, do outro, o Quinteto Armorial. Nesse contexto, através da

iniciativa  de  Suassuna,  era  criada  a  Orquestra  Romançal  Brasileira,  com a  direção de  Antonio

Madureira, levando o Quinteto Armorial como parte integrante do núcleo daquele projeto.10  

A música do Quinteto Armorial também ensejou a pesquisa histórica, apresentando a relação

entre “tradição e modernidade”, através do conceito de “paisagem sonora de um nordeste armorial”,

com sua proposta musical  “fora dos cânones”, em contraste com o “Brasil Moderno” do Parque

Industrial.11  

Com  a  presença  de  recursos  musicais  usuais  na  música  clássica,  como  contraponto,

modificações  de  textura,  cânones  e  imitações  melódicas,  o  Quinteto  Armorial  trazia  sob  essa

roupagem “erudita” a sonoridade das ruas e dos recônditos do nordeste, através dos timbres e temas

musicais presentes em sua discografia.12 

A década de 1970 foi de sedimentação para a trajetória artística do jovem músico Antonio

Madureira,  bem como para os  integrantes  do Quinteto Armorial.  Conciliando estudo,  pesquisa,

criação e realização, Madureira estudou contraponto e harmonia com o musicólogo e sacerdote Pe.

Jayme Cavalcante Diniz, o que lhe permitiu aplicar aquele conhecimento como ferramenta em seu

processo composicional. A convite de Suassuna, integrou o conselho municipal de cultura da cidade

do  Recife,  o  que  lhe  proporcionou,  dentre  as  atividades  que  exerceu,  (re)fundar  o  Bloco  da

9.  Neste sentido, contribuíram os estudos de  BARROS,  Frederico Machado de.  Toada e desafio:  arte e  cultura
brasileira na produção musical do movimento armorial. Leituras sobre música popular: reflexões sobre sonoridades
e cultura. Organização, Emerson Guimbelli, Júlio Cesar Valladão Diniz, Santuza Cambraia Naves. Rio de Janeiro, RJ:
UFRJ, PPGSA, 2008: 7 Letras. E, BARROS, Frederico Machado de. Cantiga de Longe : o Movimento Armorial e a
proposta  de  uma música  de  concerto  brasileira.  Dissertação  (Mestrado  em História)  –  Pontifícia  Universidade
Católica do Rio de Janeiro; orientador: Ricardo Augusto Benzaquen de Araújo. Rio de Janeiro, 2006.
10. DIDIER, Maria Thereza. op. cit., Cap. 2  Acordes Armoriais. III – A peleja na música armorial: o desafio tocado.
p. 115-131. 
11. Pontos de vistas elencados pelos historiadores, VENTURA, Leonardo Carneiro. Músicas dos Espaços: Paisagem
Sonora  do  Nordeste  no  Movimento  Armorial.  Dissertação  de  Mestrado.  Pós-Graduação  em  História.  Área  de
Concentração: História e Espaços. Linha de Pesquisa Cultura, Poder e Representação. Universidade Federal do Rio
Grande  do  Norte.  Orientação:  Durval  Muniz  de  Albuquerque  Junior.  2007.  E,  SANTOS,  Nívea  Lins. O  galope
nordestino diante do parque industrial: o projeto estético do Quinteto Armorial no Brasil moderno. Dissertação
(Mestrado em História).  Universidade EstadualPaulista.  Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.Orientador:  José
Adriano Fenerick.  Franca, 2015.
12. VILELA, Ivan. Música Fora dos Cânones, disponível em: http://culturafm.cmais.com.br/musica-fora-dos-canones
Acessado em 07/04/2014 
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Saudade13. Pela gravadora Discos Marcus Pereira, além dos elepês do quinteto, também idealizou

os projetos dos discos Instrumentos populares do Nordeste e Frevo de Bloco, ao mesmo tempo em

que aconteciam inúmeras  viagens com o Quinteto Armorial para países latino-americanos,  para

diversas cidades brasileiras, além de uma turnê para, os EUA, em 1977, com o conjunto.14

A trajetória  musical  do  conjunto  Quinteto  Armorial  termina  em  1980.  Sua  música,  no

entanto, resistirá em uma travessia à margem dos interesses das multinacionais da indústria cultural,

através  de trabalhos  “independentes” feitos  por  seus  protagonistas,  e  também por  uma geração

posterior de músicos que encontraram naquela proposta estética um norte identificador com base na

tradição desenvolvida na segunda metade do século passado.  Nesse sentido, e embora não mais

como movimento coletivo, é possível pensar em uma música armorial não só presente como em

plena vigência, enquanto emblema criativo e modus operandi composicional/performático.15  

A música do Quinteto Armorial encontrou em seus processos composicionais a experiência

cultural como forma de romper os padrões de escuta da dicotomia simbólica entre música “popular”

e  “erudita”,  por  encontrar  no campo da cultura o enraizamento de sua proposta  no cenário da

música instrumental brasileira. Foi nesse sentido que a nossa pesquisa considerou a sua discografia

merecedora de escuta, estudo e atenção.16

O CURSO DA PESQUISA E SUA METODOLOGIA

Na  intenção  de  tecer  uma  pesquisa  interdisciplinar,  iniciamos  nossa  caminhada  com  a

perspectiva de estudo através do binômio História e Música, como alicerce norteador.17

Constatamos, inicialmente, que a fonte primária elementar, que motivou o início do projeto,

13. Importante Frevo de Bloco que atua ainda hoje com expressiva atividade artística na cidade do Recife. Disponível
em http://www.blocodasaudade.org.br acessado em 07/07/2017 
14.  ANDRADE, Francisco.  Antonio Madureira: A música como missão. p. 15-19 Prefácio da obra  MADUREIRA,
Antonio. Composições para violão Vol.I. Apresentação de Fábio Zanon. Recife:Ed. Do Autor, 2016. Acompanha CD
com as músicas.
15. Duas referências de teses eleboradas por músicos, cuja experiência profissional permitiu a realização de trabalhos
artísticos, porém distintos, com músicos e compositores do movimento armorial. Nesse sentido, essas pesquisas trazem
uma visão por dentro da música, em sua dimensão composicional e interpretaviva por meio da performance musical.
Quais  sejam:  ALMEIDA,  Nelson  C.  Portfolio  of  musical  compositions  ('Presépio',  'Xilogravuras','Palmares',
'Visagem', 'A Nau', 'Sertões', 'Quadro Quaderna'). PhD. In. Composition. Music Department – Keele University.
1999. E, QUEIROZ, Rucker Bezerra. O Movimento Armorial em três tempos: Aspectos da música nordestina na
contextualização dos Quintetos Armorial, da Paraíba e Uirapuru.Tese de Doutorado apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em  Música do Instituto de Artes da  Universidade Estadual de Campinas para obtenção do título de
Doutor em Música, na Área de Concentração: Práticas Interpretativas. Orientador: Esdras Rodriguês Silva. Campinas,
2014. 
16. ANDRADE, Francisco. Revoada – Um panorama sobre a trajetória musical do Quinteto Armorial nos anos
70. Cadernos de Estudos IEB. Culturas e identidades brasileiras : I Encontro de Pós-Graduandos do Instituto de Estudos
Brasileiros / Organização Ana Paula Cavalcanti Simioni... [et al.] - São Paulo : Instituto de Estudos Brasileiros, 2016.
p. 283-297
17. Nesse sentido, duas obras se apresentaram como referenciais, quais sejam: NAPOLITANO, Marcos.  História &
Música – história cultural da música popular. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 120 p. E, MORAES, José Geraldo V.
& SALIBA,  Elias Thomé Saliba.  O historiador, o  luthier e a música.  Em  HISTÓRIA E MÚSICA NO BRASIL /  José
Geraldo Vinci de Moraes, Elias Thomé Saliba (orgs.) São Paulo: Alameda, 2010. 412p.
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possuía uma natureza múltipla. Uma vez datado e produzido em um determinado contexto histórico

e social, o elepê trazia em seu bojo a capa, textos, ilustrações... e, fundamentalmente, quando tocado

na vitrola, proporcionava a experiência da escuta do som, ou seja, a matéria-prima da música.

Começamos nossos procedimentos com a criação de um organograma de cada elepê18, como

forma de reconhecermos a linguagem musical através da escuta dos timbres que compõem as faixas

desses discos. Ao mesmo tempo, realizamos um levantamento de periódicos de jornais e fotos da

trajetória do Quinteto Armorial, junto ao Centro de Estudos da História do Brasil (Cehibra), ligado à

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).  

O conhecimento desse material norteou as entrevistas com os compositores, no intuito de

aprender suas obras sob a ótica dos processos composicionais no contexto de sua produção. Assim,

efetuamos três entrevistas com Antonio Madureira, duas com Antonio Nóbrega, uma com Egildo

Vieira do Nascimento, e tivemos uma breve conversa com  Antonio Fernandes Farias (Pintassilgo)

por telefone. Não conseguimos estabelecer contato com Edilson Cabral e Fernamdo Torres Barbosa.

Realizamos nossa primeira viagem ao Recife, em meados de Novembro de 2014, sobretudo

para levantamento de estudos na Fundaj e 1ª entrevista com Antônio José Madureira.  Encontramos

no  Cehibra,  na  sessão  de  documentação,  uma  pasta  cujo  título  trazia  o  apelido  afetivo  do

compositor  Antônio  José  Madureira  –  “Coleção  Zoca  Madureira”.  Essa  pasta,  deixada  por  ele

naquela instituição em 24 de julho de 1984, com subdivisão de outras 6 pastas, reune centenas de

artigos de jornais que nos auxiliaram a construir uma visão panorâmica da trajetória do Quinteto

Armorial nos anos 1970. Constam ainda, nesse mesmo acervo, sessenta e oito fotos que ilustram

momentos dessa história. Do ponto de vista musicológico, da notação musical, a única partitura que

encontramos, naquela ocasião, foi uma reprodução do manuscrito da composição Revoada, presente

no livro O Movimento Armorial, uma espécie de manifesto sobre o Movimento Armorial, publicado

por Suassuna em 1974.

O método “em forma de prosa” com um toque de viola 

Na ocasião  da  primeira  viagem de  campo,  Antônio  Madureira  nos  recebeu no Recife  e

concedeu duas horas de conversa, nos recebendo em sua residência no bairro Casa Forte, região

tradicional  da  zona Norte  do  Recife.  Foi  uma “prosa”  de  caboclos,  sertaneja,  por  assim dizer,

“rústica”, com poucas perguntas, sendo a primeira: “Mestre, como é pro Sr. ser entrevistado, ser

gravado, o Sr. nos dá essa licença?” Resposta – Acho ótimo, é um reconhecimento, uma coisa boa,

ainda mais para falar dessa história que foi tão intensa, tão grande, emotiva e ainda vive, está aí,

18. A compreensão desse trabalho sugere a escuta das faixas dos LP's, que estão disponíveis no Anexo - DVD : Pasta
Discos Quinteto Armorial. E também na página http://solestudio.com.br/quintetoarmorial/  
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vamos lá, estou pronto! Foi uma primeira conversa em que buscamos conhecer o compositor, isto é,

suas raízes,  seus  traços  familiares,  sua cidade de origem, sua chegada em Recife,  o exame no

Conservatório... seu encontro com Ariano Suassuna, o Quinteto, a ditadura... tudo transcorreu como

“o tempo vivo da memória”. 

Mais do que uma estratégia de pesquisa a priori, foi, sobretudo, a abertura de uma janela,

uma  experiência,  um  reconhecimento  do  compositor  em  seu  tempo.  Ao  final  da  conversa,

perguntamos  a  ele  se  existiam manuscritos  e  partituras  das  composições  do  Quinteto.  Ele  foi

monossilábico – Não! Então pedimos mais uma vez a licença, e desta vez para tocar uma viola. E

apresentamos para ele o tema da Revoada. Ele ouviu com atenção, no início com os olhos fechados,

depois  foi  abrindo,  arregalando...  –  Nossa,  que  interessante!  Como esse  tema fica  bom nessa

afinação aberta, lembrou as violas de cantoria, Eu não tocava nessa afinação, aliás, nunca mais

toquei viola depois do Quinteto...  Antes de irmos embora, ele trouxe a partitura do  Improviso –

Olha! Eu tenho essa, acredito que na sua mão vai ficar muito bom...

No decorrer de 2015, realizamos mais duas viagens de pesquisa à cidade do Recife. 

Na primeira, pudemos organizar e fotografar no Cehibra os artigos de jornais referente à

“Coleção  Zoca  Madureira”  e  digitalizar  dezesseis  fotos  do  mesmo  arquivo,  ocasião  em  que

realizamos a segunda entrevista com Madureira, com o foco nas composições dos dois primeiros

discos do Quinteto Armorial. 

Também realizamos uma visita ao Departamento de Música da UFPE e entrevistamos o

professor Nelson C. Almeida,  Professor Titular na Faculdade de Música do Centro de Artes da

UFPE. Nelson leciona composição e regência, e atua como compositor e contrabaixista no grupo

Quadro; trabalhou como arranjador e regente em trabalhos autônomos de Antônio J. Madureira e

Egildo Vieira do Nascimento. PHD em composição, pela Music Department - Keele University na

Inglaterra  em  1999,  sua  tese  consiste  no  diálogo  possível  entre  música  armorial  e  música

contemporânea no campo da criação.19 Nelson também nos disponibilizou um arranjo/partitura, da

composição  Bendito, de Egildo V. do Nascimento, transcrito da terceira faixa do Lado B, do LP

Quinteto Armorial – Do Romance ao Galope Nordestino e adaptado para o seu grupo Quadro. 

Um  segundo  momento  daquela  viagem  aconteceu,  quando  tivemos  a  oportunidade  de

realizar uma breve entrevista com Egildo Vieira do Nascimento, na capital de Maceió, Alagoas,

onde o compositor,  flautista e inventor de instrumentos musicais  representava sua cidade natal,

Piranhas  –  AL,  na  “IX  Feira  de  Negócios  dos  Municípios  Alagoanos  –  Arte,  Cultura  e

Desenvolvimento”, que ocorria no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, entre os dia 22 e

19. ALMEIDA, Nelson C. Portfolio of musical compositions ('Presépio', 'Xilogravuras','Palmares', 'Visagem', 'A
Nau', 'Sertões', 'Quadro Quaderna'). PhD. In. Composition. Music Department – Keele University. Nota-se que a
tese de Almeida passou desapercebida pelos trabalhos de pesquisa sobre a música armorial elencados por esta pesquisa. 
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25 de janeiro de 2015. Infelizmente, Egildo veio a falecer em 30 de julho, na Santa Casa de Maceió,

pois enfrentava,  há alguns anos,  problemas cardíacos. De presença alegre,  extrovertido e muito

sorridente, suas composições permanecem vivas e o artista/inventor vinha colhendo os frutos de

uma vida dedicada à música. Na ocasião de nossa entrevista, ele estava sendo homenageado por sua

cidade e pelo Governo de Alagoas. 

Concluímos  a  nossa  primeira  viagem de  2015 realizando  duas  entrevistas  com Antônio

Madureira.  Elas  foram  pautadas  nas  músicas  do  compositor,  com  o  objetivo  de  auxiliar  no

preenchimento e reflexão dos organogramas dos elepês Do Romance ao Galope Nordestino (1974)

e Aralume (1976). Naquela ocasião, ao término dos trabalhos, o compositor manifestou o interesse

em abrir as suas pastas contendo seu acervo de criação musical, a fim de auxiliar e colaborar mais

com o nosso  projeto.  Desse  modo,  nos  inscrevemos  no edital  PROAP/CAPES/PRPG 2014  e

fomos agraciados para iniciar a organização do Fundo Zoca Madureira, com foco na digitalização

dos  manuscritos/partituras  da  obra  do  compositor,  quando  este  esteve  à  frente  do  trabalho  de

coordenação do Quinteto Armorial (1971-1981).  Essa viagem aconteceu entre os dias 10 e 17 de

Abril,  contando com o acolhimento e a generosidade de Antonio Madureira, sua esposa Cecília

Didier e seus filhos Antonio e Sofia. 

Cumpre informar que foi imprescindível, para aquela missão, o apoio recebido por parte do

arquivo do IEB-USP, na pessoa de Elisabete Marin Ribas, que nos forneceu orientação e materiais

para o início da organização daquele acervo.     

Depois  de  quase  três  meses  de  muitas  mensagens  trocadas  por  e-mail,  no  intuito  de

encontrar um espaço em sua agenda, o ano de 2015 terminava com uma entrevista na casa do artista

Antônio Nóbrega, em 28 de dezembro e, depois, mais uma, em março de 2016. Generoso, o músico

além das entrevistas, também nos forneceu as suas partituras referentes ao período da trajetória do

Quinteto Armorial, e ainda disponibilizou sua biblioteca para pesquisa.

Durante  esse  percurso,  por ocasião  do  Colóquio  Internacional  sobre  Literatura  de

Cordel,  realizado pelo IEB na  Casa de Cultura  Japonesa,  em 17 de Setembro de 2015,  sob a

coordenação dos professores Paulo Teireixa Iumatti e Flávia Camargo Toni,  formei o  Quinteto

Aralume, que nasceu com a proposta de realizar uma música instrumental brasileira em sintonia

com a música armorial. Com a sonoridade da viola brasileira tocada por mim, o violão de 7 cordas

do  Alessandro  Ferreira,  o  violoncelo  do  Daniel  Martins,  a  rabeca  de  cinco  cordas  do  Bruno

Menegatti, e as flautas  e pífanos do Enrique Menezes, o  grupo foi criado com interesse na pesquisa

musical  do  projeto no  que  concerne  ao  estudo  e  recriação  musical,  a  partir  das  fontes,  dos

manuscritos das partituras pesquisadas e  transcrições das obras presentes nos discos.  Tudo isso

como horizonte para criação de novas composições.
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Com o desenvolvimento da pesquisa e  a aproximação com Antônio Madureira,  o grupo

participou de uma aula espetáculo com o compositor no auditório do SESC Vila Mariana, em 11 de

novembro de 2016, elegendo peças que fizeram parte da primeira fase do Quinteto Armorial. 

A realização desse evento, somada ao material processado durante o período da pesquisa,

permitiu um olhar interno sobre a obra do compositor, o que, de certa forma, apontou para o fio

condutor da escrita, na interpretação da trajetória musical do Quinteto Armorial,  através de três

eixos básicos: Timbre, Heráldica e Música.
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Tudo o que não invento é falso.

Manuel de Barros
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PARTE I

TIMBRE 
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testemunhei a arrancada do movimento Armorial:
a personalidade, a inteligência e a sensibilidade

de Ariano Suassuna postas ao serviço de
sua efusiva paixão pelas essências brasileiras,

um movimento, que de entrada,
tomou de surpresa a muitos e até

ficou difícil de entender para alguns
– eu fui um dos tais.

Luis Soler
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CAPÍTULO 1                                                                                                                       

1.  ARIANO SUASSUNA E A CRIAÇÃO DA MÚSICA ARMORIAL

A palavra Armorial tem origem na França medieval. Era o livro em que se registravam os

brasões. A arte ou ciência dos brasões é o que se compreende por Heráldica, isto é, o conjunto dos

emblemas de brasão.20

Em  Música e Simbolismo, o estudo de Roger Cotte trouxe o significado do termo brasão

como tendo origem na palavra alemã  blasen,  que significava tocar  a  trompa.  “Nas monarquias

medievais,  o cavaleiro participante das justas se apresentava ao arauto exibindo seu escudo.  O

arauto  então  o  brasonava,  isto  é,  o  anunciava  a  sons  de  trompa  e  descrevia  as  suas  armas  à

consideração dos espectadores”.21 Desta forma, o  blasen  ou brasão representava a simbologia do

timbre pertencente ao cavaleiro.

O timbre, palavra também proveniente da França medieval, significava o símbolo, emblema

ou insígnia exterior ao escudo do cavaleiro medieval e designava a marca ou estirpe da nobreza à

qual  ele  pertencia,  sua  honra  e  linhagem.22  O mesmo significado do timbre  era  utilizado  nas

canções para “caracterizar temas melódicos, frases ou figuras tradicionais na monofonia medieval”

onde reapareciam em diferentes composições e eram dotados de versos diferentes.23 

Recurso semelhante foi usual no início da colonização da América Portuguesa, marcado pela

presença missionária, sendo esta fator relevante para a primazia das línguas gerais. O emprego do

timbre acontecia através “das cantigas sacras, vertidas para o tupinambá, em cerimônias religiosas

acompanhadas por instrumentos indígenas.”24 

 O timbre também era recorrente através do recurso do  contrafactum.  Na dissertação  O

Cancioneiro Ibérico em José de Anchieta,  Rogério Budasz trouxe um enfoque musicológico ao

assunto,  identificando  que  o  recurso  na  Espanha,  contrahechura,  fazia  parte  de  “um processo

20. Conforme o  Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.  Editora Nova
Fronteira 1ª edição, 12ª impressão. Rio de Janeiro, 1975. Passim. 
21. COTTE, Roger J. V. Música e Simbolismo : Ressonâncias Cósmicas dos Instrumentos e das Obras. Tradução
Rolando Roque da Silva.  Cultrix 11ª edição. São Paulo 1997. Outras apresentações simbólicas de instrumentos de
música e de evocações das práticas musicais. Capítulo VIII. 2. O brasão. p 118
22. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. op. cit., p.1377
23. Uma das atribuições do timbre, fornecida pelo DICIONARIO GROVE DE MÚSICA. Edição concisa/editado por
Stanley Sadie: editor-assistente Alison Latham; tradução Eduardo Francisco Alves. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed..
1994 Tradução de: The Grove concise dictionary of music. p. 947-948
24. VILLALTA, Luiz Carlos.  O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura.  História da Vida Privada no
Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa /organização Laura de Melo e Souza, - São Paulo: CIA das
Letras, 1997. p. 337-338. Segundo o autor, “os jesuítas compuseram gramáticas da língua tupinambá (a de José de
Anchieta, em 1595, e a do padre Luís Figueira, em 1621), publicaram em 1575 traduções do pai-nosso, da ave-maria e
do credo, e trabalharam coletivamente na elaboração de um catecismo em língua tupinambá, editado em 1618, com o
nome: Catecismo na língua brasílica. José de Anchieta produziu composições próprias, em verso, na língua tupinambá:
em seus autos, encenados em várias partes da América portuguesa […] A partir de fins do século XVII, inacianos e
frades de outras ordens difundiram o tupinambá entre os nativos Não-Tupi da Amazônia, dando à luz o nheengatu.” p.
338. Era a utilização do timbre medieval, na conversão do gentio em seu “idioma” nheengatu, isto é, na língua boa.  
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amplamente utilizado na literatura espanhola dos séculos XVI e XVII: a poesia vertida a lo divino,

isto é, à divinização de obras profanas, ou criação de caráter religioso para canções populares”.25 

O  Teatro do Descobrimento26, de Anna Maria  Kieffer  em parceria  com o grupo Anima,

interpretou por meio da performance musical do canto, com a mescla de timbres “rústicos”, das

flautas barrocas e indígenas,  rabecas,  violas brasileira e de cocho, cravo, marimba e percussão,

exemplos  de  música  contrafactum  transcritos  pela  pesquisa  de  Budasz,  entre  outros  emblemas

representativos da tradição musical brasileira.

No ensino da música em nossos dias, o timbre é uma das características dos sons musicais.

Em resumo, descreve a qualidade de um som. A qualidade, ou timbre, é o que nos permite distinguir

os  sons  de  diferentes  instrumentos,  mesmo  que  eles  tenham  a  mesma  altura  e  a  mesma

intensidade.27

Assim, a representação sonora de um instrumento musical, em geral, se apresenta através de

três atributos. A altura, relação entre a distância dos intervalos melódicos, ou seja, a variação do

trajeto sonoro, seu percurso do som grave ao agudo e vice-versa; a intensidade, que corresponde à

energia e potência de como o som é produzido, se fraco ou forte, e a graduação de sua nuance; e o

timbre, de maneira mais subjetiva, que pode ser entendido como a cor, a qualidade do som ou o

corpo do som.

O timbre também é a característica do som que nos permite distinguir fontes sonoras que

produzem a mesma frequência, isto é, “o sotaque do instrumento”, conforme trouxe a compreensão

dos estudos de Rafael Borges Alaon. Por essa razão, a correspondência entre o timbre de dois ou

mais instrumentos é facilmente encontrada dentro de universos musicais díspares.28

Com amálgama de duplo significado, entre a imagem timbrada e o som tímbrico, o timbre

norteou  a  história  musical  do  Movimento  Armorial.  Dessa  forma,  nessa  primeira  parte,

apresentaremos,  nos  próximos  três  capítulos,  o  Timbre  enquanto  fio  condutor  de  um processo

cultural que proporcionou a criação e trajetória do Quinteto Armorial.  

25.  BUDASZ,  Rogério.  O Cancioneiro Ibérico em José de Anchieta – Um Enfoque Musicológico.  Dissertação
apresentada à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo como exigência parcial para a obtenção
do  título  de  Mestre  em  Musicologia.  Orientador:  Prof.  Dr.  Sílvio  Augusto  Crespo  Filho.  São  Paulo,  1996.  O
Cancioneiro Divinizado. p. 10-11. O autor encontrou nos estudos de Bruce Wardropper (Madrid, 1958, p.6), Historia
de la poesia lírica a lo divino en la cristandad ocidental, a definição latina de  contrafactum, demonstrando que o
processo não era fenômeno exclusivo da literatura espanhola. “Se trata, pois, da refundição de um texto que, às vezes,
conserva do original o metro, as rimas, e mesmo – desde que não contradiga o propósito divinizador – o pensamento.”
características da poesia vertida ao divino. p. 11
26. KIEFFER. Ana Maria.  Teatro do descobrimento: memória musical brasileira. Texto de apresentação de João
Adolfo Hansen. Livro/CD. 1999. 
27.  Conforme os  Atributos  característicos  dos sons musicais.  Em,  ROEDERER,  Juan  G.  Introdução à  Física  e
Psicofísica da Música. Tradução Alberto Luis da Cunha. São Paulo: EDUSP, 1998. p.21
28. ALAON, Rafael Borges. op. cit.,  A organologia da música armorial. Cap. 3, p. 16
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Em 18 de outubro de 1970, na Igreja de São Pedro dos Clérigos no centro da cidade do

Recife, cuja arquitetura barroca ainda hoje permanece desde o século XVIII, ao som do concerto da

Orquestra Armorial de Câmara, era lançado oficialmente o Movimento Armorial, sob a liderança do

escritor e professor paraibano Ariano Suassuna.

No programa do concerto inaugural, o professor de Filosofia da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE), norteando o horizonte do movimento, explicava o sentido da experiência e a

transformação da palavra armorial em nosso solo: 

Em nosso  idioma,  “armorial”  é  somente  substantivo.  Passei  a  empregá-lo  também
como adjetivo. Primeiro, porque é um belo nome. Depois, porque é ligado aos esmaltes
da Heráldica, limpos, nítidos, pintados sobre metal ou, por outro lado, esculpidos em
pedra, com animais fabulosos, cercados por  folhagens, sóis, luas e estrelas. Foi aí que,
meio  sério,  meio  brincando,  comecei  a  dizer  que  tal  poema  ou  tal  estandarte  de
Cavalhada  era  “armorial”,  isto  é,  brilhava  em  esmaltes  puros,  festivos,  nítidos,
metálicos e coloridos, como uma bandeira, um brasão ou um toque de clarim. Lembrei-
me, aí, também, das pedras armoriais dos portões e frontadas do Barroco brasileiro, e
passei a estender o nome à Escultura com a qual sonhava para o Nordeste. Descobri
que o nome “armorial” servia, ainda, para qualificar os “cantares” do Romanceiro, os
toques de viola e rabeca dos Cantadores – toques ásperos, arcaicos, acerados como
gumes de ponta-de-faca, lembrando o clavicórdio e a viola-de-arco da nossa Música
barroca do século XVIII.
[…] A unidade nacional brasileira vem do Povo...29 

No Recife, entre 23 de dezembro de 1972 e 8 de junho de 1974, Ariano Suassuna escrevia

no Jornal da Semana uma coluna sob o título: “Almanaque Armorial do Nordeste”.30 Nessa coluna,

apresentava os trabalhos artísticos do movimento armorial  nas expressões da pintura,  escultura,

cerâmica, tapeçaria, gravura, teatro, dança, cinema, arquitetura e música. É naquele ambiente, sob a

orientação  do  professor  da  disciplina  de  Estética  da  Faculdade  de  Filosofia  da  UFPE,  que  se

formava o Quinteto Armorial.

A  sistematização  de  boa  parte  das  reflexões  que  escreveu  naquele  período,  sobre  o

Movimento Armorial na coluna do  Jornal da Semana, incluindo a narrativa sobre a formação da

música no movimento e a criação do Quinteto Armorial, consta também no volume O Movimento

Armorial, publicado pela editora da UFPE, em 1974, e reproduzido posteriormente no volume 4 da

Revista Pernambucana de Desenvolvimento, de 1977. 

Naquele contexto, Suassuna assim definiu e sintetizou 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  o  espírito  e  a  forma  das  Artes  e

29.  SUASSUNA,  Ariano.  Movimento  Armorial.  Separata  da Revista  Pernambucana de Desenvolvimento,  Recife,
CONDEPE, 1977. 4(1): 39-64, jan./jun. págs. 40-41
30. Ver JUNIOR, Carlos Newton. Ariano Suassuna: do ensaio ao Almanaque. 2008. p.7-13
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espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro relacionados.31

 
A ligação de  Suassuna com a música e o romanceiro popular do nordeste era anterior ao

movimento  armorial.  Em 1946,  promoveu,  no  Teatro  Santa  Isabel,  um encontro  que  reuniu  a

“poética dos Cantadores sertanejos” acompanhados de suas violas, com seus repentes, romances e

cantorias. As vezes em que memorava aquele encontro, manifestava o seu apreço à semelhança do

som da viola nordestina com o clavicórdio e seu “sonho” em ouvir essa sonoridade nas salas de

concerto do Brasil.32 

O clavicórdio é um cordofone de teclas, construído com uma caixa retangular comprida.

Suas cordas são percutidas por uma peça de latão, a  tangente, situada na parte posterior de cada

tecla. O musicólogo Luis Henrique considera ter o “clavicórdio derivado do monocórdio, inventado

possivelmente por Pitágoras no século VI A.C para o estudo das cordas vibrantes e suas leis”.33 O

pesquisador informa que, na Península Ibérica, a transformação do monocórdio em clavicórdio se

deu na transição do século XIV para o século XV. Em Portugal, durante o século XVIII atingiu

grande popularidade. Em Lisboa, o Museu de Instrumentos do Conservatório Nacional possui uma

importante coleção desse instrumento.34

Apesar de pertencerem a universos musicais díspares, a semalhança do som do clavicórdio

com as violas nordestinas resulta do som metálico produzido pelos violeiros, a partir do toque nas

cordas de metal com dedeira de latão (ou material semelhante), reproduzido pelo toque da mão

direita, possibilitando a utilização de nota pedal. 

Em março de  1950,  Suassuna escreveu  um ensaio  intitulado:  Notas  sobre  a  música  de

Capiba, no qual traçava suas reflexões a respeito da música do Nordeste. Identificava duas matrizes

na expressão musical  daquela região,  quais sejam, o “Classicismo sertanejo” e o “Romantismo

litorâneo”.35

Por “Classicismo sertanejo”, Suassuna compreende a música que se desenvolveu em torno

dos ''ritmos que a tradição guardou''. A música resultante da sonoridade ibérica com as melodias dos

indígenas, cujos descendentes mamelucos constituíram a quase totalidade da população sertaneja.

31. SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. Recife, 1974. p. 7 
32. Ibidem, p. 53
33.  Luis Henrique.  Instrumentos Musicais. 3ªedição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa 1999.  Clavicórdio. p.
188. O monocórdio é, em geral, uma caixa de madeira, retangular e graduada, sobre a qual se estende uma corda cujo
movimento vibratório  pode ser  modificado graças  a  um cavalete  móvel.  A invenção  é  atribuída  a  Pitágoras,  cuja
experiência serviu para medir os intervalos musicais. De medida acústica bastante simples, o monocórdio atravessou os
séculos e foi utilizado até o século XIX pelos teóricos da música. No mesmo sentido, também foi apresentado nos
estudos de COTTE, Roger J. V. op. cit,  A música das esferas. Capítulo 1. pags 9-11.
34. Luis Henrique. op.cit. Passim. p.187-190
35. Ensaio dedicado ao estudo da música de Capiba – um dos mais populares e expressivos compositores do Recife –
está presente na obra organizada por BORBA FILHO, Hermilo. É de Tororó Maracatu. Livraria Editora da Casa do
Estudante do Brasil. Rio de Janeiro, 1951. p. 33-65. 
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Também reconhece a presença do canto gregoriano na região, por meio da chegada da catequese

dos missionários, desde o início da colonização. Essa presença secular do catolicismo sertanejo se

expressou nos cantos de “incelências” dos mortos, nas cantigas e baiões. As três influências, ibero-

indígena-gregoriana, “predispuseram a música sertaneja para o classicismo”; segundo Suassuna: “o

homem do sertão é, dentro dos limites de tôda esquematização, interiorizado e severo, o resultado

foi a beleza clássica dos 'romances', a pureza da forma e a profundeza das criações depuradas pela

tradição”. Seu ensaio lançava a perspectiva de estudo do “Classicismo sertanejo” como o ponto de

partida para organização de uma música erudita nordestina.

Por “Romantismo litorâneo”, Suassuna compreende a música que se desenvolveu a partir do

litoral nordestino, da região da zona da mata, pela presença do negro, das culturas e relogiosidades

afro-brasileiras, em contraste e fusão com a cultura ibérica. Segundo seu estudo:

A consideração  do  espírito  negro  na  análise  da  paisagem  musical  nordestina  é
essencial. A música dos negros – os xangôs, os maracatus – , profundamente rítmica e
evocativa,  estava  predestinada  a  criar  uma  espécie  nordestina  e  semipopular   de
“impressionismo”, de resto romântico em seus aspectos mais profundos.
Por  outro  lado,  floresceriam aqui,  transplantadas,  as  diversões  coletivas  ibéricas,  a
“Nau Catarineta”, o “Reisado”, em oposição ao só cantador sertanejo.
[…] tal antítese […] as duas regiões são capazes de dar origem a músicas de espírito
oposto: a do sertão, num paralelo com a música erudita, ligar-se-á ao espírito clássico;
a do litoral aos efeitos exteriores e melódicos do romantismo.36

Podemos considerar a “poética dos Cantadores sertanejos”, de 1946, e o ensaio Notas sobre

a música de Capiba, de março de 1950, como o embrião e a fase preparatória do projeto musical

que veio nortear a pesrpectiva da criação da música armorial, pensada e sonhada por Suassuna, bem

antes de ser escrita e tocada pelas diferentes formações do movimento armorial, a partir dos anos

1970.  No primeiro  caso,  na  pesquisa e  constante  intercâmbio  que  Suassuna promovia,  abrindo

espaço para que artistas populares se apresentassem em teatros e no âmbito da UFPE. No segundo,

pelo anúncio da visão estética que apresentava no artigo de 1950. Como ele dizia duas décadas

depois: “é uma antevisão de toda Música armorial, na medida em que ela podia ser concebida por

uma pessoa que não é músico, como eu.”37

Suassuna,  nos  primeiros  anos  do  movimento  armorial,  tentava  convencer  os  músicos  a

incorporarem, nos processos composicionais, os timbres “rústicos” da viola sertaneja, da rabeca, do

pífano e  do  marimbau,  sonoridades  presentes,  entre  os  mais  humildes,  nas  vozes  culturais  dos

recônditos do sertão.38 

36. Ibidem
37. SUASSUNA, Ariano. Movimento Armorial. Separata da Revista Pernambucana de Desenvolvimento. op. cit., p. 55
38. Utilizo a expressão “vozes culturais dos recônditos do sertão” como licença poética, para designar a presença desses
timbres no universo da cantoria e dos folguedos ou espetáculos populares praticados entre os mais humildes do sertão
nordestino, no espaço compreendido entre os armorialistas dos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio
Grande do Norte.
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1.1 I Interlúdio: Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco

Em 1965, recém-chegado da Europa,  o violinista potiguar da cidade de Natal,  Cussy de

Almeida Neto, passava a integrar como spalla a Orquestra Sinfônica do Recife. Em 1967, o maestro

assumia a direção do Conservatório Pernambucano de Música, com a missão de reestruturar aquele

espaço  de  ensino,  e,  a  partir  daí,  convencer  o  Poder  Público  de  que  ali  estaria  o  veículo  de

transformação da Música e da Educação Musical no Estado de Pernambuco. 

Ao  lado  de  Gilberto  Freire,  Francisco  Brenand,  Ariano  Suassuna  e  outros  artistas  e

intelectuais  representativos  da  cena  cultural  pernambucana,  Cussy  de  Almeida  fazia  parte  do

Conselho  Estadual  de  Cultura.  Havia  uma  efervescência  cultural  no  sentido  de  se  repensar  o

Nordeste, de se criar uma nova estética para as Artes. Brenand, Gilvan Samico, Marcus Accioly,

Francisco  Lopes  da  Paz,  Miguel  dos  Santos,  Maximiano  Campos,  entre  tantos  outros  artistas,

compartilhavam desse anseio.  Ariano Suassuna fazia  a ligação entre  os artistas  em torno desse

propósito para a formação do Movimento Armorial.

Cussy de Almeida, Clovis Pereira, Guerra Peixe, Jarbas Maciel, entre outros compositores,

foram decisivos  na  realização  do projeto  musical  dos  primeiros  anos  do  movimento,  mas  não

consideravam fundamental a presença dos instrumentos populares para a performance da música

armorial,  pois  acreditavam que se correria  o  risco da desafinação,  pelas  características  rústicas

daqueles  instrumentos.  Consideravam que a  flauta  e o  violino poderiam perfeitamente imitar  o

timbre do pífano e da rabeca, e o violão poderia reproduzir o “sotaque” da viola nordestina ou

sertaneja, posição de que Suassuna discordava, pois considerava o registro sonoro dos instrumentos

do “povo”, rústicos e “desafinados”, como representantes do brasão da música armorial brasileira.

A primeira experiência da música armorial aconteceu em 1969, quando foi criado o primeiro

quinteto, no âmbito do Conservatório Pernambucano de Música, cuja estrutura era baseada na do

terno39 de Mestre Ovídeo, composto de dois pífanos, duas rabecas e uma zabumba. 

O terno foi também uma forma de divertimento popular bastante generalizado no Nordeste

do Brasil  Imperial.  Compreendia um conjunto de pequena formação instrumental que circulava

pelas ruas em dias festivos.40   

A proposta armorial era criar uma música erudita a partir das raízes populares do nordeste.

Conforme nos contou Antonio Madureira, naqueles anos era muito difícil encontrar músicos com

habilidade de tocar instrumentos populares e, ao mesmo tempo, terem o domínio técnico da leitura e

39. Em nossas conversas, Antonio Madureira se refere ao Terno como o trio (muito usual: zabumba, caixa e prato) que
serve de base percussiva para pífanos ou rabeca.
40. Alguns exemplos são apresentados por QUERINO, M. A Bahia de outr'ora, 1922, p.29. Em ANDRADE, Mário de.
Dicionário Musical Brasileiro / Mário de Andrade; coordenação Oneyda Alvarenga, 1982-84, Flávia Camargo Toni,
1984-89. - Belo Horizonte : Itatiaia; [Brasília, DF] : Ministério da Cultura; São Paulo : IEB-USP : EDUSP, 1989. -
(Coleção reconquista do Brasil. 2.  série; v. 162). p. 509

34



escrita formal no campo da criação musical.41 Para o movimento armorial, em resumo, a cultura

popular estava ligada aos artistas anônimos do “povo”, cujos saberes artísticos eram provenientes de

uma  tradição  oral  secular,  enquanto  a  cultura  erudita  estava  ligada  ao  conhecimento  formal,

relacionado à escrita e ao estudo sistematizado por meio acadêmico.  

O primeiro  quinteto,  então,  foi  composto  por  duas  flautas  (em alusão  aos  pífanos),  um

violino,  uma viola-de-arco  (em alusão  às  rabecas)  e  uma bateria  (em alusão  à  zabumba).   No

entanto, Suassuna expressava uma insatisfação com aquela formação:

Neste  primeiro  Quinteto,  algumas  coisas  não  me  deixavam  inteiramente
satisfeito. Uma, era, como já disse, a adoção exclusiva, nele, de instrumentos refinados,
com exclusão dos rústicos. Outra, era o uso da bateria em vez da “zabumba”, para a
percussão. E a outra era a ausência da viola sertaneja, que eu considerava fundamental
para a Música com a qual sonhava desde 1946. Para me consolar desta última falha,
Jarbas Maciel e Cussy de Almeida convocavam, de vez em quando, um violonista,
Henrique Annes, que procurava suprir assim, com o violão, as frustrações que eu sentia
pela falta da viola dos Cantadores, no conjunto camerístico.42

Naquele  contexto,  Cussy  de  Almeida  formava  a  Orquestra  Armorial  de  Câmara  de

Pernambuco, cujo nome foi batizado por Suassuna. Com a criação da Orquestra, os músicos que

integravam o quinteto foram incorporados por ela, e assim o primeiro quinteto se dissolveu.

O concerto inaugural da Orquestra Armorial de Câmera de Pernambuco aconteceu no dia 21

de Agosto de 1970, dois meses antes e no mesmo local em que aconteceria o lançamento oficial do

movimento  armorial.  No  programa  desse  concerto,  apenas  Música  Barroca:  concertos  do

compositor italiano Antonio Vivaldi, para violino, violoncelo e alaúde, tendo como solistas Cussy

de Almeida, Piero Severi e Henrique Annes. O concerto de Vivaldi, de fato, foi tocado num alaúde

pertencente a Cussy de Almeida, pelo violonista Henrique Annes.43

Proveniente do árabe  al'  ûd, que significa madeira, o alaúde é um antigo instrumento de

cordas,  cujo bojo piriforme dispõe de um braço com trastes  e cordas em disposição de ordens

organizadas em simples, duplas ou triplas, podendo variar de dez a dezoito cordas. Trazido pelos

árabes para o Sul da Europa Medieval, possibilitou o desenvolvimento dos instrumentos de cordas

no Ocidente. “Com ele tocava-se todos os gêneros de música como, p. ex.,  prelúdios, ricercari,

danças, canções e o seu acompanhamento, assim como composições vocais que se transcreviam em

tablatura”.44

41. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. Janeiro de 2015
42. SUASSUNA, Ariano. op.cit. p. 56
43. Em comemoração aos 45 anos da criação da Orquestra Armorial de Câmera de Pernambuco, o maestro Sérgio
Nilsen Barza organizou uma inédita edição das partituras dos compositores que integraram a trajetória da Orquestra,
com obras que estão presentes em sua discografia dos anos 70 aos 90. O maestro trouxe uma apresentação, relatando
alguns momentos da história da Armorial. Uma parceria da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), o Governo do
Estado de Pernambuco e o Conservatório Pernambucano de Música. As partituras estão disponíveis no sítio eletrônico
da Cepe, em http://www.acervocepe.com.br/partituras.html. Acessado em 31/12/2016 
44.  MICHELS, Ulrich.  Atlas de música I. Parte sistemática, Parte histórica (dos primórdios ao Renascimento) .
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Integrando de quinze a dezoito músicos, a formação instrumental da Orquestra Armorial era

composta basicamente por seis violinos, duas violas, dois violoncelos, contrabaixo e duas flautas

transversais. A percussão da Orquestra era chamada por Cussy de  Zabumba, fazendo referência à

formação instrumental, também chamada em Pernambuco de Terno de Pífanos, composta por três

instrumentos: bombo, caixa clara e pratos, acompanhados por pífanos. Do Zabumba, somente os

pífanos não estavam presentes na Orquestra Armorial.45

Vinculada  oficialmente  pelo  Decreto  Estadual  nº  2302,  de  fevereiro  de  1971,  ao

Conservatório  Pernambucano  de  Música,  a  Orquestra  tinha  como objetivos  iniciais  integrar  as

diretrizes do movimento armorial, ou seja, a “recriação da música nordestina em bases eruditas”,

abrindo possibilidade de pesquisa e criação para os compositores do movimento.46

1.2 “Chacrinha dos ricos e Chico Anísio dos cultos”

No início dos anos de 1970, no campo político, a sociedade brasileira vivia as contradições

da repressão sob o regime ditatorial inaugurado em 1964, e sob a imposição do Ato Institucional nº5

de 1968. O Brasil era comandado pelo General Emílio Garrastazu Médici. Tratava-se dos “anos de

chumbo” e, ao mesmo tempo, no campo econômico, da fase do “Milagre Brasileiro”.47

Com o crescimento econômico aliado à fase mais truculenta da repressão, a prioridade do

regime  militar  era  conseguir  a  adesão  da  classe  média,  por  meio  da  política  de  estímulo  ao

consumo, e “destruir – fisicamente, se possível – os opositores”. O ensaio “Desbunde, diversão e

Design Gráfico Gunther Vogel. Revisão Técnica e Científica Adriana Latino e Gerhard Doderer. Edição portuguesa:
Gradiva, Lisboa, Portugal, 2003. Organologia/Cordofones V: Alaúdes, tiorbas. p.43 “A tablatura de alaúde é uma
escrita de posições: as linhas são uma imagem das 6 cordas, encontrando-se a mais grave situada na parte superior,
correspondentemente com a posição da escala. Os algarismos situados entre as barras de compasso indicam o traste que
devem pisar-se, e as hastes das notas indicam a duração das mesmas, mas sem as poderem diferenciar dentro do acorde.
Também as tablaturas para alaúde diferem muito segundo os diversos países.” p. 261 
45. ALAON. op. cit. Cap. 2. Os grupos de música armorial e a adaptação timbrística.  2.2 - Orquestra  Armorial de
Câmera, p. 9
46. BARZA, Nilsen. op. cit.
47. “No Brasil, o golpe desferido em 31 de março de 1964 contra o governo constitucionalmente instituído realizou-se
em nome da democracia […] consistiu no último ato de agressiva mobilização político-militar, que acabou depondo o
presidente João Goulart, colocando-o em exílio político no Uruguai. Antes, ele fora ministro do Trabalho do segundo
governo de Getúlio Vargas, vice-presidente de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros. Identificando-se com Vargas,
Goulart  se mostrava  um líder  democrático,  preocupado com os trabalhadores  e  com seus salários.”  […] O Golpe
mergulhou o país em uma ditadura militar que perdurou até a Constituinte de 1987. O Ato Institucional nº5, de 13 de
dezembro de 1968, foi um momento crucial desse processo, “não tinha prazo para vigência e dava ao presidente da
república muitos poderes: a) fechar o Congresso Nacional, as assembléias estaduais e as câmaras municipais; b) cassar
mandatos de parlamentares; c) suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer pessoa; d) demitir, remover,
aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários federais, estaduais e municipais; demitir ou remover juízes” etc […] A
propaganda  política  na  época  de  Garrastazu  Médici  realçava  a  ideia  de  grande  potência,  de  “Brasil  Grande”,
aproveitando o crescimento de 1968 a 1973. […] Sucedeu também o incremento de investimentos estrangeiros e estatais
no  país,  resultando  na  acelerada  expansão  da  dívida  externa  brasileira  […]  quando  a  propaganda  política  da
administração de Médici reiterava cansativamente o festejado “milagre econômico”, a dívida externa era multiplicada
em mais de três  vezes”.  VIEIRA,  Evaldo.  Brasil: do golpe de 1964 à redemocratização.  Viagem incompleta.  A
experiência brasileira (1500-2000):  a grande transição.  Carlos Guilherme Mota (organizador).  2ª   ed.  São Paulo:
Editora SENAC São Paulo, 2000. p. 185-215.  
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resistência: a cultura nos anos de chumbo (1970-1975)”, de Marcos Napolitano, relata o ambiente

ufanista  propagado  pela  Assessoria  Especial  de  Relações  Públicas,  criada  especialmente  pelo

governo militar naquele contexto:

A conquista do tricampeonato de futebol, na Copa do Mundo, realizada no México em
1970, foi perfeita para a propaganda do governo. “Pra frente Brasil”, “Eu te amo meu
Brasil”, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, eram os slogans oficiais.
Paralelamente,  os  meios  de  comunicação  e  a  indústria  da  cultura  como  um  todo
conheciam uma época de expansão sem precedentes. Com o crescimento econômico,
os  bens  culturais  passaram  a  ser  consumidos  em  escala  industrial:  telenovelas,
noticiários,  coleções  de  livros  e  fascículos  sobre  temas  diversos,  revistas  (como  a
Revista Veja, surgida em 1969) demonstravam a nova tendência industrial e “massiva”
do consumo cultural,  que se  consolidaria  de vez na segunda metade da década de
1970.48

A partir  dos  anos  1970,  o  sistema  de  comunicação,  e  algumas  emissoras  privadas  em

particular estabeleceram seu lugar definitivo na sociedade e na cultura brasileiras. A emissora Rede

Globo constituía suas raízes em aliança econômica com o grupo norte-americano Time-Life, em

sintonia  com  as  relações  políticas  do  seu  proprietário  Roberto  Marinho  com  os  políticos  da

ditadura.49 O  telejornalismo,  a  teledramaturgia,  as  telenovelas,  os  programas  de  auditório,  os

seriados norte-americanos e os programas de humor, de grande audiência e apelo popular, passavam

a fazer  parte  do entretenimento da vida da população.  O apresentador  pernambucano Abelardo

Barbosa,  conhecido  por  “Chacrinha”,  era  a  síntese  dessa  imersão  da  “cultura  de  massa”  na

sociedade brasileira.50 Outro apresentador que teve destaque na emissora, com programas de apelo

popular, foi o humorista cearense Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conhecido por “Chico

Anísio”.

