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Dedico esta dissertação àqueles funcionários da Discoteca que, apesar dos obstáculos, desde 

1936 trabalharam, trabalham e ainda trabalharão para que o acervo fique vivo e acessível a 
todos. 
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todo dia morre 
uma notícia 

 
todo dia nasce 

uma saudade 
 

sou da ciência 
das manhãs 

 
e da velhice 

das tardes 
 

da mais antiga 
das tecnologias 

 
das possibilidades 

 
(arrudA, 2012) 

 



 

 
 

 
RESUMO 
 

A partir de um estudo de caso sobre o intercâmbio de discos folclóricos entre a Discoteca 

Pública Municipal (DPM), vinculada à Divisão de Expansão Cultural do Departamento de 

Cultura do Município São Paulo e a Divisão de Música da Biblioteca do Congresso em 

Washington (LOC) durante o período da Segunda Guerra Mundial, pretende-se estudar objetos 

e práticas sonoras ligados à fonografia como mediadores de trocas, circulações e transferências 

culturais e tecnológicas.  

 

Sob incentivo da Política da Boa Vizinhança e financiamento do Fundo de Emergência 

de Guerra do Departamento do Estado dos Estados Unidos, o convênio entre as duas instituições 

promoveu não apenas a troca de material fonográfico sobre música das Américas a ser 

apreciado pelos meios científicos e artísticos, mas também teria favorecido um intercâmbio de 

conhecimento tecnológico em um momento em que países da América estavam engajados 

formação de arquivos sonoros de música folclórica. Nesse contexto, a gravação, conservação e 

difusão da música folclórica em discos de acetato em 78 rpm seriam importantes ferramentas 

para construção de imaginários sonoros de identidades coletivas.  

 

Buscaremos entender em que medida o intercâmbio foi considerado uma "emergência 

de guerra" pelo governo dos Estados Unidos e como o projeto da Discoteca Pública Municipal, 

idealizado por Mário de Andrade e dirigido por Oneyda Alvarenga, teria se beneficiado com a 

parceria, apesar da recusa inicial revelada na correspondência analisada. A pesquisa partirá da 

hipótese de que, apesar da aparente resistência em integrar o projeto do governo norte-

americano, a instituição paulistana aceita o convênio pelos benefícios tecnológicos que 

garantiriam a preservação e difusão do material fonográfico no território nacional. 

 

PALAVRAS CHAVE -  Arquivos Sonoros, Folclore, Fonografia, Mário de Andrade, 

Oneyda Alvarenga, Pan Americanismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
From a case study on the exchange of folk records between the Discoteca Pública Municipal 

(DPM), linked to Departamento de Cultura de São Paulo and the Music Division of the Library 

of Congress in Washington (LOC) during the period of the World War II, it is intended to study 

sound objects and practices related to phonography as mediators of cultural and technological 

exchanges. 

 

Under the auspices of the Good Neighbor Policy and funding from the War Emergency Fund 

of the US State Department, the agreement between the two institutions not only promoted the 

exchange of phonographic material on music from the Americas to be appreciated by scientific 

and artistic media, but it would also have favored an exchange of technological knowledge at a 

time when countries in America were engaged in the formation of sound archives of folk music. 

In this context, the recording, conservation and diffusion of folk music on acetate discs at 78 

rpm would be important tools for the construction of sound imaginary of collective identities. 

 

We will seek to understand to what extent the exchange was considered a "war emergency" by 

the United States government and how the Municipal Public Discoteque project, designed by 

Mário de Andrade and directed by Oneyda Alvarenga, would have benefited from the 

partnership, despite the initial refusal revealed in the correspondence analyzed. The research 

will start from the hypothesis that, despite the apparent resistance to integrate the US 

government project, the Sao Paulo institution accepts the agreement for the technological 

benefits that would guarantee the preservation and diffusion of phonographic material in Brazil. 

 

KEYWORDS - Sound Archives, Folklore, Phonography, Mário de Andrade, Oneyda 

Alvarenga, Pan Americanism. 
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INTRODUÇÃO 
 

Situada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), a Discoteca Pública Municipal 

(atualmente Discoteca Oneyda Alvarenga) foi inaugurada em 1936 como uma iniciativa do 

Departamento de Cultura de São Paulo, dirigido por Mário de Andrade.  Esta "biblioteca 

sonora" nascia com o objetivo estimular a renovação da música brasileira a partir da pesquisa e 

divulgação de gravações sonoras e estudos sobre culturas populares tradicionais do Brasil, que, 

se acreditava, que estavam em vias de desaparecer com a urbanização, o avanço das 

comunicações de massa, imigrações e práticas políticas de repressão ao culto de religiões afro-

brasileiras. Voltada a compositores, músicos, pesquisadores, mas também ao público em geral, 

a Discoteca atuaria também como uma gravadora fonográfica, produzindo e promovendo o 

acesso a gravações pouco representadas pela indústria musical da época. Nesse sentido, durante 

a gestão de Mário de Andrade (entre 1936 e 1938), a Discoteca dirigida pela musicóloga 

Oneyda Alvarenga empreendeu pelo país pioneiras iniciativas de documentação sonora sobre o 

folclore bem como atividades, igualmente pioneiras, de gravação de música erudita de 

compositores paulistas e de pronúncias regionais para estudos de fonética e de discursos de 

brasileiros considerados "ilustres".  

Os tempos de ouro de gravações da Discoteca teriam vida curta e encontrariam seu fim 

com o golpe do Estado Novo de Getulio Vargas e a consequente substituição do prefeito Fábio 

Prado pelo interventor Prestes Maia, que reduziria drasticamente o orçamento do Departamento 

de Cultura, interrompendo o programa de gravações sonoras, e prejudicando a conservação e 

divulgação do material que já havia sido gravado. 

Em 2014, os funcionários da Discoteca localizaram uma curiosa coleção de "discos de 

vidro com música do Haiti" compiladas pelo folclorista, radialista e ativista estadunidense Alan 

Lomax. Nos envelopes, os discos indicavam a origem: Library of Congress (LOC), 

Washington. As cartas trocadas entre Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga entre 1939 e 1941 

nos ajudaram a contextualizar, ainda que parcialmente, aqueles misteriosos discos. Os "discos 

de vidro" teriam chegado a São Paulo por meio de um convênio entre a Discoteca e a Divisão 

de Música da Biblioteca do Congresso realizado no período da Segunda Guerra Mundial, dentro 

de um programa político e cultural dos Estados Unidos de aproximação com países vizinhos, a 

chamada Política da Boa Vizinhança. Em tempos de Guerra, os chamados "discos instantâneos" 

em base de alumínio foram substituídos pelos de vidro, uma vez que a demanda por alumínio 

para a guerra aumentava. 
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Sem pretensões de aprofundar no conteúdo musical e etnográfico dos discos abordados, 

esta pesquisa busca entender o caso do intercâmbio de discos pelo viés da tecnologia sonora. 

Inspirada pelo desafio de Jonathan Sterne lançado em Audible Past: cultural origins of sound 

reproduction1, procurarei entender o som gravado como um problema que ultrapassa o seu 

contexto empírico imediato, estabelecendo conexões entre práticas sonoras (como gravar, 

armazenar, preservar, difundir, colecionar, vender e trocar música gravada) com áreas das 

humanidades. Como sugere Sterne, vamos perceber em que medida o som gravado se relaciona 

com processos de domesticação, comoditização e manipulação de culturas e de sentidos. Como 

propõe o autor, o estudo sobre tecnologias de gravação e reprodução sonora poderá nos dar 

respostas sobre tensões, tendências e atualidades das culturas às quais elas pertencem.  

Ao estudar a troca de discos folclóricos entre as duas instituições, buscarei estabelecer 

relações entre práticas sonoras ligadas à fonografia daquele período com políticas culturais 

implementadas nos dois países (Brasil e Estados Unidos) no período entre 1939 e 1943. Nesse 

período, enquanto observamos a interrupção do projeto fonográfico do Departamento de 

Cultura de São Paulo implementado em 1935 por intelectuais ligados ao movimento 

modernista, vemos também a intensificação das Políticas de Boa Vizinhança durante a 

presidência de Franklin Roosevelt no período da Segunda Guerra Mundial (de 1939 a 1945). 

Nos dois países, identificamos programas de políticas culturais ligados à construção de 

identidades, muitos deles abastecidos por trocas mediadas por tecnologias sonoras, como por 

exemplo o rádio e o disco. 

A partir da análise do material fonográfico trocado, cartas e documentos oficiais 

relacionados ao intercâmbio de discos folclóricos entre a Discoteca Pública Municipal (DPM) 

de São Paulo e a Divisão de Música da Library of Congress (LOC) durante a Segunda Guerra 

Mundial buscaremos identificar quais as redes de sociabilidade que abasteciam esses arquivos 

sonoros. O conceito de "mundos da arte" cunhado por Howard Becker2, nos auxiliará a entender 

o disco como resultado de um processo não apenas artístico/cultural, mas também político, 

econômico, científico e tecnológico que envolve, além de intérpretes/performers e 

compositores, uma importante rede colaborativa que inclui folcloristas, antropólogos, 

etnógrafos, compositores, artistas, fábricas de equipamentos e suportes para gravação, 

engenheiros de som, investidores, curadores, gravadoras, editoras, imprensa, universidades, 

bibliotecas e instituições políticas de diferentes partes do mundo. Uma vez identificados os 

atores e instituições que compõem esses "mundos sonoros" ligados aos arquivos públicos de 

                                                
1  STERNE, Jonathan. The audible past: cultural origins of sound reproduction. Durham London: Duke University Press, 2003, p.5. 
2 BECKER. Howard S. Os mundos da Arte. Lisboa: Livros Horizonte, 2008. 
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música folclórica gravada, poderemos situar a Discoteca Pública Municipal num complexo 

fluxo internacional de trocas de influências, experiências, tecnologias e metodologias sobre a 

gravação, reprodução, armazenamento e difusão. Sobre a importância das trocas culturais entre 

esses mundos sonoros, o pensamento da historiadora Anaïs Flechét3 sobre a música brasileira 

na França do século XX amplia nossos horizontes para compreendermos que os fluxos culturais 

não acontecem apenas pela mediação humana, mas também por objetos e práticas. Também 

buscando situar o disco e as tecnologias de gravação como mediadores em trocas culturais, 

Sofia Maissonneuve4 propõe uma sociologia da inovação para os estudos da fonografia que nos 

instigará a conhecer melhor as tecnologias empregadas na gravação, preservação e reprodução 

dos discos gravados em acetato naquela época. Somente compreendendo as tecnologias 

envolvidas é que poderemos entender o intercâmbio de discos entre LOC e DPM a partir da 

hipótese de que, além da troca de conteúdo musical, a discoteca brasileira estaria interessada 

nos benefícios tecnológicos do intercâmbio, principalmente para a conservação de seus discos. 

 
Como objetivo final, essa dissertação pretende situar a Discoteca Pública Municipal no 

contexto internacional e comprovar, mais do que seu pioneirismo no Brasil, a sua relevância 

como arquivo sonoro de referência para outros países. Como veremos, nessa rede de 

colaborações internacionais, a Discoteca, nascida de um projeto com sofisticadas orientações 

científicas e tecnológicas, não apenas aprendeu com os demais arquivos sonoros do mundo, 

como foi também inspiração para muitos deles, tanto pelo conteúdo musical dos discos 

gravados, como pelas metodologias de pesquisa, gravação e armazenamento dos discos. 

 

 

Caminhos e metodologias 

Essa dissertação nasce de um amor imenso pelo projeto original da Discoteca Pública 

Municipal onde se acreditou que, a partir do disco, a Arte, a Pesquisa e a Educação poderiam 

andar juntas, se abastecendo umas das outras. Nasceu de um simples deslumbramento com os 

“duzentos discos de vidro com música do Haiti” e uma promessa (em vão) de catalogar os 

discos. No meio do caminho, percebi que além música prensada no vidro, aqueles discos 

poderiam nos contar histórias de pessoas e políticas. Tensões, rupturas. Segui por esse caminho. 

                                                
3 FLECHET, Anais. Carlos Nougué (trad). Madureira Chorou em Paris: A música Popular Brasileira na França do Séc. XX. Edusp, 2017. 
4 MAISONNEUVE, Sophie. De la machine parlante au disque. Une innovation technique, commerciale et culturelle, Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire, 2006/4 (no 92), p. 17-31.  
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O caso do intercâmbio já foi citado por Flávia Toni5, Carlos Eduardo Sampietri6 

Valquíria Carozze7 e Carlos Sandroni8 em estudos importantes sobre a Discoteca Pública 

Municipal. Apesar disso, até o momento não temos notícias de pesquisas que abordassem 

especificamente o caso a partir do cruzamento do estudo das práticas sonoras empregadas na 

época com o contexto político local e internacional. Para a realização desta pesquisa, 

localizamos documentos (sobretudo relatórios, ofícios e cartas) no Acervo Histórico da 

Discoteca Pública Municipal (Discoteca Oneyda Alvarenga) e na correspondência de Mário de 

Andrade preservada no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP). Devido a duas bolsas de 

viagens concedidas para congressos realizados em Baltimore e Orlando, pude passar alguns 

dias no American Folklife Center, da Biblioteca do Congresso em Washington, fotografando a 

documentação referente ao intercâmbio. As cartas e memorandos localizadas na instituição 

estrangeira preenchem algumas lacunas apresentadas em estudos anteriores embora ainda nos 

restem muitas questões sem resposta9. A partir dessa documentação, pudemos entender quais 

os termos das negociações, quem eram os principais atores envolvidos, os principais entraves e 

quais os critérios para a escolha dos discos a serem trocados.  

No primeiro capítulo Som em conserva: o valor científico do disco para Mário de 

Andrade, vamos nos aproximar do pensamento de Mário de Andrade sobre as vantagens que a 

fonografia trazia para estudos de folclore musical e fonética no período que antecede a criação 

da Discoteca Pública Municipal. Localizaremos em artigos e conferências de Mário de Andrade 

discursos sobre a importância (e urgência) da gravação sonora para suprir as limitações do 

recurso da escrita musical e do texto descritivo. Para tanto, foi de fundamental importância o 

material compilado por Flávia Camargo Toni em A música popular brasileira na vitrola de 

Mário de Andrade10, com destaque para os artigos "O Phonógrafo", publicado em 1928 no 

Diário Nacional, e o manuscrito "O disco popular no Brasil", localizado no Arquivo Mário de 

Andrade (IEB-USP). 

 

                                                
5 TONI, Flávia Camargo (org.). A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004. 
6 SAMPIETRI, Carlos Eduardo. A Discoteca Pública Municipal de São Paulo (1935-1945). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2009. Dissertação de Mestrado em História Social. 
7 CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014. 
8 SANDRONI, Carlos. O acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938-2012. DEBATES | UNIRIO, n. 12, p. 55-62, jun. 2014. Disponível 
em <http://www.seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/view/3863>. Acesso em 29 de julho de 2019. 
9 A documentação estrangeira utilizada nesta dissertação foi consultada em apenas três dias de visita aos arquivos do American Folklife Center 
(LOC), que foram possíveis graças a duas bolsas de viagem para participação em congressos em outras localidades nos Estados Unidos (Music 
Library Association 86th Annual Meeting, MLA 2017 e 52nd Annual ARSC Conference - Association for recorded Sound Collections, 2018). 
Para um estudo mais aprofundado sobre o intercâmbio seria necessário mais tempo naquele país e visitas a outros arquivos como por exemplo, 
a Divisão de Relações Culturais do Departamento do Estado dos Estados Unidos.  
10 TONI, Flávia Camargo (org.). A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004. 
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Procuraremos estabelecer diálogos entre os artigos de Mário de Andrade com teóricos 

mais recentes ligados ao campo dos Estudos do Som que se dedicam a entender como o advento 

da fonografia teria alterado práticas e sensibilidades sonoras. Entre outros autores, destacamos 

Friedrich Kittler11, Jonathan Sterne12, Sophie Maisonneuve13, Ana Maria Ochoa Gautier14, 

Fernando Iazzetta15, José Geraldo Vinci de Morais16 (2017).  

 

 O segundo capítulo, Fonografia no Departamento de Cultura, nos dará a dimensão do 

projeto fonográfico da Discoteca Pública Municipal contextualizando seus programas de 

documentação sonora dentro do ambicioso projeto do recém-nascido Departamento de Cultura 

da Municipalidade de São Paulo. Além das publicações e relatórios da própria Oneyda 

Alvarenga,  a  pesquisa de Valquíria Maroti Carozze17 foi o ponto de partida fundamental para 

essa dissertação, principalmente no que se refere aos serviços oferecidos pela Discoteca e seus 

objetivos de formação de públicos, educação musical e renovação artística por meio da 

gravação sonora. Carozze também realizou um profundo levantamento na biblioteca pessoal de 

Mário de Andrade (IEB-USP) sobre publicações internacionais em que o Diretor do 

Departamento de Cultura se informava e se atualizava sobre arquivos sonoros de outras partes 

do mundo.  