Com a venda expressiva dos aparelhos televisores, impulsionada pela economia do “milagre

brasileiro”, o “plim, plim”, conhecida identidade sonora da Rede Globo, passava a ser o timbre  do

“padrão globo de qualidade”, propagando-se pelas residências do país. A emissora sempre prezou

pela  utilização do  jingle como ferramenta  de comunicação da sua  identidade  sonora.  O Jornal

Nacional, o Fantástico, o Supercine são exemplos de alguns programas de “cultura de massa”, que

ainda utilizam o mesmo jingle como timbre da programação da emissora, desde o início dos anos

1970.

48.  NAPOLITANO, Marcos.  Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). 3ª ed., 2ª reimpressão. – São
Paulo: Contexto, 2008. Desbunde, diversão e resistência: a cultura nos “anos de chumbo” (1970-1975). Ufanismo e
consumo, desbunde clandestinidade.  p. 81-84
49. O documentário Brazil: Beyond Citizen Kane. (Brasil: Muito além do cidadão Kane), conta a história da emissora.
Dividido em quatro partes, em resumo: 1) A relação da emissora com o regime da ditadura militar. 2) O acordo firmado
com o Grupo Time-Life. 3) O “apoio” à redemocratização do país com apoio à presidência da República de Tancredo
Neves. 4) As obscuras parcerias com o poder em Brasília, incluindo fraudes em eleições etc. Produzido pela TV inglesa
Channel Four. Direção: Simon Hartog. Duração: 01:33:03. Idioma: Inglês. Ano: 1993. Circulação indisponível desde a
estréia, em 1993, por ação judicial movida por Roberto Marinho.  
50. Ibidem. A Televisão no início dos anos 1970: ficção e realidade. p. 90-93.
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Por meio de um programa apresentado na TV Record, Roberto Carlos, ao lado de Erasmo

Carlos  e da cantora Wanderléia,  apresentava a “Jovem Guarda”,  a partir  de agosto de 1965. O

timbre “distorcido” da guitarra elétrica,  importado da “cultura de massa” da música  pop norte-

americana, era divulgado na estética comportamental daquele movimento. Símbolo de vanguarda

para  alguns  e  deteriorização  cultural  para  outros,  essa  sonoridade  se  transformou  em palco  de

controvérsia no cenário da Música Popular Brasileira (MPB) no final dos anos 60. Em 17 de julho

de 1967, foi organizada a “Passeata da MPB”, pela direção da mesma emissora,  sob o argumento

da “defesa da brasilidade”, sob o slogan “Defender o que é nosso”, e que ficou conhecida como a

“Passeata contra a guitarra elétrica”.51 

Surgida nos Estados Unidos nos anos 1940, e incorporada em gêneros musicais como blues,

jazz,  rock e  pop,  a  guitarra  elétrica,  nos  anos  1970,  passava  a  ser  assimilada  no  Brasil  em

praticamente todos os segmentos da chamada MPB.

“A  representação  de  uma  cultura  popular  nordestina  como  base  para  uma  cultura

autenticamente  nacional  era  palco  de  discordâncias”  em Pernambuco,  polarizadas  entre  artistas

“armoriais” de um lado e “vanguardistas” de outro, estes representados pela vertente da tropicália.

Ambos receberam o convite da TV Jornal do Comércio, de Recife, em 1972, para um programa de

debate  acerca  da  cultura  nacional.  Do  lado  armorial,  Ariano  Suassuna  e  Capiba,  do  outro,

defensores  da  tropicália.  Naquele  contexto,  o  músico  Marcus  Vinícius,  ironicamente,  rotulou  o

movimento armorial da seguinte forma:

o movimento armorial deseja é elaborar uma música 'nobre'. Uma música que evoque
brasões, flores de lis, estandartes... Uma música feudal, podemos dizer.  Uma música
que só trate  o povo na sua devida condição: na de vassalo. É o que querem esses
adeptos musicais da campanha das mãos limpas. Se o armorial é popular, não sabemos:
não sentimos o povo nele. Se o armorial é erudito (?), coitada da música brasileira!52

 Note-se, dois anos após o debate, Marcus Vinícius assinava com a Discos Marcus Pereira os

trabalhos  do  Quinteto  Armorial,  como  técnico  de  som dos  premiados  elepês  Do Romance  ao

Galope Nordestino (1974) e Aralume (1976), bem como a direção artística do álbum Sete Flechas

(1980).

A pesquisa  da  música  armorial,  iniciada  naqueles  anos,  privilegiava  a  investigação  das

melodias preservadas no romanceiro popular, no ambiente sertanejo dos “rústicos” sons de viola,

rabeca e pífanos, presentes nos aboios, repentes etc. Nesse sentido, fazia resistência e contraponto à

51. Sobre esse assunto, conferir duas referências disponíveis. Em Impressões dos anos 60. Edi Cavalcante, disponível
em  https://anos60.wordpress.com/2012/04/02/a-famigerada-passeata-contra-a-guitarra-eletrica e  Especial  Guitarra
Elétrica  -  Yes,  nós  temos  guitarra, de  Cristina  Romanelli,  disponível  em,  Revista  de  História.com.br,
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/especial-guitarra-eletrica-yes-nos-temos-guitarra.  Acesso  aos
conteúdos em 04/01/2017.
52. Revista Vozes nº 9, novembro 1972. Apud DIDIER. op. cit. p. 105

38

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/especial-guitarra-eletrica-yes-nos-temos-guitarra
https://anos60.wordpress.com/2012/04/02/a-famigerada-passeata-contra-a-guitarra-eletrica


sociedade de consumo, impulsionada pela “cultura de massa”,  especialmente a norte-americana,

considerada pelos armorialistas uma ameaça à identidade nacional.53

A possibilidade  da  realização do movimento  armorial  e  do  intercâmbio  com artistas  da

cultura popular no ambiente acadêmico, através de registros, fomento à pesquisa e difusão cultural,

se realizou em grande parte  pelo timbre da chancela de Ariano Suassuna,  ao ocupar cargos de

confiança  na  esfera  cultural  Federal,  Estadual  e  Municipal.  Em 1967,  por  exemplo,  ocupou  a

direção do Departamento de Extensão Cultural (DEC), da Universidade Federal de Pernambuco, e,

também,  o  Conselho  Federal  de  Cultura  (CFC),  na  condição  de  membro  fundador.  Em 1975,

passava a ocupar o cargo de  Secretário de Cultura da cidade do Recife.54

Sob a regência de Clovis Pereira, no ano de 1971, a Orquestra Armorial se apresentava,

junto com Ariano Suassuna, para o Presidente, General Emílio Garrastazu Medici, no Grande Hotel

do Recife. Era apresentado ao governo um dos primeiros formatos do que seriam as futuras turnês e,

por conseguinte, as aulas-espetáculo de Suassuna nas décadas posteriores.55 

Com apoio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), e saudada como reveladora dos

filões da brasilidade, a Armorial realizava, naquele ano, três concertos: um, no programa Concertos

para a Juventude, do MEC, em convênio com a televisão Globo; outro, na sala Cecília Meireles, no

Rio de Janeiro; e, ainda, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.56 

 As apresentações contavam com a presença de Ariano Suassuna comentando o repertório,

contando causos, recitando cordéis, projetando imagens, transformando a formalidade do ambiente

de uma sala de concerto em informalidade e possibilitando maior proximidade com o público. 

“Um concerto informal que o público não esquecerá” era o título da matéria escrita na Folha

da Tarde,  por  Décio  Presser,  em 20 de março de 1972,  ocasião em que a  Orquestra  Armorial

retornava pela segunda vez à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. “A

simpatia  e  simplicidade de Suassuna,  sua fácil  comunicação com o público,  tornou o concerto

informal,  antes  mesmo  de  seu  início”,  escrevia  Presser.  O  repertório  apresentado  abarcava  o

Divertimento nº1 em Ré Maior,  de Mozart,  na abertura,  e seguia,  integralmente,  com peças  de

compositores brasileiros: uma adaptação do coro da Pastoral, do compositor barroco pernambucano

53. Ibidem. p. 99-132
54. Segundo Renato Ortiz, em seu estudo Cultura brasileira & identidade nacional, ''a aproximação dos militares
com os   intelectuais tradicionais,  que se deu já partir  de 1965 com a criação de uma comissão com finalidade de
elaborar  uma  política  nacional  de  cultura,  tinha  por  objetivo  implícito  forjar  uma  ideologia  que  legitimasse  o
movimento de 1964, apresentando-o como parte de uma continuidade histórica ao associar sua missão com as origens
do pensamento sobre a cultura brasileira.” Apud BRITO, A. de P. de L. Ariano Suassuna e o movimento armorial:
cultura brasileira no regime militar (1969-1981). op.cit.., p. 18
55.  BARZA, Nilsen.  Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco, 45 anos. Partituras Editadas. Companhia
Editora de Pernambuco (Cepe). Governo do Estado de Pernambuco e  Conservatório Pernambucano de Música. 2015.
Apresentação. p. 9. 
56. DIDIER. op. cit. Cap. 2 Acordes Armoriais. II – Olhando para o passado: mas qual passado? p. 110
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José  de  Lima,  com destaque  para  a  melodia  principal,  executada  na  flauta,  por  José  Tavares

Amorim. Adiante, o Prelúdio da Bachiana nº4, de Villa-Lobos.

 Antes  de  soar  o  sinal  do  primeiro  intervalo,  Suassuna  consultou  o  público  se  havia

necessidade de interromper a apresentação, pois a Orquestra não tinha costume de fazê-lo, o público

consentiu em permanecer na sala. Na sequência, foi apresentada uma composição inédita de Marlos

Nobre, Desafio para Viola e Orquestra, escrita especialmente para a Armorial, marcando a adesão

do compositor ao movimento. Houve um fato curioso apresentado por Presser na execução daquela

peça, qual seja: “A melodia foi tocada de duas maneiras diversas, dando oportunidade ao público de

escolher a forma que mais lhe agradasse. O solo de viola foi de Olaf Alnes.” Ao término da peça,

mais uma interrupção de Suassuna, para o riso geral da platéia. “Ele contou que um dos músicos da

Orquestra o apelidou de Chacrinha dos Ricos e Chico Anísio dos Cultos.” O concerto prosseguiu

com o número mais aplaudido, segundo Presser: uma composição inédita, de Cussy de Almeida e

Marcus Accioly,  Embalada Armorial em forma ligeira,  poema musicado com a participação do

próprio Accioly e de seu irmão, Nestor. 

O jovem Antonio José Madureira foi apresentado como compositor e violeiro na penúltima

peça:

O movimento Armorial tem procurado atrair os jovens para suas fileiras. Para compor a
adesão o penúltimo número foi uma composição de Antônio José Madureira, estudante
de arquitetura  e  violão que Suassuna conseguiu que trocasse o violão  pela  viola  e
prediz:  “Dentro  em  breve  deverá  ser  um  dos  grandes  dentro  da  música  popular
brasileira”. Sua composição, “Repente Armorial”, utiliza um tema popular retirado de
um  cantador.  Na  execução  são  utilizadas  duas  flautas,  orquestra  de  cordas  e
percussão.57 

A partir  de  um  texto  escrito  e  declamado  por  Suassuna,  com  narrativas  populares  do

nordeste, acompanhado de sonorização e sonoplastia executada pela Orquestra Armorial, o concerto

terminava com a composição  A Onça, os Guinais e os Cachorros, de Cussy de Almeida, Clovis

Pereira e Ariano Suassuna. O público “aplaudia de pé” e pedia “bis” da Embalada Armorial.

O relato de Presser apresenta o ambiente e a criação das primeiras composições da música

armorial, em sintonia com a cultura popular nordestina e com a utilização dos recursos usuais à

música clássica. O repente e o  desafio, atitudes de improvisar versos nos duetos dos violeiros do

sertão,  compareciam  como  emblemas  nas  peças  Desafio  para  Viola  e  Orquestra e  Repente

Armorial. A embolada, outra forma de cantoria dos improvisadores populares, se misturava com a

balada, poema em forma de narrativas fantásticas que alude ao período medieval, na composição

Embalada Armorial em forma ligeira. A Briga do Cachorro com a Onça, tema musical popular das

bandas de pífanos do nordeste, comparecia em  A Onça, os Guinais e os Cachorros.  Ao mesmo

57. PRESSER, Décio. “Um concerto informal que o público não esquecerá”. Jornal da Tarde, 20/03/1972. 
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tempo, a ligação da música clássica permanecia com o Divertimento, de Mozart, e a  Pastoral, de

José  de  Lima  –  além  da  ligação  com  o  nacionalismo  musical  brasileiro,  com  a  presença  da

Bachiana nº4, de Villa-Lobos. Dessa forma, aliado à participação do público e à presença de Ariano

Suassuna, soava o timbre dos primeiros anos da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco.
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CAPÍTULO 2                                                                                                                      

2. OS TIMBRES DE SUASSUNA E A CRIAÇÃO DO QUINTETO ARMORIAL 

Ariano Suassuna foi professor da UFPE, onde lecionou diversas disciplinas no campo do

teatro, da estética, das artes plásticas e da literatura, de 1956 até 1989, quando se aposentou. E de

modo que a maior parte do seu labor de ensaísta pode ser caracterizada como uma extensão natural

de sua atividade acadêmica.58

Mesmo com o êxito alcançado nos primeiros anos da Orquestra Armorial, Suassuna ainda

vislumbrava a incorporação dos instrumentos populares na formação de um novo quinteto. 

Alagoano  de  Palmeira  dos  Índios,  Fernando Torres  Barbosa,  um jovem escultor,  artista

plástico, integrante do movimento armorial e estudante que cursava a Faculdade de Filosofia na

UFPE, foi quem intermediou o encontro de Suassuna com o seu amigo Antonio José Madureira.

Barbosa era aluno da disciplina de estética de Suassuna, tendo acompanhado de perto os primeiros

trabalhos musicais do movimento armorial,  bem como a preocupação de Suassuna em formar um

conjunto de câmara com instrumentos populares, e a busca por um compositor que se dispusesse a

estar à frente daquela missão.59

Potiguar de Macau, Madureira iniciou o seu conhecimento formal em música no ano de

1967, quando se mudou com a família para a cidade do Recife. Tendo sido aceito no exame para

ingressar como estudante de violão na Escola de Belas Artes de Pernambuco, passou a se dedicar no

ano seguinte às aulas do maestro e violonista José Carrión. Em 1969, teve a sua primeira atuação

como compositor, no Teatro Popular do Nordeste (TPN), com a peça,  A Barca d' ajuda, escrita pelo

teatrólogo Benjamim Santos.  Atuando no início daquela década como compositor e violonista do

TPN, sob a direção de Hermilo Borba Filho, convivia em um efervescente ambiente artístico e

intelectual. Naquele contexto, conheceu o sociólogo Sebastião Vila Nova, com quem estabeleceu

um laço de amizade, passando a conhecer a obra de Mário de Andrade. O livro  Ensaio sobre a

Música  Brasileira do  mestre  modernista  se  tornou  uma referência  na  caminhada  do incipiente

compositor. Foi no ambiente do TPN que Madureira conheceu Fernando Torres Barbosa.60

A partir  do  encontro  com Suassuna,  Madureira,  com apenas  22  anos,  foi  convidado  a

participar  do  movimento  armorial  como compositor  e  assumir  a  direção da  formação do novo

quinteto. Naquele início, passou a incorporar o estudo da viola sertaneja, instrumento tão sonhado

pelo escritor paraibano, para integrar a formação do novo Quinteto Armorial, conforme escreveu

Suassuna no Jornal da Semana:

Agora, como eu achava, e ainda acho, que um Quinteto é fundamental para a

58. JUNIOR, Carlos Newton. op. cit., p.7-8
59. BARBOSA, Fernando Torres. Artigo de jornal sem data. Coleção “Zoca Madureira”. FUNDAJ-CEHIBRA
60. ANDRADE, Francisco. Antonio Madureira: A música como missão. op.cit.
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Música armorial – não só pela maior aproximação com a música do Povo, como pela
pureza da Música camerística – fundei, depois, outro Quinteto, que batizei de Quinteto
Armorial;  é  que,  entre  outubro  de  1970  –  data  do  concerto  de  estréia  da  Música
armorial – e 26 de novembro de 1971, acontecera um fato que foi de maior importância
para  o  nosso  Movimento:  eu  travara  conhecimento  com  Antônio  José  Madureira,
jovem músico que iria abrir novas perpectivas para a Música armorial... Vi, logo, que
estava tratando com uma pessoa de talento fora  do comum. E logo ali,  comecei  a
conversar com ele a respeito dos meus desejos de fundar um novo Quinteto para a
Música  armorial.  Em  pouco  tempo,  estávamos  tratando  da  organização  do  grupo.
Agora porém, com uma vantagem: Antonio José Madureira dispunha-se a aprender a
técnica  da  viola  sertaneja,  para  incluirmos  esse  belo  instrumento  no  Quinteto.
Mandamos buscar, no interior dois Cantadores... Os dois, juntos, tocaram viola para
Antônio José Madureira ouvir... [...] A esse tempo, ele já era meu aluno de Estética na
Escola de Artes. Convocou outro aluno meu, Edilson Eulálio, estudante de violão, e
mais outro aluno do Curso de Música, este de violino, Antônio Carlos Nóbrega de
Almeida. E assim, organizamos o novo Quinteto Armorial […] Antonio José Madureira
começou a compor músicas suas e a adaptar outras de maneira a iniciarmos o trabalho.
Note-se bem que digo “iniciarmos” : é que eu estava bem consciente de que estávamos
ainda  tateando,  em busca  do  caminho  novo,  como aliás,  declarei  no  programa  do
concerto de estréia, ao afirmar: “Estamos, ainda na fase experimental”...61

Assim, a primeira formação do Quinteto Armorial teve Antônio José Madureira na direção,

com a viola sertaneja, trazendo dois jovens amigos com os quais estudava na Escola de Belas Artes

de Pernambuco: o violonista Edilson Eulálio e o violinista Antônio Carlos Nóbrega de Almeida.

Dois ainda remanescentes do Quinteto primitivo e integrantes da Orquestra Armorial de Câmara

somaram-se àquela formação: Jarbas Maciel e José Tavares de Amorim, respectivamente na viola-

de-arco e flauta transversal.62 

Em 26 de novembro de 1971, na Igreja do Rosário dos Pretos, no Recife, o grupo fez sua

primeira aparição pública na formação de quarteto, pois Jarbas Maciel não pôde participar e não

retornaria mais ao grupo como violista. Com a orientação de Suassuna, o programa de estréia era

dedicado a Capiba, o que de certa forma refletia, sobretudo na parte armorial, a concepção musical

do  ensaio  escrito  por  Suassuna em 1950.  O programa era  dividido  em três  partes:  a  primeira,

constituída de música barroca européia, composta de uma sonata de Scarlatti, uma contradança de

Fernando Ferandieri, um andante de Vivaldi e um allegro de Haendel; a segunda, de música barroca

nordestina, composta por uma peça extraída do Te Deum, de Luís Alvares Pinto, e a peça Pastoral

de José de Lima. A terceira parte foi composta de música armorial, com as composições Improviso,

Repente  Armorial e  Chamada,  de  Antonio  Madureira,  e  outras  duas  peças  armoriais,  de  José

Gerenino Luna.

As  peças  referentes  ao  barroco  nordestino  eram adaptações  de  Madureira,  a  partir  dos

manuscritos  recuperados  pelo  trabalho  de  pesquisa  musicológica  do  sacerdote  pernambucano e

61. SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. Recife, op. cit., p. 59-61 
62. Ibidem 
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membro da Academia Brasileira de Música, Padre Jaime C. Diniz63, de quem Madureira passou a

ser aluno de contraponto.64 

Das peças apresentadas, apenas as composições de Antônio Madureira, Improviso e Repente

armorial, foram gravadas, na discografia do Quinteto Armorial.

2.1 Oco do pau, marimbau. A chegada de Fernando Torres

Sobre um arco de madeira, uma ou duas latas fixadas nas extremidades serviam de cavaletes

e caixas de ressonância para uma corda de arame estendida e fixada sobre elas. Com uma vareta em

uma das mãos, o músico tocava a corda; com a outra, fazia deslizar um pequeno frasco de vidro

sobre a corda, o que lhe permitia encontrar a altura das notas desejadas. 

Utilizado por músicos anônimos, seu toque se fez presente nas feiras populares de Juazeiro e

do Crato, no Ceará, interpretando benditos, cantigas e toques de viola. 

Trata-se do berimbau de lata, instrumento monocórdio. Versátil, permite soar notas soltas,

ligadas,  portamentos,  vibratos  e  vários  efeitos  percussivos.  Encontrado  no  interior  do  nordeste

armorial,  com predomínio  na  região  do  Cariri,  a  expressão  berimbau  de  lata  foi  atribuída  por

músicos anônimos, como forma de diferenciá-lo do berimbau da capoeira, presente na Bahia, o

berimbau  baiano,  conforme  estudos  e  pesquisas  realizadas  por  Ariano  Suassuna  e  Antonio

Madureira nos idos dos anos 70.65   

Merimbau  e  marimbau  são  alguns  dos  nomes  atribuídos  a  esse  instrumento,  que

provavelmente é uma recriação feita a partir dos arcos musicais, com origens nos recônditos do

continente africano, ou, talvez, uma invenção da nossa cultura brasileira, híbrida, em seus traços

cafuzo, caboclo, mameluco ou sertanejo. Não dispomos, ainda, de elementos para saber.66 Em suas

pesquisas, Suassuna e Madureira encontraram no livro “Conferências Literárias”, de Olavo Bilac

(1912), o uso do termo Merimbau, nos versos de Bernardo Guimarães:

Vinde, ó filhos do oco do pau,
lagartixas do rabo vermelho,
vinde, vinde a tocar merimbau,
que hoje é festa do grande aparelho67

63. O trabalho musicológico do Padre Jaime Diniz serviu de referência para o início das pesquisas da música armorial,
DINIZ, Padre Jaime C. Músicos Pernambucanos do Passado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 1969.
64. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. op. cit.
65.  SUASSUNA,  Ariano.  op.  cit.,  A  música  armorial.  pgs.  53-65.  E,  MADUREIRA,  Antonio  José.  Texto  de
apresentação do álbum elepê Intrumentos Populares do Nordeste. Discos Marcus Pereira, 1976.
66. “Como o próprio nome sugere, o marimbau pode ser entendido como uma amálgama dos instrumentos berimbau e
marimba. No entanto diversas imprecisões são encontradas num estudo mais aprofundado acerca do tema, assim como
qualquer estudo sobre designações e nomenclaturas de instrumentos. A nomenclatura e até mesmo a construção e os
materiais usados variam de região para região.”  ALAON, op. cit., Capítulo 3 Organologia da Música Armorial. 3.1
Marimbau. p.19
67.  Apud  MADUREIRA,  Antonio  José.  Texto  do  álbum LP Intrumentos  Populares  do  Nordeste.  Discos  Marcus
Pereira, 1976.
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No entanto, esses versos do poeta e escritor mineiro, autor do célebre romance A Escrava

Isaura, não nos dão condições de sabermos qual sonoridade esse merimbau propagava na 'festa do

grande aparelho'. Mas os versos parecem narrar seus acontecimentos em ambiente de um povo com

direito à dia de festa, dos filhos do “oco do pau”, convocados a “tocar merimbau”.

Mário de Andrade também trouxe sua contribuição de pesquisa a respeito do tema:

O falso Morais de 1878, consigna o termo apenas referindo-o a certo peixe: “Em São
Paulo 'marimbau' designando o berimbau é comum. Uma quadra antiga de meninos
dizia-se aqui:

Chocolate, café, marimbau,
Uma correia na ponta dum pau
Manejada por minha mão
No teu lombo não será mau.”
E também corre por São Paulo a quadra: 
“Minha mãi é uma coruja
Que sai do oco do pau,
Meu pai é um negro velho,
Tocador de marimbau.”68

O modernista também identificou o marimbau entre os instrumentos africanos do Brasil,

usados  em Pernambuco,  conforme  estudo  elencado  por  ele  sobre  o  folclore  pernambucano  de

Pereira da Costa (1908): “Não o identifica com o berimbau, antes diz que não sabe se é a mesma

coisa que a Marimba.”69

Porém, os versos de Bernardo Guimarães e do 'falso' Morais trazem a mesma expressão do

'oco do pau'. 

Já dizia um provérbio árabe que “Os homens parecem-se mais com o seu tempo que com os

seus  pais”.  Com  essa  alegoria  queremos  dizer  que  um  fenômeno  histórico  nunca  se  explica

plenamente fora do seu momento.70 

Marimbau  foi  o  nome  de  batismo  atribuído  por  Ariano  Suassuna  para  reconhecer  os

tocadores sertanejos de berimbau de lata, músicos anônimos do “povo” dos recônditos do nordeste.

A chegada  dessa  sonoridade  na  formação  instrumental  do  grupo aconteceu  no início  de  1972,

quando o aluno de estética, o jovem Fernando Torres Barbosa, foi convidado pelo amigo Antonio

Madureira e pelo professor Suassuna a pesquisar, estudar e tocar o instrumento, para integrá-lo ao

conjunto, após a saída de Jarbas Maciel. Era um gesto que expressava a gratidão e reciprocidade de

Madureira para com o amigo que o havia apresentado ao mentor do movimento armorial, e também

despertado sua atenção sobre a importância do berimbau de lata para as pesquisas no campo da

68. ANDRADE, Mário de. op.cit., p. 310
69. Idem.
70.  BLOCH, Marc.  O ídolo das origens.  Cap. I, A História, os Homens e o Tempo. Em,  Introdução à História.
Prefácio de Jacques Le Goff. Edição revista, aumentada e criticada por Étienne Bloch. Tradução de Maria Manuel, Rui
Grácio e Vítor Romaneiro. Tradução portuguesa de P. E. A. Publicações Europa-América, LTDA. 1997.  p 90-94.
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música.71   

 Com estilo próprio, bojo de madeira arredondado e tampo liso que serviam de caixa de

ressonância,  e  com uma abertura circular  equivalente aos instrumentos de cordas  dedilhadas,  o

instrumento utilizado por Fernando Torres possuía duas cordas com espessuras distintas, afinadas

em intervalos de oitava, que eram fixadas em respectivas cravelhas, com a voluta e o cravelhame no

estilo dos instrumentos de cordas da renascença e do barroco.  Do berimbau de lata preservou-se a

vareta e o cilindro de vidro. Com a caixa de ressonância, ampliaram-se as possibilidades de soar

notas soltas, ligadas, portamentos, vibratos e efeitos percussivos, além da possibilidade da segunda

corda proporcionar a opção de notas pedal, em contraste ou consonância com uma melodia. Feito

sob encomenda, o marimbau, do Quinteto Armorial, foi uma invenção dos armorialistas, construído

pelo artesão popular nordestino João Batista de Lima.

Revoada,  inicia  a discografia  do Quinteto  Armorial,  a primeira  composição  escrita  para

marimbau  dentro  da  proposta  estética  do  grupo. Uma  primeira  experiência  composicional  que

Madureira escreveu na ocasião em que Fernando Torres ingressou no conjunto. Em um dos ensaios

que,  costumeiramente,  aconteciam na residência de Ariano Suassuna, a peça foi executada pela

primeira vez e não tinha título, foi batizada por Maximiano Campos, poeta e amigo da família, que

sempre comparecia aos ensaios. Ao escutá-la, o poeta, inspirado por imagens de pássaros que a

música lhe sugeriu, a escreveu um poema com o título de  Revoada.72 Esse poema se perdeu no

tempo,  mas ficou no batismo da composição,  e  a única reprodução do manuscrito  da partitura

encontra-se no livro O Movimento Armorial, escrito por Suassuna em 1974.73

Das quarenta  faixas  que  integram o  registro  fonográfico  dos  quatro  discos  do  Quinteto

Armorial, o timbre do marimbau apresenta o tema musical de onze faixas: a composição Ponteio

Acutilado, de Antonio Nóbrega; as composições de Antônio Madureira, Revoada, Repente, Toré, A

preguiça74,  Aralume,  Ponteado,  Cantiga;  e  a  composição  mais  emblemática  escrita  para  o

instrumento,  Toque  para  Marimbau  e  Orquestra,  criado  no  contexto  da  Orquestra  Romançal

Brasileira75.76

Assim, esse instrumento se tornou um dos timbres do brasão que veio compor a heráldica do

Quinteto Armorial, em sua trajetória de 1972 a 1980, como se as vozes do “povo”, do “oco do pau”,

pudessem ser evocadas através do timbre, destemperado, do marimbau.

71. BARBOSA, Fernando Torres. op. cit. 
72. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, janeiro de 2015
73. Cf. Capítulo 4. tópico 4.4 Revoada
74. II movimento da suíte O Homem da vaca e o poder da fortuna.
75. Cf. Capítulo 3. tópico 3.2  II Interlúdio: Orquestra Romançal Brasileira – Ruídos e perfumes
76. Ouvir nos discos em: http://www.solestudio.com.br/quintetoarmorial/albuns.htm Acesso em 06/12/2017.
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Figura 1. Severino Batista. Músico tocador de berimbau de lata, Crato – CE. 
Imagem do encarte do LP Instrumentos Populares do Nordeste. 

Discos Marcus Pereira. 1976. “Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

Figura 2. ZM 16 – Fernando Torres e o seu marimbau. 
Residência de Ariano Suassuna. 

“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”
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Figura 3. ZM 40 Ariano Suassuna e o Quinteto Armorial. Início da formação de 1972. 
Da esquerda para direita: Nóbrega, Cabral, Torres, Madureira e José Tavares de Amorim (Geba)

“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

2.2  Presença moura, sefardita e medieval nos timbres do sertão armorial 

Cantiga,  Bendito, Reisado,  Nau Catarineta,  O Homem  da  vaca  e  o  poder  da  fortuna,

Excelência, Baque de Luanda, Romance de Minervina, Romance da Bela Infanta, Bendito, Toada e

Dobrado  de  Cavalhada,  Chamada  e  Marcha  Caminheira são  alguns  dos  temas  musicais  que

constam  na  trajetória  e  discografia  do  Quinteto  Armorial,  criando  uma  ambiência  sonora  das

festividades  populares,  da  relação  do  sagrado  e  profano,  da  presença  moçárabe  no  universo

medieval cristão, presentes nos timbres e alegorias do nordeste brasileiro.77 

Romance da Bela Infanta consta na obra Vaqueiros e Cantadores78, de Câmara Cascudo, um

romance ibérico do século XVI, cuja melodia o folclorista identificou no canto das romanceiras do

Rio  Grande do Norte;  junto com  Romance de Minervina, formavam as  primeiras  sugestões  de

Suassuna para  integrar  o  repertório  do  Quinteto  Armorial. Antônio  Madureira,  então  aluno  de

contraponto  do  Padre  Jaime  Diniz,  os  recriou  na  arte  polifônica  na  formação  de  violão,  viola

sertaneja,  rabeca  e  pífano.  Na  gravação  do  primeiro  elepê,  foi  incorporada  no  estúdio  uma

pandeirola, marcando o ritmo da segunda parte da solfa da “Bela Infanta”, e um bombo, marcando o

77. Ouvir nos discos em: http://www.solestudio.com.br/quintetoarmorial/albuns.htm Acesso em 06/12/2017.
78.  CASCUDO,  Luis  da  Camara.  Vaqueiros  e  cantadores.  Belo  Horizonte:  Ed.  Itatiaia;  São  Paulo  :  Ed.  da
Universidade de São Paulo, 1984. p. 258 

48

http://www.solestudio.com.br/quintetoarmorial/albuns.htm


Romance de Minervina. Naquela ocasião, estavam presentes Geraldo Vandré e Paulo Vanzolini. Ao

serem perguntados, por Aloisio Falcão, sobre o que achavam de incorporar o bombo na faixa da

Minervina,  Vanzollini,  que além de sambista  era  zoólogo,  respondeu:  –  Eu não acho nada,  só

entendo de lagartixa.79  

Em 13 de julho de 1973, Manuel Neto, ao assistir uma das primeiras audições do grupo,

escrevia  no  Jornal Diário  de  Pernambuco:  “Quinteto  traz  de volta  música  medieval  em bases

populares”.80 A matéria  relacionava os timbres  medievais dos instrumentos com a pesquisa das

fontes populares de artistas anônimos, destacando as recriações de Madureira do Romance da Bela

Infanta e de Minervina,  remanescentes no sertão armorial.

Figura 4. Melodia: Romance da Bela Infanta.

79. MADUREIRA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, novembro de 2014.
80.  NETO, Manuel. “Quinteto traz de volta música medieval em bases populares”. Jornal   Diário de Pernambuco,
13/07.1973
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O historiador medievalista Hilário Franco Júnior, em sua obra A Idade Média: Nascimento

do Ocidente, fundamenta que os grandes desenvolvimentos da modernidade se originam na essência

do pensamento medieval, isto é, “a Idade Média é a matriz da civilização ocidental cristã”. Em sua

visão, na base da racionalidade moderna estaria a visão escolástica do universo medieval:

  A superioridade tecnológica, científica e econômica que o mundo ocidental
ostenta claramente, desde o século XVII, é resultado de diversos fatores, a maioria dos
quais de origem medieval. Na base, está a visão racionalista do Universo, produto da
conjunção  da  filosofia  grega  com  a  concepção  cristã  de  Deus.  Por  sua  vez,  tal
conjugação foi possível por ir ao encontro da estrutura mental básica da Idade Média,
[…] via  o Universo  como uma globalidade.  Assim,  aceitando a  existência  de uma
Unidade cosmológica, o homem medieval via todas as coisas ligadas entre si.81

 Idade Média foi uma denominação dos artistas do Renascimento para designar o período

histórico milenar que separava a Antiguidade Clássica, anterior ao nascimento de Cristo, do século

XVI. A ideia que nascera no século XIII se enraizou no século XVI, com a contribuição do artista e

historiador da arte Giorgio Vasari,  que em sua obra  Le vite de'  più eccellenti  pittori,  scultori e

architettori82 popularizou o termo Renascimento,  contrastando com as  expressões  media  aetas,

media antiquitas e media tempora83. Era este um critério filosófico que buscava opor a produção

artística renascentista à medieval, denominada por eles de “gótica”, como sinônimo de “bárbara” ou

“vulgar”.84 

O sistema de notação musical tradicional, que parte de uma clave, ou seja, de um símbolo

que estabelece o nome da nota referencial na linha do pentagrama, tem suas raízes medievais em

Guido de Arezzo.85 A “arte do contraponto”, que consiste na habilidade de criar polifonia, isto é,

“linhas melódicas de expressão autônoma, tornando-as interdependentes”, tem suas raízes entre os

séculos IX e XII, no  Organum  medieval.86 A Missa de Notre Dame, de Guillaume de Machaut,

escrita  nos  idos  do século XIV, é  considerada “a primeira  grande composição cíclica racional”

composta  pelo  recurso  do  contraponto,  encontrando  ressonância  na  técnica  dodecafônica  de

Schoenberg, no século XX.87

A concepção sobre “A música das esferas”, de Pitágoras, segundo a qual a “estrutura da

música  permitiria  e  bastaria  para  explicar  a  estrutura  do  universo”,  tornando-se  “a  chave  do

81. FRANCO JR. Hilário. A Idade Média Nascimento do Ocidente. Ed. Brasiliense. São Paulo, 1986. O Significado
da Idade Média. p. 175
82. As Vidas dos mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos  
83. ou seja, denominações de Idade Média.
84. Ibidem.
85. MICHELS, Ulrich. op. cit., Idade Média/ Canto gregoriano/ Notação, neumas. Sistemas de linhas. p. 187
86. Ibidem. Do grego, organon, instrumento. Recebeu esse nome “devido às alturas de som exactas dos tubos do órgão
enquanto premissa necessária para a combinação de várias vozes”.  Idade Média/Plifonia/Organum primitivo (séc.
IX-XI. p. 199
87. Conforme os estudos de  KOELLREUTTER, Hans Joachin.  Contraponto modal do século XVI : Palestrina.
Brasília, DF : Musimed Editora, 1996.  
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conhecimento do Cosmo” por meio da relação entre “as matemáticas e a música e, em seguida, por

via de consequência, entre astronomia ou astrologia e a música”, aconteceu a partir da “escuta dos

martelos  de  um ferreiro  batendo  na  bigorna.”  Em resumo,  o  resultado  dessa  experiência  foi  a

criação do monocórdio, que trouxe a noção de intervalo sonoro, e atravessou os séculos nas mãos

dos teóricos da música no ocidente. Sua utilização permaneceria até meados do século XIX.88

Assim, a concepção da “música das esferas” se iniciou a partir de uma experiência de escuta

“sem alusão cósmica prematura”.  A renossância da teoria de Pitágoras encontrou em Guido de

Arezzo a nomenclatura das notas musicais, a partir de uma celebração junina em devoção à São

João Batista. Apenas um exemplo da  Antiguidade Clássica, presente na Idade Média, que atravessa

os séculos seguintes. Trata-se de uma questão perene no ensino da música ocidental. Grande parte

das crianças do lado ocidental aprendem a noção de intervalo sonoro a partir da notação Do Ré Mi

Fá Sol Lá Si Dó.

Sendo a História um processo, a nomenclatura das periodizações históricas pode auxiliar e

contribuir para que se delimite um campo de estudo político e econômico, mas pouco contribui para

fixar  as  mudanças  de  percepção  no  campo  da  mentalidade  e  da  sensibilidade  dos  homens  e

mulheres no tempo. Muitas comunidades atravessaram os séculos tendo a música como campo de

ligação espiritual e forma de organização e experiência cosmológica. 

Há  tempos  é  uma  realidade  conhecida  no  sertão  nordestino  os  ciclos  das  festividades,

mobilizando  inúmeras  comunidades  em  torno  da  devoção  e  anunciação  da  luz  do  salvador.

Constrastando com a lida do dia a dia de uma mesma realidade, por vezes mais dura, mais árida e

seca, da caatinga e da pobreza a serviço das fazendas do patriarcado senhoril, em que as viagens

prosseguem “mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande” de  Vidas Secas, é na festa que o

indivíduo, “livre dos nomes”, encontra as coisas “distantes e misteriosas”.

A  música  armorial  pesquisava,  na  cultura  do  “povo”  nordestino,  nos  ciclos  de  suas

festividades,  nos  saberes  populares  de  sua  cosmologia,  o  timbre de  sua  heráldica,  ou  seja,  a

linguagem musical presente nesse universo. Encontramos, na concepção dessa estética, a evocação

de vozes culturais antagônicas: de um lado a sertaneja “nos ritmos que a tradição guardou” e, de

outro, a “rítmica” evocativa da música dos negros, “os xangôs, os maracatus”, e o transplante das

“diversões  coletivas  ibéricas”,  na  oposição  entre  sertão  e  litoral,  que  Suassuna  identificava  no

nordeste  brasileiro.  Esse  antagonismo  encontra  antecedentes  nas  características  gerais  da

colonização portuguesa no Brasil, fundada no patriarcado constituinte da formação híbrida desse

“povo”, por vezes em acordo ou desacordo com o sistema estabelecido, cujas raízes históricas e

88. COTTE, Roger J. V. op. cit.
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antropológicas foram entendidas pelo autor de Casa-Grande & Senzala:

O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as duas culturas, a
européia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista encontrando-se
no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua economia, de sua arte um
regime de influências que se alternam, se equilibram ou se hostilizam. Tomando em
conta  tais  antagonismos  de  cultura,  a  flexibilidade,  a  indecisão,  o  equilíbrio  ou  a
desarmonia deles resultantes, é que bem se compreende o especialíssimo caráter que
tomou  a  colonização  do  Brasil,  a  formação  sui  generis da  sociedade  brasileira,
igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos.89

 Em nome do profeta Maomé, a presença dos árabes na península ibérica alude ao levante e

vitória das tropas do general Tariq ibn Ziyad, no ano de 711, quando, às margens do rio Guadalete,

hoje província de Cádiz, na Andaluzia, sul da atual Espanha, seu exército  árabe90 vencera o Rei

Rodrigo, último dos reis Visigodos.91 O levante árabe, sua cultura e costumes foram criando raízes

profundas na península ibérica e no sul da Europa, nos séculos posteriores. 

O movimento das cruzadas contra os árabes, ou a realização de sua conversão em cristãos,

fez de Portugal pioneiro na formação dos Estados nacionais do ocidente, sob a égide dos “ideais da

Cavalaria e do Franciscanismo”, antes de qualquer outro Estado europeu moderno.92

A presença moçárabe,  ou seja,  o  domínio mulçumano sobre os  cristãos  no território  da

península ibérica, durante a ocupação árabe, fez da formação de Portugal a mistura de elementos

diversos que contribuíram para o surgimento de uma cultura, por assim dizer, sui generis: 

O fenômeno do moçarabismo, comum às duas nações ibéricas, multiplica-se em
Portugal por forma inteiramente desconhecida na Espanha. Entre a Torre de Belém, que
reflete influências marroquinas e o pórtico das Capelas Imperfeitas onde se espalha já a
arte do oriente indiático, há toda uma escala cromática e cosmopolita de assimilações
culturais.93

Em  Raízes  do  Brasil, Sérgio  Buarque  de  Holanda  nos  tráz  a  compreensão  de  que  “a

experiência e a tradição ensinam que toda cultura só absorve, assimila e elabora em geral os traços

de  outras  culturas,  quando  estes  encontram uma  possibilidade  de  ajustes  aos  seus  quadros  de

89.  FREYRE,  Gilberto.  Casa-Grande & Senzala:  formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 51º ed. rev. - São Paulo : Global, 2006. Características gerais da colonização do Brasil: formação de uma
sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Pág 69. Freyre estabelece, no prefácio de sua obra, a experiência cultural
como parte integrante da unidade colonizadora: “A formação patriarcal do Brasil explica-se, tanto nas suas virtudes
como nos seus defeitos, menos em termos de ''raça'' e de ''religião'' do que em termos econômicos, de experiência de
cultura e de organização da família, que foi aqui a unidade colonizadora. Economia e organização social que às vezes
contrariam não só a moral sexual e católica como as tendências semitas do português aventureiro para a mercancia e o
tráfico”. Prefácio à 1ª Edição. Pág 34. 
90.  Compreende  a  língua  dos  povos  semitas  da  Península  Arábica  e  também  os  povos  provenientes  da  África
Setentrional, também denominados berbere, mouro, sarraceno etc
91. Um pouco dessa história encontra-se disponível em Ibn Abd-el-Hakem, History of the Conqziest of Spain, trans.
by John Harris Jones (Gottingen, W. Fr. Kaestner, 1858), pp. 18-22  no link:  http://sourcebooks.fordham.edu/halsall/source/conqspain.asp

acesso em 23/03/2017.
92.  CORTESÃO, Jaime.  O humanismo universalista dos portugueses. A síntese histórica e literária.  Portugália
editora, Lisboa. 1965. O ideal da Cavalaria Andante. p. 16
93. Ibidem. p. 16
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vida.”94 

Mouro foi o nome mais constante na península ibérica para designar os árabes ou sarracenos

que por lá permaneceram por séculos. Com a queda de Granada, em 1492, e a expulsão dos árabes

da Península Ibérica, os mouros viajaram para o Brasil, na memória do colonizador, disseminando

sua presença nas culturas brasileiras. A Presença Moura no Brasil  foi objeto de estudo de Luís da

Câmara Cascudo, que identificou o mouro como uma “constante” na etnografia brasileira. Um dos

exemplos dessa história que se manifesta em nossa cultura são as festas do ciclo do Natal:

E todos sabem do auto de Cristãos e Mouros, conhecidos por  Chegança, lutas
dos soldados da Cruz contra o Crescente num barco assaltado por estes: batalhas de
espadas e cantos, acompanhados a rufos de tambores, findando os infiéis vencidos e
batizados, de acordo com o secular preceito catequístico.95

O pesquisador potiguar desperta nossa percepção para as “constantes” da presença moura no

comportamento, no gesto e no canto do sertanejo do nordeste. “Não é moura a inspiração musical,

mas a  maneira  de cantar” presente no canto de aboio dos vaqueiros,  tão próximo ao canto do

oriente, ondulante, entoado em vogais com timbre nasal, fanhoso, com a entonação perpassando

pelos  quarto-de-tom  “insuscetível  de  grafação  em  pentagrama,  mas  reduzível  às  notações

melismáticas”, conforme constatou o célebre folclorista:  

Nos sertões propriamente ditos, de raras e difíceis comunicações com a orla do
Atlântico,  onde  milhões  de  habitantes  viveram e  morreram sem ver  o  mar  e  sem
movimentos de renovação temática, o processo de entoar, os timbres [itálico nosso], a
visão dos compassos, a impostação vocal, resistiram séculos, até que as rodovias, de
1915  em  diante,  iniciassem  o  final  do  isolamento,  despejando,  tumultuosa  e
inopinadamente, as sugestões modificadoras de feição irresistível.96

As características do canto do oriente, ondulante..., também foram disseminadas em nossa

cultura pela presença dos judeus, sobretudo portugueses exilados pela Inquisição, em Amsterdã, e

que chegaram em Pernambuco com a expedição de Maurício de Nassau, nos idos do século XVII. A

primeira sinagoga das Américas, Kahal Zur Israel, foi fundada nesse contexto, na cidade do Recife.

Assim,  cânticos  sefarditas  foram mencionados  nos  livros  de  atas  da  Congregação  Tsur  Israel,

liderada pelo rabino-poeta Isaac da Fonseca que, em meio às guerras holandesas, escreve o primeiro

poema hebraico das Américas, o Zecher asiti leniflaot El.97

No nordeste,  testemunhos da presença judaica também encontram-se no ciclo do boi.  O

94. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 19 ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987. Cap. 1 Fronteiras
de Europa. p. 40
95. CASCUDO, Luis da Camara. Mouros, Franceses e Judeus. Três Presenças no Brasil. Global Editora. 3ª edição.
São Paulo, 2001. Cap. 1. Presença Moura no Brasil. p.17
96.  Ibidem, p.  36 Outro aspecto merecedor de nota,  que o autor  expressa com destaque,  qual  seja:  Com ouvidos
competentes e documentação idônea verificar-se-á um dia a percentagem sensível da música oriental, notadamente
moura, na musica popular brasileira. p. 34
97. Recriação musical de KIEFFER. Ana Maria. op. cit. Teatro do descobrimento: música no Brasil nos séculos XVI e
XVII. A tradução de Zecher asiti leniflaot El, segundo Moshe Schcolnik, é: Fiz uma memória para a Gloria de Deus.
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Teatro do Descobrimento, de Anna Maria Kieffer com o grupo Anima, trouxe, na recriação musical

do  aboio  Sapateiro  Novo  e  no  Baiano  do Boi,  a  alegoria  dessa  correspondência,  por  meio  do

sincretismo cultural através dos timbres da cultura popular.98 

Sobre um ponto de vista musicológico, Antonio Madureira percebeu a música dos árabes e

judeus no nordeste da seguinte maneira:  

Na música do nordeste, a influência dos povos árabes é muito forte – trazida que foi
pelos ibéricos, principalmente, talvez, os de sangue judeu, ligados à tradição do datino.

Nos aboios, por exemplo, nota-se a presença das escalas de sétima menor e quarta
aumentada, características muito antigas da música de velhas comunidades asiáticas. Outra
marca é a tendência para evitar a  sensível,  e assim não realizar a  tão comum cadência
dominante-tônica da música ocidental. Note-se ainda a presença, no nordeste, do chamado
pedal harmônico, ou zumbido, tão comum na música de civilizações primitivas, que lhe
atribuem  um  sentido  transcendente,  cósmico.  Também  as  persistências  rítmicas  e
melódicas, de importância fundamental para se atingir um clima de transe e dança – tudo
isso se unindo para criação de uma música orgânica, que é apreendida intelectualmente
depois de atingir e envolver todo o corpo.

A esses  elementos asiáticos  e  primitivos,  que aliás  reencontramos,  levados pelos
árabes, na música ibérica e na provençal, vêm se juntar outras características da música
medieval – o canto em terças e certas passagens em quartas e quintas – paralelas. Mais,
puramente nossa, já, é a escala maior-menor muito encontrada na música nordestina.99

A ligação a  partir  da  percepção dessas  conexões  musicais,  norteadoras  do  seu  processo

composicional, foram possíveis através da escuta dos timbres dos cantadores, da viola sertaneja, da

rabeca, dos pífanos e do berimbau de lata, presentes nas vozes culturais dos recônditos do sertão.

Note-se, na solfa da Xácara da Bela Infanta, observada por Câmara Cascudo no sertão do

Rio Grande do Norte, que essa melodia, considerada por Madureira como uma “melodia errante”,

encontra-se como “emblema melódico” na composição do Hino de Israel, na obra  O Mondalva

(Vitava), de Smetana, e no Prelúdio nº1 para violão, de Heitor Villa-Lobos.100 

Dessa  forma,  o  Quinteto  Armorial  apresentava  os  timbres  “de  sua  aldeia”  e  fazia  sua

correspondência musical com o “mundo”; transcendia sua ligação com a música do sertão.

2.2.1 Mourão, De viola e rabeca

Batizada  com  o  título  de  Mourão,  por  Ariano  Suassuna,  De  viola  e  rabeca é  uma

composição  atribuída a Guerra Peixe. Integrou, por sugestão do professor, a terceira faixa, do lado

A,  do  elepê  Do Romance  ao  Galope  Nordestino.  Curiosamente,  ela  foi  gravada  na  formação

instrumental de trio, composto por rabeca, violão e marimbau. A composição alude à presença árabe

no  esteio  cultural  do  sertão  nordestino,  através  do  gênero  de  cantoria  conhecido  por  Morão,

98.  Ibidem.  “Se no  primeiro  as  características  do canto  de  aboio  se  confundem com modos  orientais  sefardistas,
enfatizando o texto explicitamente judaico, no segundo, a figura do boi-judeu emerge de ritmos afro-brasileiros, em
completo sincretismo, lembrança do Sefer Torá ou tora, cujo aspecto, visto de longe pelos não judeus, remetia ao touro
e ao boi.”
99. MADUREIRA, Antonio. Texto da contra-capa do elepê Aralume. Discos Marcus Pereira. 1976. 
100. MADUREIRA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, janeiro de 2015.
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presente nos versos dos cantadores acompanhados de viola sertaneja ou rabeca; traço de um timbre

muito característico nas manifestações culturais, sobretudo, da região do sertão do Cariri.101  

A rabeca,  assim  como  o  violino,  são  instrumentos  de  cordas  friccionadas,  isto  é,  sua

sonoridade é produzida a partir do toque das cordas com  arco, em geral, confeccionadas com crina

de cavalo. Enquanto a viola sertaneja-nordestina, assim como o violão, são instrumentos de cordas

dedilhadas, isto é, sua sonoridade é produzida a partir da articulação do toque das cordas com as

mãos ou com palheta.    

De longa gestação medieval, a viola e a rabeca são instrumentos do período renascentista

peninsular.  As raízes desses instrumentos se ramificam no tempo, na longa duração da História.

Remetem às culturas da Mesopotâmia,  Egito,  Pérsia,  Arábia e  China,  e  também às culturas  da

civilização greco-romana da antiguidade clássica. Foi com os árabes que adentraram o ocidente

medieval,  chegando ao Brasil  pelas  mãos dos  colonizadores  portugueses  e  jesuítas.  Luis  Soler,

estudioso e autor de  Origens Árabes no Folclore do Sertão Brasileiro,  obra dedicada a Ariano

Suassuna como forma de reconhecimento e gratidão ao Movimento Armorial, investigou a presença

desses instrumentos em nossa cultura:

No tocante ao Brasil, não há dúvida de que tanto a rabeca quanto a viola devem
seu uso  a  uma implementação  que aconteceu  nas primeiras  etapas  da  colonização.
Efetivamente, a partir do Séc. XVIII estes instrumentos não mais teriam podido ser
importados, estando como estavam já praticamente desaparecidos em Portugal  e na
Espanha. Tinham sido substituídos, naquelas terras: a viola cedera seu lugar para a
guitarra; a rabeca, para o violino.

   No sertão a dupla perdura, e manda, até hoje.102

Figura 5. De viola e rabeca – Mourão
Fragmento da cópia do manuscrito original, 

1971-1972.  Arquivo pessoal  Antonio Nóbrega. 

101. Cf. Capítulo 4, tópico 4.5 Mourão. 
102. SOLER, Luis. Origens árabes no folclore do sertão brasileiro. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 1995.  Capítulo 5 - 
A Música e os Instrumentos da Tradição.  5.2 Os instrumentos. p. 108-111 
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2.3 A experiência dos cantadores na viola sertaneja de Antonio Madureira

Como dissemos, Madureira iniciou seus estudos formais em música cursando violão com o

mestre José Carrión, na Escola de Belas Artes de Pernambuco, no Recife, em 1969. As escolas de

Emilio Pujol e Francisco Tárrega, amalgamadas ao estudo dos  vihuelistas da renascença – Milán,

Narvaéz e Mudarra, e ainda a música de Villa-Lobos faziam parte dos estudos das aulas de Carrión.

A primeira composição de Madureira para música de câmara,  um  Quarteto para violino, viola,

flauta  e  violão,  dividido  em três  movimentos,  foi  escrita  entre  1969  e  1970,  sob  a  égide  do

nacionalismo villalobiano. Foi por meio de uma versão dessa obra, para violão e flauta, gravada em

fita  cassete,  que  Fernando  Torres  Barbosa  apresentou  para  Suassuna  o  jovem  violonista  e

compositor.103  Sua  chegada  no  movimento  armorial,  em 1971,  fez  dele  um dos  mais  jovens

compositores da Orquestra Armorial, e também o instrumentista que passou a se dedicar ao estudo

da viola sertaneja e à direção do Quinteto Armorial. 

  Figura 6 Figura 7                                                                                
Quarteto para violino, flauta, viola e violão. 

Capa e primeira página. Fundo Zoca Madureira. 

O mestre compositor e violeiro Ivan Vilela, Doutor em Psicologia Social pela Universidade

de São Paulo, no seu estudo sobre as origens da viola brasileira, bem como sobre a diversidade

desta em nossa cultura, identificou em nosso solo as seguintes atribuições para esse instrumento:

Viola caipira, viola sertaneja, viola de dez cordas, viola cabocla, viola de arame,
viola de folia, viola nordestina, viola de repente, viola de feira, viola brasileira são
alguns dos nomes que encontramos para designar este instrumento que, aos poucos,
tornou-se um dos porta-vozes do Brasil Interior. Apesar de todos estes atributos tão
nossos que reforçam seu caráter de brasilidade, a viola é na verdade um instrumento de
origem portuguesa, e tão antigo que seus sons se perdem no tempo.104

103. Infornações que constam de nossa conversa com Madureira na fase inicial da organização de seu acervo Fundo
Zoca Madureira. O Manuscrito desse Quarteto está bem preservado, tanto a grade, quanto as partes.
104. VILELA, Ivan. Cantando a própria história : Música Caipira e Enraizamento. Prefácio de Alfredo Bosi. - São
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No Nordeste a viola tem raízes e encontra-se ligada, sobretudo, ao universo da cantoria, na

arte  do  improviso  do  cantador  com verso  feito  na  hora,  bem rimado  e  metrificado,  com suas

próprias regras e seus estilos poéticos, diante da platéia e no calor do momento. É na região do

chamado  Sertão  do  Pajeú,  que  inclui  uma  extensa  área  da  parte  ocidental  da  Paraíba  e  de

Pernambuco,  além do  sul  do  Ceará,  que  se  encontra  enraizada  uma das  formas  poéticas  mais

expressivas de nossa cultura, qual seja, a Cantoria de Viola, cujo sinônimo também é conhecido por

Repente.105 

O Repente é uma atitude de improvisar os versos de repente, envolve os modos poéticos, o

jeito de tocar, as formas de cantar, os valores estéticos, os rituais, ou seja, expressa a cosmologia do

“povo” sertanejo. O mundo se liga no Repente, que está relacionado ao “clacissismo sertanejo” ,

sobre o qual Suassuna refletia nos anos de 1950. Em Campina Grande, na década de 1970, eram

organizados Congressos de Cantadores, reunindo toda região do Cariri em torno do Repente. Foi

pela escuta desse universo que se chegaram às primeiras experiências composicionais da música

armorial.

Antonio Madureira iniciou seu processo de aprendizagem da viola sertaneja, pela escuta e

convívio com cantadores e tocadores desse universo. Dois grandes violeiros, Diniz Vitorino106 e

Manuel Xudu, foram referências para o início de seus estudos composicionais. Em setembro de

1978, o músico participou da comissão organizadora do V Congresso Nacional de Violeiros, em

Campina Grande, do qual trinta e quatro repentistas participaram durante quatro dias, em desafios

da arte da Cantoria de Viola, prestando homenagem ao violeiro e cantador Rogaciano Leite.107 

As primeiras composições de Antônio Madureira em sua chegada no movimento armorial

foram o  Repente  e  Improviso, duas peças organizadas a partir do convívio e experiência cultural

com os cantadores ou repentistas nordestinos. A primeira, para a Orquestra Armorial e gravada por

ela, e a segunda, para solo de viola. As duas peças constam na discografia do Quinteto Armorial, e

foram composições que nortearam a caminhada do compositor.  No  Repente,  ele  apresenta uma

melodia  inspirada  nos  cantares  em sextilha  dos  repentistas,  e  utiliza  o  recurso  dos  cânones  e

modificações de textura para orquestração, tanto para Orquestra Armorial como para o Quinteto,

com a presença da rítmica do baião.108 O timbre como um todo soa como um barroco sertanejo.109

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.  Cap.1, Na Toada da Viola.  p. 31
105.  Um dos trabalhos mais interessantes  que encontramos sobre o tema,  por abarcar  pesquisa,  entrevistas  e  toda
ligação educativa que o Repente oferece na atualidade, está em POETAS DO REPENTE. 2ª edição. Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, Ed. Massangana, 2011. 116 p. Contém livro didático, DVD e CD.
106. Violeiro gravado por Antonio Madureira no elepê Instrumentos Populares do Nordeste. Marcus Pereira Discos,
1976.
107. Cf. Fundo Zoca Madureira – Dossiê Documentos Pessoais
108. Cf. Capítulo 4. tópico 4.6 Repente e Ponteio Acutilado. 
109. Cf. Capítulo 4. tópico 4.3 Notação musical de um barroco sertanejo.
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Madureira nos contou como foi a experiência do violonista que passou a estudar viola nos

anos 1970, e o processo de compor Improviso, sua primeira composição para o instrumento:

[…]  o pessoal de violão achava a viola muito rústica e realmente naquela época as
violas eram péssimas, muito ruins, muito desafinadas, e, então eles não queriam tocar.
Então eu dizia, bom, então eu vou tocar. Mandamos fazer aquela viola por um luthier
daqui, o João Batista. Então ele construiu e logo que ela chegou eu fiz aquela peça, já
pra  conhecer  o instrumento,  que eu  chamei  de  Improviso  pra  Viola.  Improviso  no
sentido  de  que  se  usava,  eu  estava  usando  uma  toada  do martelo  agalopado,  não
improviso  no sentido de ser  improvisado na hora,  mas sim porque fazia  parte  dos
improvisos dos cantadores. E se tivesse alguma coisa de improviso, e de certa forma
ela tem também, mesmo mantida naquela forma tem um jeito do que na música erudita
se chama improviso também, os improvisos de Shubert.  Mas, é mais porque tem a
citação do Martelo (Cantarola o tema), Então, isso é uma toada pra se cantar o  Martelo
Agalopado, e aí eu coloquei no centro da peça.110

Figura 8. ZM 52 Antonio Madureira tocando viola. Ensaio do Quinteto Armorial no início dos anos 1970. 
Antiga Residência do compositor na rua Souza Bandeira, 87. Bairro Cordeiro, Recife. 

“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

Improviso111,  presente  no elepê  Aralume,  como peça solo,  e  no álbum  Sete  Flechas,  em

arranjo  para  duas  flautas,  violino,  violão  e  viola  nordestina,  é  organizada  a  partir  da  toada  de

martelo agalopado, ligando-se também à  fantasia sobre a harpa de Ludovico,  de Mudarra, pela

imitação  dos  timbres  e  presença  de  notas  pedais  nos  baixos,  com  semicolcheias  nas  vozes

superiores,  traçadas  por  desenhos cromáticos.  É a  primeira  composição  instrumental  para viola

nordestina solo de que temos registro, exigindo do intérprete domínio e destreza na execução. Era a

110. MADUREIRA. Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. Janeiro de 2015.
111. Cf. Capítulo 4. tópico 4.15 Improviso.
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síntese da bagagem trazida pela técnica da vihuela na formação do jovem violonista, que passara a

ser violeiro em contato com o universo da cantoria. 

           Foi pelas mãos dos vihuelistas do século XVI que surgiram os primeiros livros de música

instrumental impressos no ocidente, com composições organizadas a partir de fontes populares, cuja

matriz estava ligada ao tecido musical medieval dos artistas anônimos, das canções populares e da

imitação dos timbres de outros instrumentos.112 O  Improviso  de Madureira trouxe essa proposta

didática,  inaugurando  uma nova  estética  para  o  campo composicional  da  viola  brasileira.  Essa

pequena peça de nossa música instrumental se tornou referência para muitos violeiros da década de

1970 até os dias de hoje.

Do lado cristão, segundo Soler, o nome da viola deriva do termo latino fidula que, por sua

vez, provém do diminutivo fides, um antigo tipo de lira greco-romana, de cordas pulsadas. A viola

dos trovadores, a vièlle francesa, a vihuela espanhola, a viola portuguesa e italiana são todos nomes

de  instrumentos  que  derivam do  termo  fidula.  Tratando-se  de  instrumentos  gestados  na  Idade

Média, cujas “nomenclaturas expressam a versatilidade e plurivalência das construções artesanais”

daquele período, “seria utópico querer concretizar genealogias precisas”:

Tudo  o  que  faz  é  só  mencionar  nomes,  porque  na  realidade  os  tipos  que  podem
corresponder aos mesmos são […] de uma diversidade notável, devendo-se entender
apenas, como um denominador comum, um instrumento com caixa de ressonância de
variadas formas, provida de cordas tensas a serem exclusivamente pulsadas, seja com
dedos seja com puas ou plectros.113  

O instrumento de cordas pulsadas por excelência do lado árabe, o alaúde, com seus cinco ou

seis pares de cordas, seu sistema de braço provido de trastes, sua abertura circular trabalhada com

um pequeno rosetão, sua caixa de cravelhas, a própria afinação das cordas, segundo Soler, “foram

outras tantas características fielmente copiadas em terras cristãs” e incorporadas na vihuela ou viola

como era chamada em terras galaico-portuguesas da renascença, e tornou-se porta-voz do sertão

brasileiro pelas mãos dos sertanejos, cujo nome ficou conhecido por “viola sertaneja” ou “viola

nordestina”, com algumas pequenas diferenças que poderiam ser apontadas quanto ao número de

cordas,  distinguindo-se  do  alaúde  apenas  no  formato  da  caixa:  em  lugar  do  fundo  bojudo  e

piriforme, as violas apresentam dois tampos planos, um inferior e outro superior, e uma cintura

quase idêntica à do atual violão, frequentemente um pouco menor.114

112. Fantasia sobre a harpa de Ludovico,  Cancion del Imperador, Quatro diferencias sobre Guardame las vacas são
alguns exemplos composicionais desse período. Duas referências sobre a música e a história da vihuela encontram-se
nos estudos dos facsimile e transcrições para violão de  KARL SHEIT, Herausgegeben von.  Musik fur gitarre.  Luis
Milan  :  6  Pavanas.  Universal  Edition.  1972.  E   KARL SHEIT,  Herausgegeben von.  Musik  fur  gitarre.  Luys  de
Narváez: Cancion del Emperador, Quatro Diferencias, Baxa de Contrapunto, Fantasia. Universal Edition. 1976.
113. SOLER, Luis. op. cit., p. 106 
114. Ibidem. “qualquer música escrita para  vihuela  ou alaúde nos séculos XVI e XVIII, na Europa – o repertório é
muito grande – pode ser tocada na viola sertaneja sem qualquer adaptação prévia. Uma perfeita sobrevivência, neste
caso também, das deixas musicais arábico-ibéricas: perdidas lá, conservadas aqui.” p. 108

59



A viola dos repentistas, em geral, tem amplificadores naturais feitos com cones de alumínio,

fazendo soar um timbre muito característico daquela região. Madureira nos contou um pouco da

afinação dos violeiros de outrora na correspondência com as pesquisas de Mário de Andrade:

Eu estava vendo no Mario de Andrade a afinação e depois, eu conversando com
o Roberto Corrêa […]  Os cantadores antigos, de 1938, têm as gravações feitas pela
equipe do Mário de Andrade, eles cantavam muito baixo, mais ou menos em ré maior,
naquela mesma posição do quinto traste, como se fosse pra gente Lá maior no violão,
quando ele fazia essa quinta aqui, isso era Ré, o grave era Ré, era a mesma relação do
que ele chama afinação natural do violão, muda essa relação de cordas, de espessuras
de cordas, Então eu vi, tinha uma viola de Mario de Andrade de doze cordas. Mas doze
cordas  assim,  dois  pares,  duas  ordens  de  dois  pares  uníssono  primeiro  e  segunda,
depois tem um terceiro que eles chamam toeira, não é? Que é dobrado, dobrado não, é
triplicado a terceira, a quarta são duplas, e a quinta também são três, então tem duas
ordens de três e três ordens de duas, doze cordas. Agora, com o tempo, se cantava
muito grave e é lógico que não havia essa poluição sonora, então houve uma tendência
deles irem aumentando o Tom, pra cantá mais alto,  mais forte. Se vê as gravações
antigas, os cantadores estão cantando em ré, hoje eles estão cantando em Sol em Lá,
altíssimo.115 

O gesto do tocador em conformidade com a afinação da voz também foi observado por Soler

em relação ao “rapsodo” árabe.116 

As violas utilizadas por Antonio Madureira na trajetória do Quinteto Armorial foram muitas.

Pela dificuldade nos anos 70 de se encontrar instrumentos com boa mecânica e afinação, todas

comportavam ordem de cinco pares, afinadas como as violas da renascença portuguesa, em Lá Ré

Sol Si Mi, sendo os dois primeiros pares afinados em uníssono, enquanto que os três restantes em

oitavas.117A partir  do terceiro elepê,  Madureira incorporou o cavaquinho, a retomada do violão,

passando a integrá-los no som do grupo em alternância com a viola sertaneja. 

2.4 O violão de Edilson Eulálio Cabral ou o Lado B de Heitor Villa-Lobos

Abarcando em sua anscestralidade a ligação com o alaúde mouro, a vihuela, a viola ibérica,

a guitarra barroca, espanhola e italiana, o violão se enraizou como instrumento musical de grande

expressão cultural em nosso solo. 

Identificado no final do Império e início da República como instrumento “do populacho dos

capadócios e da marginalidade”, sua popularização está ligada à imigração italiana no Brasil, pelas

mãos  da  classe  operária  dos  centros  urbanos.  O  estabelecimento  dos  luthiers  Di  Giorgio,  Del

Vecchio e Giannini no Brasil transformou a atividade artesanal do violão em linha de produção de

115. MADUREIRA. Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. Janeiro de 2015.
116. SOLER, Luis. op. cit
117. Essa afinação encontra-se na Regra IV.  Do modo de conhecer os Signos na Viola. Parte Primeira do livro de
RIBEIRO, Manuel da Paixão, fl. 1789 Nova Arte de Viola que ensina a tocalla com fundamento sem mestre... / dada à
luz por Manoel da Paixaõ Ribeiro. - Coimbra : Na Real Officina da Universidade, 1789. - [2], V, 51 p. : not. mus. ; 4º
(21 cm) + 8 f. desdobr. not. mus. 
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instrumentos nas primeiras décadas do século XX.  

A história da música brasileira deve grande parte de sua exuberância à música instrumental

para violão. Navegando com facilidade pelo viés da música popular e erudita, ele se tornou um dos

porta-vozes do universo musical brasileiro, encontrando na obra de Heitor Villa-Lobos um divisor

de águas.118

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Edilson Cabral foi convidado por Madureira para

integrar o Quinteto Armorial logo no início, quando Suassuna proporcionou as condições para a

formação do novo quinteto. Os dois estudavam com Carrion na Escola de Belas Artes, eram amigos

e, por vezes, tocavam juntos o repertório de violão proposto pelo mestre espanhol. 

Cabral  participou  como  intérprete  de  toda  trajetória  do  conjunto.  Na  maioria  das

composições o seu violão se apresenta em quase todas as faixas da discografia do grupo; o registro

dos sons mais graves nos discos provém do toque do seu violão. A exemplo da música barroca, é

utilizado como um  baixo contínuo119, ou seja, servindo de acompanhamento para as melodias, e

também rítmico-percussivo, como no caso da composição Toré, de Antônio Madureira.

Um exemplo emblemático da função do violão na forma de baixo contínuo na discografia do

Quinteto é a faixa de abertura do lado B, do elepê Quinteto Armorial. Trata-se da transcrição de

Antonio Madureira para a Ária (Cantilena) das Bachianas Brasileiras Nº 5, de Heitor Villa-Lobos. O

tema melódico do Adagio é conduzido pela flauta de Antonio Farias, reapresentado no bandolim de

Antônio Nóbrega. Na sequência, o tema do Più mosso segue no bandolim, e a flauta assume o tema

Grandioso. Ambos os timbres retornam à melodia inicial. Os violões seguem em baixo contínuo; o

de seis cordas, de Edilson Cabral, segue o acompanhamento conforme impresso pelo compositor.

Em contraponto, o violão de sete cordas de Antonio Madureira segue dobrando a linha do baixo do

violão de seis, transcrito a partir da versão para violoncelos de Villa-Lobos. A peça apresenta a

ambiência barroca de uma roda de choro.

118. O violonista Fábio Zanon, criador de uma série de cento e quarenta e oito programas sobre o violão brasileiro,
com  gravações  raras  e  entrevistas  exclusivas,  tece  o  enraizamento  e  os  frutos  dessa  sonoridade  em  nosso  solo,
disponível em http://vcfz.blogspot.com.br/ Acesso em 30/01/2017.  Seu projeto se iniciou  no artigo O violão no Brasil
depois  de  Villa-Lobos, disponível  em  http://vcfz.blogspot.com.br/2006/05/o-violo-no-brasil-depois-de-villa.html.
Acesso em 30/01/2017. Outra referência sobre o tema, é o estudo de  ESTEPHAN, Sérgio. O violão instrumental
brasileiro: 1884-1924. Mestrado em História. PUC/São Paulo. Orientador: Antônio Pedro Tota. 1999
119. A técnica do baixo contínuo é proveniente do período barroco; consistia na escrita da voz de baixo, ou seja, nas
vozes mais graves que acompanhavam uma melodia principal. Os instrumentos que desempenhavam o baixo contínuo
eram o alaúde, a tiorba, o cravo, o órgão etc, a que se acrescentavam, dobrando a linha do baixo, a viola da gamba, o
violoncelo, o contrabaixo, o fagote ou o trombone. J.S. Bach, maior expressão da música barroca, a respeito do tema
escreveu em 1738: “O baixo contínuo constitui o fundamento mais completo da música que se toca com as duas mãos,
de tal forma que a mão esquerda toca as notas escritas enquanto a mão direita acrescenta consonâncias e dissonâncias,
para que se produza uma harmonia agradável para louvor de Deus e para lícito regozijo do espírito, sendo que a única
finalidade  do  baixo contínuo, como de toda música, não há-de ser outra senão o louvor de Deus e a  recreação do
espírito. Uma vez esquecida tal finalidade, deixa verdadeiramente de poder haver  música, passando a existir apenas
ruídos e gritos infernais.” Apud MICHELS, Ulrich. op. cit., Teoria da Música/Baixo Contínuo. p. 101  

61

http://vcfz.blogspot.com.br/2006/05/o-violo-no-brasil-depois-de-villa.html
http://vcfz.blogspot.com.br/


 Flauta, bandolim, violão de seis e de sete cordas são timbres constantes na formação da

música dos  conjuntos  de  choro,  uma das  matrizes  de nossa  música instrumental.  Nessa versão

original, o Quinteto Armorial homenageou o compositor de estilo antropofágico120, aproximando-o

de uma das fontes por onde experienciou seu processo composicional, ou seja, a linguagem do

choro se liga com o barroco, pela transposição dos timbres e modificações de textura, recurso muito

utilizado no tempo de Bach,  assim como nas rodas  de choro,  orquestras  de frevo e na música

armorial, demosntrando como na música instrumental brasileira a fronteira do popular e do erudito

é tênue.121

Figura 9. ZM 43 Edilson Cabral tocando violão. “Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

120. Em sua tese  O Estilo Antropofágico de Heitor Villa-Lobos, o maestro  Gil Jardim fundamenta que o estilo
musical  de Heitor Villa-Lobos é uma síntese do “nascedouro de grande parte dos elementos que identificamos ser
nacionais na linguagem musical brasileira, seja ela erudita ou popular.” E que a antropofagia em Villa-Lobos resulta da
experiência e estudo do compositor com “O choro e a seresta; os variados temas folclóricos anotados em viagens ou
pesquisas; a paixão pela exuberância da natureza pátria; o Cravo bem temperado, ouvido na infância; as Suítes de Bach,
mais adiante em seu violoncelo; os quartetos de Haydn; as sinfonias de Mozart e Beethoven; A Sagração da Primavera,
de Stravinsky […] foram alguns dos ingredientes do grande banquete antropofágico do qual Heitor Villa-Lobos se
alimentou durante toda vida.” JARDIM, Gil. O Estilo Antropofágico de Heitor Villa-Lobos: Bach e Stravinsky na
Obra do Compositor.  Edição Philarmonia Brasileira. São Paulo, SP – Brasil, 2005.  O nascimento de um espírito
antropofágico. p. 23-26
121. Sobre os conceitos de “erudito” e “popular” Cf. III Parte. Quinteto Armorial: Música cultural erudita e popular.
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2.5 O violino brasileiro de  Antônio Nóbrega: sobre rabeca e viola de cantoria 

Luis Soler,  violinista e maestro catalão residente no Brasil  desde 1957, foi professor de

violino e regente de música de câmara na Escola de Belas Artes de Pernambuco, onde acompanhou

de perto a trajetória do Quinteto Armorial.  Antonio Nóbrega, o mais jovem e único dos integrantes

do quinteto que nasceu no Recife, iniciou seu estudo de violino na infância e foi aluno de Soler

entre os anos 60 e 70, conforme nos contou:

Eu tinha, naquele inicio, pra nove anos. Depois, então, eu fui passando de professor pra
professor, até chegar no que eu acho, que foi o melhor professor do Recife, Luis Soler,
catalão,  que  era  professor  da  Escola  de  Belas  Artes.  Ele  foi  quem  me  forneceu,
basicamente, a minha formação musical, de violinista. Eu fiquei com ele até os meus
dezoito, dezenove anos, até quando praticamente eu comecei a tocar no Quinteto. Por
que  aí  ficou  difícil  conciliar  o  repertório  “erudito”,  aí  eu  já  estava  tocando  Bach,
Mozart e ia começar a pegar os grandes românticos, Mendelssohn, Beethoven. Mas aí
houve essa guinada do Quinteto Armorial.122 

Desconhecidos na Europa até os árabes introduzirem o rabab ou rebab, os instrumentos de

cordas friccionadas com um arco, segundo Soler, eram, em seu formato arcaico, com a caixa de

ressonância piriforme, isto é, em forma de meia pera, semelhantes ao primitivo alaúde, e vinham

cobertos por couro. Com o tempo, o couro foi substituído por uma peça de madeira fina, e passaram

a  duas  cordas  afinadas  em intervalos  de  quinta.  Tocava-se  o  instrumento  encostado  no  chão,

mediante um espigão. Por outro lado, as tribos árabes dos berberes da parte ocidental da África do

Norte usavam uma variante do rebab, a que chamavam de ar'abebah. Com uma só corda, servindo

para garantir o tom na recitação do “rapsodo”, era tocado com apoio no peito e sonorizado com

arco.123

Nóbrega nos contou como foi a sua experiência de tocar rabeca e violino no Quinteto e o

significado desses instrumentos em sua trajetória artística: 

Na verdade eu nunca toquei rabeca mesmo. E a rabeca pra mim sempre teve
uma história difusa que só muitos anos depois que eu vim entender, o mito da rabeca
como eu gosto de dizer. [risos] Em algum momento eu toquei as músicas com a rabeca.
O que era tocar com a rabeca? Era tocar com um violino rústico, mas incrementado
pelo Luthier, ou seja, tornado violino, colocado em estandarte igual ao violino, com
cavalete mais curvo, não é! Então em tudo se tornava violino, e no meu caso eu nem
(re)afinava mais grave. Afinava como violino. E tocava aqui em baixo para manter uma
certa fidelidade do rabequeiro. Então, essa história da rabeca sempre me fustigou um
pouco,  né!  Me  pinicou  por  dentro.  Mas  que  diabo  é  isso!  Porque  muita  gente
considerava a rabeca como [pausa] organologicamente falando, como um instrumento
diverso do violino. E eu comecei a estudar e vi que na verdade a rabeca é um violino
feito popularmente, ou seja, rusticamente, não é! A rabeca, até meados do século, era o
nome  que  se  dava  em  Portugal,  o  músico  tocava  rabeca.  Leopoldo  Miguês,  por
exemplo, tem sonata escrita para rabeca e piano, mas na verdade é o nosso violino.
Então,  na realidade a  rabeca é  a latinização da palavra  rebab e  que permanece na
península ibérica, o nome do violino, desses instrumentos, depois dos Pirineus pra cima

122. NÓBREGA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade em dezembro de 2015.
123. SOLER, Luis. op. cit., p. 108-111
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ficam com o nome de  violin, violino, ou seja, fica com a familiaridade da raíz viola,
enquanto que na Península Ibérica a rabeca é um nome que se mantém, ele vai e volta
com o nome de rabeca. É claro que dessa transição do  rebab,  tem rebec, há vários
nomes, como fazia parte da Idade Média, ou seja, não havia um nome, as palavras eram
muito 'semoventes' como são, aqui no Brasil no meio popular. Então, só depois dessa
incursão toda é que eu cheguei a conclusão de que [pausa] tocar rabeca era impossível!
Porque você pega uma rabeca popular e você coloca os dedos ali, velho! Você não tira
som, não tem condição mínima de você tocar. Quando um rabequeiro popular toca, ele
toca um universo muito sucinto, não é! E ele condiciona a maneira de tocar aquele
instrumento. E as pessoas dizem, por que que tem um som um pouco diferente? Pelo
seguinte,  a  madeira  não  é  muito  bem  'ocada',  as  vezes  é  tocado  com  corda  de
cavaquinho, cordas asperas, porque o pessoal não tem dinheiro pra comprar uma corda
melhor e a afinação é muito baixa, por quê? Pra poder acompanhar a voz masculina
principalmente nas duas cordas centrais, que é o Lá e o Mi. Mas se eu vou cantar a voz
masculina Lá e Mi, é muito agudo, então eles afinam uma quarta ou uma quinta abaixo,
e fica cômodo para uma voz masculina, aliás,  a voz coral masculina predomina na
execução da rabeca, aliás, eu não conheço nenhuma rabequeira. Se fosse uma mulher
que cantasse talvez permaneceria naquela afinação.124

Figura 10. ZM 53 Antonio Nóbrega tocando rabeca. 
“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

124. NÓBREGA, Antonio. op. cit.
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Em sua participação,  enquanto intérprete  do grupo,  pôde conciliar  o  universo da rabeca

popular com o timbre e afinação do violino. Nesse sentido, em sua performance, foi possível se

passar por rabequeiro tocando violino e violinista tocando rabeca. Os dois universos se tornaram

amalgamados em sua bagagem de instrumentista. Assim, nascia a ideia de um violino brasileiro.125

Foram quatro as composições que Nóbrega criou na trajetória do Quinteto; Rasga e Ponteio

Acutilado  estão  presentes,  com  destaque  dos  timbres da  dupla  sertaneja  viola  e  rabeca.  Na

composição  Entremeio  para  rabeca  e  percussão,  em  três  movimentos:  Cortejo,  Baiano,  Boi,

podemos apreciar as possibilidades da sonoridade da rabeca, na adaptação do timbre para violino.

Sua quarta composição é para viola de cantoria, o  Martelo Agalopado, em parceria com Ariano

Suassuna, sendo a única composição cantada por ele na discografia  do Quinteto Armorial.

2.7 Os pífanos de Egildo Vieira do Nascimento 

Com a  chegada  do  marimbau  de  Fernando  Torres  Barbosa,  poucos  meses  depois,  para

completar o timbre de instrumentos rústicos, Egildo Vieira do Nascimento, o alagoano da cidade de

Piranhas veio subustituir José Tavares de Amorim, na flauta transversal. Músico de formação de

Banda em sua terra Natal, Egildo Vieira tinha domínio da leitura musical e tocava clarinete, seu

primeiro instrumento, assim como dominava o toque e a construção dos pífanos, um tipo de flauta

rústica  muito  presente  em bandas  da  região  do  sertão  do  vale  do  São  Francisco.  Ele  trazia  a

experiência da construção e o toque dos pífanos de sua região, e passou a tocar flauta transversal

quando integrou o Quinteto Armorial, conciliando o toque dos dois instrumentos. Assim, ele trazia,

enraizado de sua cultura musical e em sua performance,  o universo do pífano, aprendendo em

apenas três meses a tocar flauta transversal.

Segundo Soler,  o pífano junto com a viola e a rabeca,  “completa a trilogia sertaneja de

instrumentos”.  Enquanto  as  duas  últimas  encontram-se  presentes  nos  recitativos  poéticos,  no

universo da cantoria, os pífanos estão presentes em pequenos conjuntos, com percussões tocando

melodias que evocam a dança. As raízes desses instrumentos também têm ligação com os árabes

andaluzes:

o pífano é tocado em posição transversa em relação aos lábios, o que desde a mais alta
antiguidade caracterizou a flauta árabe em relação à flauta reta, de bico, dos europeus,
tocada da boca para fora, longitudinalmente.126

Tivemos a oportunidade de entrevistar Egildo Vieira, em Maceió, poucos meses antes de seu

falecimento. Na entrevista, ele nos relatou a sua experiência com os pífanos da seguinte maneira:

125.  A ideia de um violino brasileiro foi  desenvolvida pelo artista  nas  décadas seguintes  ao trabalho do Quinteto
Armorial, em parceria com o luthier paraibano Saulo Dantas Barreto, que estudou luteria em Cremona na Itália. A partir
da compreensão de que “uma rabeca é a denominação popular brasileira do violino”, iniciaram um projeto de criação de
“violinos com madeira brasileira e com algum toque ornamental brasileiro.” Em, NÓBREGA, Antonio. op. cit. 
126. SOLER, Luis. op. cit., p. 112
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Ah, o pífano chegou da paixão que eu tenho desde cedo. Começou como um
meio de se fazer pífanos, e vou fazer pra continuar a chegar a fazer o melhor pífano do
mundo, porque eu mantenho a linha, não vou pegar metal pra fazer pífano, certo!? Mas
quando eu pego pra fazer um pífano, eu faço pra se chegar perto da perfeição, porque a
pesquisa é grande. Quem passou por aqui e trouxe o pífano [pausa] foi  através da
península  ibérica  que  chegou  aqui.  Eles  vieram  com  escala,  com  tudo,  mas  não
passaram [pausa] Chegou um tempo, um ano desses, lá em Caruaru, num Congresso de
Pífanos, disseram que pífanos não dá sustenidos nem bemóis. Mas eu provei que dava,
toquei  a  minha  escala  de  pífano  que  chega  na  escala  cromática.  Ah!  Tem  muito
trabalho,  ontem  mesmo  fazendo,  tem  as  dimensões,  eu  meço  tudo,  conforme  o
diâmetro interno é que dá todo o teor do pífano, a qualidade do pífano. […] só ensino
flauta pra quem aprender o pífano. O meu lema é esse, não aceito o nome pife, é pífano
ou pífaro, porque tem essa coisa também, certo! Não aceito também pífano de metal,
de plástico, cano de PVC, não aceito, tem que ser original, madeira! Som de madeira,
entende! Então dizem, você é radical, aprendeu com Ariano a ser radical? Eu digo, não!
Ariano não era radical, Ariano era justo, certo, conservava a suas coisas como poucos.
Muita gente dizia que Ariano era radical, que radical? Um cara que segurou uma Arte,
desde o teatro, como era, da raíz, do seu povo –  Ele era radical?  [risos]127

 

Figura 11. ZM 45 Egildo Vieira do Nascimento tocando pífano. 
“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

127. NASCIMENTO. Egildo Vieira do. Entrevista por Francisco Andrade. 
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A exemplo de Nóbrega, o som produzido pela flauta transversal de Egildo Vieira está muito

amalgamado  ao  universo  do  pífano,  de  modo  que  é  um desafio  identificar  na  discografia  do

quinteto, quando ele toca flauta transversa ou pífano. 

Vieira  permaneceu  no Quinteto  Armorial  de  1972 a  1977,  colaborou como intérprete  e

compositor nos dois primeiros elepês. Suas composições  Bendito,  Reisado e  Chamada e Marcha

Caminheira expressam o timbre dos pífanos e das manifestações culturais de sua região, seus ritmos

e sonoridades. 
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CAPÍTULO 3                                                                                                                                  

3. QUINTETO MÁRIO DE ANDRADE, E OS TIMBRES DA MÚSICA BRASILEIRA

Trazendo  as  vozes  culturais  do  “povo” através  do  timbre  dos  instrumentos,  o  Quinteto

Armorial,  com a  sonoridade  do  marimbau,  viola  sertaneja,  violão,  rabeca  em alternância  com

violino,  e  o  pífano  em  alternância  com  a  flauta  transversal,  iniciava  sua  trajetória  com  a

cristalização das ideias culturais e musicais defendidas por Suassuna desde os anos de 1940, com o

norte para o “Classicismo Sertanejo”, sonoridade marcante dos dois primeiros elepês.128

 
Figura 12. ZM 34 Quinteto Armorial. Residência de Ariano Suassuna. 

“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

O escritor, célebre pela peça teatral Auto da Compadecida, e pelo livro Romance d' A Pedra

do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, lançado naquele contexto, memoriou a estréia do

Quinteto  Armorial  em 29  de  novembro  de  1972,  no  Teatro  da  UFPE,  conforme escrevera  no

programa do concerto: 

Quando,  há  dois  anos,  começamos  o  movimento  da  Música  armorial,  quem
falava em Música brasileira, era apedrejado, e quem falava em Música nordestina era
crucificado. Agora, graças ao trabalho da Orquestra Armorial de Câmara e do Quinteto
Armorial – ambos seguindo o programa de trabalho traçado na Universidade Federal
de Pernambuco – o ambiente mudou inteiramente. […] Nós, do Quinteto Armorial,
poderíamos ter partido na busca do fácil sucesso popular, tocando, à nossa maneira,
“baiões” comerciais e músicas já conhecidos do grande público. Não o quisemos. […]
reservamos a tarefa mais dura, mais ingrata e mais séria: a procura de uma composição
nordestina, de uma Música erudita brasileira de raízes populares, de um som brasileiro.
[…] O Quinteto Armorial inicia, somente agora, a sua fase realmente mais livre, mais
criadora e mais fecunda. José Tavares de Amorim teve que sair dele, por causa de suas
inúmeras obrigações de músico profissional. Em seu lugar, entrou […] um estudante
alagoano que pretende ser Engenheiro, mas que é coisa muito mais importante: sabe
tocar pífano como ninguém! Isso possibilitou a Antônio José Madureira,  a Antônio

128. Sobre “Classicismo Sertanejo”, conferir Capítulo 1. Ariano Suassuna e a criação da música armorial. p.32
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Carlos Nóbrega de Almeida – assim como a Capiba e a Jarbas Maciel – uma criação
mais brasileira na Música, principalmente porque conseguimos também, para o grupo,
uma autêntica “rabeca”, que Antônio Carlos Nóbrega de Almeida ajeitou e que está
alternando com o violino; assim como o alagoano, cujo nome é Egildo Vieira, alterna a
flauta com o pífano, que é usado ou não, de acordo com o espírito da música a tocar.
Para concluir: quando comecei o Movimento Armorial, eu tinha, como teórico, uma
porção de coisas a ensinar aos músicos. Hoje, o Quinteto Armorial está completamente
liberto, inclusive de minhas sugestões tateantes e puramente intuitivas; e; com Antônio
José Madureira à frente, o Quinteto parte agora para realizar aquilo que ao meu ver, é o
trabalho mais importante da Música brasileira em todos os tempos.129

Figura 13. ZM 26 Ensaio do Quinteto. Residência de Ariano Suassuna. 
Detalhe: Madureira, Nóbrega e Vieira. “Acervo Fundação Joaquim Nabuco” 

Um  ano  após  a  estreia,  o  sociólogo  Sebastião  Vila  Nova  assinava,  no  Diário  de

Pernambuco, o artigo “O Quinteto Armorial e a música brasileira”, em 25 de novembro de 1973.

Em sua crítica, refletia sobre o lugar que a música nordestina ocupava, a partir dos festivais da

canção  dos  anos  1960;  deixou  “o  estreito  círculo  de  ouvintes  suburbanos  de  origem  rural  e

conquistou as 'boas graças'  do consumidor de classe média”.  Seu artigo,  sem explicitar  nomes,

questionava o lugar  que o Nordeste passou a ocupar  na indústria  fonográfica,  do eixo Rio-São

Paulo, no início dos anos 1970; “a música antes nordestinosa que nordestina, cheia de exotismo, de

sons de viola até queixada de burro... sucedâneos dos guitarrismos cosmopolitas e pretensamente

universais”,  música,  segundo  Vila  Nova,  “devidamente  empacotada  para  consumo  apressado  e

regado  a  batida  de  frutas  igualmente  exóticas,  entre  exaltadas  e  definitivas  exclamações  de

'sensacional' e 'genial'”. 

129. SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. op.cit
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A essência de sua crítica consistia em identificar, na incorporação por parte da indústria da

música  popular  brasileira,  a  combinação  resultante  de  duas  tendências:  “a  do  cosmopolitismo

deslumbrado  e  a  do  regionalismo  maldosamente  ingênuo  –  misturando  frevo,  ciranda  e  sons

eletrônicos para a manufatura de um produto vendável... mais exótico mesmo do que a matéria-

prima folclórica”, ironizava.  

 Ele refletia sobre o Nordeste “pesquisado” como fornecedor de “matéria-prima folclórica”

estilizada e “adaptada aos padrões” do mercado consumidor da classe média brasileira, no auge

do“milagre brasileiro”. Naquele contexto, Vila Nova reconhecia o esforço do trabalho do Quinteto

Armorial, “antes comprometido com a realização de uma música brasileira do que com os interesses

dos industriais do disco”, e concluía:

Trabalhando para a construção de uma linguagem musical brasileira, na qual escalas,
modos, timbres, ritmos e formas constituem a própria estrutura dessa linguagem, e não
apenas acessórios pitorescos para uma música urbana impingida como nordestina, o
Quinteto Armorial é, sem dúvida, a mais significativa de todas as experiências musicais
de uma vanguarda verdadeiramente brasileira no momento presente.130 

 

Somos uma cultura de soma, plural, híbrida e complexa, ou seja, algo “verdadeiramente”

brasileiro é preciso ser examinado com desconfiança. O tom radical da crítica do sociólogo atingia

de forma implícita o trabalho do Quarteto Novo131, cuja trajetória anterior a do Quinteto Armorial,

abria caminho para criação de “uma música de caráter universal construída a partir de elementos

das  culturas  nordestinas”,  contribuindo para  a  música  brasileira  com “sofisticação harmônica  e

apuramento melódico”.132 Resguardadas as diferenças, o trabalho do Quarteto Novo e do Quinteto

Armorial contribuíam para uma mudança de paradigmas no que tange ao desenvolvimento de uma

linguagem musical brasileira.

A problemática apresentada por Vila Nova está no âmago da reflexão modernista de 1922,

na dialética do nacionalismo e da criação artística no Brasil.  No embate entre a civilização e a

floresta,  o  sertão e o litoral,  o  popular  e  o  erudito,   a  pobreza e  a  riqueza,  o cosmopolita  e  o

universal, a questão que se colocava: Tupi or not Tupi!  Segundo Antonio Candido: “O Modernismo

foi um momento crucial no processo de constituição da cultura brasileira, afirmando o particular do

país em termos tomados aos países adiantados. Mais do que ninguém, os modernistas fizeram sentir

a verdade segundo a qual só o particular se universaliza.”133 Nesse sentido, o trabalho do Quinteto

130. VILA NOVA, Sebastião. “Quinteto Armorial e a Música Brasileira”. Jornal Diário de Pernambuco, 25/11/73. 
131. Originalmente chamado de Trio Novo, o grupo era composto por Theo de Barros (contrabaixo e violão); Heraldo
do Monte (viola e guitarra); e Airto Moreira (bateria e percussão). O conjunto foi criado para acompanhar o cantor e
compositor Geraldo Vandré. Com a entrada do flautista Hermeto Pascoal, o trio passou a se chamar  Quarteto Novo.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarteto_Novo Acesso em 06/12/2017.
132. Conforme observou VILELA, Ivan. Canonizações e esquecimentos na música popular brasileira. Dossiê música
popular brasileira na usp. Revista USP. São Paulo. n. 111. p 8-10. outubro/novembro/dezembro 2016. p. 125-133
133. Ver,  Uma Palavra Instável. Em, CANDIDO, Antonio.  Vários Escritos: Duas Cidades / Ouro sobre Azul  / São
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Armorial era Modernista, pois partia da pesquisa da linguagem musical de sua região para uma

concepção universal. 

 Foi  pelas  mãos  de  Sebastião  Vila  Nova,  no  âmbito  do  TPN,  que  Antonio  Madureira

conheceu o livro  Ensaio Sobre a Música Brasileira, de Mário de Andrade, poucos anos antes de

conhecer  Ariano Suassuna.134 Madureira,  nas  entrevistas  que concedeu a  pesquisadores,  sempre

expressou seu apreço e reverência ao porta-voz do modernismo no Brasil. Em nossas conversas,

chegou a comentar que, em seus primeiros encontros com Suassuna, ambos chegaram a pensar no

nome Quinteto Mário de Andrade para o grupo, antes mesmo de Quinteto Armorial, conforme nos

relatou:

Eu conversava  muito  com Ariano,  ele  admirava  muito  Mário  de  Andrade,  [...]
inclusive ele chegou a pensar em botar o nome do Quinteto, de Mário de Andrade,
mas [...] eu acho que nesse Ensaio sobre a música brasileira está muito clara essa
experiência  de  utilizar  instrumentos  populares,  de  criar  uma  orquestra  com
instrumentos populares, de pesquisar […] de algumas ideias musicais […] eu acho
que  nunca  ficou  muito  claro  o  que  é  musicalmente  que  Mário  de  Andrade
imaginava.  Hora  a  gente  pensa  que  é  como  a  música  que  a  gente  fez  com o
Quinteto, mas hora não é […] parece que ele queria a coisa mais elaborada, na
linha de Heitor Villa-Lobos. Pra mim nunca ficou claro em termos de composição
o que Mário de Andrade sonhava, não é. Mas, os enunciados dele me parecem
muito próximos do Armorial. Inclusive foi o meu guia antes de conhecer Ariano.
Agora! Ariano,  quando eu me aproximei dele que veio essa ideia dessa música
modal,  dessas  formas  repetitivas,  não  é.  Porque  até  então  nós  estávamos
trabalhando com o pé no nacionalismo. E foi conversando com Ariano que chegou
esse conhecimento, da possibilidade dessa música, não é.135

Mário  de  Andrade,  dentre  suas  múltiplas  facetas,  foi  o  grande  teórico  do  nacionalismo

musical no Brasil. Atuando como musicólogo e professor, orientou os músicos que o cercavam e

dedicou sua vida à pesquisa da música em nosso solo. No que tange ao timbre da Instrumentação de

seu ensaio de 1928, começava por apresentar um conjunto caboclo pelos versos do poema “Braz

Macacão”, de Catulo da Paixão Cearense:

“Rabeca, frauta, pandêro, 
Clarineta, violão,
Um bandão de cavaquinho,
Um ofiscreide, um gaitêro
Que era um cabra mesmo bão,
Caxambú...”136

A dupla viola e rabeca era identificada “nas orquestrinhas dos fandangos praieiros de S.

Paulo”,  acompanhada  de  “pandeiro,  adufe  e  machete”,  mais  uma constatação  da  remanescente

presença  moura  nos  timbres.   A  sanfona  foi  por  ele  destacada  em  Minas  e  nas  “ruas  de

Paulo / Rio de Janeiro 2004. p. 217-229. 
134. Francisco Andrade. op.cit.
135. MADUREIRA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. 
136.  ANDRADE, Mário de, 1893-1945.  Ensaio sobre a música brasileira. 4ª ed. Belo Horizonte, Editora Itatiaia,
2006. Instrumentação. p. 43
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Pernambuco”,  “acompanhada  por  triângulo”.  Em  uma  fazenda  caipira,  “uma  orquestrinha  de

instrumentos feitos pelos próprios colonos” era apreciada pelo escritor no domínio do “solo” de

“um violino e um violoncelo”, ainda que “toscos”, porém com “uma timbração curiosa meia nasal,

meia rachada”, constatava.

Era sobre o timbre enquanto “caracter fisiologicamente brasileiro” que o seu Ensaio sobre a

música  brasileira  versava.  Instrumentos  de  outras  terras  em  nosso  solo  assumiam  “até  como

solistas, caracter nacional.” Destacava o destempero dos instrumentos rústicos, por vezes “toscos”:

“Não se trata de desafinação”, mas “de caracter de sonoridade, de timbre”. Nas características do

canto  nordestino  é  que  o  professor  Mário  de  Andrade  vislumbrava  a  formação  de  novas

possibilidades musicais:

No canto nordestino tem um despropósito de elementos, de maneira de entoar e de
articular,  susceptíveis  de  desenvolvimento  artístico.  Sobretudo  o  ligado  peculiar
(também aparecendo na voz dos violeiros do centro) dum glissando tão preguiça que
cheguei um tempo a imaginar que os nordestinos empregavam o quarto-de-tom. Pode-
se dizer que sim. Evidentemente não se trata dum quarto-de-tom com valor de som
isolado e teórico, baseado na divisão do semitom […] o nordestino possui maneiras
expressivas de entoar que não só graduam seccionadamente o semiton por meio do
portamento arrastado da voz, como esta às vezes se apoia positivamente em emissões
cujas vibrações não atingem os graus da escala. São maneiras expressivas de entoar,
originais, características e dum encanto extraordinário. São manifestações nacionais
que os nossos compositores devem de estudar com carinho.137 

Nota-se, as duas primeiras composições que Antonio Madureira elabora em sua chegada no

movimento armorial,  Repente  e  Improviso,  foram organizadas a partir da escuta do universo da

cantoria nordestina.