Embora não pretenda me aprofundar nas gravações realizadas durante a épica Missão 

de Pesquisas Folclóricas em estados do Norte e Nordeste do Brasil entre fevereiro e julho de 

1938, será preciso conhecer minimamente as gravações, agentes e intenções da Missão para 

entendermos porque essa documentação sonora e as tecnologias empregadas despertaram tanto 

interesse de instituições internacionais como a Biblioteca do Congresso em Washington. Nesse 

sentido, a produção de Flávia Toni18, Álvaro Carlini19 e Carlos Sandroni20 nos apresenta um 

                                                
11 KITTLER, Friedrich. Trad. Geoffrey Winthrop-Young e Michael Wutz. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford University Press, 1999. 
12 STERNE, Jonathan. The audible past: cultural origins of sound reproduction. Durham London: Duke University Press, 2003. 
13 MAISONNEUVE, Sophie. De la machine parlante au disque. Une innovation technique, commerciale et culturelle.  Vingtième Siècle. 
Revue. histoire, 2006/4 (n o 92), p. 17-31. 
14 GAUTIER, Ana María Ochoa. Aurality: Listening & Knowledge in Nineteenth-Century Colombia. Durham & London: Duke University 
Press, 2014. 
15 IAZZETTA, Fernando.  Música e Mediação Tecnológica. São Paulo. Editora Perspectiva, 2009. 
16 MORAES, José Geraldo Vinci de. Criar um mundo do nada: Uma invenção da história da música popular no Brasil. Tese para concurso 
de Livre-Docência. Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2017. 
17 CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014 
18 TONI, Flávia Camargo. Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Secretaria 
Municipal de Cultura, Prefeitura do Município de São Paulo, 1985. | Missão de Pesquisas de Folclóricas. In: Mário de Andrade - Missão de 
Pesquisas Folclóricas. Caixa com seis CDs e um livreto. São Paulo: Serviço Social do Comércio – Sesc-SP. Secretaria Municipal de Cultura, 
Centro Cultural São Paulo. 2006, pp. 71-99.  
19 CARLINI, Álvaro. Cante lá que gravam cá: Mário de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Dissertação de mestrado. 
São Paulo: FFLCH-USP, 1994.| CARLINI, A. & LEITE, E.A. (org). Catálogo Histórico-Fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga, São 
Paulo, Centro Cultural São Paulo, 1993. 
20SANDRONI, Carlos. Mário, Oneyda, Dina e Claude. Revista do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN.N.30(2002) p.232-245|O 
acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938-2012. DEBATES | UNIRIO, n. 12, p. 55-62, jun. 2014.P.55-
62  <http://www.seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/view/3863> Acesso em 29 de julho de 2019.; AYALA, Maria Ignez; Marcos 
(Orgs.). Responde a roda outra vez: Música tradicional no trajeto da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, Recife e João Pessoa: 
Associação Respeita Januário/Coletivo Meio do Mundo, 2004. 
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rico panorama sobre as metodologias, tecnologias, recursos financeiros e equipe técnica 

envolvidos nas gravações fonográficas da Discoteca dentro de um amplo projeto de preservação 

e divulgação das culturas tradicionais do país encabeçado pelo Departamento de Cultura em 

seus primeiros anos de existência. 

Na mesma direção, os estudos de Vera Lúcia Cerqueira21 e Luísa Valentini22 nos 

proporcionaram uma visão sobre as contribuições de Dina Dreyfus (à época Dina Lévi-Strauss) 

nas metodologias e orientações etnográficas aplicadas às gravações sonoras produzidas. Para 

entendermos as atividades de gravação da Discoteca dentro do projeto voltado à "identidade 

nacional" do Departamento de Cultura de São Paulo, nos apoiamos principalmente nas 

pesquisas de Carlos Sandroni23, Patrícia Tavares Raffaini24, e nos testemunhos de Paulo Duarte, 

registrados principalmente em "Mário de Andrade por ele mesmo"25. Por fim, documentação 

localizada no Arquivo Histórico Municipal e compilada por Carlos Augusto Calil e Flávio 

Penteado26 nos comprova a importância da fonografia nas ações do DC em seus primeiros anos.  

 No terceiro capítulo, Mundos sonoros: Discoteca, inspirações e trocas, tentaremos 

localizar circulações de influências, conhecimento e tecnologias com arquivos sonoros 

internacionais. Partindo da "Justificação de verba para 1937 sobre gravação de discos" 

(ANEXO 1), documento localizado no Acervo Histórico da Discoteca, pudemos pinçar 

referências importantes para Mário de Andrade, como os arquivos de Berlim, França e 

Romênia. Iremos localizar trocas culturais internacionais anteriores à parceria com a LOC, em 

que a DPM teria fornecido a outras instituições material fonográfico, livros, catálogos, artigos 

científicos e dicas sobre suas metodologias de gravação, sistematização e conservação dos 

discos. Para tanto, nos apoiaremos em recibos e relatórios encontrados no Arquivo Histórico da 

DPM, que comprovam, além do convênio com a LOC, colaborações com arquivos da França, 

Bolívia, Tchecoslováquia, Berlim, Inglaterra entre outros. Esse capítulo será fundamental para 

comprovar que, logo em seus primeiros anos de existência, a DPM já alcançava o patamar de 

referência entre outras instituições.  

                                                
21 CERQUEIRA, Vera Lúcia Cardim de. Contribuições de Samuel Lowrie e Dina Lévi-Strauss ao Departamento de Cultura de São Paulo 
(1935 1938). 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.|De Mário 
de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras Mudanças nas práticas institucionais de guarda da cultura popular. PUC - SP. 
Doutorado em Ciências Sociais São Paulo. 2016. | (org.). Missão de Pesquisas Folclóricas: Cadernetas de Campo. São Paulo: Associação 
Amigos do Centro Cultural São Paulo, 2011. 
22 VALENTINI, Luísa. Um laboratório de antropologia: o encontro entre Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss (1935-
1938). São Paulo: Alameda, 2013. 
23 SANDRONI, Carlos. Mário contra Macunaíma: cultura e política em Mário de Andrade. São Paulo: Vértice, 1988. 
24 RAFFAINI, Patrícia Tavares. Esculpindo o Brasil na forma de Cultura: o Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). Humanitas 
FFLCH/USP, 2001. 
25 DUARTE, Paulo.  Mário de Andrade por ele mesmo. São Paulo: Hucitec/Prefeitura do Município de São Paulo, 1985. 
26 CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015. 
 



 

 
 

19 

 

É nesse capítulo que vamos apresentar o interesse de instituições norte-americanas na 

Discoteca paulistana, e suas relações com esforços de guerra dos Estados Unidos para a 

aproximação de países vizinhos por meio da música. Embora existam significativos estudos 

sobre programas diplomáticos de aproximação de países da América Latina por meio da música 

naquele período, a questão específica dos acervos sonoros de música folclórica ainda foi pouco 

explorada. Corinne Pernet27 parece ser a única autora a abordar diretamente a questão dos 

arquivos sonoros no contexto do Pan Americanismo e da chamada Política da Boa Vizinhança 

embora apenas cite brevemente caso da Discoteca Pública Municipal.  

Entre os principais autores que abordam Música e Pan Americanismo no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, destacamos o pioneiro trabalho de Maria de Fátima Granja 

Tacuchian28, que levantou em arquivos norte-americanos (Biblioteca do Congresso, 

Departamento do Estado, arquivo de Aaron Copland) uma vasta documentação sobre 

programas políticos de incorporação da música e de músicos na chamada Política de Boa 

Vizinhança. A pesquisa de Tacuchian nos faz conhecer as redes de sociabilidade das relações 

Brasil/Estados Unidos no campo da música, que envolvia, além de músicos e compositores, 

diplomatas, empresários, intelectuais, musicólogos, antropólogos, arquivos sonoros, emissoras 

de rádio e televisão, gravadoras, editoras de partituras e movia volumosos recursos financeiros 

em um esforço de guerra de aproximação de países do continente americano. Em um estudo 

mais recente, Carol Hess29 aborda o tema sob a perspectiva dos estudos culturais, trazendo para 

esta pesquisa reflexões críticas sobre "invenção" e "representações" de identidades a partir da 

música. 

Estudos sobre a atuação do musicólogo Luiz Heitor Correa de Azevedo na Divisão de 

Música da Pan American Union (PAU) e suas gravações realizadas no Brasil com apoio da 

Biblioteca do Congresso (LOC) também trazem documentação importante que nos ajudou no 

levantamento sobre intenções e agentes envolvidos no intercâmbio. Pedro Aragão30 e Henrique 

Drach31 nos ajudam entender a atuação de Luiz Heitor como "informante" sobre as atividades 

fonográficas da LOC para Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga. De certa maneira, suas 

                                                
27 PERNET, Corinne. Pela cultura genuína das Américas. Folclore musical e política cultural do Pan-Americanismo, 1933-1950. 
Revista Brasileira de Música, vol. 27, n.1, p.17-49. Junho, 2014. 
28 TACUCHIAN, Maria de Fátima Granja. Panamericanismo, propaganda e música erudita: Estados Unidos e Brasil (1939-1948). Tese 
de Doutorado em História. Universidade de São Paulo: FFLCH, 1998, 2V. 
29 HESS, Carol A. Representing the good neighbor. Music, Difference, and the Pan American Dream. New York Oxford University Press, 
2013. 
30 ARAGÃO, Pedro de Moura. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e os estudos de folclore no Brasil: uma análise de sua trajetória na Escola 
Nacional de Música na Escola de Música (1932-1947). Dissertação Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Música. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 
31 DRACH, Henrique. A rabeca de José Gerôncio: Luiz Heitor Corrêa de Azevedo–música, folclore e academia na primeira metade do século 
XX. Tese de Doutorado em História. Universidade Federal Fluminense, 2011. 
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gravações davam continuidade ao projeto da LOC de ampliar seu acervo de música brasileira 

iniciado com o convênio com a Discoteca Pública Municipal.  Nos trabalhos de Aragão e Drach 

já percebemos uma atenção para as constantes recusas de Mário de Andrade em participar do 

programa da Boa Vizinhança e sua crítica às políticas racistas e pouco democráticas exercidas 

naquele país. Essa recusa, que irá influenciar as negociações sobre o intercâmbio também já 

havia sido demonstrada por Flávia Toni e Valquíria Carozze32 e Angela Teodoro Grillo 

(2016)33. 

Para podermos entender as confluências e divergências entre o projeto fonográfico de 

Alan Lomax conduzido na Biblioteca do Congresso, e o de Mário de Andrade, refletido nas 

ações da Discoteca Pública Municipal, dedicaremos o quarto capítulo, Folclore na Bibloteca 

do Congresso, para um breve histórico sobre as gravações do Archive of Folk American Songs 

da Divisão de Música da LOC, destacando o período da Guerra em que são expandidas as verbas 

e tecnologias de gravação para que a LOC amplie seu arquivo de música gravada para outros 

países da América. Abordaremos brevemente três iniciativas de apoio à gravação sonora no 

Brasil que, juntamente com o intercâmbio com a Discoteca Pública Municipal, ampliaram a 

coleção de música brasileira daquela instituição entre 1940 e 1944 (conduzidas por Seamus 

Doyle, Frances e Melville Herskovits, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo). 

Finalmente, no quinto capítulo apresentaremos a documentação sobre o intercâmbio 

entre DPM e LOC. O levantamento de fontes sobre o caso específico do intercâmbio de discos 

folclóricos entre DMP e LOC se deu majoritariamente a partir da correspondência trocada entre 

Oneyda Alvarenga e Mário de Andrade publicada em 198334 e da documentação sobre o 

intercâmbio preservada no Archive of Folk Culture do American Folklife Center. No Arquivo 

Histórico da Discoteca Pública Municipal, embora tenhamos encontrado alguns relatórios 

anuais que comprovam a existência do intercâmbio, ainda resta não encontrada a 

correspondência enviada por Harold Spivacke e Alan Lomax a Oneyda Alvarenga e os 

memorandos específicos sobre os discos recebidos e enviados. Trata-se, portanto, de uma 

documentação lacunar em que questões sobre as negociações sobre o intercâmbio e seus agentes 

permanecem não resolvidas. 

Dividiremos este capítulo cronologicamente em duas seções: a primeira, intitulada O 

Caso Spivacke na correspondência de Oneyda Alvarenga e Mário de Andrade (1939-1940), 

                                                
32 TONI, Flávia Camargo; CAROZZE, Valquíria Maroti. Mário de Andrade, Francisco Curt Lange e Carleton Sprague Smith: as 
discotecas públicas, o conhecimento musical e a política cultural. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 57, p. 181-204, 2013. 
DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i57p181-204. Acesso em 26.06.2019  
33 GRILLO. Angela Teodoro. O losango negro na poesia de Mário de Andrade. Tese de doutorado em literatura brasileira. Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas USP. São Paulo, 2015. 
34 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983. 
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abordará principalmente as cartas publicadas pela própria Oneyda e a documentação localizada 

no Fundo Mário de Andrade do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP). Depois 

de entendermos as negociações que anteciparam o convênio DPM/LOC, abordaremos na seção 

O intercâmbio na correspondência de Oneyda Alvarenga e Haroldo Spivacke (1941-1943) a 

documentação efetiva sobre o intercâmbio, localizada nos arquivos da LOC e, ainda que 

parcialmente, no Arquivo Histórico da Discoteca Pública Municipal. 
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CAPÍTULO 1: 

Som em Conserva35 – O valor científico do disco para Mário de Andrade 
 

Neste capítulo, vamos nos aproximar do pensamento de Mário de Andrade sobre a 

importância do disco para estudos de folclore musical e fonética no período que antecedeu a 

criação da Discoteca Pública Musical (DPM). Até 1937, pouco se havia produzido nesse sentido 

no país e, até onde sabemos, os únicos registros fonográficos de manifestações musicais 

gravadas nos contextos locais por pesquisadores brasileiros para uso científico eram os cilindros 

de cera de música indígena (Haliti-Paresí e Nambikuara) e modas cuiabanas gravados em um 

fonógrafo Edison por Edgar Roquette-Pinto em 1912 durante a expedição telegráfica Rondônia 

preservados no Museu Nacional36. Mário reconhecia a importância e pioneirismo dessas 

gravações embora lamentasse, já em 1928, seu estado de conservação:  

 

Roquette Pinto na exploração que fez pela Rondônia, registrou vários cantos 
indígenas em discos. Mas, pelo que contam, a desatenção com que olhamos 
para as nossas coisas fez com que o trabalho dele fosse quase inteiramente 
perdido. Os discos, guardados no Museu Nacional, não o foram com o cuidado 
merecido. Andando ao atá pelas gavetas, muitos se quebraram e outros 
manuseados por curiosos sem outra responsabilidade além da curiosidade, já 
estão gastos e imprestáveis. E o que é pior, pelo que me informou um músico 
de valor que os escutou, se alguns desses discos foram traduzidos em caligrafia 
musical e impressos, quem fez esse trabalho não tinha senão relativa 
responsabilidade e a tradução é muito falseada e não corresponde em nada à 
música dos fonogramas.37 

 

A partir das reflexões de Mário de Andrade sobre "o valor científico do disco" e sobre 

a possibilidade da gravação sonora "fixar o infixável por meios mecânicos" já disseminadas a 

partir de 1928, o projeto fonográfico da DPM desenhado por Mário de Andrade alcança uma 

posição pioneira no país ao gravar em discos de acetato música popular (folclórica) em campo, 

música erudita de compositores paulistas (para formações orquestrais, de câmara e coral) e 

vozes de brasileiros para estudos de fonética. 

                                                
35 De acordo com Oneyda Alvarenga, a expressão Música em Conserva em referência ao som gravado, teria sido lançada por Georges Duhamel 
em Scène de la vie future (1930). Conferir p. 45. O autor usa a expressão “musique in boites de conserve” para discorrer sobre uma "falsa" 
música que era ouvida pelo disco, em contraponto à performance musical. Camila Koshiba (2006), ao estudar os arquivos da Revista Phono 
Arte, recupera uma série de artigos em que o termo era utilizado, desde pelo menos 1929, em referência aos discos. Jonathan Sterne (2003) se 
utilizará da expressão “canned music” (música enlatada) em uma reflexão levemente mórbida sobre como a fonografia estaria relacionada a 
uma "cultura da preservação". A possibilidade de "imortalizar a voz" no disco é comparada com a novidade dos produtos enlatados, em que 
uma comida "que não morria", poderia ser produzida e comercializada em escala industrial. 
36 Mais sobre as gravações de Roquette Pinto conferir: ROQUETTE-PINTO. Edgard. Rondônia. 5a. edição. Companhia Editora Nacional. São 
Paulo (1950); WAIZBORT, Leopoldo. Como, quando e por que Villa desmentiu Benjamin. In: Villa-Lobos, um compêndio. Novos Desafios 
interpretativos. SALLES, Paulo de Tarso e DUDEQUE, Norton (org). Editora UFPR. 2017; Disco (CD) “Rondônia 1912 – Gravações 
históricas de Roquette-Pinto”. Coleção “Documentos Sonoros” do Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento 
(LACED), do Setor de Etnologia e Etnografia do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ. 
37 ANDRADE, Mário de. O Phonógrafo,1928. Diário Nacional. 24-2-1928. Apud: TONI, Flávia Camargo (org.). A música popular brasileira 
na vitrola de Mário de Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004 p.263-265. 
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Na primeira parte deste capítulo, vamos localizar em artigos e conferências de Mário de 

Andrade discursos sobre a importância (e urgência) da gravação sonora para a preservação de 

musicalidades que estariam, na sua opinião, em vias de desaparecer dado o avanço da 

urbanização, imigrações e novas tecnologias ligadas à indústria cultural (rádio, cinema etc). A 

fonografia chegava para suprir as limitações do recurso da escrita musical e do texto descritivo 

para estudos de música, etnografia e fonética no Brasil. Veremos que, para Mário de Andrade, 

alguns aspectos do som eram impossíveis de se representar no papel e, com o advento da 

fonografia, esses sons "infixáveis por meios não mecânicos"38 poderiam finalmente ser 

reproduzidos e estudados. As publicações de Mário de Andrade sobre o valor científico do disco 

começam a aparecer em 1928, em artigos como O Phonógrafo, publicado no Diário Nacional 

em 24.02.1928, e no Ensaio sobre a Música Brasileira39, do mesmo ano. Em 1931, publica A 

música no Brasil40 e, em 1933 apresenta a conferência literária Música e Feitiçaria no Brasil41, 

dois estudos em que já aborda aspectos da performance musical impossíveis de serem 

registrados em papel, recorrendo a discos comerciais para exemplificar o seu pensamento. E 

em 1936, escreve "Música e Canção Populares no Brasil"42, sob encomenda do Instituto 

Internacional de Cooperação Intelectual e distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Esse artigo terá grande repercussão internacional, sendo publicado também no Bulletin of Pan 

American Union em maio do mesmo ano, com tradução de Mary Pedrosa intitulado Folk music 

and folk song in Brazil e apresentado no relatório da Conferência de Relações Interamericanas 

no campo da música, realizada em Washington em 1939, e publicado em "Folklore Musical" 

pelo Departamento de Arqueologia e etnografia do Institut International de Cooperación 

Intellectuelle, em Paris, também em 1939. 