3.1 Uma partida de futebol e a Discos Marcus Pereira: os timbres do “povo” 

No início de Agosto de 1974, a página 5 do terceiro caderno do  Diário de Pernambuco

trazia em destaque a manchete: “Quinteto Armorial viaja para gravar primeiro LP”.138 O conteúdo

da matéria, de poucas linhas, dizia que o grupo embarcaria na semana seguinte para a cidade do Rio

de Janeiro para gravar seu primeiro LP na RCA Victor. Entre os temas musicais a serem gravados, o

jornal destacava o  Romance da Bela Infanta  e  Revoada, de Antônio José Madureira e Toada e

Desafio, de  Capiba,  além do  anúncio  do  título  do  elepê,  Do Romance  ao  Galope  Nordestino.

Ocorreu que, às vésperas da viagem, uma partida de futebol mudou o curso dos acontecimentos,

como relembrou Antonio Madureira:

Nós estávamos com as passagens compradas e com o convite para gravar na RCA.
Aqui  tinha  um escritório  de  representação  [...]  eles  ficaram muito  interessados  em
gravar o quinteto [...]  Aí, um acidente. Poucos dias antes de irmos viajar, Nóbrega foi

137. Ibidem. p. 45
138. Jornal Diário de Pernambuco. “Quinteto Armorial viaja para gravar primeiro LP”. Terceiro Caderno, p. 5. 
04/08/1974. 
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jogar futebol e quebrou o braço. E aí nós fomos comunicar o pessoal da RCA que não
podíamos viajar naquele momento e que tinha que esperar um pouco mais, um mês, pra
gente retomar e viajar. Foi justo neste momento, não é! Dessa impossibilidade, que a
RCA conheceu a Banda de Pau e Corda aqui do Recife, que era um grupo muito mais
simples de música popular... prefiriram gravar a Banda de Pau e Corda, então levaram
no nosso lugar.139

 Na década de 70, gravar um disco, álbum ou elepê, era praticamente a consagração de um

trabalho artístico, devido ao custo alto de se realizar uma produção fonográfica. Radio Corporation

of America, conhecida por RCA, era uma empresa norte americana pioneira, desde 1929, no setor

de telecomunicações. Elvis Presley teve contrato de exclusividade com a gravadora e foi o artista de

maior popularidade e rendimento financeiro para a empresa. No Brasil, a gravadora atuou dos anos

1940 ao final do século passado, integrando em seu catálogo nomes como Luiz Gonzaga, Jacob do

Bandolim, Bezerra da Silva, Fafá de Belem etc. A participação de um artista em uma gravadora

multinacional, como a RCA, dependia, sobretudo, do “sucesso” decorrente das vendas dos discos.

Nesse sentido, o talento de Nelson Golçalves foi  o que mais rendeu vendagem para a RCA, setenta

e oito milhões de cópias, entre 1941 e 1998.140

Não sabemos e nunca saberemos como teria sido a trajetória do Quinteto Armorial  se aquela

partida  de  futebol  não  tivesse  acontecido,  ou  se  Nóbrega  não  tivesse  se  machucado.  Se  eles

tivessem  embarcado  rumo  à  gravadora  norte-americana,  certamente  sua  história  teria

desdobramentos bem distintos desses aqui narrados.

No entanto, em dezembro daquele mesmo ano, o Quinteto Armorial lançou seu primeiro

elepê pela gravadora Discos Marcus Pereira, cujo timbre e ligação estavam afininados com as ideias

de Mário de Andrade.141

A música do Quinteto Armorial ficou registrada no período de 1974 a 1980, em seus quatro

elepês produzidos pela Discos Marcus Pereira. De um ponto de vista histórico é como se fosse

ontem. Trata-se de um tempo muito recente para a História, pois os protagonistas dessa música

encontram-se, em sua maioria, vivos, presentes e atuantes. Naqueles anos, as pessoas apreciavam

música pela escuta de discos e também de fita cassete. O produto fonográfico possuía o Lado A e o

Lado B, era acompanhado de álbuns com capa e contra-capa, fazia parte de um projeto fonográfico.

Talvez  uma  pessoa  nascida  a  partir  deste  século  não  faça  mais  ideia  do  que  tenha  sido  essa

experiência, de ouvir música por meio do disco, costume dos centros urbanos de boa parte do século

XX. Hoje, chega-se à música de várias formas, “navegando” pela rede.  Assim, houve uma mudança

de percepção significativa em relação à apreciação musical, em um curto espaço de tempo.

139. MADUREIRA, Antônio. Entrevista. 20/11/2014. Apoio CAPES/PROAP/IEB 2014
140. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Radio_Corporation_of_America Acesso em 10/03/2017.
141. Sobre a trajetória da gravadora e sua relação com as ideias de Mario de Andrade, uma referência encontra-se em
MAGOSSI, José Eduardo Gonçalves. op. cit.
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Os discos do Quinteto Armorial estavam inseridos dentro de uma proposta e concepção de

projeto fonográfico. O catálogo da Discos Marcus Pereira incluía cerca de 140 discos. A direção da

gravadora  inspirava-se  no  propósito  modernista  de  pesquisar  e  registrar  a  música  do  “povo”,

possível  de  ser  preservada  pelo  registro  de  seus  discos,  conforme expressou o  estudo de  João

Miguel Sautchuk:

A  maior  parte  destes  era  dedicada  a  divulgar  estilos  musicais  considerados
genuinamente brasileiros, incluindo gravações de música ''folclórica''.  Assim como
na tradição dos estudos de folclore e na obra do modernista Mario de Andrade, a
produção fonográfica dessa gravadora pautou-se pela busca de autenticidade na
cultura popular como substrato para a construção de uma representação da nação.142

Ainda que sob um certo ponto de vista  simbólico,  o “espírito” e  as ideias de Mário de

Andrade pairavam sobre os projetos dos produtores e músicos que circulavam na gravadora. O ano

de 1928, foi intenso e emblemático na produção intelectual do modernista, pois nele Mário concluía

a redação e edição das obras  Macunaíma e o  Ensaio sobre a música brasileira; obras de ruptura

estética e referencial para muitos artistas das gerações seguintes. Naquele mesmo ano, Mário de

Andrade  realizava  sua  primeira  viagem  para  o  Nordeste,  conforme  relata  o  estudo  de  Flávia

Camargo Toni:

Malas prontas, viaja em dezembro.  Primeiro trabalha no Rio Grande do Norte,  em
Natal e arredores; em seguida na Paraíba; e a 8 de fevereiro, acompanha o Carnaval do
Recife. No regresso traz milhares de melodias sobre as quais se debruçará até meados
de 1935, pretendendo publicar obra vasta sobre o cantar nordestino e potiguar.143

As  impressões  e  pesquisas  realizadas  nessa  viagem  amadureceram  no  musicólogo  a

necessidade do “registro como meio de preservar as manifestações que o progresso põe em risco de

desaparecimento”. À frente do Departamento de Cultura, a partir de 1935, e acumulando o cargo de

Chefe  da  Divisão de Expansão Cultural,  criou  a  Discoteca pública  e  empreendeu a Missão de

Pesquisas Folclóricas, que foi realizada em 1938, sob a seguinte justificativa:

O Brasil realmente não conhece a sua música nem seus bailados populares, porque,
devido à sua enorme extensão, e regiões perfeitamente distintas uma da outra, ninguém,
nenhuma  instituição  se  deu  ao  trabalho  de  coligir  esta  riqueza  até  agora  inativa.
(“Exposição dos atos e consequências da Missão Folclórica”, S. Paulo, 23 de maio de
1938)144

Não se  tratava  da  invenção  do  Brasil,  mas  da  constatação  da  função  social  da  música

presente de forma expressiva em nossa cultura, passível de registro etnomusicológico. Abria-se a

possibilidade de pesquisar o Brasil e interpretá-lo pelo viés da música – a realidade da criação e a

142. SAUTCHUK,  João Miguel. op. cit., p.6
143.  TONI,  Flávia  Camargo.  Missão:  As  Pesquisas  Folclóricas.  Em  Mário  de  Andrade:  Missão  de  Pesquisas
Folclóricas. Serviço Social do Comércio. Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Centro Cultural São
Paulo. 2006. p.71-99.
144. Ibidem
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criação da realidade.   

A “necessidade do  registro como meio de preservar as manifestações que o progresso põe

em risco de desaparecimento” fez do horizonte da Discos Marcus Pereira a gravadora que procurou

mapear o Brasil através dos timbres e da linguagem musical do “povo”.  

Figura 14. ZM 55 Quinteto Armorial. Da esquerda para direita: Nóbrega, Madureira, 
Cabral, Barbosa e Vieira. “Acervo Fundação Joaquim Nabuco” 

3.2 II Interlúdio: Orquestra Romançal Brasileira – Ruídos e perfumes

São ruídos e perfumes. A expressão foi utilizada por Mário de Andrade, na abertura de seu

discurso de paraninfo no Salão do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, aos estudantes

de música que haviam se formado em 1922. Refletindo a instituição que lecionava, complementava

o ilustre professor:

Força é verificar que muito embora aqui irmanemos pelo encanto da arte, as nossas
almas diferem umas das outras, seguindo mesmo às vezes rumos opostos. O ideal de
um não é o de todos. Há os vitoriosos, há os sacrificados, há os levianos.

É claro que não me dirijo a ninguém. Verifico apenas uma fatal realidade, o que
se repete mais ou menos em todas as instituições escolares. 
[…] sob o véu da união e do esforço comum, tudo são lutas, embates, oposições [...]
Srs. diplomados, escutai: O Brasil embora não seja esse Eldorado, esse paraíso onde
tudo são facilidades e riquezas – indigna ilusão com que nos enganam desde a infância
escolar pessoas levadas por um patriotismo indigente e mal aconselhado – o Brasil é
um país que pode muito bem ter uma função particular e grandiosa na história das
artes.145 

145. ANDRADE, Mário de. Discurso pronunciado pelo distinto professor Mário de Andrade, na sessão de entrega dos
diplomas aos alunos que concluíram seus cursos em 1922, realizada a 10 do corrente,  no Salão do Conservatório
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Com  o  início  da  trajetória  do  Quinteto  Armorial, em  1972,  Ariano  Suassuna  ia  se

distanciando  da  Orquestra  Armorial  de  Câmara  de  Pernambuco.  Passava  a  se  apresentar  com

frequência com o quinteto, exercendo o papel que antes fazia com a Orquestra Armorial, ou seja, o

de porta-voz da cultura nordestina, da literatura de cordel, e a divulgar o repertório e a pesquisa

musical do grupo. De fato era um ensaio do que viriam a ser as suas aulas-espetáculo a partir do

governo de Miguel Arraes, nos anos 1990.  

Nomeado ao cargo de Secretário da pasta de Educação e Cultura da cidade do Recife, no

início de 1975, e acumulando suas atribuições enquanto acadêmico na UFPE, Ariano Suassuna se

reunia na capital Federal, em junho, com o professor Manuel Diegues Diretor de Assuntos Culturais

do Ministério da Educação e José Jorge de Vasconcelos Lima Secretário de Educação e Cultura do

Estado de Pernambuco. No encontro, também estavam presentes “o sociólogo-antropólogo Gilberto

Freyre, o bacharel Fernando Freyre e a professora Maria Madalena Santos, titular da Diretoria de

Serviços  Educacionais” do MEC, segundo informava em nota  o  Jornal  Correio Braziliense.  O

objetivo do encontro era promover “Programas Culturais” com destaque aos “valores da região

Nordeste”, tendo por esforço a realização e integração das esferas Federal, Estadual e Municipal.146 

 No que se referia à música, o programa tinha por objetivo “a fundação de uma orquestra de

jovens; a dinamização da Orquestra Sinfônica do Recife, grupos corais e Instituto de Dança e Balé;

e a criação de uma orquestra popular para maior difusão da música folclórica nordestina”. Também

era destaque do programa o incentivo à Literatura de Cordel.147 Curiosamente, a Orquestra Armorial

de  Câmara  de  Pernambuco,  dirigida  por  Cussy  de  Almeida,  não  estava  contemplada  naquele

propósito, e também, meses depois, não estava anunciada para as comemorações dos cinco anos do

Movimento Armorial, no Teatro Santa Isabel.148 

O fato ocorrido é que o Quinteto Armorial tinha se apresentado na capital Federal, em março

daquele ano, com a presença do Ministro Nei Braga, do MEC. Entusiasmado com o trabalho do

grupo, o Ministro aderiu à ideia de Suassuna de criar uma nova orquestra, ou seja, de promover a

criação  da  Orquestra  Armorial  Brasileira,  conforme  anunciava  Zózimo Barroso  do  Amaral,  no

Jornal do Brasil149 e também o Primeiro Caderno do Jornal Diário de Pernambuco.150

No  mês  seguinte,  Amaral  escreveu  uma  nota,  Orquestras  em  Guerra,  relatando  a

insatisfação de Cussy de  Almeida  com a possibilidade  da  criação da nova Orquestra  Armorial

Dramático e Musical de São Paulo,  Correio Paulistano, 9 mar. [In: Recortes III, p. 38/9,  Série Matéria extraída de
periódicos, Arquivo Mário de Andrade, Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo]. Trancrição: Flávia
Camargo Toni.
146. Jornal Correio Braziliense. “Programas culturais destacarão valores da região Nordeste”. 07/06/1975
147. Ibidem
148. Idem. “Armorial vai festejar o 5º aniversário”. 11/09/1975 
149. AMARAL, Zózimo Barroso. “Orquestra Armorial”. Jornal do Brasil. 14/03/1975 
150. Jornal Diário de Pernambuco. “Braga apoia Movimento e Ariano lançará orquestra”. 15/03/1975 
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Brasileira proposta por Suassuna.151 Vinha a público o início do ruído que estremecia os bastidores

da música armorial no Recife. O ruído girava em torno do que Mário de Andrade já anunciara em

seu ensaio de 1928, do “caracter fisiologicamente brasileiro” dos timbres e a busca de “um som

brasileiro”, enquanto perspectiva para a formação da nova orquestra, e a participação da seleção de

jovens instrumentistas brasileiros da região nordeste. 

A incorporação  de  instrumentos  populares  e  a  preferência  de  músicos  nordestinos  para

dentro das Orquestras do Recife, ideias tão defendidas por Suassuna naquele contexto, foi expressa

com farta  documentação  por  Maria  Thereza  Didier,  em seu  estudo  sobre  “a  peleja  na  música

armorial: o desafio tocado”.152

Com o êxito dos primeiros anos do trabalho do Quinteto Armorial, naquele momento com

seu primeiro elepê recém-lançado e premiado pela  Associação Paulista  dos Críticos de Arte na

categoria  de  conjunto  instrumental,  Suassuna vislumbrava ampliar  aquela  sonoridade  dentro  da

formação da nova orquestra, tendo o Quinteto Armorial como núcleo de criação e pesquisa, sob a

direção de Antonio Madureira.  

A Orquestra  Armorial de Câmara de Pernambuco seguia sua trajetória, também com  êxito e

próxima do lançamento de seu primeiro elepê pela gravadora Continental. Diante da movimentação

de Suassuna e dos acontecimentos noticiados pela imprensa, no primeiro trimestre de 1975, com

receio da perda de espaço e recursos para a manutenção de sua Orquestra, e como se fosse possível

transformar a alegoria de um movimento cultural em concessão de um privilégio, Cussy de Almeida

num  primeiro  momento,  agilizou  o  registro  da  patente  do  nome  Armorial  junto  à  Agência

Pernambucana de Marcas. E depois, tentou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com a

pretensão  de  ser  o  legítimo  criador  da  Armorial,  resguardando  o  registro  ao  Conservatório

Pernambucano de Música, cuja direção era ocupada por ele. Neste caso não obteve êxito, sendo seu

pedido negado. Isso resultou em cisão, ironias e trocas de cartas e artigos entre Suassuna e Cussy de

Almeida, além de posições acaloradas por parte dos adeptos de ambos os lados.

Paulo Fernando Craveiro,  em sua coluna no  Diário de Pernambuco,  procurou atenuar  a

situação com a seguinte nota:

 Há  muitas  interpretações,  nem sempre  certas,  sobre  uma  questão:  o  nome
Armorial.  Pessoas ligadas ao violinista e maestro Cussy de Almeida sabem que ele
pediu o registro do nome, há três anos, evitando que terceiros se apoderassem dele.
[…] O registro saiu agora para o Conservatório, no momento em que são tornadas
públicas divergências artísticas entre Ariano Suassuna e Cussy de Almeida. Não existe
qualquer princípio de hostilidade no registro do nome Armorial  e sim uma cautela.
Talvez um bom motivo para que o escritor  e  o violinista se unam, outra  vez,  para
defendê-lo.153 

151. AMARAL, Zózimo Barroso. Idem. 26/04/1975
152. DIDIER. op. cit. p. 115-132
153. CRAVEIRO. Paulo Fernando. Armorial. Jornal Diário de Pernambuco. Segundo Caderno, p. 9. 22/07/1975 
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Ocorre que ficaria confuso para o público o fato da criação da Orquestra Armorial Brasileira,

tendo em vista a existência da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco e, ainda, o Quinteto

Armorial. O timbre da adjetivação alegórica ia criando raízes, substância musical e  ruídos, onde

outrora  eram  só  perfumes;  ainda  que  no  contexto  histórico  passível  de  uma  ditadura  militar

repressora e feroz.

Suassuna, diante da polêmica e dos acontecimentos que envolviam a criação da Orquestra

Armorial Brasileira, respondeu ao gesto de Cussy de Almeida com a habilidade que o seu ofício lhe

permitia, isto é, a Literatura. Criou o termo Romançal para substituir o Armorial, criando então a

Orquestra Romançal Brasileira. Para o escritor, tudo tinha um significado filosófico, uma razão de

ser. A Romançal então nascera com a seguinte evocação histórica:

[...]  “romançal” evoca o “romance”, que deu origem às línguas neolatinas. Depois,
lembra  o  próprio  romanceiro  popular  nordestino.  Acrescentando-se  a  palavra
“brasileira” ao título propriamente dito, impõe-se também uma tradição cultural negra e
indígena.  Há outras  ligações:  a  “romança”  é  ainda  um termo ligada  à  música  e  o
“romani”, a língua dos ciganos, teve imensa repercussão na tradição popular ibérica.154 

 

Em 10 de julho de 1975, o prefeito Antonio Farias assinava o convênio que possibilitava a

criação da Orquestra Romançal Brasileira, ligada à Secretaria de Educação e Cultura da cidade do

Recife, cujo Secretário era  Ariano Suassuna.155

Antonio Madureira  tinha sua primeira  oportunidade de dirigir  uma orquestra  e trabalhar

como regente. Em 18 de dezembro de 1975 vinha a público, no Teatro Santa Isabel, a primeira

apresentação da Orquestra  Romançal  Brasielira,  acompanhada de uma exposição de gravuras  e

quadros de Gilvan Samico. O timbre da orquestra era apresentado no programa pelo criador do

movimento armorial:

A Orquestra  Romançal  Brasileira  –  a  orquestra  que  realmente  representa  a
música  armorial  no  campo  da  música  –  surgiu  a  partir  da  estrutura  do  Quinteto
Armorial. A essa estrutura, acrescentamos outros instrumentos adotados pelo Povo nas
orquestras ligadas a seus espetáculos, –  clarinete, trombone de vara, trompete etc.156

Composta por dezoito músicos, a seguinte formação integrava a Romançal: dois violinos,

duas flautas, viola de arco, viola nordestina, violão, clarinete, trompete, trombone, três marimbaus;

três percussionistas e dois cantores. O repertório trazia as composições Romance da Bela Infanta,

Toré e Excelência, do primeiro elepê do Quinteto Armorial, e anunciava os temas do segundo elepê,

Guerreiro,  Lancinante,  Aralume e  uma  Cantiga.  Esta  última,  recolhida  por  Madureira  de  uma

senhora cantadora da cidade do Crato, integraria o repertório do último elepê do grupo.

154. Idem.11/07/1975
155. Ibidem. 
156. SUASSUNA. Ariano. Texto de apresentação do programa da Orquestra Romançal Brasileira. Recife. 18/12/1975.
Fundo Zoca Madureira
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 A exemplo  da  experiência  desenvolvida  por  Antonio  Madureira  com a  viola  sertaneja,

Nóbrega com a rabeca, Egildo com pífano e Fernando Torres com o Marimbau, a orquestra nascera

com intuito de integrar cantores em seu conjunto. A ideia era incorporar a Literatura de Cordel em

seu  repertório  musical.  Algumas  experiências  foram feitas,  mas  o  registro  da  Romançal  ficou

apenas na formação instrumental.

A diferença básica entre a Orquestra Armorial  de Câmara de Pernambuco e a Orquestra

Romançal  Brasileira era  sobretudo proveniente da formação de seus diretores.  Como fora visto

desde o início deste capítulo: no princípio era  o timbre; este  prevaleceu enquanto norte  para o

desenvolvimento estético e criação da linguagem da música armorial. Enquanto Cussy de Almeida

trazia em sua bagagem a experiência de músico da Europa para o Brasil, munido do timbre do seu

violino Stradivarius legítimo, muito destacado em suas apresentações e divulgado pelas colunas

sociais dos jornais, Antonio Madureira trazia o brasão de sua viola sertaneja,  através da experiência

de sua trajetória de compositor do Recife para o sertão do Cariri, onde os timbres soavam como

ruídos para os padrões de escuta canônica da música de câmara convencional européia. 

A partir da formação da Orquestra Romançal Brasileira, dois caminhos se apresentaram no

campo da criação da música armorial. Por meio da escuta dos discos do Quinteto Armorial e dos da

Orquestra  Armorial  de  Câmara  de  Pernambuco  percebe-se  que  as  perspectivas  sonora  e

composicional são distintas. É perceptível nos temas a matriz nordestina, porém, o tratamento das

fontes populares utilizadas pelos compositores resultou em formas e conteúdos musicais díspares.157

O resultado foi um campo fértil para o estudo e desenvolvimento da música brasileira. Uma

pesquisa mais aprofundada nesse sentido poderá abrir novas percepções sobre a pesquisa da música

no Brasil. 

157. No trabalho do Quinteto Armorial, os timbres são amalgamados aos temas melódicos e aproveitados como forma e
conteúdo do próprio desenvolvimento musical, ou seja, é o próprio tema popular que se apresenta, sem floreios e sem
acomodação  às  formas  musicais.  São  exemplos:  Romance  da  Bela  Infanta,  Guerreiro,  Cantiga  etc.  No  caso  da
Orquestra Armorial, o conteúdo é desenvolvido dentro das formas, ou seja, no caso do Dueto Característico no estilo
nordestino de Guerra Peixe; a música é organizada em Allegro Moderato – Andantino – Allegro Comodo. 
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Figura 15. ZM 01/02 
Antonio Madureira regendo a Orquestra Romançal. Ariano Suassuna apresentando a Romançal. 

Inauguração da Casa da Cultura de Pernambuco, em 14 de Abril de 1976. “Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

Figura 16. 
Capa do elepê da Orquestra Romançal Brasileira (1978) 

Gravura: O Caçador de Serpentes, de Gilvan Samico. 
Fundo Zoca Madureira  
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3.3  Processo amplo, complexo e involuntário: a ditadura no som do quinteto 

Naquele contexto, sob o comando do General Ernesto Geisel, o Brasil continuava vivendo

suas contradições políticas.  Em outubro de 1975, o movimento armorial celebrava seu quinto ano

de existência. No mesmo mês, Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, era intimado

sob suspeita de ter ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), sendo torturado e morto no

Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI),

sob a égide da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, comandada pelo Coronel Erasmo

Dias.  A estrutura da polícia militar,  criação da ditadura,  era  submetida ao Exército,  que atuava

alinhado ao Governo Federal. A morte de Herzog, anunciada como suicídio por enforcamento, era

uma forma equivocada  de  encobrir  a  realidade.  O resultado  foi  um ato  simbólico,  com missa

celebrada  na  Praça  da  Sé  por  Dom  Evaristo  Arns,  e  a  presença  de  dois  rabinos,  um  pastor

protestante e milhares de pessoas.158

A sociedade  civil  brasileira  despertava  para  a  realidade  subterrânea  do  regime  cruel  e

arbitrário. Os perfumes do “milagre brasileiro” começavam a evaporar. 

 No seu discurso de paraninfo, de 1923, o professor Mário de Andrade apresentava a região

Nordeste como historicamente constituída “pelo progresso de uns, pela estagnação de outros mais

combatidos pela avareza do solo e a irritabilidade do clima, em estágios inferiores de civilização e

progresso”, e “por ventura” representando “o maior perigo com que o país tenha que lutar, para

conservar a sua integridade e necessária união”. E alertava seus alunos: “Porém, se sob o ponto de

vista político essa disparidade é perigo terribilíssimo; sob o ponto de vista artístico constitui uma

riqueza e talvez mesmo uma salvação para nós”.159  

A disparirade do Nordeste enquanto região carente, pobre e subdesenvolvida e, ao mesmo

tempo, exuberante do ponto de vista das manifestações culturais populares, permanecia nos anos

1970.160 Um  dos  episódios  mais  “desinteressantes”,  segundo  Antonio  Madureira,  quando

perguntamos como era a relação da ditadura com a música do Quinteto Armorial, foi relatado por

158. Em seu trabalho de pesquisa, Fernando Pacheco Jordão narra a “A cronologia de um suicídio sem provas”, por
meio de doze documentos forjados pelos militares atestando o suicídio. As fontes tiveram início no sábado de 25 de
outubro de 1975 a 8 de março de 1976. Então, os filhos de Herzog, para provar que o Vlado não havia se suicidado,
entraram com ação na Justiça Federal em 20 de abril de 1976. Em 27 de outubro de 1978, “O juíz Márcio José de
Moraes,  da 7ª  Vara da Justiça Federal  em São Paulo, declara a União responsável pela prisão, tortura e morte de
Vladimir Herzog, considerando imprestável o laudo médico legal”. Em, JORDÃO, Fernando Pacheco. Dossiê Herzog:
prisão, tortura e morte no Brasil.  6ª edição. Revista e ampliada. São Paulo: Global, 2005. “A cronologia de um
suicídio sem provas” p. 25-28
159.  ANDRADE, Mário de. op. cit., p. 4
160. Em A Terra e o Homem do Nordeste, Manuel Correia de Andrade analisou que o Nordeste dos anos 1970 para os
anos 1980, “sob um ponto de vista horizontal”, sofreu uma “grande mudança quanto à fisionomia e à aceleração das
relações  entre  suas  várias  áreas;  dialeticamente,  porém,  observando-se  a  manutenção  das  velhas  estruturas  de
dominação e de exploração das camadas mais pobres pelas mais ricas”, observou o professor que a região continuou
estagnada. ANDRADE, Manuel Correia de.  A Terra e o Homem do Nordeste:  contribuição ao estudo da questão
agrária no Nordeste. 7ª edição. São Paulo: Cortez, 2005. 8. O Nordeste e o impacto da globalização. p. 249 
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ele da seguinte maneira:

[…] passamos momentos difíceis! Chegaram a publicar livros criticando o Movimento
Armorial, criticando a Marcus Pereira de estar se aproveitando da cultura popular, [...]
E houve episódios que, esses realmente foram complicados, mas também não sabíamos
como resolver. É que o governo da ditadura em certo momento começou a usar as
músicas do Quinteto Armorial nos comerciais de cinema e de televisão. Então, eles
achavam que nós fazíamos parte da ditadura e que aquela música estava ligada [pausa]
Foi uma polêmica enorme, não é!? Eu cheguei e liguei a televisão e estavam as minhas
músicas com a exaltação ao Brasil, feitas pelo governo militar. E as pessoas acharam
que tinham um vínculo. E nunca houve uma autorização e nunca houve um pagamento
também. E nem perguntaram. Então eu procurei as pessoas e perguntei – o que é que
vai se fazer? Melhor não se fazer nada, porque se você for reclamar, é capaz de você
ficar lá. Aí tivemos que carregar esse episódio desinteressante, não é!161

 A  utilização  veio  no  contexto  do  lançamento  do  primeiro  elepê,  quando  houve  a

implementação da Política Nacional de Cultura, cujo objetivo era fornecer a ideia de um Brasil

“autêntico”, elaborado a partir de uma memória nacional através da cultura popular. Nesse sentido a

música instrumental do Quinteto Armorial, cujos timbres e linguagem musical traziam a expressão

do “povo” simples, pobre e humilde da região nordeste, era como perfume para a propaganda do

governo.

Nóbrega também relatou a sua impressão sobre a relação do movimento armorial com a

ditadura:

A ditadura, eu acho que sempre viu o Movimento Armorial como uma coisa
inofensiva. Primeiro porque, no caso específico da música, quando se utiliza a canção,
ela é mais contundente pelo texto. Mas o material simbólico da música instrumental,
ele pode ser tudo. Então se existe uma postura do Movimento Armorial política, ela é
muito mais profunda do que simplesmente dizer que é uma música de protesto, sem
desvalorizar a música de protesto, que tem a sua função. Mas por exemplo, num país
que historicamente foi sempre visitado pelo imperialismo econômico americano, então
você buscar uma alternativa cultural que não se alinha a essa perspectiva, já traz um
componente político muito forte.162  

Por meio do estudo no campo da musicologia e  sociologia,  Alberto Ikeda,  em sua tese,

fundamenta  a relação “Música Política: Imanência do Social” através da seguinte observação:  

Da simples apropriação de um determinado tipo de música por um  xamã, para uso
exclusivo do seu domínio,  até  a promoção de músicas ou de artistas  por governos
constituídos  estamos  num campo  que  envolve  privilégios,  preferências  e  visões  de
grupo ou classe,  portanto no campo político.  Isto,  evidentemente,  sem exclusão de
outras  dimensões  da  música,  como  a  estética,  da  identificação  social,  da
sociabilização.163

Tratando-se do Brasil do golpe, da complexa ideologia 64, os diferentes graus da imanência

161. MADUREIRA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade, novembro de 2014. Anexo
162. NÓBREGA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. São Paulo, Março de 2016.
163.IKEDA, Alberto Tsuyoshi. Música Política: Imanência do Social. Tese apresentada à Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo como exigência parcial para doutoramento na Área de Ciências da Comunicação.
São Paulo, 1995. Cap. 3 Música e Sociedades. 3.2. Música e Política. p.155
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das relações sociais nem sempre aconteciam pelas vias do respeito à dignidade humana, muito pelo

contrário, assim como propício controle da prática da liberdade de expressão.164A morte de Vladimir

Herzog é um exemplo emblemático, porém grosseiro, do que representavam setores da ditadura ao

apresentar os “fatos”, segundo a seu modo de ver, à sociedade brasileira. A inversão dos “timbres”,

transformação do som em imagem, que resultou na apropriação cultural  da música do Quinteto

Armorial como chancela e adaptação timbrística da imagem do nordeste oficial, custou muito em

forma de ruído e constrangimento para seus criadores. A estigmatização da música armorial como

tradicional da paisagem sonora do nordeste, deve-se, em parte, a esse processo amplo, complexo e

involuntário. 

Leonardo Carneiro Ventura, em seu estudo sobre a “Música dos espaços: paisagem sonora

do nordeste no movimento armorial”, cujo argumento reflete a criação da música a partir de uma

“invenção do nordeste”, tendo por objetivo “analisar quais e como foram usados os elementos de

uma música, eleita pelo Armorial como representante do povo nordestino, na elaboração de uma

sonoridade e de uma musicalidade intrínseca ao espaço idealizado do espaço nordeste”, concluiu

seu trabalho elencando a seguinte orientação para escuta da música armorial:

É preciso,  pois,  que se  faça uma audição  da música  armorial  no sentido  de
reconhecer  o  fluxo  de  memória  que  a  atravessa  e  a  intenção  reacionária  que  ela
manifesta:  uma  música  inseparável  do  ser  nordestino,  capaz  de  representá-lo  e
nenhuma outra mais. Para o Armorial, a única expressão do que seria a cultura musical
do Nordeste está nos timbres da viola, da rabeca,  da zabumba, na voz gritante dos
cantadores, nas formas do cancioneiro dito popular, nos ritmos tidos como regionais.165 

Assim o  pesquisador  vincula  a  criação  musical  à  imagem do  Nordeste  produzida  pelo

governo,  e  não  autorizada  por  seus  criadores,  e  conclui  “a  intenção  reacionária”.  Poderíamos

perguntar: Não teria sido a apropriação da música de Antônio Madureira, por parte da ideologia de

1964, mais uma forma grosseira de encobrir a realidade do país? Teria existido um acordo tácito

entre o Quinteto Armorial e a Assessoria Especial de Relações Públicas do governo permitindo a

divulgação do trabalho do grupo como chancela e vinheta de suas políticas?    

164.  Antônio Rago Filho na sua tese sobre  A ideologia 64, pesquisa os discursos  oficiais que delinearam políticas
gerais  e  específicas,  que  afetaram a  vida  da  nação  em seu  conjunto,  em resumo:  “A Ideologia  64  manifesta  nos
discursos governamentais, por sua própria natureza, implica em concepções, propostas e programas que intentavam
moldar a totalidade da vida social, a seu modo de ver, desde a estruturação da organização do sistema produtivo e suas
relações com o financiamento externo,  o  tipo de comportamento  político,  subordinando o parlamento à  lógica  do
executivo,  assim  como  restringindo  a  liberdade  de  pensamento,  de  livre  manifestação  e  organização,  mas,
fundamentalmente,  objetivando o cerco à resistência democrática de massas,  tendo a excepcionalidade como regra
constitucional  e  a  tortura  como  violência  edificante,  com  a  finalidade  de  reprimir,  desorganizar  e  atemorizar  os
trabalhadores do campo e da cidade, para a objetivação de um novo ciclo de acumulação subordinada.” Em, RAGO
FILHO, Antônio. A ideologia 64: os gestores do capital atrófico. São Paulo: s.n., 1998. 371f ; 30 cm. 1998.  Tese
(Doutorado) – PUC-SP. Área de concentração: História. Orientadora: Yvone Dias Avelino.  pág 6.
165.  VENTURA,  Leonardo  Carneiro.  Músicas  dos  Espaços:  Paisagem  Sonora  do  Nordeste  no  Movimento
Armorial. Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em História. Área de Concentração: História e Espaços. Linha de
Pesquisa Cultura, Poder e Representação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientação: Durval Muniz de
Albuquerque Junior. 2007. Considerações finais. p.184 
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Figura 17. ZM 42 Quinteto Armorial. Apresentação na Casa de Cultura do Recife. 
“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

3.4. Antonio Madureira por dentro da música dos Instrumentos Populares do Nordeste 

O  encontro  com  o  escritor  paraibano  Ariano  Suassuna  no  início  dos  anos  1970  abriu

caminho para estruturação da labuta do jovem compositor Antônio Madureira. Nos idos de 1973,

ele abandonaria a faculdade de arquitetura da UFPE para se dedicar integralmente à atividade de

músico profissional. Nunca abandonou o desenho e a pintura, mas o chamado da “música como

missão” aconteceu naquela década, o qual atendeu dedicando-se ao estudo, pesquisa e criação.166 

Madureira  desnvolvia  a  atividade  do  Quinteto  Armorial  com  muitas  outras,  como  a

realização  de  viagens,  participações  em Festivais  de  Música.  Tinha,  assim,  a  oportunidade  de

ampliar  seus  conhecimentos  musicais  frequentando  cursos,  estabelecendo  contato  com  outros

compositores,  além de  ocupar  o  lugar  de  regente  e  diretor  da  Orquestra  Romançal,  o  que  lhe

proporcionou  uma intensa  atividade  artística.  Na esfera  cultural,  ocupou o  cargo de  Chefia  de

Música do DEC-UFPE, participou da (re) fundação do Bloco da Saudade e integrou o Conselho

Municipal de Cultura da cidade do Recife. 

166. Francisco Andrade. op. cit.
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A exemplo  das  experiências  que  Mário  de  Andrade  presenciou  em sua  viagem para  o

nordeste, em dezembro de 1928, que resultou em pesquisa folclórica em 1938, Madureira fez o

registro etnomusicológico no elepê Instrumentos populares do nordeste167, projeto proposto por ele

com a realização da gravadora Discos Marcus Pereira (1976). Assim, o nordeste armorial romançal

se apresentava através dos timbres, rítmos, modos e linguagem musical de comunidades de pessoas

anônimas do nordeste pernambucano, e também dos confins de suas divisas com a Paraíba e Ceará.

Era uma síntese, um fragmento da música do nordeste sertanejo e litorâneo que Suassuna anunciara

em seu “Ensaio sobre a música de Capiba”, nos anos 1950.

Gaita,  maracas,  caixa  e  preacas  dos  Caboclinhos  Canhetés168;  violão,  pandeiro,  voz

masculina  e  coro  infantil  do  Reisado  do  Juazeiro169;  berimbau  de  Lata  de  Severino  Batista170;

tamborés,  taróis,  caixas,  mineiro,  gonguê,  voz  masculina  e  coro  feminino do  Maracatu-Nação

“Estrela  Brilhante”171;  bombo,  trombone,  tarol,  ganzá,  cuíca,  gonguê,  voz  masculina  e  coro

feminino  do  Maracatu-Rural  “Estrela  da  Tarde”172;  rabeca  de  Sebastião  Cândido  da  Silva173;

rabeca, ganzá,  bombo e dueto masculino da  Orquestra do Cavalo-Marinho  “Alvorada”174;  viola

nordestina  de  Diniz  Vitorino175;  sanfona,  triângulo,  zabumba  e  voz  masculina  da  Orquestra  de

Mamulengo176;  dois  pífanos,  caixa,  zabumba  e  pratos  do  Grupo  dos  Irmão  Aniceto177;  essa

167. MADUREIRA, Antonio José. Texto do álbum LP Intrumentos Populares do Nordeste. op. cit. É possível ouvir as 
faixas do disco através do link disponível: 
http://minhateca.com.br/Violeiro/M*c3*basica/Discos+Marcus+Pereira/Ant*c3*b4nio+Jos*c3*a9+Madureira+(Produ*c3*a7*c3*a3o)+-

+Instrumentos+Populares+Do+Nordeste+(1976)/V.A.-1976-+Instrumentos+populares+do+nordeste+(320)/info,67867706.txt   Acesso em 
18/03/2017.
168. Ibidem. Agremiação carnavalesca cuja alegoria inclui um misto de cortejo e auto de índios, com recitativo e dança.
A gaita utilizada é rústica e pequena, com extensão supra-aguda e tocada verticalmente. O tambor funciona como caixa
de guerra, acompanhado de duas maracas, que são chocalhos indígenas. Por fim, a marcação é feita pelas preacas, que
são arcos de madeira conduzidos pelos dançarinos durante os desfiles. Através do som do apito do Cacique, as loas e as
danças são coordenadas. 
169. Ibidem. Auto popular de herança portuguesa.  O  Reisado do Juazeiro  é composto de um  violão, que serve de
introdução e acompanhamento das  jornadas do auto,  com a presença de um combate de espadas travado entre os
figurantes. A marcação rítmica do levante é conduzida pelo pandeiro, tocado por “Mateus”, figura cômica que interfere
e comenta  o que se passa no desenvolvimento do auto. Ao passo de “tropel”, o Mestre entoa o canto que é respondido
por um coro infantil que segue dançando.
170. Ibidem. Tocador da região do Crato. Sobre o instrumento, conferir Oco do pau, marimbau. 
171. Ibidem. O Maracatu-Nação, é o cortejo real de uma nação em desfile, ao som de forte percussão, numa intrincada
polirritmia. Reis, rainhas, vassalos e embaixadores desfilam pelas ruas do Recife, no Carnaval, transportando-nos à
África, mítica e ancestral. O Maracatu “Estrela Brilhante” é uma agremiação fundada desde 1910.
172. Ibidem. O Maracatu Rural incorporou em sua alegoria a fusão de elementos negros e indígenas expresso pelos
caboclos de lança. Seu baque também trouxe a incorporação de uma pequena orquestra de sopro. O Mestre improvisa
as marchas, o coro feminino responde às estrofes improvisadas e a orquestra ataca o refrão instrumental intercalado.
173. Ibidem. Tocador de Rabeca da região do Cariri.  
174. Ibidem Trata-se de uma pequena orquestra que anima os espetáculos populares. O capitão convoca os personagens
como o “Babaú”, o “Mateus”, o “Jaraguá”, e a rabeca executa a chamada ou baiano correspondente a cada um deles. A
rítmica cresce com a entrada da percussão do bombo e do ganzá.
175. Ibidem. Violeiro, repentista, paraibano de Lagoa de Monteiro. 
176.  Ibidem.  O mamulengo  é  o  teatro  nordestino  de  bonecos,  acompanhado  de  um pequeno  conjunto  de  música
instrumental cujo repertório constitui composições de autores conhecidos.
177. Ibidem. O Grupo dos Irmão Aniceto, da cidade do Crato, trata-se da formação dos mais expressivos conjuntos de
música instrumental do Nordeste.  Terno de pífanos, Zabumba,  ou  Banda cabaçal  são nomes que recebem esses
pequenos conjuntos. 
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exuberância  de  timbres  formava  a  sonoridade  dos  músicos  que  integraram as  faixas  do  elepê

Instrumentos  populares  do  nordeste.  É  um registro  simples,  direto  e  didático  sobre  a  música

produzida por anônimos à margem dos cânones da indústria cultural do eixo Rio-São Paulo. Não se

tratava de uma comunidade imaginada, de um nordeste “inventado”, e sim da presença da música

instrumental  e  sua  importância  na  vida  social  das  comunidades  da  região;  uma  espécie  de

microcosmos da alegoria da fusão da música instrumental brasileira. A síntese dessa presença do

lado sertanejo ficou timbrada no encarte do elepê, pelo poema do cantador violeiro Diniz Vitorino: 

“Os quentes sertões do Norte deram cantadores famosos,
caboclos fortes que imitam regentes maravilhosos
tocando em palcos selvagens instrumentos sonoros”178

De um lado, o trabalho de Madureira se aproxima do de Mário de Andrade e Suassuna pelo

zelo com a pesquisa e a necessidade de fomento e difusão das manifestações culturais. De outro,

acontece  o  encontro  com Villa-Lobos  e  Guerra  Peixe,  por  colocar  a  serviço  da  composição  o

material  pesquisado,  resguardadas  as  pespectivas  estéticas  e  as  ferramentas  do  processo

composicional utilizadas pelos compositores.  Através do registro das pesquisas de campo do DEC

e do material do elepê Instrumentos populares do nordeste, Madureira, no contexto da Romançal,

organizava sua experiência composicional dos trabalhos que resultaram nas músicas dos elepês do

Quinteto Armorial:  Aralume (1976), Quinteto Armorial (1978) e Sete Flechas (1980). O exemplo

mais  emblemático  desse  processo  composicional  está  no  único  disco  da  Orquestra  Romançal

Brasileira (1978), produzido com recursos da Secretaria de Educação e Cultura da cidade do Recife,

e que trouxe o inédito concerto Toque pra marimbau e orquestra, elaborado pelo compositor a partir

das gravações dos toques do berimbau de lata de Severino Batista, homenageando o tocador das

ruas do Juazeiro e do Crato, e incorporado no lado B do elepê Quinteto Armorial (1978). 

O frevo179, uma das mais fortes manifestações culturais da música do Recife, com raízes  nas

bandas do século XIX, foi abordado em projeto específico de Antônio Madureira com a Discos

Marcus  Pereira,  apresentado  pelo  compositor  à  gravadora  em  24  de  setembro  de  1979.180 O

resultado foi a realização da proposta no elepê Frevo de Bloco (1980), com a criação do Conjunto

Romançal interpretando a pesquisa do projeto apresentado. Assim, o  frevo  também passou a ser

incorporado na música do Quinteto Armorial, tendo destaque em três faixas do seu último elepê,

Sete Flechas (1980). 

178. Ibidem. VITORINO, Diniz. Cantador do Nordeste.
179. Segundo Tinhorão, o frevo é resultante da “criação de músicos brancos e mulatos, em sua maioria instrumentistas
de bandas militares tocadores de marchas e dobrados, ou componentes de grupos especialistas em música de dança do
fim do século XIX (polcas, tangos, quadrilhas e maxixes). O frevo fixou sua estrutura numa vertiginosa evolução da
música das bandas de rua,  de inícios da década de 1880 até os primeiros anos do século XX.  TINHORÃO,  José
Ramos. Pequena história da música popular. 7ª ed. São Paulo: Editora 34, 2013. Cap. 9, O Frevo. p.161
180. O projeto original encontra-se na pasta “Zoca Madureira”, da fonoteca da FUNDAJ-CEHIBRA.   
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Enquanto o primeiro elepê Do Romance ao Galope Nordestino (1974) trouxe as primeiras

experiências musicais  sob a  luz da orientação estética de Ariano Suassuna,  desde a  seleção do

repertório  e  o  horizonte  de  pesquisa,  nos  trabalhos  posteriores,  Madureira  amadurecera  a

perspectiva estética do professor de Filosofia ao conciliar  pesquisa e criação musical,  trazendo,

assim, a síntese daquele pensamento de se criar uma música erudita a partir das raízes culturais

brasileiras.

 
Figura 18. ZM 64. Quinteto Armorial. Acima, Madureira e Cabral. Abaixo: Nóbrega, Barbosa e Pintassilgo.

“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

3.5 Do Recife a Campina Grande. Novos timbres e a chegada de “Pintassilgo”

 No período de 1977 a 1979, o Quinteto Armorial migrou da cidade do Recife para Campina

Grande, estabelecendo um vínculo com a Universidade Federal da Paraíba. É a fase da produção

dos dois últimos elepês do grupo, Quinteto Armorial (1978) e Sete Flechas (1980). Os timbres dos

Instrumentos Populares do Nordeste  se apresentavam nas faixas desses elepês.  Romance da Nau

Catarineta, Baque de Luanda, Sete Flechas, Cocada, Xincuan e Zabumba Lanceada são alguns dos

temas musicais dessa fase, que passam a incorporar novas sonoridades.181 

181. Ouvir os discos em: http://solestudio.com.br/quintetoarmorial/albuns.htm Acesso em 06/12/2017
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Egildo passava a ser substituído por Antonio Fernandes de Farias, que já era integrante da

Orquestra  Romançal  Brasileira.  Flautista  paraibano,  oriundo  de  Boa  Vista,  região  do  Cariri,

conhecido pelo nome artístico de Fernando Pintassilgo, aprendeu a tocar flauta no início dos anos

1970 no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, com o professor Wassily

Simões  dos  Anjos.  Sua  chegada  coincide  com  a  ampliação  de  novas  linguagens  musicais  na

proposta  do  conjunto.  A exemplo  de  Egildo  Vieira,  além  da  flauta  transversal,  ele  passava  a

incorporar, no timbre do conjunto, a gaita. Instrumento de sopro pequeno proveniente dos índios

cariris e presente nos conjuntos de Caboclinhos, é feito comumente com material de bambu, sendo

seu registro sonoro supra agudo, e tocado na posição vertical a exemplo das flautas doces européias.

Houve uma sensível migração da perspectiva estética do lado sertanejo tão presente nos

timbres dos dois primeiros elepês para o lado da música do litoral da Zona da mata e também da

Amazônia, refletida na composição Xincuan, inspirada em uma lenda indígena. Um outro exemplo

emblemático,  Toques  dos  Caboclinhos,  executado  na  formação  de  quarteto  pela  Gaita de

Pintassilgo, percussão da  Preaca  de Nóbrega,  Ganzá de Fernando Torres, e  Tambor de Antonio

Madureira,  evocava,  através  dos  timbres  dos  Caboclinhos  Canhetés, a  síntese  do  bailado  de

inspiração ameríndia também presente nos grupos de Caboclinhos do Carnaval de rua de Olinda e

do Recife. É uma composição que não dispõe de autoria, nem de arranjo e transcrição no elepê

Quinteto Armorial (1978). 

Também é a fase em que Fernando Torres incorpora na discografia do conjunto, ao lado de

Pintassilgo, a flauta transversal e o flautim, em alternância com o marimbau sertanejo.  Além de

músico, Torres foi também o desenhista das duas capas dos dois últimos elepês.

 Nesse período, novos timbres e linguagens eram amalgamados; Nóbrega incorporarava o

som do bandolim na Ária das Bachianas Brasileiras Nº 5, e também na faixa que dá título ao álbum,

Sete Flechas, título que homenageia uma agremiação carnavalesca de Caboclinhos da Zona da Mata

de Pernambuco. Na Marcha da Folia, que abre o lado A do último long play, Madureira trazia a

sonoridade do cavaquinho para o conjunto. 

Marcha da Folia  e  Sete Flechas são dois  frevos.  O primeiro,  tradicional,  em arranjo de

Antônio Madureira sobre a música de Raul Morais, escrita em 1924, resultado da pesquisa do elepê

Frevo de Bloco; e o segundo, um frevo de rua, composto por Madureira com citações dos toques e

toadas de Caboclinhos Sete Flechas. Era um eco das pesquisas  Frevo de Bloco, com Instrumentos

Populares do Nordeste no trabalho do Quinteto.

 Curiosamente,  Zabumba Lanceada, que é a única composição musical de Fernado Torres

Barbosa, composta para Terno de pífano, duas flautas e percussão, é o tema musical que termina o

lado B do elepê Sete Flechas, sendo a última faixa do registro fonográfico do grupo. 
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No princípio era o som. É a interpretação histórica da música armorial que essa primeira

parte procurou refletir e, através dessa visão, pretendeu despertar o interesse de escuta. O “sotaque

do som” era uma forma de expressar o brasão das manifestações culturais do “povo”; de evocar as

vozes do “povo” através dos timbres. 

Em meio a alegorias de um espaço cujas raízes encontram-se na “formação sui generis da

sociedade brasileira, igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos”,

através dos timbres da Revoada à Zabumba Lanceada, a trajetória do Quinteto Armorial aconteceu,

no início, por meio do timbre de Ariano Suassuna, possibilitando a organização de uma música mais

ligada às manifestações do “povo”, abrindo uma perspectiva de criação musical que a sensibilidade

de  Antonio  Madureira  soube  traduzir  e  transformar  em  composição  com  seus  jovens  amigos

músicos. Interlúdios,  ruídos e perfumes, momentos “desinteressantes” e “gloriosos” aconteceram

nesse trajeto.  O que o timbre possibilitou nessa trajetória foi a invenção de uma linguagem musical,

na qual está presente a “heráldica” do “povo”, tema desenvolvido na segunda parte deste trabalho.  
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A Cultura é um ornamento ou é
a expressão mais vital de um país e de seu Povo?

Ariano Suassuna
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II PARTE 

HERÁLDICA
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CAPÍTULO 4                                                                                                                                  

4. IMAGENS, EMBLEMAS E INSÍGNIAS NO SOM DO QUINTETO ARMORIAL 

De raízes medievais, a heráldica compreendia a arte do conjunto de símbolos, emblemas e

insígnias do brasão presente nas “armas, trajes, casas, capelas, guarnições de altares, catafalcos,

estandartes”  etc.  A  heráldica  expressava  o  ramo  da  linhagem  familiar  pertencente  a  uma

comunidade,  cuja  igreja  era  o  centro  referencial  para  suas  devoções,  “sempre  decorada  com o

famoso brasão, altares, capelas, sepulturas” que cristalizavam “a devoção familiar em torno dos

mesmos santos, das mesmas cerimônias, dos mesmos defuntos”.182 

Constituída  de  sinais  e  códigos  distintivos,  de  reconhecimento  da  nobreza,  das  origens

militares e da religião, a criação das ordens de cavalaria leigas em toda Europa, a partir do segundo

quartel  do  século  XIV,  designavam “publicamente  aqueles  que,  por  uma cruz,  um cordão,  um

manto”,  invocavam juntos  “uma disciplina livremente consentida em consequência de um voto

privado”.  Assim,  eram  nos  jogos  públicos  que  surgiam  as  “imagens  de  multidões  compostas

segundo  figuras  heráldicas”,  que  projetavam  no  espaço  e  faziam  “evoluir  representações

codificadas”.183

Em As Festas no Brasil Colonial, Tinhorão pesquisou nos Anais pernambucanos, de Pereira

da Costa, que as justas, desde o século XV, eram uma arte muito praticada em Portugal – “o torneio

das cavalhadas nas festas da corte nas quais os próprios monarcas tomavam parte, com os príncipes

e fidalgos da casa real, até que depois constituiu, em geral, um predileto divertimento popular” –

encontrando enraizamento  na  Colônia,  sobretudo em Pernambuco,  desde  o  século  XVII,  como

forma de resistência ao período holandês de 1630 a 1654, e também, da perda de soberania da

própria metrópole com a passagem da coroa para a Espanha, de 1580 a 1640.184 Em contraponto,

sobre o mesmo período holandês, observou o historiador inglês C. R. Boxer: “reinava no Brasil

holandês, nos anos de governo de João Maurício, um grau de liberdade religiosa maior do que em

qualquer outra parte do mundo ocidental”.185 

Na  música  da  tradição  medieval,  o  conhecimento  da  heráldica  englobava  um  sistema

pedagógico de visão cosmológica.  Através da precepção dos  sons  às  cores,  unia-se heráldica à

alquimia e astrologia, conforme expressou Roger Cotte no seguinte quadro:

182.  Conforme os  estudos  de  RONCIÈRE,  Charles  de  la.  A vida privada dos notáveis  toscanos no limiar da
Renascença.  As outras solidariedades privadas.  História da vida privada, 2 : da Europa feudal à Renascença  /
organização George Duby; tradução Maria Lúcia Machado. - São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 238
183. Ibidem. BRAUNSTEIN, Philippe. A emergência do indivíduo – Abordagens da intimidade nos séculos XIV-XV.
p. 569.
184.  TINHORÃO,  José Ramos.  As Festas no Brasil Colonial.  1ª edição. São Paulo: Editora 34, 2000. Cap. 5  O
“Torneio das cavalhadas nas festas da Corte”. p. 47
185. Apud MELLO, Evaldo Cabral de. Nassau : governador do Brasil holandês. - São Paulo : Companhia das Letras,
2006. p. 16
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Quadro das correspondências alquímicas e heráldicas186

Função na música
grega

Nome das 
notas187

Símbolo
alquímico ou
astrológico

Valor alquímico Cores Intervalo que
possui o mesmo

simbolismo

Nete Synemmenon
Paranete
Synemmenon
Trite Synemmenon
Mèse
Lichanos meson
Parhypate meson
Hypate meson
Lichanos hypaton
Parhypate hypaton
Hypate hypaton
Proslambanômeno

d, lá, sol, ré
c, sol, fá, ut
b, fá, mi
a, lá, mi, ré
G, sol, ré, ut
F, fá, ut
E, lá, mi
D, sol, ré
C, fá, ut
H, mi
T, ut

A Lua
Mercúrio
Vênus
Sol 
Marte
Júpiter
Saturno
Fogo
Ar
Água
Terra

Pérola
Ametista
Esmeralda
Topázio
Rubi
Safira
Diamante

Branco  ou
argento
Púrpura
Sinopla ou verde
Ouro ou amarelo
Goles  ou
vermelho
Azur ou azul
Sable ou negro

Oitava
Sexta maior
Sexta menor
Quinta 
Quarta 
Terça maior
Terça menor

Na região de fronteira entre os Estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, em  Ferros do

Cariri, Ariano Suassuna dedicou um estudo específico sobre a correspondência da heráldica no

sertão. Através de uma pesquisa em que mobilizou fontes de registros familiares dos séculos XVIII

e  XIX,  identificou  nos  ferros  de  marcar  bois  suas  diferenças  simbólicas  e  as  insígnias  da

“Civilização do Couro”, cujo conjunto de significados denominou de “heráldica sertaneja”, ou seja,

como  se  elas  fossem  “diferenciações  apostas  ao  ferro  ancestral  pelos  descendentes,  com  os

elementos de uma verdadeira Heráldica”.188 

De beleza plástica, o livro trazia as insígnias desenhadas pelas mãos do próprio autor. A

visão  cosmológica  ou  astrológica  medieval  no  sertão  era  apresentada  através  da  seguinte

correspondência:

 […] a Astrologia tinha e tem, ainda, muita influência no Sertão, principalmente através
do “Lunário  Perpétuo”,  [...]  e  outras  obras  semelhantes.  Assim,  bem pode  ser  que
alguns dos primeiros situadores de gados e currais da “Civilização do Couro” tivessem
escolhido, para seus ferros, os símbolos astrológicos de seus signos e planetas pessoais.
[...]
Como acontece nessa Arte  e  ciência  das insígnias,  tudo começa pelas formas mais
simples, ocultando, todas elas, um significado simbólico, muito presente em épocas
mais antigas,  mas depois  paulatinamente esquecido. […] É o que está  acontecendo
atualmente com a Astrologia, ou, melhor ainda e noutra medida, com o sobrenatural,
que muita gente julgava ter sido morto no espírito humano pelo cientificismo estreito
do século XIX, e que agora reaparece com toda força, na sua natureza de irreprimível
impulso  humano para  o  Divino.  Nos  ferros,  naturalmente,  a  forma mais  simples  é
também a linha reta, que, colocada verticalmente, é chamada tronco.189

Nessa obra, outro aspecto instigante apresentado pelo escritor, já em sua conclusão, era o

fato da misteriosa ligação dos símbolos encontrados no sertão do Cariri e na Caatinga da Paraíba,

onde existíam pedras cheias de sinais que, “por um lado, parecem com os Signos do Zodíaco, e, por

186. COTTE. Roger J. V. op. cit., Cap. II. A música das cores. p. 24-25
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outro, com os ferros de marcar bois”.190 

Figura 19. Quinteto Armorial. Desenho de Fernando Torres.
 Detalhe da capa do LP Quinteto Armorial (1978). 

Arquivo pessoal  Antônio Madureira. 

No movimento  armorial  brasileiro,  a  ideia  da  heráldica  também esteve  relacionada  aos

símbolos das manifestações culturais de matriz popular. Em nosso solo, Suassuna transcendeu o

sentido da estirpe nobre medieval,  encontrando na “Arte do Povo” os emblemas e insígnias da

heráldica, servindo como fonte de inspiração e seiva para o material de pesquisa e desenvolvimento

estético dos artistas armoriais: 

[…] A unidade nacional brasileira vem do Povo, e a Heráldica popular brasileira está
presente, nele, desde os ferros de marcar bois e os autos dos Guerreiros do Sertão, até
as bandeiras das Cavalhadas e as cores azuis e vermelhas dos Pastoris da Zona da
Mata. Desde os estandartes de Maracatus e Caboclinhos até as Escolas de Samba, as
camisas e as bandeiras dos Clubes de futebol do Recife ou do Rio.191 

187. Ibidem. Segundo Cotte, “ As letras (sistema sempre em vigor em inúmeros países) representavam sons fixos. Os
nomes das notas 'inventados' por Guido d' Arezzo participavam de um sistema denominado “mudanças”, isto é […]
podiam ser aplicados a notas diferentes, a fim de as sílabas mi-fá serem sempre colocadas sobre os semitons. Não havia
si.  A nota H tomava o nome de  mi,  o que a situava a um semiton da nota A e a um tom da nota C, nesse caso
denominado sol. Essa é a razão da multiplicidade das denominações de uma mesma nota. 
188. SUASSUNA, Ariano. Ferros do Cariri. Guariba Editora de Arte Ltda. 1974 Acervo Biblioteca Brasiliana. 
189. Ibidem. Grifos conforme o original.
190. Ibidem.
191.  SUASSUNA, Ariano.  Movimento Armorial.  Separata da Revista Pernambucana de Desenvolvimento, Recife,
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A heráldica dos ferros de marcar bois esteve representada no terceiro elepê do Quinteto

Armorial através do desenho de Fernando Torres Barbosa, estampado na capa do disco por meio de

pirogravura. 

O artista também representou os Caboclinhos Sete Flechas, em tela cuja imagem compõe a

capa do último elepê do conjunto. 

Figura 20. Sete Flechas. Desenho de Fernando Torres. 

Detalhe da capa do LP Sete Flechas  (1980).  Arquivo pessoal Antonio Madureira.  

A Literatura de Cordel192 trazia insígnias da heráldica nas imagens das xilogravuras que a

ilustravam. Essa ideia inspirou as obras  Alexandrino e o pássaro de fogo  e  O triunfo da virtude

sobre o demônio, do artista Gilvan Samico, que compuseram as capas dos dois primeiros elepês do

conjunto. 

Uma melodia de auto de guerreiro, de Palmeira dos Índios, cidade natal de Fernando Torres,

serviu de motivo e emblema para a composição  Guerreiro, de Antonio Madureira. Assim como a

melodia de um bendito entoado na Festa de Nossa Senhora da Saúde, pela comunidade de Piranhas,

CONDEPE, 1977. 4(1): 39-64, jan./jun. De 1977 págs. 40-41
192. A Literatura de Cordel tem se apresentado como perspectiva de estudo interdisciplinar para o campo de estudo das
culturas brasileiras. Paulo Teixeira Iumatti traz luz a essa ideia através do artigo  História e folhetos de cordel no
Brasil,.  Disponível  através  do  link:  http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL6/ESCRITURAL_6_SITIO/PAGES/Iumatti2.html ,

Acesso em 07/04/2017.
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cidade natal de Egildo Vieira, serviu de mote para sua composição Bendito. 

Esses são alguns dos muitos exemplos do timbre da heráldica cujo som e imagem compõem

o conjunto da obra do Quinteto Armorial.

No  processo  de  criação  artística  do  movimento  armorial  não  havia  uma  doutrina  que

norteasse  o  trabalho  de  composição.  Para  Suassuna  –   “não  existem mestres  nem discípulos:

existem companheiros de trabalho que, descobrindo entre si preocupações semelhantes, passaram a

se estimular mutuamente com seu trabalho criador”.193

No trabalho do Quinteto Armorial a cultura popular é uma categoria erudita que pode ser

apreciada tanto pela composição que ilustra suas capas, como pela escuta das faixas de seus discos. 

O contato com o disco, por sua vez, abriu a possibilidade de se experienciar o processo de

construção estética do conjunto, conforme elucidou o estudo de Sautchuk:    

o disco é portador ou suporte de uma elaboração musical que atua como uma
representação sonora do universo sagrado que é a cultura do povo. Lembro que o disco
não é  só  música.  O  disco,  suporte  do  conteúdo musical,  é  acompanhado da  capa,
preenchida  com  textos,  fotos  e  ilustrações.  Esses  diversos  meios  e  linguagens  se
condensam e se fundem em uma única mensagem, intensificando seus sentidos. Além
disso, pode-se dizer que o disco imprime um novo caráter ao processo de construção
estético-musical.  Ele  não  apenas  registra,  mas  também  sintetiza  e  amplia  as
possibilidades comunicativas dessa experiência.194 

 Partindo da experiência da escuta dos discos, das conversas com seus compositores e de um

recorte dos manuscritos das obras, sob uma visão panorâmica, essa segunda parte vem analisar a

arte do Quinteto Armorial por amostragem e seleção de algumas obras, procurando identificar a

“heráldica”  do  “povo”,  através  das  imagens,  emblemas  e  insígnias  que  formam  os  processos

composicionais de suas músicas, assim como a ilustração de suas capas.195

193. SUASSUNA, Ariano. Idem. O Movimento Armorial. p.21
194. SAUTCHUK, João Miguel.  op. cit., p.100
195. Ouvir os discos em: http://solestudio.com.br/quintetoarmorial/albuns.htm Acesso em 06/12/2017
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4.1 Do Romance ao Galope Nordestino

Proveniente  do  advérbio  latino  romanice  ou  romanicus,  isto  é,  “de  Roma”,  o  romance

passou a  ser  a  língua vulgar  derivada  do  latim em certos  países  europeus,  após  o declínio  da

dominação do Império  Romano.  No período medieval,  através  de versos  rimados e  ordenados,

passou a compor contação de aventuras ou amores de um determinado herói da cavalaria.196   

No ocidente, o romance tornou-se uma forma poética que narra um acontecimento, conta

uma estória inventada ou mesmo uma história real. A chegada e o enraizamento no sertão se deu por

meio de nossas origens ibéricas, e daí por diante encontrou  múltiplas formas de expressão. Na

poética-musical, por exemplo, do universo caipira da paulistânea, se desenvolveu através das modas

de viola, cururus... No nordeste, se fez presente nos folhetos de cordel, no galope do baião dos

repentes,  acompanhado  de  viola,  rabeca,  pífanos...  e,  nas  cantigas  das  romanceiras,  seus

benditos...197 

Para  Santo  Agostinho,  segundo  Ecléia  Bosi,  memória  é  o  “ventre  da  alma”.  Assim,  o

romance na forma da tradição oral, comum a muitos povos sem escrita, pode ser compreendido

como  a  manifestação  do  “tempo  vivo  da  memória”.198 Nesse  sentido,  no  ambiente  da  cultura

popular, o romance expressa o “ventre da alma” do “povo”. Na região nordestina do Cariri, por

exemplo, o romance une “conto popular e comunidade narrativa”.199

No  Romance  d'  A  Pedra  do  Reino  e  o  príncipe  do  sangue  do  vai-e-volta, de  Ariano

Suassuna, o protagonista, “Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna”, é um decifrador que escreve, de

dentro da cela, sua defesa através de folhetos. No Folheto XII, “O Reino da Poesia”, Quaderna traz

o significado do romance e conta como aprendeu a arte de  versejar com sua “Tia Filipa”,  seu

padrinho “João Melchíades  Ferreira”,  “cantador  sertanejo”,  e  com a velha “Maria  Galdina”.  O

“cantador sertanejo” lhe ensinou que havia “dois tipos de  romance: o 'versado e rimado', ou,  em

poesia; e o 'desversado e desrimado', ou, em prosa”.200

O desafio  do  cantador  era  versejar  ou poetizar  romances  em prosa  ou 'desversados'.  A

História de Carlos Magno e os Doze Pares de França é um exemplo. 

A arte de  versejar consiste também no repertório dos temas de que, segundo o “cantador

sertanejo” do  Romance d' A Pedra do Reino, havia sete principais: – “os romances de amor; os

196. Conforme as atribuições do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.
op. cit., p. 1245. 
197. Algumas contribuiões sobre o tema, em ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Romance. op.cit.,
p. 444. CASCUDO, Luis da Camara.  Vaqueiros e cantadores. op.cit.  SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos.  Uma
poética da voz. Romances e cantigas. op.cit., p. 108. VILELA, Ivan. O Caipira e a Música. O Romance. op.cit., p. 92
198. BOSI, Ecléia. O Tempo Vivo da Memória: Ensaios de Psicologia Social. Ateliê Editorial. 3ª Edição, 2007.
199.  LIMA,  Francisco  Assis  de Sousa.  Conto popular e comunidade narrativa.  2ª  Edição.  São Paulo:  Terceira
Margem; Recife: Fundaj, Editora Massangana, 2005. 
200.  SUASSUNA, Ariano.  Romance d’A pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. 11ª. ed. Rio de
Janeiro: Livraria José Olympio, 2010. Folheto XII O Reino da Poesia. p. 89-98
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cangaceiros  e  cavalarianos;  os  de  exemplos;  os  de  espertezas,  estradeirices  e  quengadas;  os

jornaleiros; os de profecia e assombração; e os de safadeza e putaria.” O êxito do cantador diante do

“povo”  deve-se  ao  enlace  e  domínio  dos  temas  às  formas.  Quaderna  trouxe  um exemplo  da

“heráldica  popular”  através  de  um poema  que  misturava  “romance  de  amor  com romance  de

“putaria”, qual seja, o Romance da Filha do Imperador do Brasil201: 

“O Imperador Dom Pedro
tem uma Filha bastarda,
a quem quer tanto do bem
que ela ficou malcriada!
Queriam casar com ela
Barões de capa e de espada.
Ela, porém, orgulhosa, 
a todos que recusava:
– Este, é menino! Esse é velho!
Aquele, lá, não tem barba!
O de cá, não tem bom pulso
pra manejar uma Espada!

Dom Pedro falou, se rindo:
– Inda serás castigada!

 Não vás tu, de algum Vaqueiro,
terminar apaixonada!

Na fazenda de seu Pai, 
já no fim da madrugada,
um dia, numa janela,
a Infanta se debruçava.
Viu passar três moradores
que trabalhavam de enxada.
O mais garboso dos três
era o que mais trabalhava.
Tanto plantava Algodão,
como do Gado cuidava.
Vestia Gibão de couro,
fortes sapatos calçava.

N' aba do chapéu de coro,
fina prata se estrelava.

Pois logo, desse Vaqueiro,
a Infanta se apaixonava.
E o Vaqueiro, só cavando:
ele sabe o que cavava!

A Princesa chama a Velha
    em que mais se confiava:

– Estás vendo aquele Vaqueiro, 
trabalhando, ali, de enxada?
Condes, Duques, Cavaleiros,
por nenhum eu o trocava!
Vai chamá-lo aqui, depressa,
e ninguém saiba de nada!

A Velha vai ao Vaqueiro
que na terra trabalhava:
– Vem comigo, meu Vaqueiro! 
Por que essa vista baixa?
Levanta os olhos, que vês
a Estrela da Madrugada!

Entraram pelo portão,
que a Porta estava fechada.
Na camarinha da Moça
o Vaqueiro já chegava:

–  Senhora,  o  que  é  que  me  
manda?
Eu vim por vossa chamada!
– Quero saber se te atreves  
a queimar minha Coivara!
– Atrever, me atrevo a tudo,
que um homem não se acovarda!
Deizei-me, porém, Senhora,
onde está vossa Coivara!
– É abaixo dos dois Montes,
na Fonte das minhas águas,
abaixo do Tabuleiro
e na Furna da Pintada,
na linha da Perseguida,
na corte da Desejada!

Passam o dia folgando,
o mais de noite passavam,
e o Vaqueiro socavando:
ele sabe o que cavava!

À meia-noite, a Princesa
pediu tréguas, por cansada:
– Basta! Basta, meu Vaqueiro!
Queimaste mesmo a Coivara!
Não sei se por varas morro
ou com ela incediada!
E, assim, a filha do Rei
do orgulho foi castigada!”

A escuta e sintonia com o universo do romance sertanejo motivou a composição e o título do

elepê Quinteto Armorial Do Romance ao Galope Nordestino. O repertório musical, gestado desde

1971, sob a luz da orientação estética de Ariano Suassuna, foi composto por doze faixas, seis de

cada lado, totalizando quarenta e cinco minutos de música, sendo gravado e lançado na cidade de

São Paulo, em dezembro de 1974.

Revoada, Romance da Bela Infanta, Mourão, Toada e Desafio, Ponteio Acutilado e Repente

compõem  as  faixas  do  Lado  A;  enquanto  Toré,  Excelência,  Bendito,  Toada  e  Dobrado  de

Cavalhada, Romance de Minervina e Rasga formam, respectivamente, as faixas do lado B.202 

201. Ibidem. p. 96-98.
202. Ouvir o disco em: http://solestudio.com.br/quintetoarmorial/romance.htm Acesso em 07/12/2017
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4.2 Samico, Alexandrino e o Pássaro de Fogo [de Stravinski] 

A galope, Alexandrino salta a caatinga em seu corcel preto, cujo azul do arreio destaca-se

abaixo de seu pelego malhado. No fundo, o espaço em branco, e, no mesmo plano do cavaleiro, um

pouco acima, vem à tona a imagem do Pássaro de Fogo, com suas asas vermelhas e seu bico de

gavião, enlaçando o sertanejo sobre a catingueira. 

Poderíamos  estar  descrevendo  uma  capa  de  folheto  de  cordel.  Todavia,  trata-se  de

Alexandrino e o Pássaro de Fogo, xilogravura de Gilvan Samico, cuja presença das cores revela a

originalidade do artista.  Essa criação,  de  1962,  foi  escolhida por  Suassuna e  os  integrantes  do

Quinteto Armorial para ilustrar a capa Do Romance ao Galope Nordestino.

Figura 21. Alexandrino e o Pássaro de Fogo. Gravura de Gilvan Samico. 
Detalhe da capa do LP Do Romance ao Galope Nordestino. (1974) Arquivo pessoal  Antônio Madureira.  

Pernambucano da  capital  do Recife,  Samico iniciou  seus  estudos no  Ateliê  Coletivo  da

Sociedade de Arte Moderna do Recife. Entre as décadas de 1950 e 1960, na busca de ampliar seu

horizonte artístico e profissional, viaja para São Paulo e desenvolve estudos em gravura, com bolsa

de estudos concedida por Lívio Abramo, na Escola de Artesanato que pertencia ao Museu de Arte

Moderna. Posteriormente, muda-se para a capital fluminense onde passa a estudar com Oswaldo

Goeldi na Escola de Belas Artes.203

203. Conforme consta no depoimento  de  Samico para  Cristiano Santiago Ramos e  Marco Polo.  Em,  SAMICO,
Gilvan. Do desenho à gravura. Curadoria de Ronaldo Correia de Brito. 2004. p.23 a 26.
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Naquele período, em uma das viagens que realizou para sua cidade natal, não satisfeito com

a produção de seu trabalho artístico, ligado ao expressionismo alemão, encontrou-se com Ariano

Suassuna que lhe propôs um mergulho no mundo do cordel, conforme relatou em depoimento a

Ronaldo Correia de Brito:

Eu não tinha um estilo. 
[…]  no  início  dos  anos  60,  tive  um  encontro  com  Ariano.  Eu  não  estava

satisfeito  com a  gravura  que  estava  fazendo.  Era  muito  noturna  e  não  tinha  uma
sinalização de que eu estava fazendo uma arte no Brasil. Eu disse a Ariano. Foi quando
ele me disse: “Samico, por que você não dá uma mergulhada no mundo do cordel, dos
gravadores populares?” Rapaz, isso aí foi o mesmo que um coice de mula.

Quando  eu  era  menino,  ouvia  histórias  de  Juvenal e  o  dragão  e  de  outros
folhetos. Mas não tinha sido chamado de forma nenhuma a ter isso como fonte. Ele
botou uma bomba nas minhas mãos.204 

Alexandrino e o Pássaro de Fogo foi um dos primeiros desenhos gravado pelo artista com

motivos de cordel. A partir do encontro com Suassuna, os temas e o sentido de profundidade das

gravuras de Samico passaram a ter uma economia de elementos pela eliminação da perspectiva em

função da justaposição dos planos:

 Não tem linha de fuga, não há nenhum interesse em que uma imagem lá atrás seja
menor do que a da frente, pra poder dar esse sentimento de profundidade. A minha
gravura chegou a ficar econômica de elementos e de tratamento.205

 Se o motivo da gravura foi relacionar o verso alexandrino com o misterioso pássaro de fogo

da lenda dos índios Temiminós,206 ou se foi essa a ligação e a inspiração do artista para homenagear

o universo sertanejo do cordel, eis o limite para a interpretação e o espaço para o encantamento e

mistério que a arte pode nos proporcionar.207 

Diferente das composições musicais do elepê, criadas no âmbito do movimento armorial,

essa obra foi produzida oito anos antes do lançamento oficial do movimento. Dessa forma, o artista

era considerado “armorial sem saber”, conforme relatou:

204Ibidem. p. 33
205Ibidem. p. 34
206. Verso alexandrino é o verso composto por doze sílabas poéticas. No contexto geral, é o segundo verso mais longo,
em estrofes isométricas, apenas superado pelos versos alexandrinos arcaicos, com quatorze sílabas. Fonte Wikipédia:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verso_alexandrino acesso em 23/05/2017. A lenda do pássaro de fogo consistia na história
de amor entre um guerreiro temiminó com uma princesa de uma tribo rival. Quando o amor entre eles foi revelado,
receberam o castigo que os transformou em dois rochedos. O amor sobreviveu através da correspondência entre o
pássaro de fogo. Essa lenda encontra-se na literatura de cordel capixaba e nas festividades de São João, sendo na noite
da Festa que o pássaro encarna a forma humana para auxiliar os desventurados amantes.  Fonte Cordel Atemporal:
https://marcohaurelio.blogspot.com.br/2011/06/o-passaro-de-fogo-uma-lenda-dos-indios.html acesso em 23/05/2017.
207 Ronaldo Correia de Brito ao refletir o processo criativo de Samico, o define da seguinte maneira: “Não sabemos
que centelha precipita a escolha, nem o instante em que isso acontece.  Parece arbitrária a eleição da imagem que
finalmente será transposta do papel para a madeira, ali fixada, e novamente impressa no papel. A cada impressão, a
gravura possibilita o milagre de ver acordar do sono da madeira a criatura adormecida. E o olhar complacente do
criador nunca deixa de enxergar o que antes de ser gravura palpitou como desenho.” SAMICO, Gilvan. Do desenho à
gravura. Texto de  Ronaldo Correia de Brito. 2004. p. 11
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Sobre essa história de ser chamado de “gravador armorial”[...]  Eu fazia uma
gravura inspirada no popular, ainda que eu nunca tenha querido ser artista popular. Sou
um artista  erudito.  Um dia,  Ariano  me  apareceu  e  disse:  “Eu  acabei  de  criar  um
movimento e você está nele”. É claro que ele sabia que eu iria me engajar, era uma
questão de coerência. Agora, Ariano nunca pegou na minha mão pra fazer um trabalho
meu.  Então,  eu  não  aderi  ao  Movimento  Armorial:  eu  já  era  armorial  antes,  sem
saber!208

Gilvan Samico foi  o principal representante da gravura no movimento armorial.  Mesmo

“sem saber”, contribuiu com a proposta heráldica armorial de realizar uma arte erudita brasileira,

elaborada  a  partir  da  reflexão da cultura  popular  como fonte  de  inspiração.  Isso aconteceu no

contexto da Romançal, ao lado de Antonio Madureira, membro do Conselho de Cultura da cidade

do Recife. Assim, Samico e Madureira atuaram muito próximos de Ariano Suassuna, estimulando o

intercâmbio com os artistas populares.

Se pensarmos o processo de composição das músicas contidas no elepê  Do Romance ao

Galope Nordestino em diálogo com a figura de Alexandrino e o Pássaro de Fogo, podemos dizer

que  a  premissa  estética  que  orientou  o  artista  plástico  é  um signo  que  representa  e  norteia  o

processo  de  composição  do elepê,  uma vez  que acontece  uma relação de  semelhança  entre  os

processos de construção do som e da figura.209 

A escolha da gravura para a capa do elepê trouxe a remissão ao “espírito mágico” presente

nos folhetos de cordel, representado pela imagem do  Pássaro de Fogo com asas e cauda rubras,

enorme em proporção ao tamanho de Alexandrino. Para Ariano Suassuna, a imagem também trazia

um significado musical, pois o escritor dizia que O Pássaro de Fogo de Alexandrino era O Pássaro

de Fogo de Stravinsky210, conforme nos relatou Antonio Madureira:

  Ariano dizia que isso era uma homenagem para Stravinsky,  O Pássaro de Fogo  de
Stravinsky. Tudo, Ariano, ele usava e tinha uma referência, estava sempre conectado,
então ele  dizia  –  O Pássaro de Fogo  de  Alexandrino é  o  O Pássaro de Fogo  de
Stravinsky, que é um dos nossos mestres.211 

As obras mestras do compositor, que se tornou célebre por seus bailados Pássaro de Fogo e

Sagração  da  Primavera, eram  apresentadas aos  jovens  músicos  do  Quinteto  Armorial  como

208. SAMICO, Gilvan. Op. cit. p.54
209.  Neste  sentido  também observou  SAUTCHUK.  op.  cit.,  Cap.  3  tópico  O  Quinteto  Armorial:  processo  de
construção estética. p.92-107
210. Igor Feodorovich Stravinsky (1882-1971). Compositor russo, naturalizado francês em 1936, e norte-americano
em 1945. Aluno de Rimsky-Korsakov escreve, sob a influência do mestre, o bailado O Pássaro de Fogo, entre os anos
1909 e 1910.  Conforme o  Dicionario Grove De  Musica. op. cit., p. 910-911.  Um marco definitivo na trajetória do
compositor foi o bailado A Sagração da Primavera de 1912, composição a qual o celebrizou como ícone e referência
para a música do século XX, sobretudo pelas “inovações rítmicas – as alternâncias abruptas de ritmos (incluindo, ao
lado de ritmos convencionais, unidades métricas menos comuns), e, de outro, o politonalismo, a combinação simultânea
de duas ou mais vozes em tonalidades independentes e,  por vezes, em ritmos diversos.”  Augusto de Campos, em
Música de Invenção. Editora Perspectiva. 1998. Stravinski p.259-260.
211. MADUREIRA, Antônio J. Entrevista realizada por Francisco Andrade. Cf. Anexo 
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sugestão de escuta do professor Suassuna. Da obra de Stravinsky, História do Soldado212 foi a que

mais  despertou  interesse  de  estudo  ao  jovem  Antonio  Madureira.  Uma  ressonância  dessa

importância pode ser apreciada na peça do compositor para a versão instrumental  do cordel  O

Homem da vaca e o poder da fortuna,  assim como na composição  Guerreiro,  ambas do elepê

Aralume. 

Figura 22. Do Romance ao Galope Nordestino.
Detalhe da contra-capa do elepê . 

Arquivo pessoal Antônio Madureira.

 

4.3 Notação musical de um barroco sertanejo

O  Sertão nasceu com a noção de alteridade.  Antonio Carlos Robert  Moraes  observou o

Sertão como um “outro” geográfico.  Do ponto de vista clássico da geografia,  “o sertão não se

define por características intrínsecas de sua composição”. As características do meio natural, como

o clima, o relevo, ou as formações vegetais, não bastam para lhe conferir uma definição original.

Nesse  sentido,  o  sertão  não  é  um  lugar,  uma  materialidade  da  superfície  terrestre,  mas  uma

realidade simbólica que agrega um conjunto de juízos e valores adaptável a diferentes discursos e a

projetos distintos. No pensamento social brasileiro, foi uma constante a construção dessa realidade

simbólica,  a  partir  de  uma  visão  contraposta  do  sertão  ao  litoral.  Assim,  pode-se  considerar

consistente a afirmação roseana de que “o sertão está em toda parte”.213

212. Obra de 1918. Trata-se da "História do soldado" que por sedução de promessas de riqueza e poder, vende a alma
para o diabo. Teatro composto por quatro atores e uma pequena formação instrumental: violino, contrabaixo, clarinete,
fagote, trompete, trombone e percussão. Uma referência clássica está no trabalho dirigido por  Igor Markevitch, em
STRAVINSKY, Igor. Histoire du soldat. Vevey, Switzerland, 10/1962. Disponível pelo selo PHILIPS. 
213. ROSA, João Guimarães (1988).  Apud Antonio Carlos Robert Moraes, «O Sertão», Terra Brasilis [Online], 4 - 5
2003,  posto  online  no  dia  05  Novembro  2012,  consultado  em  18  de  Abril,  2017.  URL:
http://terrabrasilis.revues.org/341; DOI: 10.4000/terrabrasilis.341. 
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No armorial,  o que une a realidade simbólica sertaneja à  visão contraposta do sertão ao

litoral é o barroco. Para Suassuna: “O Barroco é um estilo de vida, uma visão do mundo e uma

Cultura que se caracteriza pela união dialética de contrários, de elementos clássicos e românticos...

É,  portanto,  um estilo  contraditório e  totalizante”.214 É sob essa visão dialética,  de um barroco

sertanejo, que Antonio Madureira procurou criar a música armorial.

No paradigma tradicional da notação musical, a partitura se apresenta como representação

do som e dos eventos musicais  que podem ser transmitidos através de símbolos. O compositor

timbra os sinais, emblemas e códigos para que a linguagem musical possa ser decodificada pelo

intérprete e, por meio da performance do artista, a música possa se realizar.215  

Vista por outro ângulo complementar, a exemplo da  história escrita, a escrita da música é

temporal. Seu desenvolvimento acontece em um determinado contexto histórico. Cada compositor

desenvolve sua escrita pessoal de acordo com sua formação e as ferramentas que sua cultura, seu

tempo e espaço disponibilizam. Um artista que deseja interpretar uma obra musical do passado,

poderá realizar a partir das ferramentas do seu tempo presente. 

Nesse  sentido  assinalou  o  maestro  Nikolaus  Harnoncourt  em relação  à  música:  “como

qualquer arte, ela é o reflexo da vida espiritual de seu tempo, portanto do presente”.216

Uma das características da música armorial é o modalismo. Na música ocidental, o sistema

modal  é  caracterizado  pela  “multiplicidade  de  escalas,  de  configurações  sonoras  resultantes  da

distribuição dos tons,  semitons e quartos de tom, no contexto escalar”.  Modo provém do latim

modus, cujo significado pode ser compreendido por “medida”, “padrão”, “maneira”, “jeito” etc.217

Assim, o sistema modal pode ser encontrado em  “províncias sonoras, territórios singulares, cujo

colorido e cuja dinâmica interna estarão associados a diferentes disposições afetivas e a diferentes

usos rituais e solenizadores”.218

214. SUASSUNA, Ariano Vilar. A Onça Castanha e a Ilha Brasil: uma reflexão sobre a cultura brasileira – Recife,
PE : Interativa; Projeto Virtus, 2003. Texto originalmente elaborado para Tese de Livre Docência apresentada ao Centro
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, no ano de 1976. Tópico 4. O Barroco.
215. Nesse sentido, “Como consequência a notação não é a música. Ela é considerada um mero recurso através do qual
a música é registrada e comunicada, mas é fundamentalmente distinta e separada dela. É externa a ela e em princípio
não se confunde com ela. Trata-se de duas realidades diferentes e distintas: a música como objeto real é codificada por
um outro sistema, que é a escrita. O que liga esses dois universos, o que liga os signos escritos da notação com os sons
que compõem a música são apenas relações de convenções do tipo tal signo/tal som, ou tal som/tal signo. E mais,
preferencialmente  a  relação  é  unívoca,  isto  é,  não  deve  ser  ambígua:  a  cada  som corresponde apenas  um sinal.”
ZAMPRONHA,  Edson S.  Notação, representação e composição: um novo paradigma da escrita musical .  São
Paulo: Annablume: Fapesp, 2000. Cap. I  A notação conforme o paradigma tradicional. p. 21-40
216. HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons: caminhos para uma nova compreensão musical. Traduzido
do alemão por Marcelo Fagerlande; revisão, Maria Teresa Resende Costa e Myrna Herzog; prefácio e notas, Myrna
Herzog. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998. Cap I Princípios Fundamentais da Música e da Interpretação. A música
em nossa vida. p. 14
217. PAZ, Ermelinda A. O Modalismo na música brasileira. Brasília: Editora MUSIMED, 2002. Introdução. p. 17-
19.
218. WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. Acompanha um CD. Cap. II.
Modal. 5. Sociologia das alturas. p.85
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Originários  do  oriente  antigo,  os  modos  expressavam  uma  visão  cosmológica.  Foram

empregados pelos gregos e incorporados na tradição medieval por Santo Ambrósio, no século IV, e

por Gregório Magno, no século VI, ficando conhecidos por  modos gregorianos.219  Ao longo do

tempo, os modos usuais na música ocidental se ramificaram pelo estudo da harmonia, encontrando

muitas  formas  de  expressão  no  campo  da  música  “erudita”  e  “popular”.220 Hoje,  podemos

compreendê-los a partir da relação dos intervalos das sete notas da escala “natural”, sendo eles

usuais  pela  denominação  Jônico,  Dório,  Frígio,  Lídio,  Mixolídio,  Eólio  e  Lócrio.  Partindo  da

referência da escala “natural”, podemos ilustrar a relação entre eles através da seguinte tabela221:

 Jônico  Dórico Frígio Lídio Mixolídio Eólio Lócrio

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si

Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré

Fa Sol Lá Si Dó Ré Mi

Sol Lá Si Do Ré Mi Fá

Lá Si Do Ré Mi Fá Sol

Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá

Jarbas Maciel, além de músico e compositor, é filósofo e matemático; integrou a Orquestra

Armorial de Câmara de Pernambuco e a primeira formação do Quinteto Armorial, tocando viola de

arco. Em 3 de maio de 1970, anunciava a perspectiva do modalismo na música armorial:

[...]  o  elemento   primordial  em composição  armorial  será,  sempre,  o  contraponto
modal, a harmonia modal nordestina resultando sempre do entrelaçamento das vozes.
O problema técnico é difícil, porque – à exceção de Schillinger – não parece existir um
sistema modal de escrituração contrapontística suficientemente geral para a criação de
um 'novo  estilo'  como  o  armorial  nordestino  preconizado  por  Suassuna.  Mas  tem
solução: basta aprendermos a cantar com os nossos cantores e rabequistas.222

219. Uma referência sobre modos gregorianos encontra-se disponível em ALVIRA. José Rodríguez. Disponível no 
link: http://www.artmusica.net/am/tecnicos/teoria_musical/teoria_online/teoria_escalas/escalas_10.htm  Acesso em 
23/05/2017. Fonte: Music Theory Web .
220. Idem, PAZ, Ermelinda A. e WISNIK, José Miguel. 
221. Intervalo é a distância entre dois sons distintos. O intervalo de um tom é a distância entre duas notas; no caso da
escala “natural” de Dó maior, a relação entre dó e ré, ré e mi, fá e sol, e, sol e lá, é de um tom. O meio tom é a metade
de um tom. Na escala “natural”, o meio tom acontece entre as notas mi e fá, e si e dó, “naturalmente”, enquanto na
relação entre dó e ré,  ré e mi,  fá  e sol,  e  sol  e  lá,  acontece por meio da alteração da nota em sustenido (#),  em
movimento ascendente, por  ex.; dó, dó# , ré, ré #... ou por meio da alteração da nota em bemol (b), em movimento
descendente, por ex., si, sib, lá, láb etc. Um exemplo didático desse mecanismo é o piano ou um teclado, cuja afinação é
temperada e fixa. As teclas brancas correspondem às notas “naturais” e as teclas pretas aos sons alterados em ½ tom,
sustenido ou bemol. O quarto de tom não está presente em instrumentos cuja afinação é temperada como o exemplo do
piano. A tabela dos modos reflete a síntese e a utilização destes no campo da improvisação na música popular. 
222. Maciel, Jarbas. Diário de Pernambuco, 3 de maio de 1970. Apud DIDIER, Maria Thereza. op. cit., p. 111
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A porta  de  entrada  da  criação  musical  do  quinteto  era  o  universo  sertanejo  de  Ariano

Suassuna,  e  as  primeiras  fontes  musicais  apresentadas  pelo  professor  foram  Romance  da Bela

Infanta, Mourão, Toada e Desafio, Excelência e Romance de Minervina.

A experiência da notação musical de Antonio Madureira foi se desenvolvendo no âmbito do

movimento armorial para atender uma necessidade prática. Concisa, sua escrita trazia a referência

da “insígnia armorial”, na maioria das vezes no próprio título da composição, através do motivo ou

tema que regia os eventos musicais. 

Um símbolo  usual  na  escrita  de seus  manuscritos  é  a  indicação do modo mixolídio  na

armadura de clave. A escala nordestina223, conhecida como mescla dos modos maiores mixolídio e

lídio, e também como mescla dos modos menores dórico e frígio, são emblemas constantes da fase

composicional dos dois primeiros elepês. 

 A mescla de modos maiores e menores, presentes no universo da cantoria sertaneja, é uma

das insígnias que traz a percepção da “união dialética de contrários” como forma de representação

simbólica de um barroco sertanejo. Na entonação do cantador, ainda é possível perceber a presença

do intervalo de quarto de tom, mais ligado à música do oriente, conforme observamos na primeira

parte, através da presença moura, sefardita e medieval nos timbres do sertão armorial. 

Villa-Lobos trouxe uma reflexão ao se recordar de uma viagem ao sertão do Ceará, na qual

relatou sua precepção do quarto de tom entre os cantadores, refletindo como experiência em seu

processo composicional:

Lá [no Ceará] se canta de uma maneira diferente, 
utilizando uma espécie de quarto de tom especial. 
O canto parece sempre desafinado. 
Se fizermos ouvir a um cantador um acorde perfeito, 
ele não percebe a “perfeição” e não gostará do acorde.
Mas se afrouxarmos um pouco a afinação, ele ficará contente. […]
Tudo isto, todas estas observações, me inspiram reflexões profundas. 
E é por este motivo que eu escrevo música dissonante. 
Não escrevo para parecer moderno. De maneira nenhuma. 
O que escrevo é a consequência cósmica dos estudos que fiz,
da síntese a que cheguei para espelhar uma natureza como a do Brasil.224

O quarto de tom não é grafado na notação musical do quinteto. Ele “ressoa” do “sotaque”

dos timbres destemperados dos instrumentos, sobretudo dos temas apresentados pelo marimbau. 

223. A escala nordestina pode ser considerada como um misto e mescla de modo lídio e mixolídio. O modo lídio é
caracterizado pela alteração do quarto grau da escala, meio tom acima. Dessa forma, uma escala de Dó lídio resulta nas
seguintes notas: dó, ré, mi, fá#, sol, lá, si. Contribuição identificada a partir das pesquias de  José Siqueira, “em O
Sistema Modal na música folclórica do Brasil, às páginas 3-4; estabelece que os modos mais utilizados no Nordeste
são: I Modo Real (mixolídio), II Modo Real (lídio) e o III Modo Real – Misto Maior (mescla de lídio e mixolídio), além
de um modo derivado (frígio),  II Modo derivado (dórico) e III Modo derivado – misto menor (mescla de frígio e
dórico).” Apud. PAZ, Ermelinda A.op. cit., Modos encontrados na música folclórica brasileira. p. 32-33. 
224. MAIA, Maria. Villa-Lobos : alma brasileira / Rio de Janeiro : Contraponto : PETROBRAS, 2000. pag 15
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4.4 Revoada 

Revoada apresenta o timbre do marimbau abrindo a primeira faixa do Romance ao Galope

Nordestino, com duração de três minutos e quarenta segundos. 

O marimbau  evocava,  como  insígnia,  o  processo  rítmico-melódico  dos  cantadores  de

embolada225. Isso ocorria durante toda peça através de um ostinato226, estabelecido por uma rítmica

melódica pulsante. Essa ideia que se transportava no tema, sempre a cada quatro compassos na voz

superior,  com  início  sincopado  e  as  semicolcheias  preenchendo  a  pulsação  seguinte;  ora  em

uníssono, ora com a presença de nota pedal, ora em intervalos de oitavas, conforme a figura abaixo:

Figura 23. Revoada. Tema do Marimbau.

Na sequência, em justaposição ao tema do marimbau, o tema da viola nordestina antecipava

o  motivo  desenvolvido  em  dueto  pela  flauta  e  violino.  No  modo  de  Mi  mixolídio,  o

desenvolvimento desse tema apresenta um emblema muito utilizado nas escalas duetadas da viola

brasileira, o intervalo de quarta aumentada em frases descententes, conforme a nota lá # do segundo

tempo dos compassos sexto, quatorze e dezesseis da figura abaixo:

Figura 24. Revoada. Tema da viola sertaneja (flauta e violino)

225. Embolada não é propriamente uma forma musical, e sim o “processo rítmico-melódico” de construção das estrofes
utilizadas  pelos  repentistas  e  cantadores  nordestinos.  Referência:  ANDRADE,  Mário  de.  Dicionário  Musical
Brasileiro. op. cit., Embolada. p. 199. 
226. “Termo que se refere à repetição de um padrão musical  por muitas vezes sucessivas”.  Dicionário Grove de
Música. op. cit., Ostinato. p. 687
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O  violão  se  apresentava  em  acompanhamento  marcado  por  acordes  de  Mi  e  Fá,

prevalecendo sempre as notas soltas/pedais Mi no bordão e Si nas primas.227 Também aparece a

figura rítmica do baião228 intercalado com a viola.  O clímax da peça acontece nos dez últimos

compassos, quando o violino e a flauta encontram-se com o tema do marimbau pelo recurso do

cânone, ou seja, através do jogo de imitação rítmica e melódica, trazendo a percepção da imagem

que o poeta Maximiano Campos versou em poema com o título de Revoada. 

Figura 25. Revoada. Manuscrito. O Movimento Armorial de Ariano Suassuna (1974). 
“Acervo Fundação Joaquim Nabuco”

227. Bordão e Primas são nomenclaturas usuais entre os violonistas para caracterizar a tessitura das cordas. O Bordão
indica as três cordas mais graves do violão, da sexta para quarta: Mi, La, Ré, enquanto que as Primas indicam as três
cordas mais agudas, da terceira para primeira, Sol, Si, Mi. O deslocamento harmônico de acordes, preservando um dos
bordões ou as primas durante a cadência musical,  é recurso usual  na obra para violão de Heitor Villa-Lobos. Um
exemplo disso encontra-se no Prelúdio nº1 para violão.  
228. Segundo  Mariza Lira, em seu artigo “Baião I”, da série “Brasil sonoro” (Diário de Notícias,  Rio de Janeiro,
1/3/1958), “o baião é de modo geral o ritmo da viola sertaneja. Tanto que no Ceará, Pernambuco e Paraíba, tocar baião
significa marcar na viola o ritmo alegre e contagiante com que se acompanham os cantadores nos improvisos, desafios
ou pelejas”. Conforme TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular. op. cit., Cap. 16. Baião. p.
251  
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Escrita de forma concisa e compacta,  organizada em quarenta e dois compassos, a peça

poderia ter durado no disco um pouco mais de um minuto, mas, por sugestão de Ariano Suassuna, o

elemento repetitivo deveria ser uma das características da música armorial. Madureira relembrou

quando apresentou a peça pela primeira vez no ensaio do quinteto, na residência do escritor: 

E aí  eu cheguei com a  Revoada,  e a estrutura de certa forma era  o marimbau que
apresentava a primeira volta, o ciclo, depois já entrava a viola e anunciava o tema, e
logo em seguida entrava aquele núcleo da composição mesma em si. Aí, Ariano, foi
uma  ideia  dele,  que  ele  achava  que  essa  música,  que  a  característica  da  música
armorial,  devia  ter  mais  a  repetição  das  coisas,  ela  devia  ser  mais  repetida.  Ele,
inclusive,  me achava muito econômico na criação.  Ele dizia brincando –  com uma
música dessa, eu faço cinco. Ele dizia, que dividia em cinco pedaços e cada pedaço
[risos] só ele mesmo [risos]. De certa forma eu sempre queria tudo muito compacto,
tudo muito junto, as ideias. Não tinha muito essa natureza mais liberta do improviso,
das ideias serem mostradas e repetidas.