 Em A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade (2004), a pesquisadora 

Flávia Camargo Toni recupera as anotações que o musicólogo fazia nas capas de seus discos 

pessoais, indicando aspectos de "valor científico" na produção fonográfica nacional. Na 

publicação, a pesquisadora cita crônicas publicadas no Diário Nacional (Carnaval tá aí, 

Gravação Nacional), conferências (Música e Feitiçaria no Brasil) e manuscritos (O disco 

                                                
38 A expressão "fixar o infixável por meios não mecânicos" irá aparecer em 1937 no artigo "Samba Rural Paulista", publicado originalmente 
na Revista do Arquivo Municipal de São Paulo n. 41. No artigo, o autor mostra que aspectos do som como timbre, sonoridade geral e variantes 
só poderiam ser documentadas pelo fonógrafo dada a impossibilidade de "fixá-los" por notação musical. 
39 ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. 3a. edição. São Paulo: Livraria Martins/ Instituto Nacional do Livro, 1972. 
40 Artigo escrito para leitores ingleses, originalmente publicado no "Anglo-Brazilian Chronicle". In: ANDRADE. Mário de. Música, doce 
música. 2. ed. São Paulo. Livraria Martins/ Instituto Nacional do Livro, 1976. 
41 Conferência lida na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. In: ANDRADE, Mário de. Música de Feitiçaria no Brasil. Org/ 
introdução e notas de Oneyda Alvarenga. São Paulo, Livraria Martins, 1963. 
42 ANDRADE. Mário de. A música e a canção populares no Brasil. In: Ensaio sobre a música brasileira. 3a. edição. São Paulo: Livraria 
Martins/ Instituto Nacional do Livro, 1972. pp.155-188. 
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popular no Brasil) que nos fornecem mais recursos para entender como Mário de Andrade se 

utilizava da produção fonográfica comercial para embasar seus estudos sobre folclore musical. 

Convém notar, contudo, uma constante queixa às "deformações" que a maioria dos discos 

comerciais apresentavam em relação às práticas musicais observadas em campo em seus 

contextos originais. 

A partir desta contextualização, estaremos prontas para inserir a fonografia (tecnologia 

para gravação, armazenamento e reprodução do som) como uma ferramenta fundamental nos 

projetos de preservação da memória e do estímulo à criação artística nacional encabeçados por 

Mário de Andrade e pela geração de intelectuais modernistas envolvidos na formação do 

Departamento de Cultura de São Paulo. 

 

Ouvir é esférico, ver é direcional43: sobre o "infixável" por meios não mecânicos 
 

  Antes de abordar o pensamento de Mário de Andrade sobre os benefícios que a 

fonografia trazia à ciência, proponho uma breve reflexão sobre como a música gravada alterou 

as práticas e sensibilidades de escuta e produção sonora, não apenas nos campos da arte e do 

entretenimento, mas também nas áreas da musicologia, antropologia, etnografia e linguística. 

Tecnologia capaz de gravar e reproduzir sons em cilindros recobertos por uma folha de 

estanho, o fonógrafo44 lançado por Thomas Edison em 1877, transformou significativamente as 

práticas de sonoras (de escuta, consumo, criação e pesquisa), rompendo, pela primeira vez na 

história, com a efemeridade do som e da performance musical. Com a música gravada, o som 

poderia ser deslocado de seu contexto original e manipulado, o que ampliou as possibilidades 

de pesquisa para além da notação em campo. Ao separar a fala humana de seu corpo emissor e 

a música da performance, a nova tecnologia foi celebrada pela capacidade "mágica" de congelar 

momentos, e imortalizar a fala humana e a música. 

 

                                                
43 STERNE, Jonathan. The audible past: cultural origins of sound reproduction. Durham London: Duke University Press, 2003 p.15. 
44  Embora tenha sido patenteado em 1877 pelo francês Charles Cross, o fonógrafo foi construído e lançado comercialmente por Thomas Alva 
Edison. O fonógrafo era um instrumento portátil de captação, armazenamento e reprodução imediata do som criado originalmente para a 
gravação da fala humana. A tecnologia consistia em capturar mecanicamente a energia acústica por um cone que, estimulando um diafragma, 
acionaria uma agulha capaz de marcar as ondas sonoras em um cilindro de cera. O equipamento poderia reproduzir o som do cilindro, que 
girava entre 120 e 160 rotações por minuto. Alguns anos depois do lançamento do fonógrafo, em 1893, Emile Berliner patentearia o Gramofone 
e os discos planos. Em um sistema de captação semelhante, o gramofone reproduzia o som em discos planos que giravam a rotações entre 76 
e 78 rpm, e seria adotado já como um instrumento produzido pela indústria do entretenimento concebido também para armazenamento e 
reprodução de música, mas não mais para a gravação e reprodução instantâneas. Para Friedrich Kittler (1986), o gramofone de Berliner estaria 
para a história da música assim como o fonógrafo de Edison estaria para a história da literatura (KITTLER, 1999: 59). Sobre a criação e os 
mecanismos do fonógrafo conferir KITTLER 1999, THOMPSON 1995, IAZZETTA 2009, TINHORÃO 2014, WAIZOBORT 2014. 
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Como nos mostra a etnomusicóloga colombiana Ana Maria Ochoa Gautier45, até o 

advento do fonógrafo só se podia acessar as sonoridades do passado a partir de registros 

literários e notação musical, o que Mário de Andrade chamaria de "meios não mecânicos" de 

registro sonoro. Na obra Aurality: Listening & Knowledge in Nineteenth-Century Colombia, a 

autora aborda práticas de escuta na Colombia do Século XIX a partir de documentação escrita 

sobre sons (relatos de viagens, partituras, literatura, estudos etnográficos e políticos de 

linguagem) essas práticas se relacionam com a formação de ideias de natureza e cultura. Em 

busca de uma “história des-colonial da voz”, a autora observa que os registros escritos 

forneciam informações limitadas e seletivas de mundos sonoros distantes e, no processo de 

inscrever escutas na escrita, os registros de sons de outros povos e culturas, como por exemplo 

as sonoridades indígenas, acabavam por silenciar sons que pareciam "desordenados": 

  
As elites letradas encontravam constantemente práticas sonoras e de escuta 
que diferiam das suas: vocalizações que pareciam fora de sintonia, difíceis de 
classificar como língua ou música, sotaques espanhóis impróprios que não 
obedeciam a uma suposta norma, sons de indígenas. Línguas para as quais não 
havia sinais no alfabeto espanhol, uma abundância de ruídos ou “vozes” 
vindas de entidades naturais que pareciam oprimir os sentidos. No processo 
de inscrever essas escutas na escrita, os homens leigos (e eram principalmente 
homens) do período simultaneamente os descreviam, julgavam e teorizavam. 
E enquanto alguns estavam dispostos a refrear o que parecia ser uma 
abundância acústica desordenada em um padrão descritivo e normativo que 
permitia a identificação apropriada de uma “natureza” e “cultura” ordenadas, 
outros procuravam aumentar a relevância de tais multiplicidades acústicas 
revelando-se, contraditoriamente, na significação de tal exuberância 
sensorial46.  

 

Em uma reflexão semelhante sobre os limites da escrita sobre o som na historiografia, 

José Geraldo Vinci de Moraes afirma que "a historiografia nasceu com uma espécie de surdez 

original e com tendência clara ao silêncio” e demostra que, com o fonógrafo e o recurso da 

gravação sonora, finalmente se pôde produzir memórias sonoras para além da escrita47, 

contribuindo de alguma maneira para atenuar as limitações tendenciosas (os ouvidos seletivos), 

da documentação do som observadas por Ochoa e fazer ecoar, ainda que em partes, aquela 

"exuberância sensorial" formada por "multiplicidades acústicas" buscadas pela autora.  

 

                                                
45 GAUTIER, Ana María Ochoa. Aurality: Listening & Knowledge in Nineteenth-Century Colombia. Durham & London: Duke 
University Press, 2014. 
46 Ibid., p.19, tradução minha.  
47 MORAES, José Geraldo Vinci de. Criar um mundo do nada: Uma invenção da história da música popular no Brasil. Tese para concurso 
de Livre-Docência. Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2017. p.20. 
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Apesar das limitações da escrita musical, é preciso lembrar que, mesmo sem o recurso 

do fonógrafo, Mário de Andrade, também poeta, se desafiava a registrar a "exuberância 

sensorial" e "multiplidades acústicas" das performances musicais a que assistia utilizando, além 

do recurso da notação em partitura, a sua sensibilidade literária. Dentre infinitos exemplos 

presente em toda a sua obra, cito apenas uma pequena descrição do autor sobre o timbre da voz 

de uma certa Maria Joana, que ouviu cantar no engenho de açúcar de Renato Carneiro da Cunha 

em Recife, em dezembro de 1928. Botemos reparo em como, além de nos fazer imaginar as 

qualidades do timbre e rítmica da mulher (e os quartos-de-tons impossíveis de anotar em 

partitura), o musicólogo nos faz ouvir também do contexto social ao qual ela pertence, e aos 

conflitos e desconfortos que reverberam nessa performance. Como veremos adiante, em certa 

medida, o registro escrito da música nos fornece informações que objetividade da máquina é 

incapaz de gravar: 
 

Preta pernambucana, moça ainda, seus 28 anos. Extraordinária voz metálica 
duma prodigiosa firmeza no som e no ritmo. Agudíssima. Inflexibilidade 
rítmica maravilhosa...Pude escutá la-la duas vezes… Deu então com nitidez o 
quarto-de-tom que assinalei no "Saia do Sereno" e fez os pios do "Aracuã" 
com virtuosidade miraculosa e espírito… filha ainda de africanos legítimos, 
voz de metal, cor de prata polida, nítida feito alfinete, formidável de 
encanto...Na segunda vez, cantando em frente dos patrões no engenho … foi 
quase ruim, envergonhada, hesitante, fugindo às dificuldades de técnica vocal, 
piando e vaiando mal no "Aracuã", substituindo o quarto de tom do "Saia do 
Sereno" por um fá mediocre…48 

 

Apesar do esforço e do exercício poético de tentar traduzir o timbre em texto (voz de 

metal, nítida feito alfinete), Mário de Andrade sabia que a escrita do som ainda era algo 

subjetivo e pouco científico. O historiador José Geraldo Vinci de Morais49 também aborda um 

complexo mundo sonoro silenciado pela escrita do som quando elenca aspectos que a escrita 

não daria conta de traduzir, e que poderiam ser retomados com a gravação sonora, como por 

exemplo um instrumento "desafinado", a "estridência" dos "ruídos", o volume do som, o 

barulho do vento, o grito da multidão. Quais os critérios para se definir se um som é 

"desafinado" ou "ruidoso"? Como veremos, estas são categorias relativas para se caracterizar 

um som, que muito tem a ver com o ponto de vista (ponto de escuta) de quem o descreve. Nesse 

sentido, a duvidosa subjetividade de quem escuta pode ser reparada com auxílio da fonografia. 

Uma vez gravado como está, com todas as "multiplicidades acústicas" pertinentes à 

                                                
48 ANDRADE, Mário de. Oneyda Alvarenga (org).  Os Cocos. Duas Cidades/ Pró Memória. São Paulo, 1984. p.40. 
Agradeço especialmente os colegas Marcele Marques e Rodrigo Caçapa pela contribuição com esse e outros relatos sobre Maria Joana. 
49 MORAES, José Geraldo Vinci de. Criar um mundo do nada: Uma invenção da história da música popular no Brasil. Tese para concurso 
de Livre-Docência. Departamento de História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2017.  
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performance, estudiosos de diversas culturas e interesses poderão caracterizá-los, de acordo 

com múltiplos métodos de transcrição musical, e definições de afinação, ruídos, polifonias etc50. 

 

Em Audible Past (2003), Jonathan Sterne propõe uma reflexão comparativa sobre as 

diferenças entre a escuta e a visão, das quais escolhi apenas três, que colaboram com o 

pensamento de Gautier e Vinci, sobre as dimensões do som não representadas pelas linguagens 

escritas (visuais).  

 
*ouvir é esférico, ver é direcional; 
*ouvir é uma imersão no objeto, ver nos dá uma perspectiva dele 
*ouvir nos posiciona dentro de um evento. Ver dá uma perspectiva sobre 
ele 51 

 

As observações de Sterne, Vinci e Ochoa nos ajudam a perceber em que medida a 

fonografia teria superado (ou pelo menos complementado) os registros escritos (tanto em 

partituras, como em relatos sobre música e práticas musicais) nos estudos sobre música e língua. 

Ao voltar aos discursos de Mário de Andrade sobre a necessidade de gravações científicas no 

país, vamos reconhecer essa vontade de documentar as multiplicidades do som, principalmente 

no que se refere às complexidades dos modos de cantar e ritmar do brasileiro, como já 

evidenciava no artigo "O fonógrafo". 

 

A dicção e a entoação dos cantadores é extremamente difícil de ser 
verificada imediatamente com nitidez. Usam uma nasalação e um 
portamento constante tão sútil, ao mesmo tempo que o rubato rítmico de 
imprevistos tão surpreendentes e livres que o músico fica quase na 
impossibilidade de traduzir imediatamente na escrita o que está 
escutando.52 
 

A questão da dificuldade de se anotar com nitidez a música dos cantadores populares 

será retomada em 1933 na conferência literária "Música e feitiçaria no Brasil", escrita sob 

encomenda da Associação Brasileira de Música, e apresentada na Escola Nacional de Música 

do Rio de Janeiro no mesmo ano53. Nela, o autor busca compreender o que chama de "poder 

hipnótico da música" em práticas musicais como o candomblé baiano, a "macumba carioca" 

                                                
50 Mais sobre a contribuição da fonografia para o campo da Musicologia Comparada conferir PINTO, Tiago de Oliveira de. 100 anos de 
Etnomusicologia - e a “éra fonográfica” da disciplina no Brasil <http://sonsdobrasil.blogspot.com/2005/10/etnomusicologia-100-
anos.html> Acesso 13 de junho de 2019. 
51 STERNE, Jonathan. The audible past: cultural origins of sound reproduction. Durham London: Duke University Press, 2003.p. 3, tradução 
minha.  
52 ANDRADE, Mário de. O Fonógrafo (1928). Diário Nacional. 24-2-1928. In.TONI 2004 p.263-265. 
53 ANDRADE, Mário de. Música de Feitiçaria no Brasil. Organização, introdução e notas de Oneyda Alvarenga. São Paulo: Livraria Martins, 
1963.  
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(umbanda) e o catimbó, a chamada "música de feitiçaria". Entre os elementos que provocariam 

esse efeito, do transe, ou da "embriaguez sonora", Mário de Andrade cita "variações de tons, 

desafinações voluntárias, nasalações sonoramente indiscerníveis, arrastados e portentamentos 

de voz, aspectos típicos da música de feitiçaria, mas também identificados em gêneros musicais 

rurais como cocos, sambas, modas e cururus"54. Na impossibilidade de grafar em partitura esses 

elementos, ele irá utilizar discos comerciais para ilustrar seu pensamento, como por exemplo 

os pontos de Inhãçã e Ogum, gravados em disco Odeon por Elói Antero Dias e Getúlio Marinho 

com o Conjunto Africano55. 

Mário de Andrade está interessado na "embriaguez sonora", tentando se aproximar de 

sons difíceis de se identificar com nitidez. O que poderia ser interpretado como "ruído" 

(nasalação, sutilezas e surpresas do ritmo, imprevistos livres), para Mário de Andrade, poderia 

ser a chave para se entender os efeitos da música de rituais afro-brasileiros na psique humana: 

o poder hipnótico da música brasileira, em variados gêneros musicais. Ruídos que, como definiu 

Friedrich Kittler, estariam repletos de informação e finalmente seriam documentados com o 

advento da gravação e reprodução sonora: "A fonografia não apenas guardaria para sempre o 

tempo, e momentos, mas, principalmente, registraria ruídos, aqueles que a escrita ignora e que 

nossos ouvidos são treinados a filtrar." 56 

Sendo assim, a gravação sonora seria fundamental para o desenvolvimento da 

musicologia comparada57, metodologia de análise musical aliada à antropologia, que 

questionava leis universais da música (como por exemplo escala e afinação) para estudar 

manifestações musicais de povos não europeus. Em 1904, ao escrever sobre a importância do 

fonógrafo para a musicologia comparada, o austríaco Erich Moritz Hornbostel, um dos 

pioneiros a usar as gravações sonoras para estudos científicos e diretor do Berlin Phonogramm-

Archiv58, identifica nesta tecnologia a facilidade de reproduzir um fonograma em diferentes 

                                                
54 Ibid.45. 
55 Ponto de Inhãçã| Ponto de Ogum. Disco MACUMBA. Elói Antero Dias e Getúlio Marinho com Conjunto Africano. Disco Odeon n.10.679. 
Na embalagem do disco, Mário de Andrade anotou "Disco de Grande Importância Folclórica". O disco já havia sido citado pelo autor no artigo 
"A música no Brasil", como veremos Adiante. In. TONI, Flávia Camargo (org.). A música popular brasileira na vitrola de Mário de 
Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004 p.121. 
56 KITTLER, Friedrich. trad. Geoffrey Winthrop-Young e Michael Wutz. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford University Press, 1999. 
p.23. 
57Precursora da etnomusicologia, a musicologia comparada rompia com teorias evolucionistas e buscava estudar a música de diversos povos 
aliada à antropologia. Tem como precursor o musicólogo austríaco Guido Adler, que publicou, em 1885 o “Objeto, método e meta da 
musicologia” (1885) direcionando sua escuta à música dos povos não europeus e das culturas ágrafas. In. PINTO, Tiago de Oliveira. 100 anos 
de Etnomusicologia e a “éra fonográfica” da disciplina no Brasil". http://sonsdobrasil.blogspot.com/2005/10/etnomusicologia-100-anos.html . 
Acesso 13 de junho de 2019] 
58 Mais sobre o Berlin Phonogramm-Archiv e suas conexões o pensamento de Mário de Andrade no terceiro capítulo desta dissertação. 
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velocidades. Desta forma, o pesquisador poderia manipular uma música de um povo a ponto de 

encontrar um "ritmo mais estável" para poder executar a transposição e a análise da obra59.  

 

 Em sua biblioteca, Mário de Andrade também lia, de Hornbostel African negro music, 

de 1928, texto que se tornou uma das primeiras referências importantes em relação à análise da 

música africana. O estudo de Hornbostel é citado com admiração por Mário de Andrade na 

introdução de sua conferência sobre "A pronúncia cantada e o problema do nasal brasileiro 

através dos discos" apresentada em julho 1937 durante o Congresso da Língua Nacional 

Cantada promovido pelo Departamento de Cultura. Na fala do musicólogo, percebemos já uma 

noção de que a música é indissociável da língua, noção esta que orientará os rumos e critérios 

para as gravações fonográficas e pesquisas promovidos pelo DC: 

 
Na sua admirável monografia sobre música negroafricana, o professor 
Hornbostel afirmava preliminarmente - como material para estudo, os 
fonogramas são imensamente superiores à notação das melodias e não se pode 
conceber que este método inferior ainda seja usado. Basta verificar que 
exclusivamente por meio da fonografia é que podemos obter a coisa legítima. 
O pressuposto geral de que a substância de uma canção pode ser notada em 
pauta com os auxílios, talvez, de sinais diacríticos e texto explicativo, é mera 
superstição europeia, ocasionada pela evolução da música e a maneira geral de 
pensar dos europeus. Os próprios cantores dão tanta importância ao timbre da 
voz e à dicção como a qualquer outra coisa. E mesmo às vezes mais. De fato, a 
dicção e timbre demonstram ser caracteres raciais profundamente 
predeterminados por funções fisiológicas, e são, por isso, valiosa prova das 
relações e diferenciações antropológicas. Assim, os povos e suas músicas, não 
se distinguem tanto pelo que cantam como pela maneira por que cantam...Que 
pensaríamos dum estudante de filologia que se despreocupasse da fonética? 60 
 

O fonógrafo nascia como um instrumento útil para estudos científicos nos campos da 

psicologia, linguística e até ciências biológicas. Mesmo depois de ser definitivamente 

substituído pelo gramofone no ambiente de lazer e entretenimento61, o fonógrafo continuou 

sendo um instrumento mais adequado para pesquisas de campo. Pela facilidade de ser um 

gravador portátil que não demandava energia elétrica nem baterias, o fonógrafo continuou a ser 

                                                
59 ABRAHAM, Otto; HORNBOSTEL, Erich Moritz von. Uber die Bedeutung des Phonographen fur vergleichende Musikwissenschaft 
1904:229 Apud KITTLER, Friedrich. trad. Geoffrey Winthrop-Young e Michael Wutz. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford University 
Press, 1999 p.35. 
60 ANDRADE, Mário de. "A pronúncia cantada e o problema do nasal brasileiro através dos discos". In. ANDRADE. Mário de. Aspectos da 
Música Brasileira. São Paulo: Livraria Martins.1965 2ed p.123. 
61 A partir de 1924, quando os sistemas de gravação e reprodução elétrica (microfones e autofalantes) aperfeiçoaram a qualidade das gravações 
e, consequentemente, o disco passou a ser consumido e produzido em massa para entretenimento, o gramofone substitui definitivamente os 
fonógrafos no ambiente doméstico.  
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utilizado por linguistas, folcloristas, musicólogos e etnomusicólogos até os anos 50, quando foi 

substituído pelo gravador de rolo e  a fita magnética62. 

 

"A fonografia se impõe como remédio de salvação" 

 

Quando publica o artigo "O Phonógrapho" no Diário Nacional, Mário de Andrade faz 

um apelo para que o governo, ou sociedades privadas, empreendessem gravações em campo de 

música popular: 

 
Nossa música populária é um tesouro prodigioso, condenado à morte. A 
fonografia se impõe como remédio de salvação…Não é possível num 
país como o nosso a gente esperar qualquer providência governamental 
nesse sentido. Cabe mais isso (como quase tudo) à iniciativa do povo. 
São as nossas sociedades que podem fazer alguma cousa para salvar esse 
tesouro que é de grande beleza e valor étnico inestimável… Deixamos o 
apelo aqui63. 

 

Por que a música popular era considerada um tesouro condenado à morte? O apelo de 

Mário de Andrade tem ressonância gritante com o que era discutido, no mesmo ano no 

Congresso de Artes Populares promovido em Praga por iniciativa do Instituto Internacional de 

Cooperação Intelectual da Liga das Nações64. Durante o Congresso, foi criada a Sociedade 

Internacional de Música Popular, formada por representantes do Laboratório de Fonética de 

Praga, Departamento de fonética da Universidade de Londres, Arquivo Fonográfico de Viena, 

Museu da Palavra e do Gesto de Paris, entre outros. Ao final do encontro, o Congresso adotava 

resoluções para o tema específico das Canções Populares e Hubert Pernot, então diretor do 

Museu da Palavra e do Gesto de Paris lançava um apelo para que os países começassem a 

registrar melodias populares que estariam "em vias de desaparecer"65  

Na busca por entender a identidade nacional a partir do estudo das formas populares de 

se fazer música, Mário de Andrade estava interessado no que, hoje, Christopher Small chamaria 

de musicking, ou musicar local: mais do que entender a música como "coisa" abstrata66, Mário 

                                                
62  WAIZBORT, Leopoldo. Como, quando e por que Villa desmentiu Benjamin. In: Villa-Lobos, um compêndio. Novos Desafios 
interpretativos. SALLES, Paulo de Tarso e DUDEQUE, Norton (org). Editora UFPR. 2017 p.20. 
63 ANDRADE, Mário de. "O Phonógrapho", publicado no Diário Nacional em 24.02.1928. 
64Em sua biblioteca pessoal, Mário de Andrade tinha os Anais do Congresso, publicados em 1931. De acordo com a pesquisadora Flávia 
Camargo Toni, Mário chegou a preparar uma apresentação para o congresso. Conferir TONI. Flávia Camargo.  A música brasileira e a 
cooperação intelectual no Congresso de Arte Popular em Praga 1928. Debates - Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música 17, 
2016. 
65 PERNOT, Hubert. Art populaire: travaux artistiques et scientifiques du 1er Congrès international des arts populaires, Prague, 1928, 
Paris, Éd. Duchartre, 1931, t. II, p. 104 
66 "music is not a thing at all, but an activity, something that people do". SMALL. Christopher. Musicking: the meaning of performing and 
listening. Middletown:Wesleyan University Press. 1998 p.2. 
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buscava a compreendê-la como "ação", e por isso o interesse pelo registro (ainda em papel) da 

música em seus contextos locais, seus intérpretes, os instrumentos. Sedento por alguma 

etnografia musical no Brasil, Mário de Andrade queria compreender como, onde, para quem e 

por quê a música acontecia, observando minuciosamente seus agentes, os instrumentos, os 

modos de tocar, rimar e cantar dos cantadores populares e a função social e cultural do fazer 

musical. 

Como demonstra no Ensaio sobre a Música Brasileira (1928), Mário acreditava que 

somente um profundo conhecimento sobre as manifestações populares da música poderiam 

produzir uma renovação na música artística nacional. Essa renovação vinha na esteira do 

pensamento modernista, que buscava emancipar a produção artística nacional das escolas 

europeias, se apropriando dos modos de fazer arte brasileiros. Na obra, o autor apresenta 122 

melodias populares para analisar aspectos de ritmos, timbre, improvisação que caracterizassem 

uma "brasilidade musical". Reconhecendo que o populário musical do país era muito mais rico 

e complexo do que se imaginava, Mário encoraja os compositores a estudar, na fonte, as 

manifestações populares, como ele mesmo vinha fazendo desde pelo menos 1924, quando visita 

cidades históricas de Minas Gerais com a "caravana paulista" em viagem do "Descobrimento 

do Brasil". 

O sentido de "urgência" em se preservar as musicalidades tradicionais, sobretudo da 

zona rural, vinha de uma percepção mundial sobre as transformações culturais e sociais vindas 

da urbanização e da indústria cultural (principalmente o rádio, disco e o cinema), o chamado 

"progresso".  Como veremos, a criação da Discoteca e seus serviços de gravação e difusão de 

música folclórica deveria contribuir com a "ressurreição de peças folclóricas tradicionais do 

Brasil, que as exigências e circunstâncias do progresso puseram em desuso67". Ao falar em 

progresso, Mário de Andrade não está se referindo apenas aos meios de comunicação de massa, 

como o rádio e o disco, mas também às transformações culturais que chegavam com a 

construção de estradas e veículos que ligavam regiões do país, encurtando distâncias. Enquanto 

Mário de Andrade ouvia o rádio disseminar uma "submúsica" que "sustentava fábricas, 

empresas e cantores"68, seu colega Luís da Câmara Cascudo, com quem se correspondia, 

observava que o cantador popular “arreava” diante da indústria cultural. 

 
Vivi um sertão típico, agora desaparecido. A luz elétrica não aparecera. O 
gramofone era um deslumbramento... as orações fortes, os hábitos sociais, 

                                                
67  Ofício do diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal. São Paulo, 19 julho de 1935. Processo 56.869/35 (AHSP/SMC). In. 
CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. São 
Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015. p.44.  
68 ANDRADE, Mário de. Música popular (1939). In. Música, doce música. 2.ed. São Paulo: Livraria Martins, 1976. p.281. 
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as festas da tradição, as conversas, as superstições, tudo era Passado 
inenarrável, completo, no presente. A transformação é sensível e diária. As 
estradas de rodagem aproximaram o sertão do agreste. Anulando a 
distância, misturaram os ambientes. Hoje, a luz elétrica, o auto, o rádio, as 
bebidas geladas, o cinema, os jornais, estão em toda parte... O sertão se 
modifica rapidamente. Uniformiza-se, banaliza-se...o cantador recuou ante 
o rádio, a vitrola, o cinema, a revista ilustrada.69  

 
Cascudo observava a velocidade com que tecnologias como a luz elétrica, as estradas e 

a gravação sonora mudavam hábitos sociais. Em um momento histórico em que o "progresso" 

transformava os meios de transportes terrestres e inaugurava o transporte aéreo, também a 

fonografia pode ser interpretada como um meio de transporte, uma vez que tinha o poder de 

deslocar sons por diferentes espaços e tempos70. Como um caminhão, ou um avião, o gramofone 

e o rádio também atuavam como "meios de transporte" que encurtavam (ou até anulavam) 

distâncias. Essa "uniformização" cultural provocada pelo progresso, que, para Mário de 

Andrade e Câmara Cascudo, estariam colocando as culturas populares em risco. 

Mas não era somente o "progresso" que ameaçava tradições musicais do país. Também 

o racismo religioso e as políticas de repressão à práticas culturais de religiões de matriz africana 

eram percebidos, por Oneyda Alvarenga e Mário de Andrade, como mais um motivo para que 

se registrassem com urgência essas práticas antes que "desaparecessem". Em relato de Oneyda 

Alvarenga, em que aborda sonoridades que estariam entrando em extinção, como o canto de 

trabalho dos carregadores de piano, ela percebe políticas de repressão e silenciamento de 

práticas religiosas nos Xangôs, em Recife. Se os carregadores deixavam de cantar, pois com o 

caminhão, não precisavam mais dar ritmo à sua caminhada com 300 quilos de piano na cabeça, 

nos Xangôs havia repressão policial e apreensão de instrumentos musicais71. Em relato de 

Oneyda Alvarenga recuperado por Vera Lúcia Cerqueira percebemos como a Missão de 

Pesquisas Folclóricas, promovida pelo DC, dava ouvidos a musicalidades em risco de extinção: 

 
Relativamente ao material colhido há a acentuar que certas peças dificilmente 
podem ser estudadas novamente. Não só porque estão desaparecendo por 
causa da transformação do ambiente, como no caso dos cantos dos 
carregadores de piano do Recife, cujos cantadores estão quase completamente 
esquecidos das melodias tradicionais, mas também pela pressão policial 
existente contra a prática de certas festas, notadamente as de feitiçaria. Nestas, 
além da pressão policial, age fortemente o fator mestiçagem e a incorporação 
e adaptação de práticas católicas dentro do culto primitivo. Fatos idênticos 

                                                
69 CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores (1939). 23.ed. São Paulo: Gaudí Editorial, 2009. p.12. 
70 Sobre a fonografia como "meio de transporte" conferir GONZALEZ, Juliana Pérez. A indústria fonográfica e a música caipira gravada. 
Uma experiência paulista (1878-1930). Tese de doutorado em História Social. Universidade de São Paulo, 2018. p.80. 
71 Sobre as práticas musicais dos Carregadores de Piano e dos Xangôs de Recife registrados pela Missão de Pesquisas Folclóricas, consultar 
TONI, Flávia Camargo. Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Secretaria 
Municipal de Cultura, Prefeitura do Município de São Paulo, 1985. CARLINI, Álvaro.  Cante lá que gravam cá: Mário de Andrade e a 
Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Dissertação de mestrado. São Paulo: FFLCH-USP, 1994. 
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surgem em quase todas as peças colhidas, com maior ou menor intensidade. 
Esta circunstância faz com que muitas peças colhidas pela Missão se tornem 
únicas na documentação do folclore brasileiro.72 

 

 

Quando a ciência coincide com o comércio 

 

Se, por um lado, a indústria fonográfica se apresentava como uma ameaça às tradições 

populares, por outro, alguns discos comerciais serão usados para embasar os discursos de Mário 

de Andrade, principalmente na fase anterior à criação da Discoteca, em que as gravações de 

música popular em seus contextos locais eram praticamente inexistentes. 