Mas então foi no ensaio que ele sugeriu e disse, –  por que a gente não faz,
começa com o Marimbau, o Violão, o Violino e tal [pausa] tudo isso pra entrar naquele
crescendo que é o corpo da composição, não é! Que vem o tema, aquele cânone [...] e
termina muito agudo com os trilhos da flauta. E curiosamente quando tocamos essa
peça na casa de Ariano, o Maximiano Campos, que lhe falei há pouco, que era escritor,
ele fez um poema na ora dizendo que aquela música era uma revoada, entendeu! Ele
via como no final, uma revoada de pássaros, um voo, então naquele momento [pausa]
as  músicas  eram  batizadas  assim,  então  passou  a  ser  chamada  Revoada,  essa
composição. Com esse início todo [referência ao registro do Disco], essa preparação.
No começo eu achei um pouco estranho, meio, mas depois...229

O  elemento  repetitivo  está  presente  na  poética  musical  da  tradição  sertaneja,  seja  nos

folguedos ou na arte dos cantadores. Estes podiam se manifestar em desafio improvisado durante

horas, sendo possível estabelecer um contínuo de relações sobre o mesmo ritmo do ponteio do baião

e das formas poéticas eleitas. Porém, a diferença aparece no ato dos versos improvisados no calor

do momento. No convívio com o cantador Chico Antônio, Mario de Andrade relacionou o termo

embolada com a palavra bola, que no idioma dos cantadores significava cabeça, tino e inteligência.

O modernista considerou dessa relação o surgimento do termo embolada.230

Em Música e Repetição: a diferença na composição contemporânea, Silvio Ferraz notou:

Tanto a repetição que identifica pelas semelhanças superficiais quanto aquela
que  envolve  um  certo  grau  de  diferenciação  podem  ser  vistas  como  repetição  e
garantem para grande parte dos compositores – e, por consequência, dos ouvintes – que
uma música se mantenha a mesma ao longo da escuta, do começo ao fim.231

229. MADUREIRA, Antônio J. Entrevista por Francisco Andrade. Cf. Anexo 
230. “Chico Antônio 'estava com a bola alegríssima, agudíssima, embolando mais rápido que sempre'. Câmara Cascudo
nos seus Vaqueiros e Cantadores diz que “bola é cabeça, tino, inteligência” pro cantador. […] Ora o que carece não
esquecer, é que de “bola” formaram os brasileirismos “embolar” e “embolada”, termos de cantoria, um processo de
cantar e uma forma, que não só puxam pelo tino, mas puxam pela língua também. Disto, imagino derivou hoje um
confusionismo de terminologia que vai dando aos poucos pra bola, embolar e embolada um valor técnico musical que
não depende apenas da inteligência mas de processo de execução” Em,  ANDRADE, Mário de.  Vida do Cantador.
Villa  Rica  Editoras  Reunidas  Limitada.  Belo  Horizonte  –  Rio  de  Janeiro,  1993.  NOTAS  SOBRE  O  CANTADOR

NORDESTINO Mundo Musical FOLHA DA MANHÃ. São Paulo, 13 jan. 1944 p.70-72.
231.  FERRAZ, Silvio.  Música e repetição: a diferença na composição contemporânea. São Paulo: EDUC, 1998.
Repetição e não repetição. p. 34
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Na música  de  Antonio  Madureira  há  uma  correspondência  com o  minimalismo232 pela

presença do elemento repetitivo como forma de organização do processo composicional. A exemplo

da frase  repetitiva  do marimbau,  em  Revoada,  o  compositor  trouxe a  repetição  como ideia  de

abertura de espaço para formar os emblemas do brasão:

é como que com a repetição se criasse um espaço... porque a nossa noção de espaço,
ela de certa forma é uma percepção fragmentada que se repete muitas vezes a mesma
imagem e com essa repetição das imagens nós temos a noção de espaço. E que na
música, talvez a repetição dos temas fosse essa tentativa de criar um espaço. E se você
tem uma base repetitiva que ela cria o espaço, os elementos que forem surgindo, eles
vão sendo situados  nesse espaço. Aí vem a história  dos brasões dos emblemas.  A
música que vira emblema.233

  

4.5 Mourão 

Mourão, Moirão, Morão  são exemplos de grafia que correspondem a um dos gêneros do

repente em forma dialogada, em que dois ou três cantadores se alternam, improvisando cada um

deles  um ou mais  versos.234 Gênero  também conhecido por  trocado.235 O  Mourão  do Quinteto

Armorial compõe a terceira faixa Do Romance ao Galope Nordestino, e foi transcrito para rabeca,

violão e marimbau a partir  do manuscrito da composição  De viola e rabeca, de Guerra Peixe,

escrita para violão e violino. O baião, emblema rítmico presente no toque de viola dos cantadores

repentistas, abre a faixa com o violão e se desenvolve durante a peça  ao lado do marimbau.

Figura 26. De Viola e Rabeca (Mourão). 
Guerra Peixe. SESC Acervo de partituras.236

Coutinho observou que os repentistas consideravam o  mourão como gênero poético dos

mais difíceis. Nunca desdenhado por eles, na sua essência era considerado como o desafio natural.

Segundo o autor, o  mourão de sete ou de doze versos era considerado um dos mais desafiadores

pelos cantadores. Este último considerado como moirão que você cai.237 

232.“Palavra aplicada desde o início dos anos 70 a várias práticas de composição utilizadas desde o início dos anos 60
(quando eram geralmente conhecidas como “música sistemática”), cujas características – harmonia estática, ritmos e
repetição  padronizados – buscam reduzir  radicalmente a  gama de  elementos compositivos.”  Dicionário Grove de
Música. op. cit., Minimalismo. p. 607 
233. MADUREIRA, Antônio J. Entrevista por Francisco Andrade em janeiro de 2015.
234. BATISTA, Sebastião Nunes. Poética Popular do Nordeste. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1982.
p. 45. A grafia Morão encontra-se no material de pesquisa folclórica de Mário de Andrade.
235. COUTINHO FILHO. F. Violas e Repentes. Recife. 1953. p. 32
236. Disponível no link: https://painelsesc.sesc.com.br/partituras.nsf/viewLookupPartituras/8C8A879EFCD1630883257CE4006564E8/$FILE/GPeixe_De-viola-e-rabeca.pdf 

Acesso em 01/05/2017.
237. COUTINHO FILHO. F. op. cit.
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O mourão de sete versos é o que mais se assemelha à estrutura melódica do tema De viola e

rabeca, de Guerra Peixe,  cujo toque da rabeca de Nóbrega,  na gravação do quinteto,  pode ser

representado da seguinte forma: 

Figura 27. Mourão. Transcrição melódica como emblema do Mourão de sete versos.

Coutinho identificou o uso constante do mourão de sete versos, o primeiro rimando com o

último da estrofe precedente, o segundo com o quarto e com o sétimo, e o quinto com o sexto,

ficando o terceiro verso  livre e desobrigado das rimas. Cabe a um dos cantadores o arranjo dos dois

primeiros versos e dos três finais, contribuindo o outro com o terceiro e o quarto, respeitadas as

regras de revezamento, nos versos e nas estâncias, entre os dialogadores. Na década de 1940, na

cidade de Monteiro, Paraíba, o estudioso recolheu um exemplo desafiado entre os cantadores Lino

Pedra Azul, Canhotinho e Severino Pinto, com os seguintes versos238:

Lino Pedra Azul

 – Vou dar comêço à questão
    Pra ver quem ganha no fim!

Canhotinho

 – Eu morro e não tenho mêdo
    Dum pinto pelado assim!

Severino Pinto 

– Sou pelado, sem canhão,
   Por causa dum beliscão
   Que tua mãe deu em mim!

A melodia do cantador está a serviço da rima do verso, ou seja, ela não é rígida quanto às

formas  do  desafio.  Assim,  a  melodia  do Mourão, de Guerra  Peixe,  interpretado  pelo  Quinteto

Armorial, é  uma forma de  evocar  o  brasão  ou timbre  dessa  experiência,  servindo  também de

horizonte composicional para o conjunto.  

238. Ibidem
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4.6 Repente e Ponteio Acutilado

Escrita  originalmente para  Orquestra  Armorial  de  Câmara  de Pernambuco,  o  Repente239,

atitude de improvisar versos de repente, trouxe a insígnia da forma dos cantares em sextilha240, no

tema que finda o lado A do elepê. 

Na versão para o Quinteto Armorial, Madureira preservou as ideias da composição original,

reduzindo  a  orquestração  para  os  timbres  do  conjunto.  Na  faixa  do  disco,  após  uma  breve

introdução, o tema de  Repente é apresentado pelo “destemperado” marimbau, e reapresentado na

viola sertaneja e no violino. O emblema da sextilha aparece transposto como motivo central.  A cada

quatro  tempos,  um “verso”  é  evocado  pela  melodia.  Um verso  rimado  em sextilha,  com boa

metrificação, encaixa-se nesse tema, conforme o esquema da figura abaixo: 

Figura 28. Repente. Transcrição melódica, emblema da sextilha.

 Não se trata de uma melodia de um cantador específico, mas de um emblema melódico que

aparece no universo da cantoria com versos em sextilha. Outra imagem sonora que forma o brasão

da composição é alteração do quarto grau da escala em movimento descendente, mesclando modo

mixolídio com lídio, presente também na entoação das quadras do universo da cantoria.

Figura 29. Repente. Trancrição melódica, emblema da quadra.

Mais um aspecto marcante dessa peça é o equilíbrio melódico através dos cânones entre

violão e viola nordestina, entre violino e flauta,  acontecendo como interlúdio entre a reapresentação

dos  temas.  São  ferramentas  composicionais  do  barroco,  que  Madureira  utilizava  em  suas

composições, como relembra:

Nos concertos, eu brinco muito, quando a gente toca o Repente, aí eu digo que é

239. Edição da Partitura disponível no link http://www.acervocepe.com.br/partituras_download/Repente.pdf 
240. “SEXTILHA – Estrofe de seis versos ou pés, de sete sílabas, com dois esquemas rítmicos: ABABAB e AABCCB,
predominando o primeiro tanto nos folhetos quanto nas cantorias. Nestas, porém, a rima está subordinada à 'deixa'.”
BATISTA, Sebastião Nunes. Poética Popular do Nordeste. op. cit., p.72
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um barroco sertanejo. Tem o jeito, tem aqueles cânones, as perguntas, as respostas. Eu
acho que é de certa forma uma música barroca num estado de outra cultura fazendo,
mas é um barroco aquilo [...] tem uma melodia que é pra se cantar sextilha [cantarola
melodia]. Isso é uma melodia do domínio público que eu coloquei como aquela ideia
do brasão, isso aqui é um símbolo, um emblema, isso aqui é uma coisa que vai aparecer
várias vezes, e em torno disso vão ter outras figuras. O Repente foi escrito a primeira
vez para Orquestra Armorial quando eu fui convidado por Ariano para ingressar no
Movimento. Ele estava trabalhando na orquestra com Cussy de Almeida, então eles
pediram que eu fizesse alguma coisa pra orquestra, e aí eu fiz o Repente que inclusive a
orquestra gravou.241

 Ponteio Acutilado242, de Antônio Nóbrega, composição que antecede a faixa do Repente, foi

criada nessa perspectiva da repetição através dos cânones. Dividida em duas seções, a primeira

apresenta esse recurso através das cordas do marimbau, seguido de violão e viola sertaneja. 

O emblema melódico criado livremente,  a partir  da experiência da escuta dos  ternos de

pífanos, inspirou o título da composição, sugerido por Suassuna, ao associar, segundo Madureira, a

“uma banda de pífano que tinha um baião acutilado”. 243

Madureira também recordou como acontecia esse procedimento do cânone na passagem da

primeira parte do Ponteio Acutilado, durante os ensaios do grupo:

Um trecho até era muito complicado da gente fazer, porque se a gente perdesse a
entrada e aí desencontrava. Era justamente esse cânone do marimbau, violão e viola  na
primeira  parte  [...]  então  eles  vão  entrando  e  daqui  a  pouco  está  um  tecido  de
sobreposições de melodias, não é!244

A melodia, no tecido de sobreposições das cordas do marimbau, viola e violão, caracteriza o

ponteio na primeira seção, enquanto, na segunda, o motivo melódico acutilado passa para o violino

e a flauta,  primeiro em uníssono e,  na sequência,  com aberturas de intervalos e contraponto. A

composição  evoca  a  dança,  sobretudo  na  segunda  parte,  com  acompanhamento  das  cordas

dedilhadas no rasqueado do baião e marcação percussiva do marimbau. 

Figura 30. Ponteio Acutilado. Manuscrito. 
Fragmento do tema do marimbau, viola e violão. Arquivo pessoal Antonio Nóbrega.  

241. MADUREIRA, Antônio J. Entrevista realizada por Francisco Andrade, em janeiro de 2015.
242. Cf. Manuscritos na parte III 
243. Ibidem.
244. Ibidem. 
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Do ponto de vista da criação, Nóbrega traz uma visão harmônica e melódica ligada à prática

do  seu  instrumento,  sendo  suas  composições  mais  próximas  das  brincadeiras  populares.  Sua

experiência como compositor, ele nos relatou da seguinte maneira: 

O que eu posso talvez lhe dizer nesse sentido, porque como sou um compositor,
é  que  eu  tenho  uma  certa  paisagem,  um  certo  imaginário  sonoro,  melódico  ou
harmônico, dentro do qual eu me situo nas composições [...] E durante muito tempo eu
me referenciei  muito nos refrões,  nas  toadas,  nas próprias  cantigas  populares,  para
compor.245 

Figura 31. Ponteio Acutilado. Manuscrito. 
Fragmento do tema do violino e flauta. Arquivo pessoal Antonio Nóbrega. 

Sobre o ponto de vista dos modos da escala nordestina e sua utilização:

[…]  Está  no  universo  deles.  Está  muito  presente  sobretudo  no  universo  do
religioso,  dos  Benditos,  dos  cantos  religiosos.  O  que  talvez  tenha  sido  a  porta  de
entrada, porque o religioso tem um papel fundamental no imaginário musical da dança
popular. Ele descende todo do religioso né! E o religioso, quando a gente fala, é o
católico popular.246

A musicalidade no ambiente da cultura popular não encontra distinção entre o sagrado e o

profano, pois eles se complementam no barroco sertanejo. No universo da cantoria, mesmo que o

desafio encontre os temas mais profanos, os versos são, acima de tudo, providência divina. Nos

folguedos, a música embala o povo na rítmica da dança, mesmo se o chamado vier da ordem do

sagrado.

Com emblema melódico de fontes distintas, o que liga o Repente ao Ponteio Acutilado é a

utilização da escala nordestina como imagem sonora, os cânones como recurso composicional, além

da rítmica do baião com seu trânsito entre as formas dos cantares, em contraste com a evocação da

dança ligada aos ternos de pífanos. 

245. NÓBREGA, Antônio. Entrevista  por Francisco Andrade. São Paulo, março de 2016.
246. Ibidem.
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4.7  Alvoroço do povo, Isquenta muié, Chegança: o profano no sagrado Bendito 

Bendito  são  certos  cânticos  religiosos  em  louvor  de  sagração  e  glorificação.  É  uma

manifestação entoada pelo “povo” por meio de responsório de solo e coro popular. Melo Morais

Filho e Guilherme de Melo notaram: “Antigamente o Viático só ia à casa do enfermo à noite; então

os irmãos que iam de capa e lanterna juntos à  Umbela, cantavam: – Bendito e louvado seja o

Santíssimo Sacramento.”  E o povo em responsorial  entoava na mesma cantilena:  “Do fruto do

ventre sagrado da Virgem puríssima Maria!”. De raízes medievais das Festas e tradições populares,

os Benditos foram gerais por todo Brasil.247

A primeira criação musical de Egildo Vieira do Nascimento para o Quinteto Armorial foi o

Bendito,  que  integrou  a  terceira  faixa  do  lado  B  Do  Romance  ao  Galope  Nordestino.  Sua

composição é uma evocação da Festa de Nossa Senhora da Saúde, cujo Bendito é cantado pelo povo

no  ponto  alto  da  celebração  que  acontece,  desde  a  infância  do  compositor,  todos  os  anos  no

município de Piranhas, em Alagoas, sua terra natal.

Assim nos contou Egildo Vieira sobre o processo composicional de seu Bendito:

Até hoje, eu digo, Deus me agradeceu, ou a minha padroeira me agradeceu. A
Festa da padroeira daqui, que vai começar agora, Nossa Senhora da Saúde, eu fiz a
música pensando na Festa, até o dedilhado do violão é o alvoroço do povo chegando na
Igreja. Tem o sino da Igreja não é! Tem a viola fazendo tem tem... não me esqueci
quase de nada. O povo chegando, a banda de pífano na porta da Igreja, depois já vinha
o  Reisado  danado  que  entrava  e  terminava  com a  procissão.  É  o  Bendito!  Nossa
Senhora do Bendito! se você parar e ouvir, é isso! O que eu acho bonito é o alvoroço
do povo, o sino da Igreja!248

Figura 32. Bendito.
 Fragmento da introdução como emblema “alvoroço do povo”. 

Transcrição do Arranjo de Nelson C. Almeida.

247. Apud ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Bendito. op.cit., p. 57.
248. NASCIMENTO, Egildo Vieira. Entrevista por Francisco Andrade. Maceió, Janeiro de 2015. 
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O compositor e contrabaixista Nelson C. Almeida, professor de composição e regência pelo

departamento de música da UFPE, conviveu e atuou ao lado de Egildo Vieira do Nascimento e

Antônio Madureira, em trabalhos distintos, a partir dos anos oitenta. 

Seu conjunto de música instrumental,  O Quadro, teve, durante certo tempo, a presença de

Egildo Vieira atuando como compositor e flautista. Tivemos a oportunidade de entrevistar Almeida

na UFPE, onde nos cedeu um arranjo do Bendito, escrito por ele para seu conjunto: duas flautas,

viola de 10 cordas, violão e contrabaixo acústico.

Seu arranjo preserva a transcrição de todas as ideias presentes no  Bendito  da gravação do

Quinteto Armorial. A primeira flauta é a transposição da mesma melodia tocada por Egildo, e a

segunda  flauta  alterna  as  ideias  musicais  do  marimbau  de  Fernando  Torres,  com o violino  de

Nóbrega. O violão e a viola sertaneja de 10 cordas foram transcritos como se apresentam no elepê; e

o contrabaixo amplia a ideia do  contínuo durante as seções. No seu arranjo, ele acrescenta, após

apresentar as ideias de Vieira, algumas variações complementando as partes.

A composição de Egildo Vieira é organizada em quatro seções com a presença de imagens

que formam insígnias armoriais. Tendo por referência a gravação do quinteto e a notação de Nelson

Almeida, a primeira parte é uma alegoria do “alvoroço do povo” no início da Festa. Nesse primeiro

plano, apresenta-se o violão, viola sertaneja e marimbau, conforme a figura 32.

Em sobreposição, a flauta apresenta outra ideia que se desenvolve em cânone com o violino.

Figura 33. Bendito. Fragmento do segundo tema emblema “Alvoroço do povo”.
 Transcrição do Arranjo Nelson C. Almeida.

Na sequência,  o  emblema  musical  apresentado  é  o  Isquenta  muié  ou  Esquenta-mulher,

alusão ao som e a rítmica dos conjuntos de terno de pífanos na procissão que segue para a Igreja.

A presença dos  ternos de pífanos  evocam a dança no levante da procissão.  De acordo com as

pesquisas de Mário de Andrade, o esquenta-mulher é de origem alagoana. Na História da música

brasileira, de Renato Almeida, a origem do nome esquenta-mulher “vem do fato de atribuírem os

seus músicos tal sortilégio aos que tocam, que nenhuma mulher lhes pode resistir, ficando ao ouvi-

los, esquentadas...”249 

249. 1942, p. 115. Apud ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. op.cit., Esquenta-mulher p. 205
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Figura 34. Bendito. Fragmento do tema emblema “Isquenta muié”. 
Transcrição do Arranjo Nelson C. Almeida. 

  
Na Festa de Nossa Senhora da Saúde de Piranhas, o isquenta muié é a insígnia profana na

festa sagrada. O segundo emblema da composição de Vieira é o tema da chegança250, simbolizando

a presença dos marujos e dos reisados na procissão.251 

Figura 35. Bendito. Fragmento do tema emblema “Chegança”. 
Transcrição do Arranjo Nelson C. Almeida.

 

Trata-se do hibridismo das culturas africanas, moçárabe e cristã no ambiente sertanejo. O

ápice da festa acontece, então, quando o povo na procissão se encontra na igreja e o  Bendito  é

louvado por todas as  vozes, representado na composição pela melodia da flauta de Egildo Vieira,

conforme a seguinte notação:   

250. Cf. A partir do compasso 71 da partitura do Bendito. Cap. III p.
251. Sobre Chegança e Reisado, ver  ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. op.cit., respectivamente,
p.131 e p. 434-435.
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Figura 36.  Bendito. Transcrição do Arranjo Nelson C. Almeida.

A música de Vieira, com sobreposições de rítmos e harmonias pertencente a cada emblema,

traz,  na relação do sagrado com o profano,  uma síntese  da musicalidade do barroco sertanejo,

constante  nas  festividades  religiosas  dos  brasis.  Na percepção  do professor  Nelson Almeida,  a

composição: 

Ela é um excelente exemplo de música armorial. Porque o Bendito é uma música típica
do sertão do nordeste, de caracter religioso, e que mantém na música, as escalas que
aqui a gente chama de escalas nordestinas, com uma sonoridade meio fanhosa sem
grandes extensões. Só que o  Bendito  do Egildo não é um Bendito comum que você
escreve em uma linha melódica, em uma ou duas partes. O  Bendito  dele já é uma
referência ao Bendito.
[...]
O Bendito é sagrado dentro do profano, porque ele é tocado e cantado durante as festas,
porque aqui na região não há muita diferença entre o sagrado e o profano. Em geral, o
profano é muito sagrado, e o sagrado acaba sendo profano. O que acontece nas festas
religiosas, é que não existe sem a presença popular. Então, por exemplo, vai ter uma
missa, então vai ter as partes dos cantos e tal, do lado de fora tem gente vendendo
tapioca, cachaça, então não tem muito uma separação disso não.252 

Ainda que sob antagonismos, é de nossas raízes e do processo colonizador a relação do

entrelaçamento de culturas em nosso solo. A musicalidade dos exemplos isquenta muié, chegança e

bendito na composição são insígnias desse processo na festa da cidade natal do compositor. 

Alfredo Bosi assinalou,  em  Dialética da Colonização,  que o sentido das formas na arte

popular: “nem sempre é fácil determinar precisamente o que é culto e o que é popular nas formas

simbólicas de fronteira”. Isso significa que “a cultura popular está generosamente aberta a múltiplas

influências e sugestões, sem preconceito de cor, classe ou nação.” Ou seja:

252. ALMEIDA. Nelson C. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, Janeiro de 2015.

117



A cultura  do povo é  localista  por  fatalidade  ecológica,  mas  na  sua  dialética
humilde é virtualmente universal: nada refuga por princípio, tudo assimila e refaz por
necessidade. As cheganças e os congos com que, desde o século XVIII até nossos dias,
se representam as lutas entre cristão e mouros sob a égide de Carlos Magno e seus
pares são exemplos notórios de sincronia popular.253

Egildo Vieira do Nascimento expressou a síntese da música do “povo de sua aldeia” através

de quatro seções  ou emblemas musicais  que formaram o brasão de seu  Bendito.  O registro da

composição possibilitou levar sua terra natal para o mundo “virtualmente universal”.  

4.8 Incelença

Incelença ou Excelência são cantigas fúnebres entoadas em coro de procissão ou velórios,

presente na região nordeste254,  e também no Norte de Minas255.  Essa tradição milenar tem suas

raízes  no  livro  das  Lamentações  do  Antigo  Testamento,  onde  o  poema,  cantado  nas  vozes do

“povo”, era versado pelo poeta com o recurso do artifício alfabético, que consistia em começar um

versículo ou uma estrofe sucessivamente com as vinte  e duas letras do alfabeto hebraico.  Essa

tradição encontrou ressonância no cristianismo medieval, tendo um sentido particular, tornando-se o

abecê do pranto.256 

 O recurso do  abecê não era exclusivo das  lamentações, também encontrava-se no salmo

cento e dezoito do  Livro dos Salmos,  onde cada letra do alfabeto hebraico correspondia a oito

versículos. O abecê também foi usado na Espanha pelo trovador Juan del Encina, em Portugal por

Luís de Camões. Os antigos cantadores do Nordeste terminavam os abecês com til, considerando-o

como letra final do alfabeto.257 

Dois temas de “incelença” compõem a segunda faixa,  Excelência, do lado B, do elepê Do

Romance ao Galope Nordestino, e foram transcritos por Madureira a partir da escuta de melodias

cantadas por Suassuna. Eram melodias que o escritor guardava na memória de sua infância em

Taperoá, na Paraíba. A recriação de Madureira foi composta através do recurso da polifonia, para

formação instrumental de trio violino, flauta e violão, com a marcação rítmica de uma matraca no

primeiro tema. Este, evoca o “canto da procissão” com o toque de matraca e o violão imitando um

tambor,  em compasso  binário.  A melodia  mescla  modos  maiores,  enquanto  o segundo tema,  o

“lamento”, é apresentado em compasso ternário mesclando modos menores. A manifestação híbrida

253. BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo, CIA das Letras, 1992. Cap. 1 Colônia, culto e cultura.  O
sentido das formas na arte popular. p. 55-56.
254.  Conforme,  FERNANDES,  Gonçalves.  O folclore  mágico  do Nordeste.  1938,  p.  67-71.  Apud,  ANDRADE,
Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Excelência. op.cit., 207.
255. Em conversa com o violeiro Ivan Vilela, ele conta da presença dos cantos de incelença no norte de Minas Gerais
como resquício da presença cultural da Capitania de Pernambuco na região, desde os tempos coloniais.
256.  Conforme,  SCHOKEL,  Luís  Alonso.  Biblia  do  Peregrino.  Tradução  de  introduções,  notas,  cronologia  e
vocabulário José Raimundo Vidigal. 2ª edição. Paulus, 2002. Lamentações. Introdução. p.1981
257. BATISTA, Sebastião Nunes. op. cit.,  Aspectos formais da cantoria e da literatura de cordel. p. 11
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de  compassos  e  a  mescla  dos  modos  na  mesma  composição  anunciava  um dos  emblemas  do

“contraditório e totalizante” barroco sertanejo. 

Figura 37. Excelência. Manuscrito. Dois temas de “Incelenças” na melodia da flauta. 
Arquivo pessoal Antonio Nóbrega.  

Excelência  formou, nos anos 1990, o repertório das aulas-espetáculo de Ariano Suassuna

com o Quarteto Romançal, integrando o repertório de peças cantadas, contando com a participação

da cantora Isaar França. Segue abaixo o manuscrito de Ariano Suassuna, em que a letra obedece ao

recurso do abcê, na segunda parte da composição: 
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Figura 38. Excelência. Manuscrito. Escrita de Ariano Suassuna.

 Segunda parte da melodia do canto de “Incelença”. Arquivo pessoal Antonio Madureira.
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4.9 Toré

Entre os indigínas Potiguara da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte,  Toré

significa  um  “ritual  sagrado”  que  celebra  a  amizade  entre  as  distintas  aldeias,  realçando  o

sentimento de grupo e de nação. É uma dança que está na própria percepção e representação da

tradição  coletiva,  sendo,  portanto,  um  elemento  essencial  para  eles  se  pensarem  enquanto

pertencentes a um passado histórico comum.258 Dessa forma podemos considerar como uma prática

de enraizamento cultural.

As pesquisas de Mário de Andrade encontraram no Toré também um instrumento de sopro,

espécie de trompa reta utilizada entre os ameríndios da região do Pará. Assim como seus estudos

identificaram em Pernambuco uma dança ritual entre os brasis: “Os carnijós pronunciam tolê, ao

passo que os não pertencentes à aldeia dizem toré.”259

A composição  Toré260,  de Antonio Madureira,  abriu o lado B do elepê  Do Romance ao

Galope  Nordestino.  É  uma peça  de  síntese  que  trazia  a  fusão  da  célula  rítmica  do  toque  dos

Caboclinhos da Zona da Mata Pernambucana com uma melodia inspirada a partir da escuta de um

Toré de  Quilombo  do interior das Alagoas. De certa forma, anuncia a presença dos  Caboclinhos

como um dos símbolos da “heráldica” que se fizeram mais constantes nos dois últimos elepês do

grupo. 

Madureira, em recente aula-espetáculo com o Quinteto Aralume, assim o definiu: “O Toré,

genericamente, é uma dança ritualística que faz parte de quase todos agrupamentos indígenas do

Brasil, com características próprias. Esse Toré é o que nós chamamos de Toré de caboclo. Ele está

muito ligado aos Caboclinhos, que é uma manifestação indígena do carnaval.”261

Figura 39. Toré. Toque dos Caboclinhos. Manuscrito. Dossiê Quinteto Armorial. 
Detalhe das partes do marimbau, viola sertaneja e violão. Fundo Zoca Madureira.

258. Conforme as pesquisas antropológicas de José Glebson Vieira. 
Disponível em https://pib.socioambiental.org/pt/povo/potiguara/941  Acesso em 02/05/2017. 

259. ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Toré. op.cit., p. 526-527.
260. Manuscrito. Cf. Dossiê Quinteto Armorial Fundo Zoca Madureira.
261. MADUREIRA, Antonio. Aula-espetáculo com Quinteto Aralume. Auditório do SESC Vila Mariana. 11/11/2016.
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Conforme observou o violinista Rucker Bezerra Queiroz, o Toré de Madureira não é a própria

manifestação de um Toré específico, mas a experiência e a percepção do compositor revelando uma

“espécie de simbiose, numa confraternização de tradições, num sincretismo de costume e músicas

em  que  o  Nordeste,  sobretudo  o  sertão,  está  imerso”.262 Uma  espécie  de  síntese  do  caboclo

sertanejo. 

Figura 40. Toré. Melodia. Manuscrito. Dossiê Quinteto Armorial. Fundo Zoca Madureira

A imagem circular das “pajelanças” e a dança dos caboclinhos se “relevam” na organização

do  corpus  de sua criação, pulsante e rítmica. A distribuição dos temas durante as seções traz o

elemento repetitivo com as modificações de textura, com a presença híbrida dos modos mixolídio e

lídio. A cada seção, através dos temas e dos timbres, abre-se um espaço para a representação da

heráldica  barroca  sertaneja.  Dessa  forma,  trata-se  de  música  de  invenção  que  considera  a

experiência e a percepção de uma realidade simbólica como ponto de partida e de chegada. 

 4.9 Duas toadas, um desafio e um dobrado de cavalhada

Mário de Andrade observou que a  Toada manifesta-se pelo Brasil  como: “Cantiga.  Sem

forma fixa. Se distingue pelo caráter no geral melancólico, dolente, arrastado.”263 A Toada se tornou

gênero  de  canção  no  universo  da  música  caipira  da  região  sudeste  do  Brasil  Interior,  com

predominância do canto entoado em versos, com rima em quadras e compasso quaternário. Tristeza

do Jeca,  ao lado de Cabocla Tereza e  Chico Mineiro são exemplos reconhecidos desse gênero de

canção.264 

No nordeste, a  Toada  está mais próxima da definição de Mário de Andrade, ou seja, sem

forma fixa. No canto entoado dos vaqueiros é comum a expressão  Toada de vaquejada; no dos

repentistas, comum a Toada do Martelo. Não é a forma que define a Toada e sim as regras de cada

gênero. 

Uma única composição de Capiba está presente na discografia do Quinteto Armorial.  O

262.  QUEIROZ,  Rucker Bezerra. op. cit., Capítulo 3:Toré em três performances. 3.3. Do bruto e do telúrico no
Armorial. p.89 
263. ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. op.cit., p. 518
264. O Caderno Sertanejo de Assis Marcondes dos Santos traz trinta e seis exemplos de Toada enquanto gênero de
canção. Seu método tem como proposta prática a aplicação das canções por meio do canto, acompanhado de violão ou
viola  caipira.  MARCONDES DOS SANTOS.  Assis.  Caderno  Sertanejo.  1ª  Edição  –  São  Paulo.  Fundação  da
Biblioteca Nacional, 2010. Toada  p. 18-54
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compositor mais popular do Recife, por sua atuação como criador de frevo canção, é apresentado no

primeiro elepê na faixa Toada e Desafio, a quarta do lado A. Trata-se de duas peças que compõem a

mesma faixa.  Transcrita  do original  para  piano,  o  arranjo  de  Madureira  apresenta  a  Toada  em

compasso ternário, com o tema desenvolvido em contraponto entre violino, flauta e viola sertaneja,

acompanhamento do violão em baixo contínuo, por vezes em arpejo, alternando-se com a marcação

de tempo do marimbau. O Desafio se apresenta em pouco mais da metade da faixa, seguindo até o

fim,  em  compasso  binário,  num jogo  de  “desafio”  imitando  a  prática  dos  cantadores  quando

improvisam  um  verso  e  o  outro  responde.  Recurso  que  acontece  musicalmente  através  de

contraponto  e  modificações  de  textura,  Toada  e  Desafio  trazem  essa  ideia  do  “contraditório

totalizante” do barroco sertanejo. 

Toada e Dobrado de Cavalhada integraram a quarta faixa do lado B, do elepê Do Romance

ao Galope Nordestino. Também são dois temas que formam uma composição. Traz uma Toada em

compasso  quaternário,  com um ponteio  de  viola  sertaneja  seguido  de  cânone  do  marimbau  e

marcação de baixo do violão no primeiro tempo. Uma melodia no violino que se alterna com a

flauta se sobrepõe ao ponteio, trazendo a ideia do brasão do Aboio de Vaquejada. Madureira contou

como foi a ligação da Toada com o Aboio de Vaquejada:

   É porque como se ela fosse o  Aboio de Vaquejada, o aboio que o vaqueiro
canta antes... mais livre, que eles têm esse gênero – Aboio de Vaquejada, não é aquele
aboio do tanger o gado, do recolher o gado, é um aboio que é cantado nas vaquejadas,
então tem uma letra. Geralmente os aboios pra recolher o gado, elas são só formas
vocálicas, não é! Como no canto gregoriano que eles vão cantando, mas a  Toada de
Vaquejada ou Aboio de Vaquejada, eles falam o tema da vaquejada.265

A presença do vaqueiro no nordeste é proveniente da miscigenação do colonizador com o

gentio, desde o século XVII, quando começou nos sertões o grande ciclo econômico da criação de

gado.  Na   visão  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  dos  anos  1970,  o  vaqueiro  era  uma

representação simbólica do sertanejo de Euclides da Cunha: “nas arremetidas caatingas a dentro, no

enlaço das reses fugitivas, ou, varando-a frequentemente em viagem” – é a figura do retirante, sem

terra... que encontra na “vaquejada”...“lugar escolhido para o ajuntamento”, ou seja:

A  “vaquejada”  é  a  reunião  no  “redeador”  da  gadaria  das  fazendas
circunvizinhas, para a marcação e aparteamento do gado. Terminada a faina, cheia de
peripécias,  lá  se  vão  as  boiadas  a  caminho  das  fazendas,  acalentadas  pelo  canto
monótono, saudoso, triste e distante: o “aboiado”.

As  lides  da  “vaquejada”,  da  “pegada”  do  boi;  a  “arrancada”,  “arribada”  ou
“estouro da boiada”; os raros folguedos, onde estalando as alpercatas dança o vaqueiro
o sapateado; os desafios de viola, onde dão largas ao seu gênio de poeta repentista –
são os únicos instantes de movimento, de vibração, de vida, na existência paupérrima e

265. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, janeiro de 2015. 
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monótona dêste heróico e honesto tipo sertanejo.266

O Dobrado de Cavalhada, segunda parte da composição, se contrapõe de forma festiva ao

tema da  Toada,  passando de compasso quaternário para binário.  O tema,  criado livremente por

Madureira, se desenvolve em cânone e contraponto no conjunto; foi baseado nas músicas de bandas

de pífanos. Uma referência simbólica era a banda cabaçal267, dos irmãos Aniceto, do Crato – Ceará,

grupo  gravado  por  ele  no  elepê  Instrumentos  musicais  do  nordeste.  Segundo  Madureira,  esse

“Dobrado é a marcha que a bandinha de pífano toca para as  Cavalhadas”, ou seja, “Dobrado de

Cavalhada, Dobrado de Procissão”.

Dessa forma, a composição une o Aboio  e a  Cavalhada como emblemas de um brasão do

barroco sertanejo.   

4.11 “A Pulsação do Ser”.  Aralume  e a briga do cachorro com a onça

Produzido e lançado em 1976, o segundo disco homenageou o Romance d'A pedra do Reino,

de Suassuna, através do título Aralume, termo inventado pelo escritor, que significa pedra de luz; é

também o título da composição que abriu a primeira faixa do lado B. Trazendo composições de

Antonio Madureira e Egildo Vieira do Nascimento, a maioria das peças foi criada no contexto da

Orquestra Romançal Brasileira.268

A composição do elepê ilustrava na capa a imagem da gravura O triunfo da virtude sobre o

demônio, de Gilvan Samico, com textos de Antonio Madureira e Marcus Pereira na contra-capa, e

as onze faixas totalizando trinta e quatro minutos de música. O disco trazia seis composições no

lado A :  Lancinante,  Improviso,  O Homem da vaca e o poder da fortuna, esta sendo uma versão

instrumental de um entremês popular, organizada em quatro faixas, Abertura, A preguiça, A Troca

dos Bichos e Ironia ao Rico; e cinco faixas no lado B, com: Aralume, Reisado, Guerreiro, Ponteado

e Chamada e Marcha Caminheira.269

O ano da produção do elepê coincide com a apresentação da Tese de Livre Docência do

professor Ariano Suassuna, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de

Pernambuco,  cujo  título  –  A Onça  Castanha  e  a  Ilha  Brasil:  uma  reflexão  sobre  a  cultura

brasileira, – trazia a defesa de sua visão filosófica e utópica refletida em nossa história por meio da

266.  Euclides da Cunha  apud  DOCA. Maria Fagundes de Sousa Doca. Em Tipos e aspectos do Brasil. 9ª Edição
Fundação IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia. Rio de Janeiro. 1970. Região Nordeste. Vaqueiro do Nordeste. p.259-
261. 
267. Formação instrumental típica da região do Cariri: com dois pífanos, uma zabumba e uma caixa de guerra. Um
relato do livro  Sertão Alegre, da década de 1920, traz o seguinte episódio: “Quando o bispo D. Manuel de Oliveira
Lopes viajou pelo Cariri, reuniram-se dezenas de 'cabaçais' em honra de S. Excia., que lhes achava graça especial.”
MOTA, L. Sertão alegre, 1928, p. 20. Apud. ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. op.cit., p. 77  
268. Cf. Parte I Capítulo 3. tópico 3.2 II Interlúdio: Orquestra Romançal Brasileira – Ruídos e Perfumes  
269. Para ouvir as faixas do elepê, disponível no link: http://solestudio.com.br/quintetoarmorial/aralume.htm Acesso em
05/12/2017
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literatura  poética,  através  do  mito  da  Ilha  Brasil  e  do  processo  de  miscigenação  cultural,

denominado por ele como Visão Castanha do Mundo.270

De início, sob um ponto de vista pessoal, Suassuna se define como pertencente aos “povos

ao mesmo tempo noturnos e solares, apolíneos e dionisíacos, mais dançarinos e musicais do que

reflexivos, mais da 'plástica sensual' e da pulsação do ritmo estético do que abstração”.271  

Um aspecto importante que nos leva a refletir sobre sua tese e que esteve em sintonia com o

processo  composicional  do  Quinteto  Armorial é  o  momento  em  que  ele  estabelecia  as

Características da Cultura Brasileira:

[...] no campo do pensamento puro, na tentativa de explicação do homem e do
universo como um todo, que é a Filosofia, os pensadores têm se dividido ao longo do
tempo em dois grupos – os filósofos do Ser e os do Vir-a-Ser. Os Brasileiros não têm
muita tendência para as filosofias de sistema, mas, desde o século XIII pelo menos, tem
se esboçado aqui uma orientação no sentido daquilo que eu chamo “A Pulsação do
Ser”, visão que engloba o Ser e o Vir-a-Ser […] parecem mostrar uma tendência à
unidade sujeito-objeto, o primeiro capaz de penetrar o enigma transparente e perigoso
do  real  do  mundo,  e  este  considerado,  por  sua  vez,  enquanto  refletido  através  de
imagens, emblemas e insígnias reais, na consciência humana. 272

Observamos  um  pouco  dessa  “tendência  à  unidade  sujeito-objeto”  na  interpretação  da

notação musical de um barroco sertanejo, através de um “estilo contraditório e totalizante”. Ela

pode  ser  percebida  na  utilização  da  escala  nordestina,  com  sua  mescla  de  modos,  maiores  e

menores,  em  compassos  híbridos  na  mesma  composição,  conforme  trouxeram as  experiências

composicionais do primeiro elepê, a exemplo de Excelência, Toada e Desafio, Toada e Dobrado de

Cavalhada, e Bendito. 

A  visão  da  “Pulsação  do  Ser”, no  elepê  Aralume, tem  na  experiência  cultural  suas

possibilidades de criação em fase madura, encontra no processo criativo “a intuição, a imaginação e

a revelação” da linguagem popular como mais importante. Sem esse processo, a “razão reflexiva”

ou a organização da composição não teria nenhum material de trabalho.273  

Dessa forma, em sintonia com essas ideias, Antonio Madureira em seu texto na contra-capa

do elepê assinalava:  “A cultura popular é dinâmica e viva – e não acadêmica e imóvel”.  Com isso,

o compositor estabelecia a criação do conjunto através de:  “uma música que estivesse mais próxima

da nossa realidade cultural, erudita, enquanto concepção e elaboração, popular no seu sentido mais

amplo, forte, verdadeiro e profundo”.274

 Um dos temas mais populares das bandas de pífanos do nordeste, A briga do cachorro com

270. SUASSUNA, Ariano Vilar. A Onça Castanha e a Ilha Brasil: uma reflexão sobre a cultura brasileira. op.cit.
271. Ibidem. Os Pensadores do Chão e da Embriaguez
272. Ibidem. Características da Cultura Brasileira
273. Ibidem. Na Introdução da tese do escritor. “A intuição, a imaginação e a revelação” são alguns dos atributos que
norteiam o tópico 6.Visão Castanha do Mundo.
274. MADUREIRA. Antonio. Texto da contra-capa do elepê Quinteto Armorial Aralume. Discos Marcus Pereira, 1976.
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a onça,  foi  o emblema utilizado como motivo para a  organização da composição  Aralume.  Na

gravação do quinteto,  a peça inicia com uma sequência de notas descendentes  no violão,  viola

sertaneja e marimbau, evocando o mote central da peça como um “Aboio”, e abrindo espaço para o

silêncio no desenvolvimento de um dueto melódico,  que segue,  em contraponto,  ente  violino e

flauta.  O ponto alto da composição é a própria evocação d' A briga do cachorro com a onça, cujo

tema central podemos observar na notação do manuscrito da Romançal, em que as linhas da flauta,

violino, violão e viola nordestina encontram-se na interpretação da performance, que foi gravada no

elepê : 

Figura 41 a 44. Aralume. Tema d'A briga do cachorro com a onça. Manuscrito: flauta, violino, 
clarinete, trompete, trombone, violão com a 5ª G, caixa, viola nordestina e bombo. 

Dossiê Orquestra Romançal Brasileira. Fundo Zoca Madureira. 
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Figura. 42

Figura 43
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Figura 44.

Madureira considera Aralume a sua criação mais emblemática do movimento armorial, a que

mais traduzia a síntese da estética armorial no conjunto:

Aralume é uma palavra que está no livro de Ariano –  as ilumiaras e aralumes –
diz desses templos rústicos de pedra que existia no sertão. Então eu coloquei esse título
Aralume porque de certa forma quer dizer a pedra e a luz, o altar e a luz, e é uma das
poucas peças que termina num movimento lento. Mas Ariano dizia – mas o público não
vai  bater  palma  com  entusiasmo  [risos]  você  terminando  a  peça  assim  –  já
sugestionando o público, não é !? Mas eu digo não! Mas também tem os anticlímax,
não é!? Mas aí eu disse, não! Vai terminar assim. Então...275

Durante  a  exposição  do tema central,  o  ponteio  do  violão  e  da  viola  sertaneja  seguem

deslocando  o  acento  do  baião,  provocando  uma  polirritmia.  E,  entre  o  tema  apresentado,  um

interlúdio sobrepondo os timbres se desenvolve em compasso híbrido, conforme a figura abaixo:

275. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, janeiro de 2015. 
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Figura 45. Aralume. Fragmento. Manuscrito: flauta, violino, clarinete,
 trompete, trombone, violão com a 5ª G, caixa, viola nordestina e bombo. 

Dossiê Orquestra Romançal Brasileira. Fundo Zoca Madureira. 

O aproveitamento da brincadeira musical d' A briga do cachorro com a onça, como insígnia

e  anticlímax, revelava o amadurecimento do compositor que, através do recurso do contraponto

modal, modificações de texturas e polirritmia, amalgamava a experiência popular em concepção

erudita, como se Aralume emanasse a “pedra filosofal” da composição armorial.

4.12 Stravinsky, uma jornada de Guerreiro

O Auto dos Guerreiros ou Guerreiro é uma manifestação cultural dos folguedos populares do

ciclo natalino alagoano. Presente no Estado desde o início do século passado, o Auto acontece no

período de 24 de dezembro a 6 de janeiro,  através do sincretismo religioso, pela representação

simbólica do nascimento do salvador e o reconhecimento dos três Reis Magos.276

276. Algumas referências em Fundação Joaquim Nabuco. Fonte disponível através do link: 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=875:guerreiro-folguedo&catid=42:letra-g   Acesso 
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Uma melodia de uma jornada de guerreiro serviu de mote e emblema para a composição

Guerreiro, de Antonio Madureira, terceira faixa do lado B do elepê Aralume. A melodia foi cantada

por  Fernando Torres  como sugestão para se  criar  a  composição.   Ele  trazia  de sua terra  natal,

Palmeira dos Índios – Alagoas, a melodia na memória. As jornadas são os episódios que acontecem

durante o Auto, e que seguem em cortejo, com narrativas entoadas e cantadas, unindo teatralidade,

música e dança.

Madureira nos contou um pouco sobre o processo composicional de seu Guerreiro, no qual

“Stravinsky” se fez presente no Sertão:

[...] tem a dança, tem aquelas capelas na cabeça. É muito lindo o guerreiro. Essa
música, acho que tinha até uma letra –  ai meu Deus aqui, ai meu Deus aqui, sede
mimosa – sede mimosa é a sede dele – parece uma rosa no claro do dia [solfeja: ta ra
ni na...] – só daí que foi que eu desenvolvi o restante. E essa melodia como sendo
aquele emblema dentro daquilo que seria desenvolvido. Aí pela primeira vez, entra o
nosso  Stravinsky  que tem o 5/8 intercalando essa música [solfeja: pa ra na nã ta tan
tã...] E o tema que no início é apresentado por 6/8, no final, ele é feito em 5/8.

O Guerreiro é isso. Eu diria que ele já tem uma coisa a mais, que eu diria mais
ousada, não é uma música só modal, ela tem um contraponto um pouco diferente, de
quartas e segundas, sempre resolvendo pra terça, não é! E tem esse 5/8 [solfeja: pa ra
na nã ta tan tã...] aí vai pro 6  [solfeja: ta ra ni na...] 

Figura 46. Guerreiro. Fragmento. Manuscrito: violino. Dossiê Quinteto Armorial. Fundo Zoca Madureira.