 

No Ensaio Sobre a Música Brasileira (1928),  já se percebe um ouvido atento à música 

popular registrada em disco73, e também à que circulava no teatro, rádio e em partituras. Mário 

estava especialmente interessado em gravações de inspiração nordestina, como o recém lançado 

"Pinião74" em que os Turunas da Mauricéia (formado por músicos pernambucanos e alagoanos) 

cantavam e tocavam de maneira muito semelhante ao que tinha escutado suas viagens pelo 

Nordeste entre 1928 e 1929. No disco, mais do que nas partituras impressas, Mário podia 

escutar as "sutilezas do cantador" 

 
Um dos pontos que provam a riqueza do nosso populário ser maior do que a 
gente imagina é o ritmo. Seja porque os compositores de maxixes e cantigas 
impressas não sabem grafar o que executam, seja porque dão só a síntese 
essencial deixando as subtilezas prá invenção do cantador, o certo é que uma 
obra executada difere totalmente do que está escrito. Do famanado Pinião 
pude verificar pelo menos 4 versões rítmicas diferentes, além de variantes 
melódicas no geral leves: 1. a embolada nordestina que serviu de base pro 
maxixe vulgarizado no carnaval carioca; 2. a versão impressa dêste (ed. Wehrs 
e Cia) que é quasi uma chatice; 3. a maneira com que os Turunas da Mauriceia 
cantam; 4. e a variante, próxima desta última, com que o escutei muito cantado 
por pessoas do povo. Se compare estas três grafias, das quais só as duas 
últimas são legítimas, porque ninguém não canta música tal e qual anda 
impressa"75  

 

                                                
72 RELATO, s/d. CO-52 fl.2 citado em CERQUEIRA, Vera Lucia Cardim de. De Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras 
Mudanças nas práticas institucionais de guarda da cultura popular. PUC - SP. Doutorado em Ciências Sociais São Paulo. 2016. p.42. 
73No Ensaio sobre a música Brasileira são citados, entre outros nomes bastante conhecidos na indústria fonográfica da época, o poeta Catulo 
da Paixão Cearense, Xisto Bahia e Pixinguinha. João da Gente (pseudônimo de Wilton Morgado) também teria despertado o interesse de Mário 
de Andrade pelo seu "samba macumbeiro" Aruê de Changô, sucesso no carnaval de 1927.  
74 Lançado em novembro de 1927 pelo grupo Turunas da Mauriceia, o "samba" Pinião (Odeon 10067) era cantado pelo alagoano Augusto 
Calheiros com acompanhamento dos pernambucanos Luperce Miranda (bandolim), João Miranda (bandolim), Romualdo Miranda (violão), e 
por Manoel de Lima e João Frazão (violões). 
75 ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. 3. edição. São Paulo: Livraria Martins/ Instituto Nacional do Livro, 1972. p.22. 
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Embora reconhecesse na fonografia comercial certa "utilidade científica", como no 

exemplo do disco dos Turunas, Mário de Andrade desconfiava da legitimidade de certos discos 

e artistas denominados "folclóricos" pela indústria fonográfica, como irá demonstrar em 1942, 

em artigo produzido para o Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros:  

 
...cantores improvisados de rádio, disco e mesmo concerto, se intitularem 
"folcloristas" só porque usam e abusam da canção popular, consertando-lhes os 
textos, modificando-lhes as melodias em proveito de "maior facilidade vocal" 
como já me foi dito, deformando-lhes por completo a instrumentação e a 
harmonização. E como "folcloristas", tanto eles como certos antologistas de 
cantigas e anedotas populares, cheios de boa vontade mas ignorantes, são 
aceitos unanimemente, não só pelos anúncios e managers, como pelo público 
educado e pela crítica dos jornais. A concorrência da cultura científica ainda 
não é suficientemente forte e consciente, para estabelecer qualquer espécie de 
policiamento, que ao menos possa pôr de sobreaviso o estudioso.76 

 

De certa maneira, a citação está em sintonia com o pensamento de Ana Maria Ochoa 

Gautier, e demonstra que Mário de Andrade já estava atento a certos silenciamentos apesar da 

"boa vontade" de pesquisadores e cantores.  

O manuscrito O Disco Popular no Brasil77 também evidencia o aproveitamento do disco 

comercial para estudos do folclore musical, embora o autor continue de ouvido alerta às 

adaptações "deformadoras". Para exemplificar essas deformações, cita situações em que 

cantores tentavam imitar a voz dos cantadores populares exagerando em processos como o 

nasal, vocalização, cacoetes de emissão ou o uso "absolutamente descritivo" dos 

acompanhamentos instrumentais. 

A discoteca particular de Mário de Andrade nos dá pistas desta escuta "científica" de 

discos produzidos para entretenimento. Em A Música Brasileira Popular Brasileira na Vitrola 

de Mário de Andrade (2004), Flávia Camargo Toni revela em Mário de Andrade um ouvido 

atento a aspectos como "nasalação", "rítmica","timbração","caráter","espírito" sempre 

procurando "valor científico" de cada disco. Para um ouvinte "enfronhado dos costumes da 

feitiçaria afro-brasileira", o bandolim  da gravação de No terreiro de Alibibi (Victor 33.586) 

pelo Conjunto Tupi de J.B. de Carvalho, por exemplo, soaria como um "verdadeiro 

insulto".78Por outro lado, os pontos de candomblé gravados pelo grupo Filhos de Nagô de Felipe 

                                                
76 Andrade, Mário de, Folclore. In: MORAES, Rubens Borba de. e BERRIEN William. (org) Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros. 
Rio de Janeiro. Brasília, Senado Federal, 1998. (1949) p.422. 
77 Andrade, Mário de. O disco popular no Brasil. Série Manuscritos, Arquivo Mário de Andrade (IEB/USP). In. TONI, Flávia Camargo. 
(org.).A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade. SãoPaulo: Editora Senac, 2004, p.287. 
 
 
78 Apesar de observar que o bandolim não condizia com as práticas musicais do candomblé e umbanda, Mário de Andrade reconhecia que esse 
disco do conjunto Tupi, liderado por J.B de Carvalho (Victor 33.586) era uma "verdadeira vitória da gravação Victor" tecendo considerações 
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Neri Conceição (Parlophon 13.254) eram "interessantísimos e de grande importância 

folclórica"79, bem como os pontos gravados pelo conjunto Africano de Getúlio Amor Marinho 

e Elói Antero Dias, citados anteriormente. 

 

Para os ouvidos do cientista, a voz de J.B de Carvalho era "estupenda como caráter", 

Jararaca tinha "pleno domínio da timbração nordestina", Moreira da Silva possuía uma "voz de 

timbração deliciosa" e "nasal quente bem sensual, de morro", Stefana de Macedo cantando 

peças regionais nordestinas tinha voz "admiravelmente verdadeira como caráter e dicção"80 e  

o "nasal afro-caipira" de Raul Torres e seu Bando de Baitacás na interpretação de Bananêra 

(Arte-Phone 4.023) era "exemplar cientificamente folclórico do samba rural paulista"81. Por 

outro lado, uma  modinha de Catulo da Paixão Cearense por Abigail Alesio (Colúmbia 5.003) 

cheirava "desastrosamente a cançoneta"82 e o Bando da Lua se "dispersava em 

norteamericanismos (sic) vocais de vário perigo para nós"83 em marcha de Ataulfo ALves e 

Roberto Martins (Victor 34.009). 

 

 "If music be the food of love, play on!" 

 

Mário de Andrade efetivamente afirma a importância da fonografia para o estudo da 

música brasileira em 1931, quando publica o artigo A música no Brasil para leitores ingleses 

do Anglo-Brazilian Chronicle84.  Desanimado com o que havia de "música folclórica" no 

mercado,  Mário segue pinçando raras exceções em que se podia escutar ecos musicais de algum 

caráter "verdadeiramente nacional".  Para que o leitor inglês pudesse nos conhecer (“e amar !”), 

ele deveria escutar o Brasil em discos específicos da Victor, Odeon e Columbia. O autor 

apresenta uma seleção de fonogramas para descrever expressões musicais como cateretê, catira, 

cururu, samba, maxixe, dança do Congado, Jongo, Batuque, "música de feitiçaria", modinha,  

romance, embolada, cocos, toada e comenta as contribuições indígenas, africanas e europeias 

na formação desses gêneros. Orientando o "amador de música inglês nas peças que deverá 

                                                
elogiosas especialmente às vocalizações femininas da gravação e seus "caracteres de nasalisação, aflautado e limpidez". In TONI, Flávia 
Camargo (org.). A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004 p.190. 
79 Ibid, p.149. 
80 ANDRADE, Mário de. A pronúncia cantada e o problema do nasal brasileiro através dos discos. In. ANDRADE. Mário de. Aspectos 
da Música Brasileira. 2. Ed. São Paulo: Livraria Martins.1965.  
81 TONI, Flávia Camargo (org.). A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004 p.198 
82 ANDRADE, Mário de. A pronúncia cantada e o problema do nasal brasileiro através dos discos. In. ANDRADE. Mário de. Aspectos 
da Música Brasileira. São Paulo: Livraria Martins, 1965 2a. edição. 
83 TONI, Flávia Camargo (org.). A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade. São Paulo: Editora Senac, 2004. 
84 ANDRADE, Mário de. A música no Brasil. In: Música doce música 2a. edição, 1976 p.17 a 24. No Brasil, o artigo foi publicado em 1933 
no Compêndio de história da Música. São Paulo: L, G. Miranda, 1933. 



 

 
 

36 

adquirir, para nos amar", Mário de Andrade encerrará o artigo com a máxima shakespeariana 

""if music be the food of love, play on!"85.  

 

Música e canção populares no Brasil 

 

Em 1936, já diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, porém antes de iniciar 

os serviços de gravação musical da DPM, Mário produz um novo artigo sobre música brasileira 

para o público internacional apoiado na discografia produzida para o entretenimento por 

gravadoras comerciais86. Como no artigo de 1931, em "Música e Canção Populares no Brasil", 

Mário reafirma, em meio ao vazio de gravações etnográficas, a existência dos cilindros de 

música indígena gravados por Roquette-Pinto e algumas gravações comerciais "estritamente 

científicas" de modas caipiras de São Paulo e manifestações de feitiçaria do Rio. 

Depois de traçar limites mais objetivos entre a música etnográfica (indígena) e folclórica 

(popular), Mário irá reafirmar que no Brasil "o estudo científico da música popular ainda está 

por fazer". Se no artigo de 1931, o autor parece apenas construir um panorama das origens das 

expressões musicais brasileiras, em 1936 o diretor do Departamento de Cultura está engajado 

no desenvolvimento de uma musicologia nacional "ainda na infância" a partir de colheita de 

melodias populares com "espírito científico".  Mário abre o estudo com a provocação de que "o 

Brasil não possui canções populares, muito embora possua incontestavelmente música 

popular".  

O autor sugere que no Brasil, assim como nos países americanos, certos conceitos como 

folclore, canção popular e música popular precisariam ser revistos dado a forte influência da 

cultura de países colonizadores (e também dos países dos africanos escravizados no Brasil) 

sobre o que seria considerado a canção autêntica de um país. Essa ideia seria retomada e melhor 

argumentada em 1942 no artigo "Folclore", produzido sob encomenda de William Berrien87 e 

Rubens Borba de Morais para o Manual Bibliográfico de estudos Brasileiros, publicado apenas 

em 1949. Partindo da convicção de que  "a situação dos estudos de folclore no Brasil ainda não 

é boa" Mário de Andrade faz referência a questionamentos semelhantes feitos pelo musicólogo 

francês  Julien Tiersot:88 

                                                
85  If music be the food of love, play on; Give me excess of it, that, surfeiting, The appetite may sicken, and so die. (William Shakespeare, 
Twelfth Night). 
86 O artigo "A música e a canção populares no Brasil" foi escrito em 1936 a pedido do Institut International de Coopération Intellectuelle e 
distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores.  
87 Mais sobre William Berrien no capítulo 3. 
88 Julien Tiersot: Musicólogo francês que teria fixado o termo "etnografia Musical" que mais tarde viria a se tornar Etnomusicologia. A 
biblioteca pessoal de Mário de Andrade, disponível no IEB, contém uma vasta bibliografia do autor, incluindo Histoire de la chanson populaire 
en France. (1889) e  Notes d’ethnographie musicale.(1905). 
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A verdade é que o conceito de folclore e a sua definição, tais como nos vieram 
fixados pela ciência europeia, têm de ser alargados para se adaptarem aos 
países americanos. Foi estreitado por esse conceito e essa definição que um 
estudioso tão hábil como o Prof. Julien Tiersot, se viu na contingência de negar 
a existência de canções folclóricas americanas, pois que o que existia 
realmente de "folclórico" entre nós pertencia aos folclores europeus e à 
etnografia africana! 
A este respeito, sou obrigado a repetir aqui o que já disse no meu ensaio 
bibliográfico sobre A Música e a Canção Populares no Brasil, em comentário 
às dúvidas de Tiersot… Faz-se imprescindível uma conceituação nova de 
folclore para os povos de civilização e cultura recentemente importada e 
histórica, como os da nossa América. Mas essa conceituação nova tem de ser 
"científica", pois que se o conceito europeu leva a encurtar de maneira ridícula 
e socialmente ineficaz o que seja entre nós o fato folclórico, por outro lado a 
sua desistência tem levado a um confusionismo igualmente absurdo, fazendo 
certos autores aceitarem como "folclore", qualquer romance de cantador e 
qualquer peça urbana de autor. Nem tanto nem tão pouco. No Brasil existem 
cidades "folclóricas" e sobre isto também expliquei meu pensamento no 
ensaio nomeado atrás, mas carece sempre, por um critério seguro, saber 
distinguir na forma popular urbana o que é folclórico do que é apenas 
popularesco.89 

 

Como comprova nos dois discursos, Mário de Andrade estava engajado em encontrar 

um amparo científico à pesquisa da música folclórica de seu país reconhecendo a existência de 

"cidades folclóricas", ou seja, manifestações urbanas sem contudo confundi-las com a música 

para entretenimento que disseminada pelas indústria do rádio e do disco (popularesca)90. O fato 

de não se poder estudar canção popular autêntica (que seria a música indígena pré colonização) 

dado a ausência de documentação sobre a canção no Brasil antes das colonizações (europeia e 

africana), não o impediria de estudar a música popular, ou melhor, o fazer musical do brasileiro. 

Mário de Andrade sugere que, para o estudo da Música e Canção Populares no Brasil era preciso 

considerar, mais do que a canção, a música, observando portanto, as formas de se compor, 

cantar e tocar, motivos rítmicos, tendências tonais peculiares e característicos do brasileiro. "Se 

uma canção não é permanente, tudo aquilo de que ela é construída é". Por isso, conclui: "se uma 

melodia poderá obliterar-se na memória popular, seus elementos constitutivos permanecem".  

Tentando resumir, se as melodias e letras das canções ainda tinham muito da música europeia 

e africana, seria nos modos de cantar e tocar que o pesquisador encontraria os ingredientes 

necessários para entender como era feita a música no Brasil.  

                                                
89 ANDRADE, Mário de. Folclore (1942). In: MORAES, Rubens Borba de. e BERRIEN William. (org) Manual Bibliográfico de Estudos 
Brasileiros. Rio de Janeiro. Brasília, Senado Federal, 1998.p.442  
90 Enquanto a música popular (rural ou urbana) estaria mais próxima ao chamado "folclore" no que se refere às práticas musicais "autênticas" 
realizadas em seus contextos locais, a música popularesca, difundida pela indústria cultural (disco, rádio) com interesses comerciais, 
apresentava certas "deformações" e forte influência da música estrangeiras. Sobre os conceitos "popular" e "popularesco" para Mário de 
Andrade, conferir GONZALEZ, Juliana Pérez. Da música folclórica à música mecânica: Mário de Andrade e o conceito de música popular, 
Intermeios, 2015. 
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É nesse sentido que Mário amplia seu campo de estudos para dimensão das cidades, 

reconhecendo um fenômeno de "interpenetração do rural e do urbano". Assim, Mário de 

Andrade propõe que o estudo do folclore musical nacional não ignore as manifestações 

musicais urbanas e gêneros como o choro e a modinha. "Recusar a música popular nacional, só 

por não possuir ela documentos fixos, como recusar a documentação urbana só por ser urbana, 

é desconhecer a realidade brasileira". 

Ao final do artigo, Mário de Andrade apresenta uma lista de Instituições Públicas, 

discografia, e uma vasta bibliografia em que se poderiam encontrar documentos sobre a música 

popular no Brasil.  Nos interessa aqui a seção Discografia, para entendermos como, na ausência 

de discos de música folclórica produzidos cientificamente, Mário se aproveitava do que havia 

no mercado da música para construir o seu pensamento musical. 

 
As gravações de música popular sempre tiveram entre nós a finalidade 
comercial. Acontece, porém, que algumas dessas gravações são estritamente 
científicas. Estão neste caso, especialmente as modas dos caipiras de São 
Paulo, bem como algumas manifestações da feitiçaria do Rio de Janeiro. A 
estes discos, perfeitamente folclóricos, reúnem-se aqui mais alguns que, pelo 
caráter, são exemplares específicos de música popular.91 

 

Como veremos nos próximos capítulos, mesmo com a inauguração dos serviços de 

gravação sonora da Discoteca Pública Municipal, Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga 

jamais deixarão de se apoiar na discografia comercial para embasar seus estudos sobre folclore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91ANDRADE, Mário de. Música e canções populares no Brasil. In. Ensaio sobre a música brasileira. 3. edição. São Paulo: Livraria 
Martins/ Instituto Nacional do Livro, 1972 p.170. 
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CAPÍTULO 2: 
Fonografia no Departamento de Cultura de São Paulo 

 

O convite para dirigir o Departamento de Cultura de São Paulo e sua divisão de 

Expansão Cultural92 em 1935 seria a  oportunidade para Mário de Andrade colocar em prática 

o seu ideal de utilizar o recurso da gravação sonora para fortalecer os estudos sobre cultura 

brasileira, compreendendo folclore, etnografia e fonética.  

Embora não nos caiba aprofundar na abordagem sobre atividades do Departamento de 

Cultura em seus primeiros anos de existência, convém contextualizar brevemente a iniciativa 

da intelectualidade paulistana ligada ao movimento modernista que visava, a partir de um órgão 

público, formar uma identidade brasileira a partir da educação e da cultura. 

Entre as principais iniciativas de Mário à frente do Departamento nesse sentido, está a 

criação da Discoteca Pública Municipal e seus serviços de gravação sonora. Entre outras 

atribuições, a Discoteca irá fornecer subsídios para pesquisadores e compositores engajados em 

conhecer os elementos formadores da buscada identidade brasileira contribuindo para o que 

chamaria de "fixação de uma cultura nacional"93. 

 

2.1 Modernistas na política 
 

Sob o impulso das ideias lançadas pelo movimento modernista (de valorização e 

assimilação das culturas populares tradicionais para a formação de uma identidade cultural 

brasileira que se emanciparia das escolas artísticas acadêmicas europeias), o Departamento de 

Cultura de São Paulo (DC) foi fundado em 1935 durante a prefeitura de Fábio Prado, tendo 

como seu principal entusiasta  Paulo Duarte (então chefe de gabinete do prefeito), ligado ao 

Partido Democrático94. No Departamento, atuariam figuras ligadas ao movimento modernista 

de 192295 que sonhavam com um grande projeto que iria "estimular e desenvolver todas as 

                                                
92 De acordo com Regulamento da Estrutura do Departamento, a Divisão de Expansão Cultural era a unidade do Departamento de Cultura  que 
"trata da música e das artes plásticas, e da divulgação da cultura coletiva pelo palco, pela tela, pelo rádio e pelo disco". REGULAMENTO 
TÍTULO PRIMEIRO DA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO. In. CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org.). Me 
esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015. p.34.  
93 Sobre Identidade Nacional no Departamento de Cultura conferir BARBATO JR, Roberto. Missionários de uma utopia nacional: popular: 
os intelectuais e o Departamento de Cultura de São Paulo. São Paulo, Annablume, 2004. CÂNDIDO, Antonio."Prefácio". In: DUARTE, Paulo. 
Mário de Andrade por ele mesmo. 2a. ed. São Paulo: Hucitec, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 1985. p. xii-xvi. RAFFAINI, 
Patrícia Tavares. Esculpindo o Brasil na forma de Cultura – o Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). Humanitas FFLCH/USP, 
2001.  
94 Paulo Duarte estava entre os principais nomes do Partido Democrático que, apesar de representar a classe média tradicional ligada aos 
cafeicultores, apresentava posições progressistas. O partido seria extinto em 1934, quando é assimilado pelo Partido Constitucionalista.  
95 Entre os modernistas ligados ao Departamento, Carlos Sandroni elenca: Tácito de Almeida, Sérgio Milliet, Antônio Carlos Couto de Barros 
e Rubens Borba de Moraes, "todos veteranos batalhadores dos tempos heroicos do modernismo". Rubens Borba chefiaria a Divisão de 
Bibliotecas. Milliet, a Divisão de Documentação Histórica e Social. In. SANDRONI, Carlos. Mário contra Macunaíma: cultura e política 
em Mário de Andrade. São Paulo: Vértice, 1988. p.70.  
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iniciativas destinadas a favorecer o movimento educacional, artístico e cultural da cidade"96 . 

Conforme conta Paulo Duarte, a ideia do Departamento surgiu a partir de reuniões diárias de 

um pequeno grupo de amigos97 que se encontravam entre 1926 e 1933 em seu apartamento na 

Avenida São João para discutir "coisas brasileiras e sonhos brasileiros": 

 
Foi nessa sala, que um de nós - quem poderá saber qual de nós? - falou - falou 
na perpetuação daquela roda numa organização brasileira de estudos de coisas 
brasileiras, de sonhos brasileiros. Mas cadê dinheiro? O nosso capital eram 
sonhos e coragem. Havia quem conhecesse homens ricos de São Paulo. Mas 
homem rico não dá dinheiro para essas loucuras… Que testamento pinchou 
legado para uma universidade ou para uma biblioteca? A nossa gente ainda está 
no paleolítico da caridade física. À vista de tantos argumentos, ficou decidido 
que um dia seríamos governo. Só para fazer tudo aquilo com dinheiro do 
governo.98 

 

A criação do Departamento só foi possível com a nomeação, por Getulio Vargas, de 

Armando Salles de Oliveira, fundador do Partido Constitucionalista, ao Governo do Estado de 

São Paulo em 1934. Num contexto político pós Revolução de 32, em que São Paulo buscava 

resgatar seu poder hegemônico no país, o partido nascia como uma alternativa ao monopólio 

do Partido Republicano Paulista, no poder desde 1891.  Em 1934, Salles nomeia Fábio Prado 

prefeito da Capital que, em 1935, funda o Departamento de Cultura (DC).  Como demonstra 

Patrícia Raffaini (2001), com iniciativas como a criação da Universidade de São Paulo e do DC, 

os intelectuais ligados ao Partido Democrático acreditavam ser possível a volta do poder federal 

ao grupo paulista, pela via cultural99. Nesse sentido, a criação do Departamento viria na esteira 

de um movimento mais amplo de construção de uma Identidade Nacional, que começaria em 

São Paulo e deveria se expandir para todo o país. 

Pela primeira primeira vez em São Paulo, a cultura passava a ser tratada como uma 

questão política100 e, como demonstrou Antonio Cândido, o Departamento de Cultura (DC) 

buscou  "fazer da arte um saber comum" arrancando a cultura dos grupos privilegiados para 

                                                
96RAFFAINI, Patrícia Tavares. Esculpindo o Brasil na forma de Cultura – o Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). Humanitas 
FFLCH/USP, 2001 p.31.  
97 "...éramos um grupo pequeno: Mário de Andrade, Antonio de Alcântara Machado, Tácito de Almeida,Sérgio Milliet, Rubens Borba de 
Morais, Antonio Carlos Couto de Barros, Nino Gallo… José Mariano Camargo Aranha de Barros, Nicanor Miranda, Yan de Almeida Prado, 
Elsie Houston, Benjamin Perét, André Dreyfus, Eugène Wessinger, o barão de Krusenstiern, Clement de Bojano...". DUARTE, Paulo. 
Departamento de Cultura: Vida e Morte de Mário. In. Revista do Arquivo Municipal CVI. Prefeitura do Município de São Paulo 1946 p.76 
98 Ibidem p.77 
99 RAFFAINI, Patrícia Tavares. Esculpindo o Brasil na forma de Cultura – o Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). Humanitas 
FFLCH/USP, 2001 p.35.  
100 Dentro do Departamento, foram criadas as divisões de Expansão Cultural, dirigida por Mário de Andrade; Bibliotecas (dirigida por Rubens 
Borba de Moraes); e a Divisão de Documentação Histórica e Social (conduzida por Sérgio Milliet e Bruno Rudolfer). Ainda constavam no 
projeto inicial do DC as divisões de Educação e Recreio (que seria chefiada por Nicanor Miranda) e Turismo e Divertimentos Públicos (que 
não chegou a existir).  A divisão de Expansão cultural foi subdividida em Teatros, Cinemas e Salas de Concertos (Paulo Magalhães), Discoteca 
Pública (Oneyda Alvarenga) e Rádio Escola, que não chegou a funcionar. 
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transformá-la em fator de humanização da maioria, através de instituições planejadas101. Para 

Cândido, o Departamento incorporava "conquistas do Modernismo à tradição que ele veio 

atualizar e fecundar" e extraia "dos grandes ideais do decênio de 1920 as consequências no 

terreno da educação e pesquisa".  

À frente do Departamento, Mário de Andrade se preocupava com a formação de uma 

identidade nacional "porque somente possuindo uma identidade própria e consciente, o Brasil 

poderia ser equiparado às outras nações e inserido no contexto da civilização 

contemporânea"102. Para tanto, investiu sobretudo em atividades científicas, incentivando 

pesquisa social, registros e divulgação de manifestações culturais tradicionais de todo o país. 

Sobre a necessidade de se conhecer as culturas tradicionais populares, Patrícia Tavares Raffaini 

observa que, para os intelectuais do Departamento, as culturas tradicionais estavam sendo 

"contaminadas" com a urbanização da cidade e a crescente influência cultural dos imigrantes, 

e, mais do que em regiões do norte e nordeste, a cidade de São Paulo perdia sua cultura 

"genuinamente paulista e brasileira": 

 

Na opinião dos intelectuais do Departamento de Cultura, para a construção de 
uma identidade genuinamente paulista e brasileira, a cultura urbana, decorrente 
dos fluxos migratórios excessivos, era considerada impura e perniciosa. Nessa 
perspectiva era necessário recorrer à cultura tradicional, folclórica, rural, 
existente no norte e nordeste do país ainda não contaminados. Para esses 
intelectuais a cultura da metrópole paulistana era corrompida por ter sido 
influenciada pelas levas de imigrantes que possuíam bagagens culturais 
completamente diferentes, estranhas ao contexto nacional.103 

 

Na busca por uma "identidade nacional" a Música no Departamento teria um espaço 

significativo. De acordo com Flávia Camargo Toni, a música possuía, para Mário de Andrade, 

"uma força socializante especial". Deixando de voltar-se para a "alta cultura, elitizante" o 

Departamento de Cultura dirigia-se à coletividade, e deveria utilizar essa força para formar 

"coletividades de intérpretes e ouvintes"104.  

Como não nos cabe aqui apresentar detalhadamente o ambicioso projeto do 

Departamento para "transformar o Brasil por meio da Cultura", nos aprofundaremos apenas nos 

aspectos ligados à música e fonografia como instrumento científico para a preservação, estudo 

e divulgação da identidade nacional. Para tanto, contemplaremos principalmente as iniciativas 

                                                
101 CÂNDIDO, Antonio."Prefácio". In: DUARTE, Paulo. Mário de Andrade por ele mesmo. 2a. ed. São Paulo: Hucitec, Secretaria Municipal 
de Cultura de São Paulo, 1985 p.x. 
102 RAFFAINI, Patrícia Tavares. Esculpindo o Brasil na forma de Cultura – o Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). 
Humanitas FFLCH/USP, 2001 p.7. 
103 Ibid. p.87. 
104 TONI, Flávia Camargo. Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Secretaria 
Municipal de Cultura, Prefeitura do Município de São Paulo, 1985 p.11. 
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da Discoteca Pública Municipal, e, ainda que transversalmente, o curso de Etnografia e o 

Congresso da Língua Nacional Cantada, todos eles promovidos pelo DC e em diálogo com 

tecnologias de gravação, reprodução e conservação do som. 

 

2.2. Oneyda Alvarenga, um pouco  
 

Logo ao assumir a direção do Departamento de Cultura, Mário de Andrade convida a 

sua amiga e ex-aluna Oneyda Alvarenga para dirigir a Discoteca Pública Municipal, cargo que 

ela ocuparia até sua aposentadoria em 1968.  

Me permito aqui fazer um breve resumo das contribuições de Oneyda Alvarenga, tanto 

nos campos da etnografia e folclore musical (hoje etnomusicologia), como também no que 

poderíamos chamar de arquivística. Nem sempre devidamente reconhecida, a obra de Oneyda 

Alvarenga teve abrangência internacional e, sem o seu fôlego e heroísmo em catalogar e 

organizar o arquivo da Discoteca (e também a produção intelectual de Mário de Andrade), 

mesmo em tempos difíceis e sem verba, não teríamos chegado ao lugar em que estamos105. 

Natural de Varginha (MG), Oneyda havia sido aluna de Mário de Andrade no 

Conservatório Dramático Musical. Musicóloga, folclorista e poetisa, assumiu o cargo de 

diretoria da Discoteca Pública Municipal em 1935, aos 24 anos de idade. Oneyda foi uma das 

fundadoras da Sociedade de Etnografia e Folclore e autora da premiada monografia Cateretês 

do Sul de Minas Gerais e do artigo Comentários a alguns cantos populares do Brasil publicados 

na Revista do Arquivo Público Municipal. Em 1935, já havia publicado os ensaios "O 

sentimento na música. Criação musical. Música Pura" na Revista Brasileira de Música e 

"Origens técnicas e psicológicas da linguagem musical" no Estado de Minas e Estado de São 

Paulo106. Em 1938 publicou A menina boba, seleção de poemas escritos entre 1932-1935. 

Contribuiu com o "Boletin Latino-Americano de Música" com artigos como "Pequena 

Contribuição ao Estudo das questões de organização discotecária" (1938) e "A influência negra 

                                                
105 Sobre as contribuições de Oneyda Alvarenga e sua atuação na Discoteca Pública Municipal conferir CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda 
Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014. | BARONGENO, Luciana. Ainda sinto umas cócegas de explicar 
certas coisas: Mário de Andrade, professor de Oneyda Alvarenga. 2014. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. | IONTA, Marilda. As cores da amizade: cartas de Anita Malfatti, Oneyda Alvarenga, 
Henriqueta Lisboa e Mário de Andrade. 2004. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Janeiro, 2004.| SOUSA, Rafael Vitor Barbosa. O Concurso Mário de Andrade 
sobre folclore nacional no panorama dos estudos folclóricos brasileiros (1946-1957). Dissertação de Mestrado. Instituto de Estudos 
Brasileiros. IEB-USP, 2016. |SOUZA. Marcel Oliveira de. A Rádio Escola do Departamento de Cultura de São Paulo: Mário de Andrade 
e a formação do gosto musical (1935-1938). Tese de doutorado em MusicologIa. São Paulo: Escola de Comunicação e Artes, Universidade 
de São Paulo, 2016. SAMPIETRI, Carlos Eduardo. A Discoteca Pública Municipal de São Paulo (1935-1945). São Paulo: Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2009. Dissertação de Mestrado em História Social. 
106 Os dois artigos integram o manuscrito "A linguagem Musical", trabalho de conclusão de curso de História da Música do Conservatório 
Dramático Musical realizado em 1933 e concluído em 1944. BARONGENO, Luciana. Ainda sinto umas cócegas de explicar certas coisas: 
Mário de Andrade, professor de Oneyda Alvarenga. 2014. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2014.| 
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na música Brasileira" (1946). Uma das fundadoras da Academia Nacional de Música, também 

atuou no Conselho Nacional de Folclore do Ministério da Educação e Cultura; Comitê 

Executivo da Association Internationale des Bibliothèques Musicales (Paris), como 

representante da América Latina e das discotecas em geral até 1952. Foi correspondente do 

International Folk Music Council (Londres). Em 1945 conquistou o prêmio "Fábio Prado" com 

o seu livro Música Popular Brasileira, escrito sob encomenda para o Fondo de Cultura 

Econômica (México) e editado em 1947. Entre outras publicações, destacam-se Melodias 

Registradas por Meios não mecânicos (1946) e Bibliografia Folclórica Brasileira publicada no 

Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros, organizado por Rubens Borba de Moraes e 

William Berrien e publicado em 1949.  

Como Diretora da Discoteca Pública Municipal, Oneyda Alvarenga  foi responsável 

pela  organização e catalogação do material recolhido em expedições de gravação sonora de 

música tradicional popular e pela extroversão do acervo a partir de audições comentadas, os 

chamados concertos de discos107. Como veremos adiante, Oneyda foi reconhecida 

internacionalmente pelo desenvolvimento de elaboradas fichas catalográficas (fichas de 

campanha, de local e de repertório, e fotografias dos informantes) para a organização dos 

documentos etnográficos produzidos pela Discoteca e sua consulta por pesquisadores. Entre 

1946 e 1975 promoveu, pela Discoteca, os Concursos de Monografias Folclóricas, iniciativa 

de fomento às pesquisas folclóricas108. A pesquisadora também teve atuação fundamental na 

publicação de obras póstumas de Mário de Andrade sobre o folclore, atuando na sistematização, 

introdução e notas de livros como Danças Dramáticas do Brasil (1959), Música de Feitiçaria 

no Brasil (1963), Melodias do Boi e outras Peças (1987), Os Cocos, Dicionário Musical 

Brasileiro (1989). Em 1958, recebeu a "Medalha Sílvio Romero" pelos serviços relevantes 

prestados ao folclore nacional. Em 1970, publica Mário de Andrade, um pouco com 

"evocações" sobre o musicólogo que poderiam interessar estudiosos sobre "vários aspectos da 

alma e da inteligência de Mário de Andrade". Um ano antes de sua morte, em 1983 publica 

Cartas com a correspondência trocada com o amigo e professor entre 1932 e 1945, obra sem a 

qual seria impossível o desenvolvimento desta dissertação sobre o intercâmbio de discos com 

a Biblioteca do Congresso em Washington. 

 

                                                
107 Sobre os Concertos de discos conferir CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: 
Alameda, 2014. 
108 Sobre o Concurso Mário de Andrade sobre o Folclore nacional conferir SOUSA, Rafael Vitor Barbosa. O Concurso Mário de Andrade 
sobre folclore nacional no panorama dos estudos folclóricos brasileiros (1946-1957). Dissertação de Mestrado. Instituto de Estudos 
Brasileiros. IEB-USP, 2016. 
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2.3 Difundindo música, formando públicos 
 

Ligada à Divisão de Expansão Cultural do DC, a seção Rádio-Escola pensada pelos 

intelectuais do Departamento de Cultura deveria ser o principal canal de comunicação do 

Departamento de Cultura com o público da cidade. Embora nunca tenha saído do papel por 

razões financeiras e técnicas, a Rádio-Escola foi a grande força criadora da Discoteca Pública 

Municipal, fundada originalmente como um braço de apoio à emissora. 