O professor  Nelson C.  Almeida  considera  a  mescla  de modos  e  os  compassos  híbridos

próprios da musicalidade dos folguedos populares. Conforme presenciou na diversidade musical do

Reisado, Pastoril,  Fandango e Guerreiro,  com sonoridades em comum, encontrando semelhança

entre elas nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 

No  sertão,  na  década  de  1970,  os  folguedos  eram  um  acontecimento,  mobilizando

culturalmente uma cidade, uma região. Sobre esse ambiente, assim o professor nos relatou:

em 15/05/2017.
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O Guerreiro é um folguedo, uma espécie de baile, onde predominam, música,
dança e coreografia. Como são também o pastoreiro, um folguedo, como também o
Reisado, o Pastoril, o Fandango. Folguedo é um “espetáculo” que era feito geralmente
ao ar livre, nos quintais das casas, e que juntava aquela orquestra típica com aqueles
instrumentos que eles dispunham. Eram pífanos, rabecas, violas, sanfona, percussão,
triângulo, zabumba, às vezes, ganzá. Basicamente era isso. Essa mesma instrumentação
pode se repetir por vários gêneros, por vários tipos de folguedo. Era muito improvisado
também, porque tinha o tirador de Loa. Loa é a melodia cantada. Era muito comum que
esses caras pudessem improvisar, não é isso!? Eles começavam com o tema de tanto
ouvir o que fazia. Mas na hora, se chegasse alguém, alguma autoridade. Ele já desviava
o texto pra elogiar a autoridade. Era meio improvisado.277 

Na primeira  fase  composicional  de  Igor  Stravinsky,  é  muito  forte  a  presença  de  raízes

populares em sua obra, pela maneira peculiar do uso da politonalidade e no trato da policromia e da

polirritimia, contagiando Villa-Lobos, Béla Bartók, Manuel de Falla e muitos outros compositores

das gerações seguintes.278 Era nas viagens com o Quinteto Armorial, sobretudo quando participavam

de festivais e concertos em universidades, que o jovem Madureira não perdia a oportunidade de

entrar em contato com as partituras das obras mestras dos compositores acima citados, reconhecidos

por ele como referenciais em seu processo de desenvolvimento criativo. Sobre o compositor de

origem russa, o que ficou como referência ele nos contou da seguinte forma:

[…] eu estudava muito, ouvindo e lendo. Eu brincava muito e as pessoas diziam: mas
como  o  Stravinsky  lhe  influencia?   Sim,  influencia,  não  o  material  melódico,
harmônico,  mas a  forma como ele  tratava e  entendia  a  música,  eu achava que me
influenciou muito. Pequenos quadros, seções...  Eu dizia até: minha música era uma
peça de Stravinsky com as notas no lugar certo, as dele estavam embaralhadas [risos].
O desenvolvimento harmônico dele era muito complexo,  não é!? Mas a atitude, eu
achava muito parecida. Eu ouvia muito Stravinsky.279

A atitude  consistia  na  observação  do  desenvolvimento  da  música  do  “povo”,  enquanto

dinâmica d'A pulsação do Ser – intuitiva, imaginativa e alegórica –, e a aproximação de Stravinsky,

enquanto concepção erudita no processo composicional. Mesmo que do ponto de vista harmônico e

melódico os universos sejam distintos, a rítmica pulsante, os pequenos “quadros” e as insígnias

populares, organizadas a cada seção, fazem da atitude uma correspondência entre os compositores. 

4.13 O Homem da vaca e o poder da furtuna: ouvindo História do Soldado

Paulo Teixeira Iumatti observou na Literatura de Cordel o constante trânsito entre o popular

e  o erudito.  O cordel  representa:  “como objeto escrito,  que também foi  ouvido,  até  há poucas

décadas, por populações majoritariamente analfabetas”, exemplo de uma das formas de mediação

entre o universo oral e o letrado, entre o “popular” e o “erudito”, entre “desordem” e “ordem”.

277. ALMEIDA. Nelson C. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, Janeiro de 2015.
278. JARDIM. Gil. op. cit., Imagens sonoras: Igor Stravinsky. p. 59-95.
279. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, janeiro de 2015. 

131



Situado entre o real e o imaginário, entre o histórico e o ficcional, entre o oral e o escrito, o cordel

tem uma realidade complexa e dinâmica. Há nele um corpus de saberes veiculados que dialoga com

as  tradições  orais  e  que  representa  uma  espécie  de  entroncamento  de  diferentes  repertórios,

vivências, memórias, conhecimentos, crenças etc.280

A terceira faixa do lado A do elepê Aralume traz O Homem da vaca e o poder da furtuna.

Entremês  popular  adaptado  da  Literatura  de  Cordel  por  Ariano  Suassuna,  sendo  criado

musicalmente por Antonio Madureira para a música instrumental do Quinteto Armorial. No início

foi pensado como Auto Cantável em versão para quatro cantores, como ideia e correspondência com

a História do Soldado, de Stravinsky:

A gente ouvia muito, era uma das peças que Ariano tinha como referência, e
depois nós conhecemos uma outra versão, eu acho que pra um trio, que o Stravinsky
fez pra História do Soldado. Ariano gostou mais ainda e disse, – tá  melhor ainda do
que para formação original de Stravinsky – então a gente tinha essa idéia. Também ele
não queria chamar de Ópera nem Cantata, ele dizia que era um Auto Cantável, não é!
Essa experiência. Mas não aconteceu. 

Aconteceu a versão adaptada do cordel como referência da “heráldica”, para a composição

musical  de  Madureira,  composta  para  o  disco  como  forma  de  suíte  instrumental,  em  quatro

pequenos movimentos: Abertura, A Preguiça, A Troca dos Bichos e Ironia aos ricos. Cada tema era

apresentado  em  pequenas  ideias  musicais  com  a  mescla  de  modos  em  compassos  híbridos,

formando pequenos quadros que se repetem e evocam as cenas do cordel.

Figura 47. O Homem da vaca e o poder da fortuna. Fragmento.
 Manuscrito. Abertura. Arquivo pessoal Antonio Nóbrega. 

280. IUMATTI. Paulo Teixeira. op. cit., 
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Abertura traz o toque do tambor com um mote desenvolvido entre violão, flauta e violino,

em alegoria à narrativa281, que começava:

Tem pessoa neste mundo 
que já nasce afortunada
embora que passe tempo
sem poder arranjar nada
mas depois vem a fortuna
lhe pegar de emboscada.

Por isto conto uma história
que ouví contá-la em trancoso
de um homem pobre demais
alem disso preguisoço
casado com uma mulher 
do coração generoso...

O homem preguisoço é o velho Joaquim Simão, que se recusa a encontrar trabalho para

sustentar a mulher e os dez filhos. Ele é representado na suíte com o tema da Preguiça, na formação

de quarteto de cordas, com violão, viola sertaneja, violino e marimbau. O diálogo entre marimbau e

viola sertaneja corresponde à conversa do velho com a mulher, que assim segue:

 –  Trabalhar pra que mulher
    pois trabalho não convém 

se trabalho fôsse futuro
jumento vivia bem

o que tiver de ser meu
às minhas mãos ainda vem

  – Vejo tantos que trabalham
ajuntando o que é seu

quando morrem deixam tudo
o trabalho não valheu
e outros pelo que vejo
estão pior do que eu.

– È mesmo, dizia ela:
– meu velho é quem tem razão

 porém vamos se mudar
para outra região

que pode até a fortuna
nos dar sua proteção.

Joaquim Simão respondeu:
– o meu juízo está todo
 eu não me mudo daqui
nem arrastado de rôdo

que pedra que muito muda se
nunca pode criar lôdo...

 
A cena prossegue com a mulher tentando convencer o Velho a ir trabalhar e ele sempre

encontrando respostas, “filosóficas”, para não sair do lugar. Até que aparece um boiadero generoso,

passando com a sua boiada, e, vendo a mulher chorando, com muitos filhos e com pouco para

sustentar: “Pegou uma vaca de leite, das melhores que havia, e disse – trate bem dela, que é de

grande serventia, para a senhora dar leite a seus filhos todo dia”. Indo embora o boiadero, a mulher

ficou contente, mas Simão: “foi muito bom o presente, porem esta vaca velha, só vem dar trabalho a

gente.” 

Foi aí que Simão teve a ideia de ir negociar a vaca na cidade. Trocou a vaca por um burro, e

o burro trocou por uma cabra, e a cabra trocou por um galo, e o galo trocou por um pão francês. Na

281. Como forma de exemplo para compreensão desse cordel, apresentamos, neste tópico, trechos da versão de autoria
do artista paraibano Francisco Sales de Arêda, provavelmente a versão utilizada por Suassuna. Disponível através da
Biblioteca Virtual Cordel da Universidade de Poitiers. Segue o link : 

 http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/items/show/247 Acesso em 07/07/2017.
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última troca,  sentindo o negociante pena de Simão,  ainda lhe deu dez mil  réis.   Essa cena foi

representada na suíte com o título de A troca dos bichos, cuja instrumentação foi desenvolvida entre

marimbau, flauta, violino, tambor e ganzá.

Figura 48. O Homem da vaca e o poder da fortuna. 
Fragmento. Manuscrito. A troca dos bichos. Arquivo pessoal Antonio Nóbrega.

No caminho para casa, Simão encontra dois homens ricos negociando troca, aproxima-se

deles e conta suas trocas. Curiosos de sua história, os negociantes  não depositam confiança de que

a  mulher  de  Simão  ia  receber  bem  toda  aquela  troca,  então  apostam  dez  contos  de  reis.  O

combinado era que, se a mulher, após ouvir toda  história da troca, continuasse com Simão, ele

levaria o pão, seus dez mil réis e mais os dez contos de réis. Caso contrário, entregaria a mulher e os

dez mil réis. Toda cena, chamada na última parte instrumental de  Ironia ao Rico, segue com um

mote  no violino  que passa  a  ser  distribuído para  a  viola  sertaneja,  violão  e   flauta,  com uma

marcação rítmica no tambor. 

Figura 49. O Homem da vaca e o poder da fortuna. Fragmento. 
Manuscrito. Ironia ao Rico. Arquivo pessoal Antonio Nóbrega. 
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A situação da Ironia ao Rico, na cena do cordel, acontece da seguinte forma:

No casebre de joaquim 
estava a mulher sentada
com os 10 filhos ao redor
bem na porta da entrada
quando Joaquim foi chegando
perguntou ela animada:

 –  Meu velho quedê a vaca
trocou por lá ou vendeu?
fez bom negócio negrinho?
teve bom ganho ou perdeu?
Joaquim disse: minha velha
vou contar o que se deu.

Sai daqui com a vaca 
já bem perto da cidade
encontrei um cidadão 
com um burro de qualidade
 troquei a vaca no burro 
com a maior facilidade

Muito bem meu maridinho
um burro serve demais
carrega carga e também
toda viagem se faz
onde você deixou ele?
 quando é que você traz?

– Não minha velha o burrinho
 eu fui com ele pra feira
adiante encontrei um homem
com uma cabra de primeira
troquei o burro na cabra
nova bonita e leiteira:

–  ah! meu velho você fez
 um negócio que convem
quando você trouxer ela
não vai chorar mais ninguém
porque com o leite dela 
os meninos passam bem

– É mulher porem a cabra
agora está sem cabrito

e mesmo encontrei um homem
com um galo muito bonito
troquei a cabra no galo
por ser raça do Egito:

– Está muito bem meu velho
você acertou agora
que um galo bom no terreiro
só vem nos trazer melhora
quando se for madrugar
o galo acorda na hora

E porque não trouxe logo
o bichinho pra eu ver?
Joaquim Simão disse: nada
espere que vou dizer
o resultado do galo
pra minha velha saber.

Segui com ele no braço
cheguei na rua dei fé
de um homem com um pão
do tamanho de um jacaré
troquei o galo no pão
pra nós tomar café

–  Sim meu velho este negocio
foi o melhor que já fez
que está tudo com fome
e sendo assim desta vez
já vai tudo encher o bucho
de café com pão francez

Se trouxe o pão me dê logo
que vou fazer o café
Joaquim lhe deu o pacote
e o povo ficou de pé
dizendo o homem da aposta
– já viu mulher o que é?

Um compaheiro lhe disse:
– tá vendo meu camarada
perdeu seus dez contos agora
ou aposta dura danada

pra você ver o que é
uma mulher conformada 

– É verdade disse o homem
ou mulher besta danada
perdí dez contos por causa
dessa velha abilolada
Joaquim bem que me disse
que a infeliz é conformada.

Ali passou o dinheiro
Quinca disse: muito bem
minha velha nós agora
vamos ser ricos também
bem que eu disse que a fortuna
quando quer proteger vem.

Saiu o homem da aposta
blasfemando e dando figa
dizendo: áh mulher danada
o satanaz te persiga
e Joaquim gritou da porta:
– se quer mais aposta diga

Desse dia por diante
Joaquim Simão controulou-se
comprou terra fez morada
e a trabalhar destinou-se
com uma grande fazenda
em poucos anos achou se.

A pobreza desertou
e a fortuna fez barraca
bem na porta da fazenda
Joaquim pôs uma placa 
que o povo passando lia:
– Fazenda << Homem da Vaca >>

E o boiadeiro que deu 
a vaquinha de presente
com muitos tempos depois
passou por lá novamente
e sabendo da história
quase morre de contente...

Trata-se de um cordel cômico, porém, apresenta uma visão de crítica social, cuja fortuna

encontra-se nos valores morais. O Homem da vaca e o poder da fortuna faz a ligação com a capa do

elepê, cuja gravura –  O triunfo da virtude sobre o demônio –  pode ser representado como a luta

dos mais humildes com os poderosos, ou entre “Deus e o Diabo” etc. 
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No cordel,  a   fortuna de Simão é revelada pelo amor,  confiança e  reciprocidade de sua

mulher.  Essa atitude pode ser traduzida na forma de alegoria,  através do dito corrente entre os

caboclos: Quem compra caipira por bobo, perde dinheiro.282   

A heráldica na composição musical é a  manifestação do cordel em imagens através das

cenas (Abertura, Preguiça, Troca dos Bichos,  Ironia ao Rico). Diferente das peças do universo da

cantoria,  cujo  brasão  aparece  através  dos  emblemas  nas  formas  dos  cantares  enquanto  motivo

melódico, como no caso do Repente, Improviso,  Mourão etc, em o Homem da vaca e o poder da

fortuna,  a criação de Antonio Madureira privilegiou a composição a serviço da teatralização. A

representação do barroco sertanejo se apresenta na jocosidade, na dialética entre pobreza e riqueza,

miséria  e  fortuna,  musicalmente  expressa  através  dos  timbres  em pequenos  quadros,  pulsação

rítmica em compassos híbridos e mescla de modos. Com essa atitude, a seu modo, o compositor  fez

sua correspondência com a História do Soldado.  

Figura 50. O triunfo da virtude sobre o demônio. Gilvan Samico.
Detalhe da capa do LP Aralume. Arquivo pessoal Antonio Madureira.

282. Dona Francisa, professora aposentada das escolas rurais do município de Pilar do Sul-SP, utilizava como recurso
de ensino versos e quadras da tradição oral. A expressão “Quem compra caipira por bobo, perde dinheiro” ela trouxe
em entrevista concedida ao Ponto de Cultura de Pilar do Sul, em 2007, disponível em https://www.youtube.com/watch?
v=V6oR6WzCVM8 acesso em 04/06/2017. 
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4.14 Sanfona Lancinante

Considerado  e  reconhecido  como  o  “Rei  do  Baião”,  Luiz  Gonzaga  expressou  em suas

canções o timbre da sanfona. Sua produção trouxe uma visão de nordeste que elegeu o chamado

“baião”, conforme obeservou Antonio Risério: “ao qual imprimiu uma batida regular e para o qual

estabeleceu  um  desenho  sonoro  à  base  de  sanfona,  zabumba  e  triângulo,  em  substituição  ao

tradicional trio de viola, rabeca e pandeiro.” A inserção de sua música se caracterizou de início com

essa timbragem na MPB, “com vistas ao nascente mercado nacional de discos”.283 Trata-se de uma

produção musical que se tornou referencial para muitas gerações de músicos, sobretudo sanfoneiros.

Câmara Cascudo identificou que entre os cantadores sertanejos do repente,  o “baião” não é

canto e nem dança: “É apenas uma breve introdução instrumental, executada antes do 'desafio',

antes do debate vocal entre os dois cantadores”.284

Na  formação  instrumental  do  Quinteto  Armorial,  a  sanfona  não  esteve  presente  como

instrumento, apenas como referência simbólica. Mais próximo de Ariano Suassuna e por sua ligação

ao universo sertanejo identificado por Câmara Cascudo, o instrumento, reconhecido e notabilizado

pelas  mãos  de  Luiz  Gonzaga,  não  pôde fazer  parte  da  formação do grupo,  sobretudo  por  sua

vinculação com a MPB. 

Antonio Madureira apreciava a sonoridade do instrumento, mas diante da impossibilidade da

presença desse instrumento no conjunto, ele aparece de forma enigmática através da composição

Lancinante, sobrepondo a tessitura dos timbres da viola sertaneja, violão, marimbau e rabeca como

emblema da sanfona no desenvolvimento da peça, conforme nos relatou:

De  certa  forma  eu  estava  querendo  trazer  a  pegada  do  acordeon  pro  grupo,
entendeu!? Fazer essa [Cantarola a introdução]. Era trazer essa sonoridade, essa
marcação que o acordeon fazia, e Ariano resistia muito em colocar acordeon. Eu
achava que iria acrescentar muito, mas ele achava que era um instrumento muito
desgastado na MPB. É verdade que a gente não iria empregar como ele é tocado na
MPB. Ele  iria  ser  tocado de outra  forma,  não é!  Mas ele  sempre preferiu não
colocar pra não puxar a música pra outra estética. Mas no Lancinante a intenção
era estar presente. E o mesmo tema na primeira parte ele é menor e depois maior,
não é!285  

No manuscrito da peça composta para Orquestra Romançal Brasileira, encontramos todas as

ideias do arranjo para o Quinteto Armorial. A introdução foi organizada em compasso quaternário,

com a soma das tessituras dos instrumentos de cordas imitando a sanfona, que, a partir de uma

fórmula rítmica com semicolcheias que vão se deslocando em quiálteras286, resulta em uma massa

283. RISÉRIO, Antônio. O solo da sanfona: contextos do rei do baião. Dossiê Música Brasileira nº 40. Revista USP
Dezembro/ Janeiro e Fevereiro / 1990.
284 Apud, Ibidem. 
285. MADUREIRA, Antônio. Entrevista por Francisco Andrade. Recife, janeiro de 2015.
286. Quiálteras são usadas para dividir as notas em proporções diferentes daquela definida pela fórmula de compasso. 
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sonora que se repete na primeira exposição do tema principal, criado livremente para a flauta. Essa

ideia  rítmica  e  lancinante,  que  “imita”  a  “sanfona”,   podemos  observar  através  da  notação do

violino, que segue:

Figura 51. Lancinante. Manuscrito: detalhe da primeira seção do violino. 
Orquestra Romançal Brasileira. Fundo Zoca Madureira 

Madureira  nos  contou  que  a  inspiração  lhe  veio  através  dos  emblemas  rítmicos  das

quiálteras presente no universo musical do choro brasileiro. Essa fórmula, somada à transposição da

sanfona, resulta nos dois emblemas que encontrou para formar o brasão da composição considerada

por ele como  enigmática.

.

Figura 52 Lancinante. Manuscrito: Grade. De 15 de setembro de 1975. 
Orquestra Romançal Brasileira. Fundo Zoca Madureira 
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4.15 Solo de viola em Improviso

Improviso, ao lado do Repente formam as primeiras experiências composicionais de Antonio

Madureira, quando começou a criar para o movimento armorial, em 1971. Foi a primeira e única

peça solo que ele escreveu para viola sertaneja, integrando a segunda faixa do lado A do elepê

Aralume. 

O improviso, no universo da cantoria, é a habilidade do cantador de improvisar versos de

repente,  cujo  tema  pode  variar  obedecendo  às  formas  dos  cantares.  O  núcleo  da  composição

Improviso  trouxe  o  emblema  do  Martelo  Agalopado287 como motivo  central,  em que  todas  as

insígnias  aparecem em função desse motivo:

Figura 53. Improviso. Emblema martelo agalopado. Transcrição de Antonio Madureira.

287.“O  gabinete,  ou  martelo  agalopado,  é  a  décima,  em  versos  compridos,  salientando  a  sonoridade  das  rimas,
repontando pelo cascatear do descante. Supera os demais gêneros, para igualar-se à  glosa, pela opulência verbal, na
consonância e no estilo. Seu clima é o desafio.” F. COUTINHO FILHO. Violas e Repentes. op. cit., p. 48 
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O Martelo agalopado de Madureira evoca a entonação dos cantares em versos organizados

em  décima  ou  dez  pés,  também  encontrados  na  Literatura  de  Cordel.  No  motivo  central  da

composição, os “versos” aparecem a cada dois compassos, sendo a “décima” organizada em vinte

compassos, conforme a figura acima.

Câmara Cascudo assinalou que o “Martelo” de dez pés: “É o tipo-maior, a grande arma do

desafio. Cantador que resiste ao embate está consagrado. Pela sua imponência é a sedução de todos

os  cantadores.  Não  há  peleja  em  que  o  martelo-de-dez-pés  não  apareça,  melhor  ou  pior

manejado”.288 

Apresentado o tema do  Martelo  agalopado, a  peça  traz  outro emblema do universo  da

cantoria,  o baião no toque da viola que antecede o próprio desafio: 

Figura 54 Improviso. Emblema baião. Transcrição de Antonio Madureira.

288. “Pedro Jaime Martelo (1665-1727), professor de Literatura na Universidade de Bolonha, diplomata e político,
inventou os 'versos martelianos' ou simplesmente 'martelos'. Eram de doze sílabas, com rimas emparelhadas. Esse tipo
de 'alexandrino' nunca foi conhecido na poesia tradicional do Brasil. Ficou a denominação cuja origem erudita é visível
em sua ligação  clássica com os poetas  portugueses  do século XVII.” CASCUDO,  Luis  da Camara.  Vaqueiros e
cantadores. op. cit., p. 24.  
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O  ponto  alto  da  composição  acontece  onde  o  emblema  do  “desafio”  aparece  no

contraponteio da viola, através da seguinte notação: 

 Figura 55 Improviso. Emblema do desafio. Transcrição de Antonio Madureira. 

A imponência do  desafio resulta no efeito virtuosístico da peça, exigindo do intérprete o

pleno domínio técnico do instrumento; da mesma maneira como o cantador busca a precisão e o

domínio  das  formas,  e  habilidade  de  se manter  firme no improviso  do  desafio.  Nesse sentido,

também almeja o escritor na peleja do cordel. 

Improviso, composição que o jovem Antônio Madureira criou aos vinte dois anos de idade,

abriu um horizonte de possibilidades para a criação da música de viola brasileira no cenário da

música instrumental. Uma correspondência dessa peça encontra-se na composição  Armorial  e, no

arranjo de Asa Branca, ambos do mestre violeiro Ivan Vilela.289 

289. VILELA, Ivan. CD Paisagens. 1999.
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4.16  Heráldica: um mosaico da música do nordeste em quatro elepês 

Do Romance ao Galope Nordestino e Aralume são discos irmãos. Por meio da notação de

um barroco sertanejo, trouxeram as insígnias que formaram o brasão e o timbre do material sonoro

das primeiras experiências e dos arranjos que nortearam as composições. O recurso do contraponto,

os  cânones,  ostinatos,  e  as  modificações  de  texturas  eram as  ferramentas  composicionais  que

possibilitaram apresentar uma linguagem musical organizada, a partir dos emblemas da “heráldica”

ou da arte do “povo”.

Essa música, composta através de seções que formavam pequenos quadros emblemas, do

universo  da  cantoria  (com suas  formas  de  repente),  ternos  de  pífanos  e  rabecas,  folguedos  e

bailados, foi proporcionada pelo ambiente da Orquestra Romançal Brasileira. Resultou a relação

entre  o profano e  o sagrado “contraditório  e  totalizante”,  com seus  compassos  híbridos  e,  por

consequência, fazendo uma correspondência com Stravinsky, Bártok... por meio de uma concepção

erudita.

Os  elepês  seguintes,  Quinteto  Armorial  (1978)  e  Sete  Flechas  (1980),  revelaram  a

polivalência instrumental de seus intérpretes criadores, integrando novos timbres e a chegada de

novos  emblemas,  se  aproximando  mais  da  musicalidade  próxima  do  litoral  e  da  matriz  afro-

brasileira.  Considerada  por  Suassuna como a manifestação de  um “Romantismo Litorâneo”,  se

contrapunha ao “Clacissismo Sertanejo”,  com a presença do  maracatu,  caboclinhos,  frevo, e os

espetáculos populares como o Romance da Nau Catarineta. 

Em  A Terra e o Homem no Nordeste, Manuel Correia de Andrade apresentou o conceito de

mosaico regional como proposta, para identificar as inúmeras diferenciações internas que formam a

atividade humana nos quadros paisagísticos do nordeste brasileiro. Ao se debruçar sobre o estudo

do  homem prático que moureja a terra das micro regiões, (Mata, Agreste e Sertão) desconstruiu

uma  imagem  monolítica  da  região,  ao  constatar  a  multiplicidade  das  experiências  e  saberes

populares, aproximando-se de seu universo vivido, de seu cotidiano e da intimidade das relações de

trabalho, ou seja, buscando o ponto de vista “dos de baixo”.290

Nesse  sentido,  aproximando  o  conceito  de  mosaico  regional  da  música  produzida  pelo

Quinteto Armorial, nota-se que essa música buscou sua elaboração enquanto linguagem a partir da

experiência cultural, ou seja, buscando o ponto de vista musical “dos de baixo”. E, dessa forma, a

“heráldica” se apresentou como um mosaico da música do nordeste em quatro elepês.

290. Nos anos 1960 e 1970, o Nordeste era pouco estudado, conforme observava o historiador-geógrafo: “o Nordeste,
como o Brasil, tem sido pouco estudado e pouco pesquisado por especialistas em ciências naturais e sociais que o
tenham realmente perlustrado, observando,  trocando ideias com seus habitantes, aplicando inquéritos pacientemente,
enfim, procurando analisar e conhecer as características e os problemas regionais.” ANDRADE, Manuel Correia de. A
Terra e o Homem no Nordeste. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1964.  p.3 Em,  IUMATTI, Paulo Teixeira.  Saberes
populares no nordeste de Manuel Correia de Andrade. op. cit., p. 153-161.
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Enquanto essa música tocar,
Eu sempre estarei vivo

Ariano Sussuna 
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III PARTE

MÚSICA
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Capítulo 5                                                                                                                                          

5. QUINTETO ARMORIAL: MÚSICA CULTURAL, “ERUDITA” & “POPULAR” 

A cultura popular é uma categoria erudita.291 

As palavras cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo latino colo. Em sua forma

substantiva, cultura esteve relacionada ao cultivo, ou seja, vínculo do trabalho humano à terra, à

agri-cultura e também, ao “trabalho feito no ser humano desde a infãncia; e nesta última acepção

vertia  romanamente  o  grego  paideia”.292 Na  história  colonial  da  América  Portuguesa,  cultura

compreende um “reflexo ampliado” e contraditório no processo colonizador.293 

Em nosso tempo, a cultura ou as culturas são refletidas de múltiplas formas, por sua natureza

múltipla e híbrida. Sobre as relações entre tradição e modernidade, a cultura tradicional não foi

apagada pelo processo de industrialização dos bens simbólicos.294

No Brasil, o conceito e a distinção cultural entre música “erudita” e “popular” começou a ser

usual no início do século XX, com o advento da República.295 

De  presença  marcante  em  nossa  cultura,  a  música,  na  sociedade  brasileira,  em  sua

diversidade revela que a redução a tais categorias denotava o antagonismo dos processos culturais

de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida, que integrava o chamado “povo brasileiro”. Este,

por  sua  vez,  não  participou  efetivamente  da  formação  da  República,  implementada  de  forma

autoritária pelas elites, mais enquanto forma do que conteúdo.296 

Desse ambiente contraditório nasceu o conceito de música “popular” brasileira, ocupando

um lugar privilegiado na história sociocultural do Brasil – lugar de mediações, fusões, encontros de

diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico nacional – conforme colocou

em seus estudos o historiador Marcos Napolitano.297 

291. “Produzido como uma categoria erudita destinada a circunscrever e descrever produções e condutas situadas fora
da cultura erudita, o conceito de cultura popular tem traduzido, nas suas múltiplas e contraditórias acepções, as relações
mantidas pelos intelectuais ocidentais […] com uma alteridade cultural ainda mais difícil de ser pensada que a dos
mundos 'exóticos'. Em, CHARTIER, Roger. “Cultura Popular” : revisitando um conceito historiográfico. Tradução
de Aone-Marie Milon Oliveira. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.8, nº16, p. 179-192
292. BOSI, Alfredo. op. cit., Cap. 1. Colônia, Culto e Cultura. p. 11-64.
293. Ibidem.  “A ação colonizadora reinstaura e dialetiza as três ordens: do cultivo, do culto e da cultura” Reflexo
ampliado e contradição no processo colonizador. p. 19
294. GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. Tradução
Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa; tradução da introdução Gênese Andrade.  -  4.  ed.  6  reimp.  -  São Paulo:
EDUSP, 2013.
295.  CASTANHA,  Paulo.  Música  na América  Portuguesa.  Em, MORAES,  José  Geraldo  V.  & SALIBA,  Elias
Thomé Saliba. HISTÓRIA E MÚSICA NO BRASIL / José Geraldo Vinci de Moraes, Elias Thomé Saliba (orgs.) São
Paulo: Alameda, 2010. Categorias de música no Brasil colonial. 
296. “As palavras mágicas Liberdade, Igualdade e Fraternidade sofreram a interpretação que pareceu ajustar-se melhor
aos nossos velhos padrões patriarcais e coloniais, e as mudanças que inspiraram foram antes aparato do que substância.”
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. op. cit., Cap.7. Nossa Revolução. p.179
297. “Além disso, a música tem sido, ao menos em boa parte do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e
veículo de nossas utopias sociais. Para completar, ela conseguiu, ao menos nos últimos quarenta anos, atingir um grau
de reconhecimento cultural que encontra pucos paralelos no mundo ocidental.” NAPOLITANO, Marcos.  História &
Música – história cultural da música popular. op. cit., p.2
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A primeira  Constituição  Republicana,  de  1891,  concedeu  direito  de  voto  aos  cidadãos

“cultos” ou “eruditos” com mais de 21 anos, excluindo 95% da população representados por pobres,

analfabetos, mulheres, soldados e padres. Sobre esse ambiente político, a peça O tribofe, de Arthur

Azevedo, ironizava em verso e canção: 

Na política, há muito tribofe, 
Muito herói que não sente o que diz.
E que quer é fazer regabofe,
Muito embora padeça o país!
Quem República ao povo promete
E, mostrando-se pouco sagaz,
No poder velhos áulicos mete, faz tribofe,
Outra coisa não faz.298

Tinhorão afirmou que o conceito de “música popular” estava relacionado à palavra folklore,

fixada em 1846 pelo antiquarista William John Thoms. Sua designação era vinculada ao testemunho

de antigas  tradições  pela  “existência  de um saber  popular”,  que permaneceu vivo como tecido

cultural  através  da  memória,  sob  a  forma  de  saber  espontâneo,  cujas   “heranças  culturais

encontradas entre o povo continuariam estudadas pelos homens doutos da cidade como fenômenos

ligados apenas à gente do mundo rural” e,  por consequência:

  […] quando a  atenção  desses  estudiosos  recaía  sobre  a  música,  o  que  os
interessava era, para os germanos o Volkslied, para os anglo-saxões a folk-song, para os
franceses o chant populaire e, para os portugueses – de quem receberíamos o nome e o
conceito –, os cantos ou cantigas populares, entendidos como gêneros das populações
do campo.299  

   

Por  sua  vez,  Paulo  Castanha asseverou  que  a  colonização  transferiu  para  o  Brasil  uma

categoria  européia de música que era produzida por  músicos profissionais,  principalmente para

cortes,  teatros  e  instituições  religiosas  e  que,  a  partir  de inícios  do século  XX, começou a ser

chamada de “erudita” ou “artística”:

Essa  categoria  musical,  mais  sujeita  às  regras,  mais  dependente  de  relações
econômicas e normalmente criada pelo auxílio da escrita musical, teve, no Brasil, um
desenvolvimento  esteticamente  dependente  de  sua  evolução  na  Europa,  mas,
funcionalmente, capaz de se adaptar às circunstâncias sociais e econômicas observadas
no período colonial.300

 

No Brasil, durante o século XX, a dicotomia “popular” versus “erudito” prevaleceu mais

enquanto  paradigma  teórico  e  realidade  simbólica  de  uma visão  referencial  para  o  estudo e  a

apreciação da música praticada por “cultos” ou “eruditos”,  do que sobre um ponto de vista  da

prática musical,  onde esses conceitos são permeáveis e  fluidos,  e suas definições encontram-se

298. Apud DINIZ, André. A República Cantada: do choro ao funk, a história do Brasil através da música / André 
Diniz, Diogo Cunha. 1ª edição. - Rio de Janeiro: Zahar, 2014. A República do maxixe doido. p. 29
299. TINHORÃO, José Ramos.Cultura popular: temas e questões. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2006. 2. Definição
para a música popular. p.165
300. CASTANHA, Paulo. op. cit., p. 37-38
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polissêmicas.301  

Se  a  definição  do  conceito  de  música  “erudita”  ou  “popular”  se  apresenta  como

problemática, mais ainda é definir Música! É possível encontrar múltiplas definições de música nas

diversas tendências do pensamento ocidental, formuladas ao longo do século XX. O compositor

Luciano Bério, na intenção de encontrar uma definição, assim respondeu a essa pergunta:

“Tentar definir a música – que em todo caso não é um objeto, mas um processo
– é quase como tentar definir a poesia, ou seja: trata-se de uma operação felizmente
impossível, considerando a futilidade de querer estabelecer a fronteira entre o que é
música e o que não é, entre poesia e não-poesia. Com a diferença, porém, de que na
poesia a distinção implícita entre língua e literatura, entre língua falada e língua escrita,
torna mais fácil a definição dessa fronteira. Talvez a música seja justamente isto: a
procura  de  uma  fronteira  constantemente  deslocada.  Nos  séculos  anteriores,  por
exemplo,  a  “fronteira”  tonal  delimitava  territórios  precisos  e  profundos.  Hoje  os
territórios  são  vastíssimos,  as  fronteiras  muito  mais  móveis  e  de  natureza  diversa.
Aliás, é sequer a definição de uma fronteira perceptiva, expressiva e conceitual, mas
antes sua eliminação, ou seja: a eliminação como ação “vanguardística”. E, neste caso,
paradoxalmente, torna-se fácil responder à sua pergunta  a música é tudo aquilo que se
ouve com a intenção de ouvir música.302  

Sob um ponto  de  vista  da  História,  o  século  XX foi  “breve”  e  marcado  pela  Era dos

Extremos.  No  tocante  à  criação  musical,  o  movimento  foi  no  mesmo  sentido.  Os  tradicionais

parâmetros  musicais  sobre  os  conceitos  de  melodia,  harmonia,  ritmo  e  timbre  assumiram

características peculiares e transcendentes, onde posições “radicais e extremas” foram declaradas.

Múltiplas  tendências  se  apresentaram:  “Impressionismo,  Nacionalismo  ligado  ao  folclore,

Politonalidade,  Atonalidade,  Expressionismo,  Pontilhismo,  Serealismo,  Neoclassicismo,

Microtonalidade, Música Concreta, Música Eletrônica, Serialismo Integral, Música Aleatória, Jazz,

Minimalismo, entre outras, deram voz a diversos dialetos musicais”.303  

 O Quinteto Armorial surgiu com a proposta de criar uma música de câmara erudita a partir

das raízes populares, e assim criar uma proposta de música brasileira. Sua história de quase uma

301. “Em síntese, a história de construção do conceito de  música popular, entre o final do século XIX e durante a
primeira metade do século XX, foi um processo para o qual convergiram: a influência do romantismo como crítica às
mudanças trazidas pela modernidade; a força política e cultural do Estado Nacional; a pujança do nacionalismo no
pensamento musical que procuravam criar identidades a partir  da utopia do popular,  e a consolidação das culturas
urbanas com novos fenômenos musicais, trazidos pelos meios eletrônicos de comunicação modernos. A maneira como
essas variantes conjugaram-se, ao longo do tempo, no significado de música popular, foi assimétrica, calada e funda.
Mas, em meados do século XX, as tensões já criadas pela separação teórica entre urbano, rural e erudito, evidenciaram
o caráter  polissêmico  do  conceito  e  a  não  compatibilidade  política  entre  música  popular-folclórica  –  símbolo  de
nacionalidade – e uma música popular-internacional – símbolo de modernidade – cobertas sob o mesmo epípeto de
música popular.” Foi o que considerou o estudo de  PÉREZ GONZÁLEZ, Juliana.  Da música folclórica à música
mecânica. Uma história do conceito de <<música popular>> por intermédio de Mário de Andrade (1893-1945) .
Dissertação  de  Mestrado.  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  da  Universidade  de  São  Paulo.
Departamento de História. Área de concentração: História Social. Orientador: José Geraldo Vinci de Moraes. São Paulo,
2012. Considerações finais. p.255 
302.  BÉRIO,  Luciano.  Entrevista  sobre  a  música  contemporânea.  Entrevista  realizada  por  Rossana  Dalmonte,
Civilização Brasileira, 1981, p.7. Apud JARDIM, Gil.op.cit., As Tendências musicais do início do século XX. p.36. 
303. JARDIM, Gil.op.cit., As Tendências musicais do início do século XX. p.35. 
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década, contando inúmeros concertos e a timbragem dos quatro elepês, repercurtiu pela crítica em

torno  dessa  problemática,  da  música  “erudita”  versus  “popular”.304  Nesta  parte,  sob  um olhar

panorâmico em perspectiva dialética, elencaremos um pouco da crítica produzida na história do

conjunto e o fechamento do ciclo de sua trajetória artística. Adiante, apresentaremos o Fundo Zoca

Madureira, como o início da organização do acervo do compositor Antonio Madureira, realizado

por esta pesquisa como forma de abrir um horizonte para o estudo da música brasileira.  

 

5.1 Da condição de “milagre” ao é preciso “estudar, principalmente o português” 

Em dezembro de 1974, o elepê  Do Romance ao Galope Nordestino, gravado ao vivo, no

estúdio Eldorado, em duas sessões de cinco horas cada, e lançado em São Paulo pela Discos Marcus

Pereira, levou o Quinteto Armorial  a ser considerado o melhor conjunto de música intrumental pela

APCA.305 Em sua coluna de música popular do  Jornal do Brasil, o jornalista e musicólogo José

Ramos Tinhorão enalteceu o disco com um texto cujo título era “O Milagre do Quinteto Armorial”.

Nele, o autor considerava as 12 faixas do LP “surpreendentes pela fusão do regional no universal”.

Vislumbrou ainda,  no tema central  da composição  Rasga, de Antônio Nóbrega,  última faixa do

elepê,  “a unidade subjacente da cultura popular brasileira”,  pela  ligação do tema com a  Chula

gaúcha, recolhida e adaptada por Barbosa Lessa e Paixão Cortes. E concluiu o artigo da seguinte

maneira:

Culturalmente tão importante quanto estão sendo importante economicamente a
descoberta de petróleo da bacia de Campos, o disco Quinteto Armorial – Do Romance
ao Galope Nordestino, também deveria ser saudado em manchetes, por todos os jornais.
Porque  se  a  descoberta  de  novos  lençóis  de  petróleo  anuncia  a  perspectiva  de  um
desenvolvimento  independente  da  ''ajuda''  das  empresas  multinacionais,  a  revelação
musical do Quinteto Armorial vem mostrar que, das profundezas da criação popular,
também se pode tirar uma cultura autenticamente nacional.306

No mesmo sentido, Tárik de Souza, ao escrever sobre o disco, intitulou seu artigo de “Sem

fronteiras”. De início, notava: “Encravado na pênsil fronteira entre as músicas popular e erudita, o

Quinteto Armorial, ao contrário do que habitualmente ocorre nestes casos, agrada a uns e outros”.

Sua reflexão  destacava  os  timbres  e  suas  “interrelações”  com a  “música  ibérica  renascentista”

através da incorporação da “influência oriental dos árabes” com reflexos na “cultura nordestina”.

“Em nenhum momento do disco a combinação parece forçada ou postiça”, assinalava.307 O crítico

percebeu nas composições uma perspectiva cultural, como eixo de ligação que aproxima “uns e

outros”, estabelecendo uma síntese entre “erudito” e “popular”, ou seja, a música do conjunto como

304. Ouvir os discos em: http://solestudio.com.br/quintetoarmorial/albuns.htm Acesso em 07/12/2017
305. APCA, “Os Melhores. Os mais votados”. Jornal da Tarde, 27/12/74.
306. TINHORÃO, José Ramos. “O Milagre do Quinteto Armorial”. Jornal do Brasil. Caderno B. 10/12/1974.
307. SOUZA, Tárik de. “Sem fronteiras”. Revista Veja, 25/12/74.
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soma dessas categorias.

Caldeira Filho não fez parte do grupo dos “uns e outros”, que consideraram com entusiasmo

a música do quinteto. Após assistir a uma apresentação de lançamento do elepê, no Museu de Arte

de São Paulo (MASP), em 19 de dezembro de 1975, o crítico, em artigo assinado para o  Jornal

Estado de São Paulo, foi categórico, começando pelo título de sua matéria: “O 'Armorial' não chega

à composição”. Sua percepção sobre o concerto e a proposta do conjunto de um “som brasileiro”,

ele apresentou da seguinte forma:

O programa desenvolveu-se como uma série de “slides” sonoros, de instantâneos de
manifestações  populares.  As  características  expressivas  são  atraentes.  Situaram  o
ouvinte em um chão autêntico e fizeram-no sentir a alma da gente que nele criou tal
música  ou  ambientou  antigas  tradições  ibéricas.  Desse  ponto  de  vista  –  enquanto
flashes  sonoros  –  o  programa  agradou  integralmente  pela  originalidade,  sabor  de
novidade  do  som,  expressividade  dos  temas  e  dos  timbres,  diversidade  de  suas
combinações. Tudo decorreu em atmosfera de euforia e comunicabilidade em que a
música desempenhou realmente seu papel espiritual e humano.308 

O  crítico  reconheceu  na  música  “a  alma  da  gente”,  compreendida  “enquanto  flashes

sonoros”.  Mas,  mesmo  reconhecendo  autenticidade,  “originalidade”,  “expressividade”,

“comunicabilidade” e o “papel espiritual e humano” desempenhado através de seus intérpretes e

criadores, não conseguiu reconhecer a “composição”. Para ele, as músicas apresentadas eram como

se fossem “uma série de quadros típicos, realmente bem emoldurados”, mas que, no conjunto, não

chegavam a passar um “filme”. Não constava a “criatividade”, como “elemento essencial”, segundo

sua crítica: “aquilo que se entende por composição”. 

O  que  foi  definido  por  “composição”  era  o  que  musicalmente  pode  ser  comparado  à

“criatividade” de elaboração de um filme, ficando o quinteto apenas na moldura da imagem. Não

informando sobre qual tipo de cinematografia considerava como arte,  eis  que a crítica chegava

então ao âmago da questão, de todo exposta por Caldeira: “E não se vê como possa a ideia de

Suassuna  chegar  a  uma  'composição  renovadora'.  Renovar  o  quê,  se  não  existe  ainda  uma

'composição nordestina'?”.309 Como se por fora da produção musical do eixo Rio-São Paulo não

pudesse existir “composição” musical.

 Em março do ano seguinte, no mesmo sentido, um pouco mais lanceado, o crítico J. Jota de

Moraes assinava a matéria no  Jornal da Tarde com o título: “O Respeitável Quinteto Armorial

Precisa Estudar Principalmente o Português”.  A reflexão de Moraes tinha como ponto de partida

uma entrevista concedida pelos integrantes do  Quinteto, no dia 20 de janeiro daquele ano, a um

programa de televisão do canal 13. Considerou: “o que eles fazem em música, no fundo, é apenas

um reflexo desse não dominar sequer a linguagem oral”. Embora no corpo da matéria estivesse

308. CALDEIRA, Filho. “O 'Armorial' não chega à composição”. Jornal O Estado de São Paulo. 25/12/1974.
309. Ibidem.
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presente  a  imagem da  capa  do  elepê  com  Alexandrino  e  o  pássaro  de  fogo,  Moraes  não  fez

referência específica a nenhuma faixa do disco, a nenhuma composição ou performance e sintetizou

seu pensamento da seguinte forma: "Antes o Quinteto Armorial tivesse optado pela música européia

convencional.  Assim,  pelo  menos  não  tocaria  baião  pensando  que  é  música  erudita,  e  seus

integrantes não cometeriam tantos erros de português para explicar esse disparate num programa de

tevê."310 Sua  crítica  ia  mais  de  encontro  ao  texto  da  contra-capa  do  elepê,  escrito  por  Ariano

Suassuna, do que propriamente a uma reflexão da escuta.

Ivan  Vilela,  ao  estudar  a maneira  de  tocar  do  caipira,  e  reconhecendo  a  musicalidade

daquele  universo,  que  podemos  considerar  próxima  à  do  Quinteto  Armorial  no  que  tange  ao

tratamento diferenciado dos recursos sonoros, nos trouxe a compreensão de que “o olhar único,

etnocêntrico,  definido pelo ensino e pela cultura normatizada das classes dominantes acaba por

delinear os valores estéticos a serem utilizados por todos.311

Na crítica de Moraes e Caldeira, não se reconhece a música por não estar enquadrada dentro

dos “padrões” convencionais  estabelecidos  por  uma escuta “erudita”,  orientada pela  sonoridade

temperada da “música européia convencional” para se chegar à “composição”. A música armorial

do  quinteto,  conforme  perceberam  Tinhorão  e  Tárik  de  Souza,  utilizava  recursos  sonoros

diferenciados, cujos timbres e texturas não eram encontrados naquilo que se convencionou chamar

de música “erudita” ou “popular”.312 São características também observadas por Ivan Vilela, em

relação à música caipira.313

5.2 Sobre a nona bemol do Ponteado à Marcha Caminheira 

Em fevereiro de 1976, o Quinteto Armorial realizava a sua primeira viagem à Argentina,

para um concerto em Buenos Aires e participação no XVI Festival Nacional de Folklore de Cosquín

e no Centro de Arte y Comunicación (CAYC). Na bagagem, o grupo apresentava o repertório que

faria parte do seu segundo elepê. 

O convite  havia sido feito  pela  embaixada brasileira  de Buenos Aires,  através  do adido

cultural Antônio Carlos Athaíde. Integrou o grupo durante a viagem o poeta Marcos Acioly e o

músico brasileiro radicado na Argentina, Paulinho do Pinho. Naquela ocasião, aconteceu um fato

310. MORAES, J. Jota de. “O Respeitável Quinteto Armorial Precisa Estudar Principalmente o Português”. Jornal da
Tarde. 06/03/1975.
311. VILELA, Ivan. op. cit.,Cap. 2,  p. 76.
312.  Convenção  compreendida  como  “erudita”  por  uma  determinada  historiografia  musical,  que  estabeleceu  os
parâmetros de escuta para música “Barroca”, “Clássica”, “Romântica” e “Moderna”. E “popular” como referencial para
a chamada MPB comercial.
313. Ibidem. p. 73. Interessante de se notar, que enquanto a música caipira está mais próxima da música tonal, a música
armorial está mais ligada ao modalismo. Assim, se de um ponto de vista sonoro, através dos timbres e texturas, elas se
aproximam, de um ponto de vista harmônico elas se distanciam. 
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curioso. Durante um jantar, Paulinho do Pinho, que havia tido formação musical acadêmica no Rio

Grande do Sul, observou que no Ponteado de Antônio Madureira: “um acorde com sétima e nona

menor (estando na tonalidade de ré maior) e passando para um lá com sétima, retornando, então,

para a tônica, contrariava frontalmente a estética armorial”.314 

Figura 56. ZM 54. Quinteto Armorial. Viagem para o Festival de Cosquín na Argentina. 
Da esquerda para direita, sentados: Marcos Acioly, Paulinho do Pinho e Edilson Cabral. 

Em pé: Nóbrega, Egildo, Antônio Carlos Athaíde, Fernando Torres e Madureira.
“Acervo Joaquim Nabuco”  

A questão logo se transformou em um debate acalorado, como se na música “armorial” não

pudesse existir  um acorde “dissonante”;  a  discussão resultou em artigo para a  revista  do setor

cultural da embaixada, publicado por Athaíde. No calor da controvérsia, chegaram a considerar que

a música não deveria estar no próximo elepê, pois Antonio Madureira havia “errado” em colocar

aquele acorde, e indagavam: 

–  Pero, al fin, qué viene a ser exactamente el arte armorial?
Antonio José Madureira, el principal compositor del Quinteto, autor de la mayoría de
los arreglos, tiene la simplicidad y la agudeza de los verdaderos talentos.
Para responder a una pregunta de ese orden, según él, sería necesario escribir otros
tantos “La Piedra del Reino”, como hizo Ariano Suassuna.315 

314.  Antônio José Madureira y el Movimiento Armorial. Revista Brasil/Cultura. Editado por el Sector Cultural y de
Difusión de la Embajada del Brasil en Buenos Aires. Março de 1976. p. 11-13. Fundo Zoca Madureira.
315. Ibidem. 
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Figura 57. Ponteado. Manuscrito. Fragmento da parte do violão. Revista Brasil/Cultura. 
Editado por el Sector Cultural y de Difusión de la Embajada del Brasil en Buenos Aires. Março de 1976.

 Fundo Zoca Madureira.

Figura 58. Madureira tocando viola. Revista Brasil/Cultura.
 Editado por el Sector Cultural y de Difusión de la Embajada del Brasil en Buenos Aires. Março de 1976. 

Fundo Zoca Madureira. 
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O acorde com a nona bemol também implicou na discussão do lugar da categoria de música

“erudita”, para se definir a música armorial, termo que incomodava Antonio Madureira pela carga

simbólica de superioridade em relação à música do “povo”. Em meio a toda discussão, então propôs

– Por qué no simplemente música?316 

No mês seguinte, o Quinteto Armorial retornava pela segunda vez à cidade de São Paulo,

com o objetivo de gravar seu segundo elepê – Aralume. Este foi gravado então ao vivo, no estúdio

Vice-versa, em três sessões de seis horas cada. 

Uma noite fria de garoa fina, do sábado de 27 de março, marcou a chegada do grupo na

cidade,  com um concerto memorável  no Teatro Universitário Católico – TUCA – da Pontifícia

Universidade Católica (PUC), para uma platéia de mais de mil e duzentos jovens, em sua maioria

estudantes  universitários.  O  jornalista  José  Neumanne  Pinto  foi  um dos  jovens  que  estiveram

presentes e relatou sua impressão sobre aquele acontecimento, em matéria assinada – “A marcha

caminheira do Quinteto Armorial” –  para o jornal do Brasil. Segundo o relato de Neumanne, além

dos mil e duzentos lugares ocupados, incluindo o chão dos corredores e as pessoas em pé na parte

posterior às cadeiras da platéia, ainda ficaram para fora trinta pessoas. O violonista Edilson Eulálio

Cabral relatou o acontecimento ao jornalista dessa forma:

 Só havíamos vindo a São Paulo uma vez antes, para gravar nosso primeiro
disco,  também pela  Marcus  Pereira,  e  fazer  algumas apresentações esporádicas em
programas das TV's Cultura (Canal 2) e Bandeirantes (Canal 13) e, no Movimento
Mário de Andrade, de graça, no Teatro Municipal. Éramos conhecidos apenas por esses
espetáculos e pelo disco, que teve pouca divulgação. Não esperávamos em São Paulo
esse público e essa receptividade toda.317

Havia uma efervescência cultural no ambiente universitário, uma resistência à ditadura e ao

capitalismo selvagem que disseminava a ideologia 64 em uma sociedade que embarcava em um

estilo de vida de consumo. Nas universidades, em sua maioria frequentada por jovens de “classe

média”, existia uma atitude de combate ao sistema, às injustiças sociais, um sentimento de “utopia

revolucionária”, uma vontade de transformação dos seres humanos para mudar a História. Existia

uma percepção de pertencimento à vida e uma visão idealizada “de um autêntico homem do povo,

com  raízes  rurais,  do  Coração  do  Brasil”.  Esse  espectro  da  vida  intelectual  foi  notado  pelo

sociólogo Marcelo Ridente como permeado por um  romantismo revolucionário; em seu trabalho

procurou “compreender as lutas políticas e culturais” da transição dos anos 1960 e 1970.318  

 A matéria  de  Neumanne  trazia  um relato  da  atmosfera  do  concerto,  com os  músicos

316. Ibidem
317. Relato de Edilson Eulálio Cabral para o jornalista José Neumanne Pinto, em “A marcha caminheira do Quinteto
Armorial”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31/03/1976 
318. RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. - 2. ed. rev. e
ampl. - São Paulo : Editora Unesp, 2014. Revolta e Melancolia, raízes e desenvolvimento. p.8
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dispostos em semi-círculo no palco e Antônio Nóbrega apresentando as composições e a trajetória

do grupo. A composição  Chamada e Marcha Caminheira, de Egildo Vieira do Nascimento, que

inspirou o título da matéria, “narra a caminhada das bandas de pífanos do interior do nordeste até

uma festa  em que vão tocar.  Nessa caminhada,  vão pedindo dinheiro  e  cantando.  Essa canção

encerra o concerto do quinteto e teve de ser repetida, sob aplausos insistentes e muito entusiasmo do

público”.319 A percepção da reportagem, sob a ótica do “popular” e do “erudito”, acontecia através

de  uma mediação simbólica da  “cultura  popular  autêntica”,  por  meio  do repertório  musical  do

quinteto,  apresentado para um público universitário de “classe média”,  participativo e cheio de

juventude.

5.3 Toque de marimbau e orquestra no Mercado Municipal: “osso” ou “filé mignon”?

O  ano  de  1977  continuava  com  as  viagens  de  divulgação  do  elepê  Aralume, e  com

assinatura do contrato de Antônio Madureira com a Discos Marcus Pereira, para a realização do que

viriam a  ser  os  dois  últimos  elepês  do  quinteto.  Celebrado  em 15 março,  o  contrato  previa  a

realização do projeto, em 24 meses, a contar daquela data, com a possibilidade de prorrogação por

mais um ano.  

Ao mesmo tempo, o ano se iniciava com o desafio da Orquestra Romançal Brasileira320 em

preparar o concerto Toque para Marimbau e Orquestra. No começo do projeto, um jornal de grande

circulação do Recife  ficou  interessado  em patrocinar  uma estréia  do  concerto  no  Teatro  Santa

Isabel;  porém,  desembarcou  de  apoiar  a  missão,  após  ser  informado  de  que  se  tratava  de  um

concerto onde o marimbau seria o instrumento solista.321

Antúlio Madureira, irmão mais novo de Antonio Madureira, com apenas vinte anos, foi o

solista convidado para tocar marimbau no projeto do concerto e na gravação do único disco da

Romançal, cujo registro integrou o terceiro elepê do Quinteto Armorial. Sobre o significado de tocar

marimbau nos anos 1970, ele memoriou na ocasião em que ministrou uma “Aula de Mestre”, na

Fundação Cultural Ema Klabin, em 18 de setembro de 2013: 

Quando meu irmão que era o maestro me disse – você qué tocá o marimbau?
Porque nenhum músico queria tocar, por ser um instrumento de lata e tal, eles tinham
vergonha de tocar esse instrumento enquanto outros tocavam violino e tal. Aí eu disse,
eu quero, estava doido pra entrar no time né!? Quero entrar no jogo nem que seja como
gandula não é!?322

319. NEUMANNE PINTO. José. op. cit.
320. Sobre Orrquestra Romançal Brasileira conferir Parte I  
321. No período em que estivemos organizando o Fundo Zoca Madureira, na casa do compositor,  ao manusear as
partituras desse concerto, preservado integralmente em seus dois primeiros movimentos, Madureira nos contou sobre o
preconceito que existia por parte das elites em torno da sonoridade desse instrumento, pela associação ao berimbau de
lata dos mais humildes. Neste sentido, possíveis patrocinadores não se interessaram pela missão.  
322.  MADUREIRA,  Antúlio.  “Aula de Mestre”.  Fundação Cultural Ema Klabin. São Paulo, 18 de setembro de
2013.
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O fato é que Antúlio Madureira, a partir daquela experiência, seguiu trajetória artística e

hoje circula o mundo como músico, compositor e artesão, tocando vários instrumentos criados por

ele, fora dos padrões convencionais, dentre eles o marimbau, mais próximo do formato do berimbau

de lata dos tocadores do Crato. Ainda sobre aquele contexto, perguntei como foi o processo de

gravação do concerto e o significado daquela experiência para sua trajetória enquanto músico:

Quando eu comecei a ser um músico profissional, não é!? e nem sabia direito
música, eu já estava lá, não é!? Aí eu estudei com todo o carinho. Os outros ficavam
com vergonha de tocar marimbau, de tocar pandeiro. Tocar pandeiro, uns anos atrás era
negócio de  embolador,  como  maracatu  era símbolo de uma pessoa que estava mau
vestida, não é!? – Pô! Essa mulher tá parecendo que estava no maracatu, porque não
estava bem vestida, diziam as pessoas.  [risos da plateia] Era um preconceito muito
grande nisso. Tocar pandeiro era a mesma coisa. Cara que tocava pandeiro era meio
ralé, não é!? Não era um músico, não existia isso. Como bailarino. Bailarino tinha que
ser de academia, senão não era bailarino. Se você dançasse  frevo,  xaxado,  capoeira,
você era qualquer coisa, menos bailarino. Então, isso no final da década de 70, é que os
organizadores de festivais começaram a quebrar mais esse preconceito, de que dança
popular também era balé, e marimbau também é instrumento, e pandeiro também é
instrumento  de  percussão.  Nas  orquestras  os  pandeiros  eram  as  pandeirolas,  não
exitiam os pandeiros de couro como os emboladores tocavam antigamente. […] você
vê que a música de Lenine ganhou projeção no momento em que utilizou os elementos
culturais do nordeste...323

O relato  de Antúlio  denota  o ambiente  de tensão que  existia  na sociedade brasileira  na

polarização entre as práticas consideradas “populares” e “eruditas”. O projeto do concerto  Toque

para  marimbau  e  orquestra  foi  um  dos  maiores  desafios  do  movimento  armorial  em  termos

musicais,  por confrontar  esse paradigma de que música “erudita”,  de “concerto”,  se realiza em

Teatro, com instrumentos “afinados” e “temperados”, com um público “culto” etc.

O fato de não terem conquistado o apoio para realização no Teatro Santa Isabel resultou na

motivação para levar a estréia do concerto para a praça pública. O anúncio chegava em sete de

setembro, através da matéria do jornal Diário de Pernambuco, informando a data do dia dez, às 10

horas da manhã, convidando a população para comparecer ao Pátio do Mercado Municipal São

José.324  Toque para marimbau e Orquestra  foi elaborado com três movimentos (I  – ''Galope à

Beira-Mar'', II – ''Bendito de Romeiros'', III – ''Marcha Rural''), a partir de três toques de berimbau

de  lata  por  Severino  Batista,  tocador  das  ruas  do  Crato.  A palavra  Toque  substituiu  a  palavra

concerto por estar “bem mais próxima da maneira que nossos artistas populares utilizavam para

denominar suas apresentações”, declarou Antonio Madureira à imprensa.325 

A orquestra, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura da cidade do Recife, contou com

323. Ibidem. Itálicos  nossos para destacar  as  vozes culturais  que agregam musicalidade em seu saberes e práticas
culturais.  O que, do ponto de vista armorial  ou romançal,  podem ser considerados como emblemas que formam a
heráldica.
324. Jornal Diário de Pernambuco. “Orquestra Romançal se apresenta no sábado no  Pátio do Mercado Municipal de
São José”. 07/09/1977
325. Ibidem
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um público de cerca de mil pessoas, conforme informou o Jornal do Comércio em matéria do dia

seguinte. A apresentação do evento ficou por conta dos convidados de Ariano Suassuna: “Evaristo,

– uma figura que atua como camelô no Patio do Mercado, há cerca de mais de 49 anos, com 'Mino',

'José Olho de Gato' e 'Borrachinha', estes últimos folhetistas e cantadores da literatura de cordel”.326

O jornal realizou uma entrevista com as pessoas que assistiam ao concerto, e expressavam

sua opinão sobre o acontecimento. O servente João Bezerra “frisou que estava sendo uma beleza a

apresentação.  Esperava,  no  entanto,  que  não  fosse  só  aquela  vez,  que  muitas  outras  fossem

realizadas, não só no mercado, mas nas praças de subúrbios, para que toda população, que não tem

dinheiro, para usufruir da boa música, sem nada gastar”.327

Durante a execução do Toque para Marimbau e Orquestra, foi registrado um fato pitoresco,

próprio do ambiente ecumênico das feiras e mercados populares, com sol a pino sobre os músicos e

tudo  mais;  uma  senhora,  alterada  em  seu  estado  de  embriaguês,  diante  do  concerto  com  as

cadências em compassos híbridos e polirritmia, gritava para Madureira, durante sua regência –  o

senhor não vai tocar pra gente dançá? E ela dançava e ria em compasso próprio.328  

Ariano Suassuna,  quando os  músicos  participavam de  suas  aulas-espetáculo,  gostava  de

ilustrar o repertório com uma metáfora que ele atribuía ao compositor Capiba. Dizia: As pessoas

gostam de dar osso para os seus cachorros, porém, experimentem dar filé mignon e um osso para o

seu cachorro e observe o que ele vai escolher! Certamente será o filé mignon. O cachorro gosta de

osso por falta de opção.329   

A experiência  musical  do marimbau no pátio  do Mercado Municipal  São José era  uma

amostragem do armorial  para aproximar o “povo” da sua própria  cultura,  considerada por  eles

“erudita”,  e  também uma mostra  de  como era  distante  a  realidade  simbólica  entre  “erudito”  e

“popular” na sociedade brasileira, ou seja, “osso” para o “povo” e “filé mignon” para as “elites”.

Figura 59. Toque para marimbau e orquestra. Tema Galope. Baseado no Toque de Severino Batista.
Fragmento do 1º Movimento. Manuscrito de 26/04/1977. Fundo Zoca Madureira

326. Jornal do Comércio. “Romançal se exibe no Pátio do mercado”. Recife, 11/09/1977
327. Ibidem.
328. Acontecimento recordado por Antonio Madureira durante o período da organização do Fundo Zoca Madureira.
329. É o que recordo de memória de uma aula espetáculo do professor em 16/06/2012, no Teatro Lauro Gomes em São
Bernardo – SP, quando tive a oportunidade de conhecê-lo e fazer a abertura de sua aula com o conjunto de música
instrumental Quarteto Pererê.
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Figura 60. Discos Marcus Pereira LTDA. Cessão de Direitos Sobre Interpretações Artísticas. 
Primeira página do contrato que viabilizou a gravação dos dois últimos elepês do Quinteto Armorial. 

Celebrado entre Antonio Madureira (Quinteto Armorial) e Marcus Pereira, em 15 março de 1977. 
 Fundo Zoca Madureira. Dossiê Quinteto Armorial.
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5.4 Mudanças, final de uma trajetória e a expêriencia musical na bagagem

O ano de 1978 foi marcado por muitas viagens, a gravação do terceiro elepê, a saída de

Ariano Suassuna do cargo de Secretário de Educação e Cultura da cidade do Recife, e a migração

do  Quinteto  Armorial  para  a  cidade  de  Campina  Grande,  na  Paraíba.  A Orquestra  Romançal

Brasileira, após gravar seu único elepê, em julho daquele ano, passou a ficar reduzida a um grupo

menor, transformando-se no Conjunto Romançal, passando a acompanhar o primeiro espetáculo de

Antonio Nóbrega, A Bandeira do Divino, iniciado por ele em 1976. O ano de 1978 terminava com

uma turnê pela América Latina, passando por Peru, Bolívia e Venezuela.

A tensão e o desgaste político que Ariano Suassuna vinha travando com a esfera pública em

Pernambuco, em defesa de seus ideais em torno da cultura popular, levou o professor a entrar em

contato  com  Linaldo  Cavalcanti  –  “entusiasta  das  artes  e  reitor  da  UFPB”  –,  solicitando  um

acolhimento do trabalho do quinteto junto àquela universidade, por não mais encontrar espaço de

atuação do conjunto no DEC-UFPE. Então coube ao pró-reitor de extensão, Sebastião Vieira,  a

criação do Núcleo de Extensão Cultural  (NEC)330,  na cidade de Campina Grande, vinculado ao

Centro de Humanidades da UFPB. Tal fato levou Antônio Madureira a dirigir o departamento com

um vínculo de bolsista e pesquisador do CNPQ, enquanto Fernando Barbosa, Pintassilgo e Edilson

Cabral, tomaram posse nos cargos de professores em regime de dedicação exclusiva, e Antônio

Nóbrega, em regime de vinte horas semanais. As disciplinas lecionadas foram, respectivamente,

História da Música, Flauta, Violão e Violino. 

Passados  quase  quarenta  anos  da  formação  do NEC,  merece  atenção  que  a  questão  da

música “erudita” e “popular” ainda se apresenta, no âmbito acadêmico, como problemática.  Ivan

Vilela, ao apresentar o recente dossiê música popular brasileira na usp, propõe uma reflexão sobre

o tema, como possibilidade de conhecimento para nos trazer um olhar sobre nós mesmos, sobre

nossa  história,  sobre  nossa  formação  cultural.  Nas  escolas  de  música  do  Brasil,  a  utilização

prioritária de referenciais do Conservatório de Paris e de Darmstadt fez com que o professor e

violeiro apresentasse a seguinte reflexão:

No entanto, nossas escolas de música são, na grande maioria, escolas de música
clássica europeia,  também chamada de erudita,  termo que refuto por trazer,  muitas
vezes,  uma  carga  simbólica  equivocada  de  superioridade  sobre  o  termo “popular”.
“Erudito” vem do radical latino “rus”, de onde surgem o “rude”, o “rural”, o “rústico”,
o “rupestre”. Em outras palavras, as coisas em seu estado essencial. Quando a música
começõu a ser grafada na Europa, na Idade Média, ela passou a ser “ex-rus”, daí o
termo “erudito”. Notemos que os compositores brasileiros de música clássica quase
nunca são contemplados nas faculdades que utilizam metodologias europeias.

A sistematização e o aprimoramento musical decorrentes das escritas musicais
nos são incontestes,  disso sabemos.  No entanto,  apesar  de termos muito da cultura
europeia na nossa formação, somos brasileiros, temos uma cosmologia própria e uma

330. O NEC na década de 1980 se transformou no Departamento de Artes (DART) da UFPB.
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música muito diferenciada da européia e da estadunidense.331

O fato  que  se  apresentava  em 1978  com o  Quinteto  Armorial  seguia  nesse  sentido  de

reconhecer a música brasileira como uma arte constituída de cosmologia própria. Assim, para não

causar conflito com o ambiente “erudito” do departamento de música da universidade, em João

Pessoa,  o  NEC,  com sua  proposta  mais  “popular”,  foi  criado  no  sertão.332 A possibilidade  de

trabalharem como professores e pesquisadores foi traduzida pelo grupo para a jornalista Fátima

Turci nos seguintes dizeres:  “Isso nos dá a segurança de podermos continuar nosso trabalho, caso

contrário teríamos de fazer muitas concessões”.333 Fazer concessões significava migrar para o eixo

da música comercial,  mais ligada à “cultura de massa”,  em sintonia com os padrões de escuta

oferecidos pelas gravadoras multinacionais.

Em 1979, o conjunto, através dos timbres e linguagem musical calcados na cultura popular,

contava  com o reconhecimento  da  crítica  no  Brasil  e  América  Latina,  com destaque  para  sua

proposta inovadora no cenário da música brasileira.  Naquele ano, aconteciam viagens pelo país

com apoio da Aliança Francesa, e também a gestação de seu último elepê, “Sete Flechas”, gravado

em maio do ano seguinte.

Era o fechamento de um ciclo de quase uma década de trabalho dedicado à música, em que

os desgastes da convivência e novos interesses dentro do grupo se acentuavam, em descompasso

com o  cenário  das  gravadoras  que  começavam a  iniciar  um processo  de  homogeinização  dos

padrões de escuta, anunciando o que viria a ser a década de 1980. “Contra as multinacionais, pela

música brasileira”, estampava uma matéria sobre o quinteto, no Diário da Manhã de Goiânia, em

16 de maio de 1980, trazendo como síntese da proposta do grupo o universo cultural.334 

Em 27 de julho, o Quinteto Armorial realizou sua última apresentação, no Auditório Benício

Dias, na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. O elepê Sete Felchas, de fato, nunca chegou a ser

lançado em concerto, pois aquela apresentação trazia composições da trajetória do grupo, incluindo

as músicas do último álbum.335 

Houve ainda duas participações do conjunto para cumprir agenda firmada anteriormente. A

331. VILELA, Ivan. Apresentação do dossiê música popular brasileira na usp.Revista USP. São Paulo. n. 111. p 8-
10. outubro/novembro/dezembro 2016.
332. “No reitorado do professor Linaldo estabeleceu-se convênio com o governo do estado da Paraíba, pelo interesse do
então governador Tarcísio de Miranda Burity. Injetou-se assim maciço investimento na Orquestra Sinfônica do Estado
com a contratação de músicos-professores que atuaram tanto na Orquestra Sinfônica da Paraíba quanto na UFPB. No
entanto,  as  suas  atividades  artístico-acadêmicas  concentravam-se  mais  na  capital.  Campina  Grande,  por  sua  vez,
contava com uma estrutura à sua medida: o Teatro Severino Cabral, o Departamento de Artes (DART) e o Festival de
Inverno.” QUEIROZ. op. cit., 2.1 Quinteto Armorial 2.1.2 O Legado. p. 54
333. TURCI, Fátima. “Puramente nossa é a escala maior-menor, só encontrada no Nordeste”. Suplemento Especial
de última hora. Sábado/Domingo 30 de Setembro e 1º de Outubro de 1978. Coleção “Zoca Madureira” CEHIBRA –
FUNDAJ.
334. “Contra as multinacionais, pela música brasileira”. Jornal Diário da Manhã de Goiânia. 16/05/1980
335. “Quinteto revela um nordeste armorial”. Jornal Diário de Pernambuco. 26/07/1980
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primeira, em 09 de agosto, se deu no interior do Teatro Nacional de Brasília, na ocasião da 28ª

Assembléia  dos  Delegados  da  Confederação  Mundial  de  Professores.336 A segunda,  no  dia  do

comerciário, para o Serviço Social do Comércio – SESC – no Parque 13 de maio, no Recife, em 20

de outubro de 1980, sendo esta a última aparição pública do Quinteto Armorial.337 Fato curioso, pois

acontecia após praticamente dez anos do lançamento oficial do movimento armorial. 

5.5 Fim da gravadora Marcus Pereira e a “despedida” de Ariano Suassuna 

 O ano de 1981 começava com a notícia trágica do suicídio de Marcus Pereira.

Com a morte do diretor e dono da gravadora Discos Marcus Pereira, abriu-se uma lacuna na

indústria  fonográfica  para  o  registro  da  música  brasileira  em uma  perspectiva  de  diversidade

cultural, embora um acervo significativo houvesse sido registrado ao longo da década de 1970.338  

A trajetória do Quinteto Armorial, que esteve ligada à gravadora pelo registro de seus discos,

mesmo sem gerar lucro, sempre contou com a generosidade e disposição de Aloisio Falcão339 e

Marcus Pereira para viabilizar os seus projetos fonográficos.340

A gravadora, que teve em sua história o intuito de mapear os timbres e a musicalidade do

“povo”  do  Brasil,  enfrentou  em  sua  caminhada  a  dependência  do  poderio  econômico  para

realização  dos  projetos  de  seu  catálogo,  ou  seja,  alto  custo  para  a  prensagem dos  discos,  em

detrimento das baixas vendas, com pouca circulação na grande mídia, não encontrando equilíbrio

financeiro para o custeio da gravadora. 

Em trabalho de pesquisa,  o jornalista Eduardo Magossi conta que Carolina Andrade,  ex

mulher de Marcus Pereira, assumindo a dianteira da empresa após a morte do empresário, e não

vislumbrando um horizonte para a quitação das dívidas acumuladas ao longo da década anterior,

encaminhou o catálogo da Discos Marcus Pereira da seguinte maneira:

Então,  através  de  um acordo,  a  Copacabana  absorveu  o  catálogo  da  Discos
Marcus Pereira em troca da dívida. […] A Copacabana praticamente não explorou este
catálogo que permaneceu adormecido durante toda a década de 1980. No início dos
anos  1990,  afundada  em  dívidas,  a  Copacabana  foi  vendida  para  a  distribuidora
paranaense ABW Gravações  Musicais.  Alguns  anos depois,  foi  a  vez da ABW ser
vendida para a EMI, atual proprietária do catálogo da Discos Marcus Pereira.341

 

Segundo o estudo levantado por Magossi, não houve interesse do Estado brasileiro, a partir

336. Idem. 09/08/1980
337. Idem. 19/10/1980
338. MAGOSSI, José Eduardo Gonçalves. op. cit., Cap. 2. 2.21. Um acervo sem destino. p. 92
339. Aloisio Falcão iniciou como sócio da gravadora Discos Marcus Pereira, foi uma figura chave na tarjetória do
Quinteto Armorial. Em síntese, participou da produção do primeiro elepê e abriu caminho para Antonio Madureira
apresentar o projeto do elepê  Instrumentos Populares  do Nordeste. Assim, estabeleceu a ponte e o diálogo com o
empresário Marcus Pereira, enquanto Antonio Madureira, com o conjunto. Falcão se desligou da gravadora em 1975. 
340. Idem. Cap. 2. 2.7 O Quinteto Armorial.
341. Idem. p. 93
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dos anos 1980, em preservar e apoiar a manutenção das gravadoras que estiveram mais próximas da

música em diálogo com a realidade cultural do país, e tampouco a preocupação de acolher o acervo

da Discos Marcus Pereira.  Por consequência,  hoje  a multinacional  Universal Music342 é a atual

proprietária dos fonogramas do Quinteto Armorial. 

Em 9 de agosto, Ariano Sussuna publicava no Jornal Diário de Pernambuco uma carta de

“Despedida”. Considerava que a “Cultura brasileira só podia se realizar” “dentro de uma política

que realmente se fundamentasse no Povo”. Assim, ele expressou o seu descontentamento com a

classe política:

Os líderes políticos da classe dirigente brasileira, diziam concordar comigo. Depois,
amargurado e perplexo, descobri aos pucos que, na verdade, eles não tinham nenhum
apreço nem pela Cultura nem pelo Povo brasileiro. […] 
Acertei  em algumas coisas,  e  errei  em muitas  outras.  Mas Deus sabe  que,  foi  por
ignorância ou incompetência e não por má-fé. Assim, não é que considere que não deva
mais participar: é que do ponto de vista da ação, acho que já participei suficientemente.
[…]  talvez  agora  alguns  políticos  que  verdadeiramente  amam a  Cultura  e  o  Povo
brasileiro comecem a atuar  e eu possa simplesmente apoiá-los, sem me dilacerar numa
atividade  equivocada,  com  nenhum  proveito  para  a  comunidade  a  qual  pretendia
servir.343 

A sua  retirada  representava  simbolicamente  o  “fim”  do  movimento  armorial.  Suassuna

retornaria à atividade política cultural pelas mãos de Miguel Arraes, em 1994, quando assumiria o

cargo de Secretário de Estado da Cultura de Pernambuco, retomando as aulas-espetáculo iniciadas

nos anos 1970. Antonio Madureira, então convidado do escritor para integrar a equipe da secretaria

e as aulas-espetáculo, formou o Quarteto Romançal, com a instrumentação de violão, violino, cello

e flauta.

5.6 “Sou um músico cultural”

O que ficou como significado da história do Quinteto Armorial para os seus participantes foi

a Música. Cada integrante assimilou a experiência cultural do movimento armorial,  e colheu os

frutos  daquela  proposta  em  trabalhos  musicais  que  vieram  nas  décadas  seguintes.  Em  algum

momento, a música proporcionou o reencontro entre eles, em projetos distintos. Mesmo Antônio

Nóbrega, que transcendeu sua arte unindo o universo da cantoria, teatro e dança, – com Instituto

Brincante344 que hoje é uma referência artística, traz a Música como matriz fundamental para o seu

342. Em setembro de 2012, a multinacional Universal Music comprou a gravadora EMI por US$ 1,9 bilhão. Com a
compra, a Universal passou a deter também todo o acervo da EMI, inclusive em outros países, como o Brasil. Com a
aquisição, os fonogramas da Discos Marcus Pereira passaram a ser propriedade da Universal. MAGOSSI, José Eduardo
Gonçalves. op. cit., p.161-162. Em recente conversa com o jornalista, ele nos relatou que até o momento, do catálogo da
Discos Marcus Pereira, “a Universal apenas lançou a caixa Todo tempo que eu vier, reunindo os dois discos de Cartola e
mais um terceiro que compila as faixas avulsas gravadas pelo sambista no fim dos anos 60 e início dos 70.
343. SUASSUNA, Ariano. “Despedida”. Jornal Diário de Pernambuco. 09/08/1981.
344. http://www.institutobrincante.org.br/ Acesso em 06/12/2017.
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processo de criação.

O que liga a atividade desses artistas, para além das categorias do “erudito” e do “popular”,

é  a  noção  de  pertencimento  cultural  que,  por  sua  vez,  podemos  aproximar  do  conceito  do

“enraizamento”,  estudado  e  compartilhado  entre  nós  por  Ecléa  Bosi,  a  partir  dos  trabalhos  da

filósofa francesa Simone Weil:  

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma
humana. É uma das mais  difíceis  de definir.  O ser  humano tem uma raiz  por sua
participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos
certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto
é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do ambiente. Cada
ser humano precisa ter mútiplas raízes. Precisa receber quase que a totalidade de sua
vida  moral,  intelectual,  espiritual,  por  intermédio  dos  meios  de  que  faz  parte
naturalmente.
As trocas de influências entre meios muito diferentes não são menos indispensáveis
que o enraizamento no ambiente natural. Mas um determinado meio deve receber uma
influência exterior, não como uma importação, mas como um estímulo que torne sua
própria vida mais  intensa. As importações exteriores só devem alimentar depois  de
serem  digeridas.  E  os  indivíduos  que  formam  o  meio,  só  através  dele  as  devem
receber.345

Ivan Vilela apresentou como ideia, no âmago de sua tese  Cantando a Própria História, a

reflexão do enraizamento como possibilidade de estudo para se compreender a difusão da música

do universo caipira e sua resistência cultural diante de uma sociedade capitalista de consumo, cuja

essência de suas práticas, voltadas mais ao lucro que beneficia poucos em detrimento do esforço da

maioria,  promove assim,  por  meio  da alienação do trabalho,  o  desenraizamento,  ou a  “doença

d'alma”.  Em  síntese,  seu  trabalho  aponta  que:  “pela  via  da  cultura  é  possível  que  não  nos

esqueçamos de quem sempre fomos”.346 

Em 1982, Antonio Madureira, em entrevista concedida ao Jornal Universitário da UFPE, na

matéria de título,  “Repulsa contra a música comercial”,  trazia a visão do compositor após uma

década de movimento armorial. Ele resumia sua trajetória “numa constante procura de uma música

que traduza ou que recrie e que aprofunde a experiência da música brasileira”...“e eu tomei como

uma missão na vida, de trabalhar nesse sentido”.347

Madureira  expressava a repercussão da música do Quinteto Armorial através das palavras

de uma musicóloga argentina: “no momento em que estava ouvindo aquela música, não sabia se

aquilo era uma música muito antiga, do passado do Homem, ou se era uma música do futuro do

345. Compartilhado por Ecléia Bosi nos estudos sobre Simone Weil: A Condição Operária e Outros Estudos sobre a
Opressão, 1996. O ENRAIZAMENTO 1943. p. 411. 
346. A ideia reflete o processo de industrialização no Brasil ao longo do século XX. O levante de imigração do homem
do campo, ou do “sertão” para as cidades, fazendo do “caipira” ou “sertanejo”, que em busca de trabalho, mantivesse
suas  raízes  por  meio  de  práticas  culturais,  onde  a  musicalidade  se  apresentou  como  instrumento  de  memória  e
resistência. Mesmo as gerações posteriores a esse levante, crescendo num ambiente cosmopolita, encontrou uma forma
de reenraizamento cultural, no caminho de reencontrar suas origens. VILELA, Ivan. Cantando a Própria História:
Música Caipira e Enraizamento. op. cit. 
347. “Repulsa contra a música comercial”. Jornal Universitário. UFPE. Recife, Maio de 1982.
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Homem”.  Sobre  a  relação  música  “popular”  e  “erudita”,  acrescentava:  “Essas  fronteiras,  estão

derrubadas. Eu não sei explicar assim em termos políticos, sociológicos, etc... Só sei constatar assim

no dia-a-dia”. Em síntese, ele se definiu como um “músico cultural”.348  

Gadamer  nos  trouxe  a  compreensão  de  que,  “ao  lado  da  experiência  da  filosofia,  a

experiência da arte é a mais clara advertência para que a consciência científica reconheça seus

limites”.349 

Se considerarmos a indefinição de música apresentada por Luciano Bério, no início do nosso

capítulo, em que: “a música é tudo aquilo que se ouve com a intenção de ouvir música”, podemos

concluir: quem sabe é quem recebe.   

5.7 Um acervo em construção: Fundo Zoca Madureira350 ou Considerações finais 

Ainda que sob um ponto de vista panorâmico, nossa pesquisa procurou interpretar, através

dos timbres da  Revoada à Zabumba Lanceada,  a trajetória do Quinteto Armorial. No início, por

meio do timbre de Ariano Suassuna, possibilitando a organização de uma música mais ligada às

manifestações  do  “povo”,  abrindo  uma  perspectiva  de  criação  musical  que  a  sensibilidade  de

Antonio Madureira soube traduzir e transformar em composição com seus jovens amigos músicos.

Nesse sentindo, identificamos que o contexto da formação da Orquestra Romançal Brasileira foi

fundamental para proporcionar essa experiência.

Aproximando o conceito de mosaico regional à música produzida pelo Quinteto Armorial,

nota-se que essa música buscou sua elaboração enquanto linguagem, a partir da experiência cultural

e  notação dos  emblemas  musicais  criados  pela  arte  do  “povo”.  Dessa  forma,  a  “heráldica”  se

apresentou como um mosaico da música do nordeste em quatro elepês.

A trajetória  musical  do  conjunto  Quinteto  Armorial  termina  em  1980.  Sua  música,  no

entanto, resistirá em uma travessia à margem dos interesses das multinacionais da indústria cultural,

através  de trabalhos  “independentes”,  feitos  por  seus  protagonistas  e  também por  uma geração

posterior  de  músicos  que  encontrou  naquela  proposta  um horizonte  artístico.  Nesse  sentido,  e

embora não mais como movimento coletivo, é possível pensar em uma música armorial não só

presente como ainda ressoando, enquanto proposta de um campo aberto para pesquisa e criação.

Dessa forma, por meio da escolha de timbres de instrumentos ligados à cultura popular e na

348. Ibidem
349. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Tradução de Flávio Meurer; revisão da tradução de Enio Paulo 
Giachini. 10. ed. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2008. Título original: Warheit und methode. Introdução. p. [3] 30.
350. Em arquivologia ou  arquivística,  fundo refere-se a um conjunto de  documentos, independente de sua forma ou
suporte, organicamente produzido e/ou acumulado e utilizado por um indivíduo, família ou entidade coletiva no decurso
das suas atividades e funções. Fonte disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_(arquiv%C3%ADstica) Acesso
em 06/12/2017. 
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busca de uma linguagem musical que evoca emblemas desse universo, podemos encontrar uma

correspondência da música do Quinteto Armorial em trabalhos como os dos conjuntos: Quinteto da

Paraíba, Quinteto Uirapuru, Quadro, Sagrama, Anima, Rosa Armorial, Quarteto Pererê, Quinteto

Aralume, Ivan Vilela Trio,  Pedra Lispe; assim também em outros trabalhos em que uma pesquisa

mais focada nesse propósito poderia revelar a aberutra de espaço que aquela música proporcionou

no campo da criação da música brasileira.

Diante disso, por seu vínculo cultural, consideramos o conceito de música armorial como

uma janela aberta para criação. E, sob um ponto de vista da nossa história da música, não poderia

ela  oferecer  um caminho de interpretação do Brasil,  contribuindo para  se  pensar  uma  história

cultural da música brasileira? 

Nosso  trabalho  de  pesquisa  permitiu  o  início  da  organização  do  acervo  musical  do

compositor Antonio Madureira, apelidado por seus familiares e amigos de “Zoca”. Sua obra, até

então,  encontrava-se  dispersa  em  doze  pastas  (caixa  –  arquivo).  Nessas  pastas  constavam:

manuscritos, partituras, artigos de jornais, revistas, certificados, documentos pessoais etc... de uma

trajétória de quase cinquenta anos dedicados à musica. Tudo muito desorganizado e caótico quanto

aos temas e períodos de sua produção. Dentre as pastas, havia uma com a etiqueta “Tem de tudo”.

Com auxílio do compositor e sua esposa, Cecília Didier, realizamos a abertura daquelas caixas no

período de 12 a 17 de abril de 2015, com foco na produção dos anos do Quinteto Armorial de 1971

a 1980. Trata-se de período muito curto para a pesquisa de um acervo de uma década, mas que

possibilitou iniciarmos a  organização de  três  dossiês,  quais  sejam:  1)  Documentos  Pessoais, 2)

Quinteto Armorial, 3) Orquestra Romançal Brasileira. 

Os Dossiês permitem trazer luz sobre a trajetória artística do compositor, do ponto de vista

do seu aprendizado musical, das participações na esfera pública no âmbito cultural, bem como da

atividade composicional, através dos manuscritos das obras.

1. DOSSIÊ DOCUMENTOS PESSOAIS FONTE/ANO

Declaração. Conclusão do Curso de Extensão em
Música (Violão / Teoria e Solfejo)

Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística – Centro de
Artes e Comunicação da UFPE. 05 de maio de 1969.

Carta de proposição para designação da Chefia da
Seção de Música, Teatro e Dança do DEC-UFPE. 

Pró-Reitor da UFPE. 27 de março de 1974.

Carta  de  congratulação  pela  designação  para
compor o Conselho Municipal de Cultura.

Secretaria do Conselho de Administração da UFPE. 19 de maio de
1975.

Carta  de  designação  para  compor  o  Conselho
Municipal de Cultura.

Câmara Municipal do Recife. 20 de maio de 1975.

Certificado  de  Participação  no  curso  de
“Musicologia” ministrado por Ralph Cole Waddey
e Alberto Farias Galvão.

Festival de Arte da Universidade Federal da Bahia. De 19 de julho
a 30 de julho de 1976.
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Certificado de Participação no curso de “Regência
Orquestral” ministrado por Francisco Savin.

Festival de Arte da Universidade Federal da Bahia. De 19 de julho
a 30 de julho de 1976.

Carta de Reconhecimento pela Participação no III
Encontro Nacional de Compositores.

Governo do Distrito Federal. Secretaria de Educação e Cultura. 
Fundação Cultural do Distrito Federal. 30 de Novembro de 1977

Carta  de  exoneração  das  funções  de  membro  do
Conselho Municipal de Cultura.

Prefeitura Municipal do Recife. 19 de Abril de 1978.

Declaração  de  Bolsa  de  Estudos,  concedida  pelo
DEC-UFPE,  para realizar o curso de Contraponto
e Harmonia nos idos de 1974 e 1975

Padre Jayme Cavalcante Diniz. Recife, 12 de junho de 1978.

Programa do V Congresso Nacional de Violeiros:
Homenageado Rogaciano Leite.
Membro da Comissão Organizadora.

Associação de Repentistas e Poetas Nordestinos. 
Fundação Universidade Regional do Nordeste.
UFPB.  De 07 a 10 de Setembro de 1978. 

Termo  de  Renovação  de  Contrato.  Professor
Visitante-Retide  do  Departamento  de  Artes  do
Centro de Humanidades da UFPB

Direção do Departamento de Artes do Centro de Humanidades da
UFPB. 20 de novembro de 1979.

Catálogo.  Participação  na  Mostra  Exposição  de
Música Contemporânea Brasileira.

Brazilian Embassy. Tokyo – Japão. S/data

2. DOSSIÊ QUINTETO ARMORIAL Manuscritos

LP ''Do Romance ao Galope Nordestino'' (1974) 1.  Repente – partitura para viola de arco escrita para a primeira
formação com a presença de Jarbas Maciel. A partitura encontra-
se manchada com a escrita desbotada.
2. Toré – partitura completa em bom estado de conservação, para
violino, flauta, marimbau, viola e violão.

LP ''Aralume'' (1976) 1. Aralume – partitura para flauta, em bom estado.
2.  Guerreiro –  esboço  da  peça  em  manuscrito  e  as  partes
independentes  para  flauta  e  violino,  em  bom  estado  de
conservação.
3.  Ponteado – partitura com as partes independentes para flauta,
violão e viola nordestina, em bom estado de conservação.

LP ''Quinteto Armorial'' (1978) 1.  Baque  de  Luanda –  partitura  completa  em  bom  estado  de
conservação,  para  violino,  flauta,  marimbau,  viola  e  violão.
Também  constam  as  partes  independentes  da  flauta,  violão  e
violino.
2.  Romance da Nau Catarineta – partitura da escrita do violão
completo, em bom estado.

LP ''Sete Flechas'' (1980) 1.  Xincuan – esboço para o Quinteto e as partes independentes
para  flauta,  flautim,  violino  e  violão,  em  bom  estado  de
conservação.
2.  Cocada. Manuscrito da partitura original escrita por Lourival
Oliveira. 

ARTIGOS FONTE/ANO

Antônio José Madureira y el Movimiento Armorial. Revista  Brasil/Cultura.  Editado  por  el  Sector  Cultural  y  de
Difusión de la Embajada del Brasil en Buenos Aires. Março de
1976.

Universalidade  dos  instrumentos  musicais.
Correspondência  do  Maestro  Cussy  de  Almeida
para Valdi Coutinho.

Diário de Pernambuco. Recife, 25 de agosto de 1981.

Repulsa contra música comercial. Madureira: sou
um músico cultural.

Jornal Universitário. Recife, Maio de 1982

CONTRATOS FONTE/ANO
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Cessão de Direitos sobre Interpretações Artísticas.
LP'S ''Quinteto Armorial'' (1978) & ''Sete Flechas''
(1980)

Discos Marcus Pereira LTDA. 15 de março de 1977

Adendo ao  contrato  de  Cessão  de  Direitos  sobre
Interpretações Artísticas. LP'S ''Quinteto Armorial''
(1978) & ''Sete Flechas'' (1980)

Discos Marcus Pereira LTDA. 24 de novembro de 1978

3. DOSSIÊ ORQUESTRA ROMANÇAL 
BRASILEIRA

Manuscritos

1. Aralume s/data Grade completa,  em bom estado de conservação,  para  violino,
flauta,  clarinete,  trompete,  trombone,  violão,  caixa,  viola
nordestina e bombo.

2. Guerreiro – 20/10/1975 Grade completa, em bom estado de conservação com exceção da
capa  e  1ª  página,  escrita  para  flauta,  violino,  viola,  clarinete,
trompete,  trombone,  viola  nordestina,  violão,  marimbaus,
triângulo, caixa e surdo.

3. Lancinante – 15/09/1975 Grade completa,  em bom estado  de  conservação,  para  flautas,
violinos,  viola,  clarinete,  trompete,  trombone,  viola  nordestina,
violão, marimbau e percussão. 

4. Toque para marimbau e orquestra em três 
movimentos:
1) Galope (26/04/1977); 
2) Bendito de Romeiros (15/05/1977); 
3) Marcha (s/ data)

Grade completa, em bom estado de conservação, para flautas, 
clarinete, trompete, trombone, caixa, reco-reco, matracas, 
pandeiro, pratos, bombo, marimbaus, violino, viola, viola 
nordestina e violão. O terceiro movimento necessita de 
organização das páginas e sequência da estruturação musical.

PROGRAMA DE CONCERTO FONTE/ANO

Programa de estréia Prefeitura Municipal do Recife. 18 de dezembro de 1975.

LP FONTE/ANO

Orquestra Romançal Brasileira.
Regência: Antônio José Madureira.
Capa: O Caçador de Serpentes, de Samico.
Textos de Ariano Suassuna e Antônio Madureira.

Edição da Prefeitura Municipal do Recife.
Fábrica de Discos Rozenblit LTDA. 1978

5.7.1 Os manuscritos de Antonio Nóbrega351

Durante o processo de nossa pesquisa, Antonio Nóbrega, ao final de nossa última entrevista,

trouxe uma reflexão sobre a relação música e cultura em nosso país :

[…] a relação que no Brasil o mundo cultural oficial ainda tem com o mundo popular é
muito esgarçada. É uma visão ainda assistencialista. Quando se encontra com ela é
assistencialista. O que não seria uma visão assistencialista? Criar centro de estudo e
centros de pesquisa. Por exemplo, a música que o Madureira fez, devia ter um centro
para estudar isso, e para fazer, dar continuidade, exercitar a música brasileira. A gente
não tem mecanismos. Não tem mecanismos disso na dança. 
Eu um dia desses dizia, por exemplo, numa conversa. Quantas orquestras subsidiadas
pelo poder público ou privado, orquestras sinfônicas não tem, numa cidade ou estado
como  São  Paulo?  E  quantos  grupos  de  música  instrumental,  por  exemplo  uma
orquestra de viola, de choro, de metais, que busque uma composição mais aproximada
do  todo  do  que  das  possibilidades  da  música?  Não  tem.  Então  nosso  olhar  ainda
vagueia dando prioridade. E ficou esquisito falar sobre cultura brasileira, porque parece
que é uma atitude maniqueísta. Brasil, num mundo tão globalizado, como é que você

351.  Para  se  conhecer  mais  sobre  esse  importante  artista,  disponível  em:  www.antonionobrega.com.br Acesso  em
18/07/2017
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pode estar falando de uma cultura particular? Então parece que as coisas suscitarão
uma  redefinição  de  seus  lugares.  Eu  não  posso  falar  mais  do  conceito  de  música
nacional como se falava na época de Getúlio Vargas, que tinha um contexto da  música
nacional.  Com a  relação  da  música  brasileira  com o  estado  e  a  nação,  são  coisas
diferentes. Então tem que examinar tudo isso. 
Por exemplo, uma questão muito quente agora, qual é a música que a gente vai dar para
nossas  crianças  nas  escolas?  Eu  posso  educá-las  a  partir  do  patrimônio  europeu,
exatamente  como  se  a  criança  fosse  estudar  violino,  piano  ou  escola  da música
europeia. Eu posso educá-la a partir da música que a rádio toca. Mas eu posso educá-
las somente a partir dos ritmos das cantigas populares. Qual é o caminho? Eu acho que
a gente tem de ver dentro de todas essas possibilidades, qual é a maneira de dar à
música a função e o papel cultural que ela tem. Primeiro para que serve a música? Para
que serve ensinar a uma criança a música? Então se a gente chega à conclusão de que é
importante para a formação do sensível, para a formação intelectual aprender música,
então a gente tem de saber que música a gente tem que fazer. E eu noto que as coisas
não passam por um crivo de reflexão. Uma pessoa que sabe um pouco de música, bota
na escola, faz uma coisa aqui, meio que uma colcha de retalhos. E a gente não faz uma
coisa importante no Brasil que é verticalizar conhecimento, porque a gente só consegue
tirar partido das coisas em geral se a gente aprofunda  e consegue chegar na seiva mais
interna das coisas. Porque se não a gente fica sempre navegando na superfície e não faz
conexões. E é nessas conexões que residem construções mentais mais poderosas, que
fazem com que a gente consiga ver mais as coisas.352 

 

O artista disponibilizou gentilmente as partituras/manuscritos (digitalizadas por ele) de seu

arquivo pessoal referente à fase do Quinteto Armorial e Romançal, possibilitando complementar o

Fundo Zoca Madureira.

Com a seguinte relação de peças:

Antonio Nóbrega – Arquivo Pessoal (ANAP) Manuscritos/Partituras

Aralume Cópias  do original  escritas por Cordeiro no contexto da
Romançal.  Partes:  violino,  flauta,  clarinete,  trompete,
trombone, bombo e viola nordestina

De Viola e Rabeca Cópia  de  março  de  1972,  referente  ao  manuscrito  de
Guerra Peixe de 1971. Parte: violino.  

Incelença Cópia do original, partes: violino e flauta

Lancinante Cópias  do original  escritas por Cordeiro no contexto da
Romançal.  Partes:  violino,  flauta,  clarineto,  trompete,
trombone, violão, caixa,   

O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna / Guerreiro Cópia  do  original,  escrita  por  Nóbrega,  dos  temas
melódicos que serviram para o aproveitamento do violino
e da flauta. O manuscrito apresenta alguns desbotamentos
da tinta. 

Ponteio Acutilado Partes: viola nortesdina e violino

Romance da Nau Catarineta Cópia  do  original,  escrita  por  Nóbrega.  Grade:
Cavaquinho, violão, pandeiro e rabeca.

Toré Cópia do original, escrita por Nóbrega. Parte: violino.
Cópias  do original  escritas por Cordeiro no contexto da
Romançal.  Partes:  Violino,  flauta,  clarinete,  trompete,
trombone, viola nordestina, ganzás 

352. NÓBREGA, Antonio. Entrevista por Francisco Andrade. São Paulo, março de 2016.
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Segue, nas próximas páginas, um recorte dos manuscritos/partituras referente ao período dos

discos do Quinteto Armorial, integrando os dossiês do Fundo Zoca Madureira (FZM) em diálogo

com o  arquivo  pessoal  de  Antonio  Nobrega  (ANAP).  A reprodução  aqui  foi  autorizada  pelos

titulares desse acervo.

FZM - Dossiê Quinteto Armorial (DQA) 

Pasta LP “Do Romance ao Galope Nordestino”

FZM DQA Repente – partitura escrita para viola de arco, primeira formação do Quinteto.353

353. O desbotamento do manuscrito deve-se a uma grande enchente ocorrida na cidade do Recife no ano de 1975, em
que, boa parte do acervo do compositor, referente aos manuscritos de sua produção Armorial dos anos de 1971 a 1975,
ficaram desbotados ou desintegrados.
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FZM DQA – Toré. Grade
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ANAP – Toré – parte violino/rabeca. 

178



ANAP – De viola e rabeca – “Mourão”. Cópia de março de 1972.
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ANAP – Incelença – partes, violino e flauta. 
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ANAP – Ponteio Acutilado – partes: viola sertaneja e melodia. 
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FZM – Dossiê Quinteto Armorial – Pasta LP “Aralume” 

FZM DQA – Aralume – parte: flauta.
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FZM DQA – Guerreiro – estudo. 
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FZM DQA – Ponteado – parte: violão. 
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ANAP – O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna – Guerreiro. 
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FZM – Dossiê Quinteto Armorial – Pasta  LP “Quinteto Armorial” 

FZM DQA  – Baque de Luanda – estudo, 1978.
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ANAP – Romance da Nau Catarineta. Grade incompleta.
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FZM – Dossiê Quinteto Armorial – pasta LP “Sete Flechas”

FZM DQA – Xincuan – partes: flauta, flautim, violão e violino, 1980.
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FZM DQA – Cocada – 1ª página da partitura/fonte para o arranjo da faixa 

do LP Sete Flechas
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