Acreditando no potencial educativo do Rádio, o Departamento iria transmitir 

conferências e cursos, concertos de música ao vivo, veicular música gravada em discos e "tudo 

o que possa contribuir para o aperfeiçoamento cultural do povo"109. Para tanto, a Rádio seria 

diretamente alimentada por corpos musicais estáveis criados pelo Departamento110 e pela a 

Discoteca, que deveria fornecer conteúdo a partir de seu acervo discos, partituras e livros de 

música. O primeiro passo do Departamento em suas atividades musicais foi "reunir os 

elementos indispensáveis para qualquer realização musical", que formariam corpos musicais 

estáveis da Prefeitura:   

 
Considerando que o rádio é na atualidade o meio mais eficiente de divulgação 
cultural, quando bem orientado, o Departamento se ocupa presentemente com 
a organização de uma Rádio-Escola, já amada, mas não inaugurada. Servirão 
também a ela os diversos agrupamentos musicais citados, pois que o rádio vive 
de 80% de música, bem como as coleções de discos da Discoteca Pública… 
que até o fim de 1936 deverá contar com um acervo de 3000 discos, escolhidos 
entre o essencial que a história representa.111 

 

De acordo com Marcel de Oliveira Souza, a ideia da Rádio Escola refletia uma 

movimentação mundial em que, desde os anos 20, a radiodifusão vinha sendo utilizada como 

instrumento de transformações sociais. Entre as iniciativas apresentadas pelo historiador, estão 

a British Broadcasting Corporation (BBC), 1922,  na Grã-Bretanha, a National Broadcast 

Company (1927) nos Estados Unidos, e principalmente, o Sistema Oficial de Difusión Radio 

Eléctrica SODRE (1929), que teria um projeto bastante semelhante ao desenhado pelo DC, 

incluindo a formação de corpos musicais estáveis, concertos públicos gratuitos e um 

                                                
109 Regulamento da Estrutura do Departamento. Capítulo 2: Divisão de Expansão Cultural. CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio 
Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2015. p.35.  
110 Foram criados pelo Departamento o Coral Paulistano, o Coral Popular, o Trio São Paulo (Souza Lima, piano, Anselmo Zlatopolsky, violino, 
e Calixto Corazza, violoncelo) o Quarteto Brasil (Quarteto Haydn) com Zlatopolsky, violino, Corazza, violoncello, Ernesto Trepiccioni, 2o 
violino e Amadeu Barbi, viola) e mais Souza Lima, compondo o quinteto com piano. 
111 As atividades musicais do Departamento de cultura da Municipalidade de São Paulo. 2 fls. São Paulo (município). Secretaria Municipal de 
Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. Pasta 1935 a 1939. 
Documento não catalogado. 
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engajamento com a formação de uma identidade musical, sobre o qual falaremos no próximo 

capítulo112. 

No Brasil, contudo, embora nos anos 30 o Rádio já falasse a multidões e já fosse 

reconhecido pelo governo de Getúlio Vargas por seu potencial educativo, nada havia sido 

promovido nesse sentido além do Programa Nacional (hoje, A Voz do Brasil). Enquanto isso, 

as emissoras comerciais entretinham as casas dos brasileiros "com seus programas de tango, de 

sambas, de fadinhos, canções brejeiras e comicidades alvares"113 que, como vimos, para Mário 

de Andrade, estariam contribuindo para o desaparecimento das tradições musicais do Brasil. 

Reconhecendo a ampla aceitação do Rádio no território nacional, o DC precisaria encontrar 

uma maneira para combater o "inimigo terrível" da Rádio-Escola, que eram as estações de rádio. 

A saída seria um sistema de auto-falantes espalhados pela cidade. Em sintonia com os objetivos 

do DC de coletivizar o acesso à cultura e à educação, a Rádio-Escola falaria às classes menos 

favorecidas, que não tinham rádio em casa: 

 

É justamente a essas classes que a ação cultural da Rádio-Escola terá de 
se dirigir com preferência, não só por serem as demais, passível de 
educação e sugestão, como por serem as menos providas de meios para 
se cultivar. Por todas estas razões, julga esta Diretoria, não só da maior 
utilidade, mas imprescindível à organização dum sistema irradiador 
público, que obrigue o povo a escutar a Rádio Escola, e permita ouvi-la 
aos que não tem rádios em casa.114 

 

Se a Rádio-Escola não chegou a sair do papel por razões financeiras e técnicas, caberá 

à Discoteca Pública Municipal a missão de promover a formação cultural a partir da 

democratização do acesso à produção cultural.  

Sob a direção de Oneyda Alvarenga, coube à Discoteca a missão de cumprir o projeto 

de preservação, produção e difusão da música de expressão nacional, a partir da gravação 

sonora, publicações, conferências, concursos, concertos de discos e consulta pública de livros, 

partituras e uma farta discografia. Além de suprir as necessidades do público paulistano, a 

Discoteca atendeu a uma considerável rede de musicólogos, antropólogos, estudantes e 

instituições de diferentes partes do país e do mundo.  

A Discoteca Pública Municipal abriu suas portas ao público em novembro de 1936, na 

Rua da Cantareira n. 216 com um acervo de discos, uma biblioteca musical (livros e partituras) 

                                                
112 SOUZA. Marcel Oliveira de. A Rádio Escola do Departamento de Cultura de São Paulo: Mário de Andrade e a formação do gosto 
musical (1935-1938). Tese de doutorado em Musicologia. São Paulo: Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 2016 p.18. 
113 Ofício de 17 de fevereiro de 1936, Processo 23937. Ibid. p. 22 
114  Ofício de 17 de fevereiro de 1936, Processo 23937. In CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci 
completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015 p.51. 
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e um museu etnográfico folclórico (com objetos e instrumentos musicais) disponíveis para 

consulta pública.  A coleção de discos priorizava o que Mário de Andrade classificaria como 

"música nacional erudita", "música popular nacional de interesse folclórico", "discos musicais 

de composição estrangeira erudita", "discos populares de música estrangeira de interesse 

cientificamente folclórico" e "discos de caráter científico, documentário ou didático"115. Esse 

recorte, que dispensaria os discos mais vendidos pela indústria fonográfica à época e difundidos 

pelas rádios comerciais, nos faz entender que, além de produzir documentação para estudos 

científicos e aproveitamento artístico, o compromisso da Discoteca voltava-se à formação de 

público.  

 
      A discografia nacional, erudita e popular, é sumamente pobre. As casas 

gravadoras seguem naturalmente seus interesses comerciais e nada fazem, no 
domínio da música erudita, de artisticamente recomendável, e no domínio da 
música popular - de folcloristicamente sério. Nem se pode esperar que esse 
programa de trabalho das casas gravadoras seja melhorado enquanto o público 
mesmo não começar a exigir coisa melhor (...) é natural que não se possa confiar 
às casas gravadoras o destino exclusivo de nossa música registrada.116  

 

A partir de cabines de escuta para consulta pública e dos chamados "Concertos de 

discos", a Discoteca buscava familiarizar o público ouvinte com a música contemporânea e de 

outras épocas, deixando ao largo o repertório dos chamados "clássicos populares". Na categoria 

"Folclore" os discos foram distribuídos entre música folclorística (música popular de interesse 

folclórico, mas gravada por artistas urbanos e sem critérios de documentação)  e música 

folclórica (registros executados cientificamente para estudos).117A Discoteca, portanto, estava 

longe de querer apenas entreter, e assumia o compromisso com a formação cultural condizente 

com o que se propunha a Rádio-Escola, como confirmou Oneyda Alvarenga em entrevista para 

o Diário da Noite: 

 
A finalidade da Discoteca não é divertir, não é facultar meio de matar o tempo 
a duas dúzias de desocupados, nem de deleitar os ouvidos de meia dúzia de 
amadores esclarecidos. Conhecido como deve ser de todos o papel das artes na 
cultura de um povo, seu fim é colaborar o desenvolvimento delas, fornecendo 
dentro da sua esfera de ação, meios de se formarem elites artísticas capazes de 
ilustrar a nossa vida intelectual...118 

                                                
115Ofício de 17 de fevereiro de 1936, Processo 23937. Ibid., p.42. 
116 Justificação de verba para 1937 sobre gravação de discos. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São 
Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. PASTA 1935 a 1939. Não catalogado. 
Transcrição do texto completo em ANEXO I. 
117  ALVARENGA Oneyda. "Pequena contribuição ao Estudo das questões de organização discotecária" In: Boletim Latino Americano de 
Música. IV: 4 de outubro 1938. p.273.   
118 ALVARENGA, Oneyda. Entrevista dada ao Diário da Noite. Discoteca Pública Municipal de São Paulo e documentação musical. 17 de 
agosto de 1938. Apud. CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014 
p.429. 
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Na entrevista, Oneyda reconhece o poder socializante da música, já mencionado no 

artigo "Sonora Política" e contextualiza o projeto social da Discoteca no cenário internacional. 

 
Dado o imenso poder socializante da música, visto o enorme interesse que todos 
os governos das nações cultas do mundo a ela dispensam, destinando-lhes 
enormes dotações orçamentárias, nada mais justo que também o Departamento 
de Cultura procurasse contribuir para esse movimento universal, pois que 
somos um povo de grandes aptidões musicais119 
 

Evidenciando o potencial educativo da Discoteca, a musicóloga reafirma que "nada há 

que substitua o disco como documentação musical".  

 
Mesmo na Europa e na América do Norte, em que o movimento musical é 
importante e intenso, e onde há muito mais amplas oportunidades de ouvir 
música do que aqui, o disco é o meio indispensável de difusão e educação 
musical. As facilidades que oferece para a educação são imensas. Em primeiro 
lugar, coloca-se a possibilidade de conhecer o que, sem esse recurso, não temos 
ao nosso alcance. Onde obteríamos nós, no Brasil, por exemplo, execuções de 
música do século XII? Como poderíamos conhecer a música instrumental do 
século XVI executada em instrumentos da época, quando nem ao mesmo [sic] 
um clavicímbalo moderno possuímos? Onde nos seria dado ouvir a música 
moderna essencial de todos os grandes compositores universais? Tudo isso o 
disco coloca nas mãos dos estudiosos de música e de todo o povo em geral"120. 
 

Entendendo a função social da música, Oneyda Alvarenga irá se comprometer até o 

final de suas atividades na Discoteca com a democratização do acesso e a formação musical 

com o auxílio do recurso da fonografia: 

 
Circunscrita o seu mundo a uma elite de artistas ilustres e amadores 
inteligentes, a música não tem entre nós aquele alto destino social e humano a 
que devia aspirar e que de direito lhe cabe. E em consequência disso, essas 
mesmas elites se perdem no meio da indiferença geral, não podem exercer a 
ação fecunda que delas se espera e exige na elevação do nível artístico da 
coletividade, pois que lhes falta o campo preparado em que a sua boa semente 
possa frutificar. (...) Um dos instrumentos essenciais no preparo dêsse campo, 
e cuja importância nos parece ocioso acentuar, é o disco, a "música em 
conserva" de Duhamel. Todo o mundo conhece a facilidade de aquisição de 
cultura musical que o registro sonoro trouxe aos que se interessam pela música. 
Não é preciso repetir-se que o disco fonográfico põe ao alcance de cada um os 
aspectos importantes da música, tudo o que, muitas vezes, não se poderia 
conhecer de outro modo. O que é preciso acentuar, e lamentar, é o pouco ou 
nenhum proveito que temos tirado das suas enormes possibilidades para o 
levantamento do nível da cultura musical e, por ela, da cultura geral popular. A 

                                                
119 ibid. 
120 ibid. 
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uma tentativa dêsse gênero - tentativa creemos que iniciada na América do Sul 
com a Discoteca do Serviço Oficial de Difusão Rádio-eléctrica de Montevideo 
- é que se destina a Discoteca Pública Municipal do Departamento de Cultura 
de São Paulo (Brasil).121 

 

Como se vê, em seus primeiros anos de existência a Discoteca não exercia apenas a 

função de um museu musical estático, mas também se destinava a difundir o acervo e sobretudo, 

produzir uma documentação musical própria. O projeto da Discoteca, portanto, estava em 

sintonia com as novas direções da museologia que vinham sendo desenvolvidas desde 1929 por 

Paul Rivet e Georges Henri Rivière na reformulação do Museu de Etnografia do Trocadéro, em 

Paris, e sua transformação no Musée de l'Homme. De acordo com Vera Lúcia Cardim de 

Cerqueira (2016), a museologia, antes vista como apenas uma técnica de execução de 

exposições, passou a constituir um universo de conhecimento no qual, além da conservação e 

documentação, ganhariam destaque as ações de pesquisa e de difusão, com ênfase no trabalho 

de mediação do saber científico e no interesse do público em geral122.  

A Discoteca nascia como uma biblioteca de música em que o público seria encorajado 

a interagir com os discos, livros técnicos e partituras. Além de atender músicos, pesquisadores 

e amadores, que poderiam escolher discos para escutar nas cabines, a Discoteca também atendia 

aqueles que passivamente ouviriam sonoridades emitidas pela Rádio-Escola ou 

presencialmente nos concertos de discos apresentados e comentados por Oneyda Alvarenga. A 

Discoteca também atuava na cidade como incentivadora da pesquisa e produção de uma 

documentação sobre música brasileira, promovendo, por exemplo, concursos, publicações e 

conferências123. 

 

2.4  Produzindo uma documentação sonora brasileira 
 

Portanto, além de colecionar discos livros e partituras, a Discoteca destinaria seus 

esforços à produção dos chamados "documentos sonoros" brasileiros de que Mário de Andrade 

tanto sentia falta. Nesse sentido, a Discoteca irá produzir os seus próprios discos, publicações, 

fotos e filmes de música folclórica, gravar música erudita paulista, além de criar um Arquivo 

da Palavra, com discos para estudos de fonética e preservação de vozes de brasileiros “ilustres”, 

e um arquivo de transcrições de melodias tradicionais (melodias registradas por meios não 

                                                
121 ALVARENGA Oneyda. "Pequena contribuição ao Estudo das questões de organização discotecária" In: Boletim Latino Americano de 
Música. IV: 4 de outubro 1938. pp. 267-278. 
122 CERQUEIRA, Vera Lucia Cardim de. De Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras Mudanças nas práticas 
institucionais de guarda da cultura popular. PUC - SP. Doutorado em Ciências Sociais São Paulo. 2016. p.89. 
123 Mais sobre os Concertos de discos, Rádio-Escola e Concursos em Valquíria CAROZZE (2013), Rafael Vitor Barbosa SOUSA (2016) e 
Marcel de Oliveira SOUZA (2016). 
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mecânicos). Essa documentação atenderia, principalmente, musicólogos e compositores 

engajados em incorporar elementos das tradições populares em suas obras: 

 

Com toda essa documentação folclórica, visa a Discoteca não só um melhor 
conhecimento do nosso povo através de seus costumes e tradições, como 
fornecer aos nossos compositores uma fonte que lhes permita, pelo estudo da 
nossa música popular, orientar e fixar sua arte dentro da realidade nacional. 
Na verdade, são pouquíssimos os compositores que têm a felicidade de poder 
viajar pelo país e estudar a música e os costumes do povo. Os fonogramas 
suprem essa impossibilidade, e suprem satisfatoriamente. Na verdade, não há 
nada que substitua o disco como documentação musical. A grafia musical, 
valioso auxiliar onde falta o disco, não é documento completo, pois que faltam 
os timbres vocais e instrumentais, as características de execução instrumental 
e emissão vocal etc... que adiantaria, por exemplo, descrever como soa uma 
viola ou um tambor?124 

 
2.4.1 Melodias registradas por meios não mecânicos 
 

Embora reconhecesse as limitações da grafia musical, a Discoteca não deixaria de reunir 

esforços na produção de um arquivo de "melodias registradas por meios não mecânicos". O 

arquivo foi formado com a colaboração de estudiosos como Mário de Andrade, Oneyda 

Alvarenga, Martin Braunwieser e Camargo Guarnieri e conta com 583 melodias em notação 

musical feitas em São Paulo, Minas Gerais, Pará, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso 

e Pernambuco. Grande parte desse arquivo (200 melodias) são anotações de musicalidades afro-

brasileiras registradas por Camargo Guarnieri em 1937 em Salvador.  A convite do 

Departamento, Guarnieri viajou à Bahia para acompanhar o II Congresso Afro Brasileiro 

organizado por Edison Carneiro e Aydano de Couto Ferraz entre os dias 11 e 20 de janeiro. 

Além das melodias anotadas em festas nos terreiros de candomblé em Salvador, o compositor 

trouxe para São Paulo objetos e instrumentos musicais para o Museu Etnográfico da 

Discoteca125. Nesse período, a Discoteca ainda aguardava a chegada do seu equipamento de 

gravação Presto Recorder. Mas, como o equipamento não chegou a tempo, coube a Guarnieri 

anotar as melodias à mão. Aqui, convém observar que, na impossibilidade de traduzir na 

partitura a complexidade dos ritmos brasileiros o compositor restringiu-se à notação das 

melodias e letras das cantigas sob uma concepção ainda eurocentrada de representação musical. 

Como abordamos anteriormente, o recurso da gravação sonora, neste caso, teria contribuído 

com estudos mais profundos sobre a sofisticada rítmica afro brasileira e o fundamental papel 

                                                
124 ALVARENGA, Oneyda. Entrevista dada ao Diário da Noite. Discoteca Pública Municipal de São Paulo e documentação musical. 17 de 
agosto de 1938. Transcrita em CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 
2014 p.427. 
125 Em 1946, Oneyda Alvarenga publica a coleção na obra Melodias Populares por Meios Não Mecânicos. ALVARENGA, Oneyda (org). 
Melodias Registradas por Meios Não-Mecânicos. São Paulo: PMSP/ Departamento de Cultura, 1946. 
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das percussões em práticas músicas como por exemplo as do candomblé. Em entrevista para 

Folha da Noite (1 de abril de 1937), Guarnieri aborda as dificuldades da documentação sonora 

"por meios não mecânicos": 

 
O material hoje pertencente aos arquivos do Departamento de Cultura foi 
colhido em diversos pontos da Cidade de Salvador, principalmente nos 
candomblés. As dificuldades para o pesquisador são enormes. O homem do 
povo, desconhecendo o imenso valor das suas cantigas, dificulta o trabalho de 
colheita, deturpando a todo momento o material cantado e dançado de 
maneiras diferentes, e mesmo inventando melodias. Mesmo assim, consegui 
colher mais de duzentos temas musicais autênticos que ficarão à disposição 
dos estudiosos no Departamento de Cultura126 

 

No discurso de Guarnieri fica evidente que o folclorista aqui é um compositor de 

formação clássica europeia e, ainda que um dos principais representantes da geração do 

nacionalismo musical, filtra com seu ouvido e papel (para usar os termos de Kittler) apenas as 

melodias e cantigas, não compreendendo, talvez, que o improviso e as variações (interpretadas 

como “deturpações” ou “invenções”) pudesse consistir no mais preciso material etnográfico 

para se entender as musicalidades afro-brasileiras. Em certa medida, quem "deturpava" o 

material era o próprio folclorista. Como vimos, Mário de Andrade estava atento às "sutilezas 

das invenções do cantador" e por isso, a fonografia se fazia urgente para o Departamento de 

Cultura. 

 

2.4.2 Arquivo de matrizes 
 

Até hoje pouco estudado com a devida atenção, o Arquivo de Matrizes foi uma iniciativa 

visionária de produção de documentação sonora sobre a música do Brasil. Em 1937, a Discoteca 

já reconhecia a importância da preservação da memória da fonografia nacional.  Na época, as 

matrizes em que eram gravados os discos comerciais costumavam ser descartadas quando não 

havia mais a necessidade de reprensar os discos. Buscando preservar a memória musical dos 

tempos dos discos de 78 rpm para gerações futuras, a Discoteca ofereceu às gravadoras guardar 

as matrizes para reprensagens futuras, mas apenas a RCA Victor cedeu algumas matrizes (37 

matrizes)127. 

                                                
126 GUARNIERI Camargo. A contribuição da raça negra na música folclórica do Brasil. Folha da Noite (1.04.1937). 
127 Como se sabe, os discos produzidos naquele período eram fabricados por uma mistura de goma-laca com cera de carnaúba, o que os tornava 
extremamente frágeis e perecíveis. Se existisse hoje no Brasil um banco de matrizes de discos (como proposto pela Discoteca) os discos 
poderiam ser novamente prensados, recuperando uma memória sonora perdida, livre de chiados e obstruções trazidas com o tempo.   
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Como não caberá aqui desenvolver cada um dos serviços da Discoteca, centralizarmos 

nossas energias nos serviços de Registros Sonoros, que devem ser conhecidos minimamente 

para que possamos entender o programa de intercâmbio com a Biblioteca do Congresso em 

Washington (LOC).  

 

 

2.4.3 Etnografia e Patrimônio 
 

Já diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade é convidado por 

Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde, a redigir um Anteprojeto de Criação 

do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN)128. Nele, Mário reconhecia que a cultura 

imaterial também era digna de tombamento e situava o "Folclore" como obra de arte patrimonial 

dentro da categoria arte popular: música popular, contos, histórias, lendas, superstições, 

medicina, receitas culinárias, provérbios, contos, ditos, danças dramáticas etc. deveriam ser 

preservados, assim como qualquer "monumento" ou objeto de valor histórico ou artístico. Pela 

primeira vez, se falava em música popular como patrimônio. Para que a imaterialidade do som 

pudesse ser tombada e preservada, deveria ser adquirido o aparelhamento de filmes sonoros, 

fonografia e fotografia. Mais uma vez, o "progresso" e o rádio aparecem como ameaças à 

canção popular: 

 
"a fonografia como a filmagem sonora fazem parte absoluta do tombamento, 
pois que são elementos recolhedores… Da mesma forma com que a inscrição 
num dos livros de tombamento de tal escultura, de tal quadro histórico, dum 
Debret como dum sambaqui, impede a destruição ou dispersão deles, a 
fonografia gravando uma canção popular cientificamente ou o filme sonoro 
gravando tal versão baiana do Bumba-meu-boi impedem a perda destas 
criações, que o progresso, o rádio, o cinema estão matando com violenta 
rapidez.129 

 

Embora não executada no plano nacional, a proposta de registros em som e imagem de 

manifestações folclóricas seria absorvida pelo recém-criado Departamento de Cultura da 

Municipalidade de São Paulo, como veremos a seguir.  

Já no em seu primeiro ano de atividades, em 1936 o Departamento de Cultura promove 

um Curso de Etnografia ministrado pela antropóloga Dina Lévi-Strauss, que acabara de chegar 

ao Brasil com um grupo de professores franceses que integrariam a Universidade de São Paulo. 

                                                
128  ANDRADE, Mário de. Anteprojeto de Criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. In: ANDRADE, Mário de. Mário de 
Andrade: cartas de trabalho, correspondência com Rodrigo Mello Franco de Andrade, 1936-1945. Brasília: Fundação Nacional Pró-
Memória, 1981. p.39-54. 
129 Ibid., p.53. 
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Com o objetivo de formar folcloristas para trabalho em campo, foram apresentadas técnicas e 

metodologias etnográficas que iriam embasar as ações do Departamento, principalmente nas 

gravações de música folclórica conduzidas pela Discoteca. Em discurso localizado por Carlos 

Sandroni, Mário de Andrade demonstra a intenção primordial de suprir a carência de orientação 

científica para a "pseudo etnografia brasileira" e, mais uma vez, aponta o "progresso", 

juntamente com o "internacionalismo" como destruidores das bases culturais brasileiras: 

 

Não foi por acaso que escolhemos a Etnografia, ela se impôs. Quem quer que, 
mesmo diletantemente como eu, se dedique a estudos etnográficos e procure 
na bibliografia brasileira o conhecimento da formação cultural do nosso povo, 
muitas vezes desanima pensativo, diante da facilidade, da leviandade 
detestável, da ausência muitas vezes total de orientação científica, que domina 
a pseudo etnografia brasileira… e é principalmente nisto, na colheita de 
documentação popular que a enorme maioria dos nossos livros etnográficos é 
falsa. E é justamente nisso que temos de melhorar a nossa produção 
imediatamente, enquanto o progresso e o internacionalismo não destróem os 
nossos costumes e as bases culturais de nossa gente… colher, colher 
cientificamente nossos costumes, nossas tradições populares, nossos 
caracteres raciais, esta deve ser a palavra de ordem de nossos estudos 
etnográficos, e num sentido eminentemente prático vão se orientar os 
trabalhos deste Curso de Etnografia, que o DCM está iniciando130.  

 

Entre os alunos do curso, estavam Oneyda Alvarenga e Luis Saia, que, como veremos, 

terão uma atuação importante nas gravações e sistematização do material sonoro recolhido pela 

Discoteca. O Curso de Dina evoluiria para a criação da Sociedade de Etnografia e Folclore131, 

que seguiria com seu propósito de fomentar o estudo científico das culturas nacionais, 

publicando parte de seus resultados na Revista do Arquivo Público Municipal. 

Das aulas de Dina, nos interessa especificamente a oitava, intitulada "Folklore: A 

Música" em que aborda o registro etnográfico no "manancial precioso" dos cantos de danças 

populares e fornece recomendações sobre a gravação mecânica com o fonógrafo, filmes sonoros 

e notação manual. Apesar de reconhecer a facilidade de se documentar uma manifestação com 

o auxílio desta tecnologia, a etnógrafa pontuava algumas inconveniências: 

 
"O FONÓGRAFO: é ao mesmo tempo o meio mais simples e mais imperfeito. 
Imperfeito porque depende da boa vontade do sujeito em colocar-se na 
proximidade do aparelho e executar o cantar. Exige, principalmente entre 
populações indígenas, um constrangimento tão grande, que às vezes é 
absolutamente impossível consegui-lo. Si pois, tem a grande vantagem de ser 

                                                
130 ANDRADE, Mário de. Apud SANDRONI, Carlos. Mário contra Macunaíma: cultura e política em Mário de Andrade. São Paulo: 
Vértice, 1988. p.122. 
131 A Sociedade de Etnografia e Folclore foi fundada em 1936 e extinta em 1938. VALENTINI, Luísa. Um laboratório de antropologia: o 
encontro entre Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss (1935-1938). São Paulo: Alameda, 2013. 
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extremamente fácil de manejar, apresenta o inconveniente de encontrar 
resistência por parte do observado."132  

 

É preciso retomar que, apesar de ser uma ferramenta portátil que não necessita de 

energia elétrica (o que facilita as gravações na zona rural, sem eletricidade), o fonógrafo era um 

recurso mecânico, em que era preciso posicionar o informante em frente ao cone do gravador e 

fazê-lo gritar alto para que se pudesse fixar a onda sonora no cilindro de cera. Podemos supor 

que os possíveis desconforto e “constrangimento” do informante, inviabilizaria a fidelidade à 

música como ela aconteceria espontaneamente, na ausência do equipamento.  

Dina estava atenta às limitações do fonógrafo e entendia que, apesar da capacidade da 

máquina de registrar as ondas de um acontecimento sonoro (objetificar o som), questões 

subjetivas (ligadas principalmente à performance musical, mas também ao ato e aspectos 

tecnológicos da gravação) também estavam em jogo. Como afirma Fernando Iazzetta (2015), a 

fonografia modificou completamente nossa relação com o domínio sonoro, retirando seus traços 

de subjetividade para torná-lo quase concreto"133. Dina Dreyfus sabia que o fonógrafo, sozinho, 

não daria conta de registrar um acontecimento musical, tanto pelas questões técnicas em que o 

som não era captado com fidelidade, quanto por razões psicológicas e sociais em que a presença 

nada discreta do fonógrafo e a posição adequada para o registro do som alteraria a 

espontaneidade da performance musical. A gravação sonora, portanto, produzia uma 

representação "deformada" do som.  

Uma saída, embora mais cara e dependente de eletricidade, seria o Filme Sonoro. 

Durante o curso, Dina sugere um "truc": Com o microfone elétrico (e não mais o cone do 

fonógrafo que obrigaria o informante à "boa vontade" de cantar para a máquina), o informante 

se manteria dentro da performance musical. Para Dina, o ideal seria aproximar o microfone do 

informante (ainda que com o microfone preso a um cabo) enquanto a câmera registraria os 

instrumentos, personagens, enfim, o conjunto completo". Com o auxílio da imagem em 

movimento, não se perderiam aspectos da performance, como por exemplo a forma com que 

são tocados os instrumentos, as danças e gestos corporais, o ambiente acústico e características 

dos executantes. 

                                                
132 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, Dina. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA - CURSO DE ETNOGRAFIA. 8a. AULA - 
FOLKLORE: A Música. In: São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca 
Oneyda Alvarenga. 
133 Sobre subjetividade e objetividade na fonografia, conferir IAZZETTA, Fernando. Estudos do Som: um campo em gestação. Revista do 
Centro de Pesquisa e Formação - SESC, v. 1, p. 146-160, 2015. 
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Reconhecendo o alto custo da tecnologia (gravador elétrico e filmadora), a etnóloga 

reafirma a importância de complementar os registros mecânicos com um trabalho descritivo 

escrito que iria complementar o estudo com perguntas que o fonógrafo não poderia responder: 

 
É preciso descrever, fotografar, indicar si a música se acompanha de vozes, de 
palmas, de bate-pés. De que maneira o instrumento é manejado, que parte do 
corpo entra em jogo. De que material é feito, quem o toca, qual o sexo e posição 
social do executante134. 

 

Não dispondo de filme sonoro nem de fonógrafo, o folclorista deveria estar atento a 

novas recomendações para fazer a "anotação direta". Dina reconhecia, como Mário de Andrade, 

que sem a gravação mecânica, alguns aspectos eram impossíveis se anotar em campo: timbre, 

polifonias, intervalos de tons desconhecidos do pentagrama europeu, sem mencionar o ouvido 

musical do folclorista, que deveria estar apto a reconhecer as notas e andamentos em tempo 

real.  

 Inspirado pelos conhecimentos de Dina, Mário de Andrade também irá descrever a 

questão da objetividade (ou falta de “sensibilidade”) do fonógrafo no artigo "Samba Rural", em 

que relata a experiência de tentar fazer a etnografia de um samba que presenciou em Pirapora 

do Bom Jesus (SP) em 1937: 

 

Há que recorrer à gravação por meios mecânicos, disco e filme. Convém 
todavia não esquecer as deficiências das insensíveis máquinas registradoras 
[grifo meu]. Pelas experiências já feitas na Discoteca Pública, para casos mais 
ou menos idênticos, os cantadores, os solistas, as figuras vocalmente principais 
do samba, como da Congada, ou do cateretê, perdem totalmente ou quase, a 
perfeição rítmica e a facilidade de entoar, quando parados e postos à parte da 
dança. Não é pois possível, ou será dificílimo, pô-los junto a um microfone, 
para que cantem fora da dança ou sem ela. É o microfone que terá de ir a eles e 
não eles virem aos microfones.135 

 

 E a imaginação de Mário de Andrade, inventa ainda uma solução, que anos mais tarde 

seria concretizada com a criação de microfones tipo Boom, até hoje usados no cinema e em 

capturas de paisagens sonoras: 

 
Mas, pressuposto um microfone móvel, que pelo ar fosse conduzido junto à 
boca dos cantadores principais, e se movesse com estes, como estes estão 
misturados na dança aos instrumentos de percussão e dominados pelo ruído, o 

                                                
134 [DREYFUS] LÉVI-STRAUSS, Dina. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA - CURSO DE ETNOGRAFIA. 8a. AULA - 
FOLKLORE: A Música. In: São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca 
Oneyda Alvarenga. 
135 ANDRADE, Mário de. Samba Rural Paulista (1937). In: Aspectos da Música Brasileira. 2.ed. São Paulo, Martins: Brasília, 1975 pp.153-
155. 
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insensível microfone registraria tudo, um estrondo ritmado em que não se 
poderia distinguir bem a melodia e muito menos o texto. A deficiência 
continuaria bem grande.136 

 

Como se vê, um microfone móvel pelo ar, poderia resolver parcialmente o problema da 

dissociação da música de seu contexto (no caso a dança), mas o problema do volume das 

percussões sobre o canto ainda não seria solucionado. Como vimos anteriormente, Mário já 

havia descrito a dificuldade de se entender melodias nos Maracatus do Recife, dado à massa 

sonora das percussões. Um problema tecnológico que só seria resolvido muitas décadas depois, 

ainda que parcialmente, com as possibilidades das gravações estereofônicas e em múltiplos 

canais. E Mário de Andrade prossegue profetizando novas tecnologias ao indicar possíveis 

soluções para o problema do volume das percussões experimentadas pela Discoteca na gravação 

de uma Congada: 

 
Também em certas registrações feitas pela Discoteca Pública, tentou-se 
diminuir a percussão por três formas: colocando-a num terceiro plano afastado; 
diminuindo-lhe a intensidade pela exclusão dos instrumentos redobrados; e 
finalmente pedindo para que os tocadores executassem com menos força as 
batidas. De tudo resultaram insuficiências novas: perda de realidade, 
enfraquecimento de movimento na execução geral, hesitações rítmicas.137 

 

Este relato comprova que a fonografia ainda era um recurso recente para o estudo da 

etnografia musical, ou folclore musical, e, embora o curso de Dina trouxesse um importante 

embasamento científico para a coleta musical, a gravação sonora ainda era uma ferramenta a se 

descobrir e se desenvolver com a prática. E Mário de Andrade conclui, como Dina afirmando 

a importância do fonógrafo como recurso complementar à notação em campo e à filmagem: 

 

Julgo que o melhor processo é colocar o microfone como se fosse um 
observador humano qualquer, isto é, a distância pequena do samba, e registrar 
assim, com microfone imóvel. E completar o registro obtido pela colheita e 
observações de pesquisadores especializados. O registro não será no caso o 
mais importante. Será um complemento das colheitas por meios manuais, 
destinando-se apenas a fixar o infixável por meios não mecânicos: timbre, 
sonoridade geral, possivelmente algumas variantes, e (filme) o aspecto geral e 
particularidades individualistas da coreografia".138 

 

Como veremos a seguir, serão questões principalmente financeiras que irão definir quais 

as tecnologias adotadas em cada gravação de campo coordenada pelo DC. Ainda que com os 

                                                
136 Ibid. 
137 Ibid., p.154 
138 Ibid. 
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recursos da fotografia, fonografia, filme silencioso ou filme sonoro, os etnógrafos do DC jamais 

abririam mão da escrita em seus estudos e coletas para o Departamento. O primeiro registro 

documental sobre as danças populares do Brasil, não foi gravado em som, mas sim em filme 

silencioso139.  

 

2.4.4 Os Serviços Fonográficos do Departamento 
 

O selo fonográfico da Discoteca tem três cores: preto, vermelho e azul, destinados, 

respectivamente, ao Arquivo da Palavra (Vozes de Homens ilustres do Brasil e Pronúncias 

Regionais), Música Erudita da Escola de São Paulo e Folclore Musical Brasileiro. 

 

Em 6 de fevereiro de 1936, Oneyda Alvarenga solicita à Prefeitura 80:000,000 para o 

lançamento de seu programa de gravações, que incluía gravação sonora de folclore brasileiro, 

música erudita paulista e vozes de homens ilustres nacionais140.  Para o ano de 1937, a DPM irá 

solicitar mais 100:000$000 (cem contos de réis) para a Prefeitura para o prosseguimento das 

atividades de gravação sonora da Discoteca, resultando na porção mais significativa (tanto em 

quantidade, quanto em diversidade) dos arquivos sonoros da instituição. Em pedido de verba 

para o Prefeito Fábio Prado, Mário de Andrade conclui: 

 

Gravando a boa, a excelente música dos compositores da escola paulista e 
buscando o que há de essencial e característico no folclore musical brasileiro 
para estudos científicos e base de trabalhos para esses mesmos compositores, 
teremos feito por nós mesmos e pelo povo mais que 250 discursos 
pomposos141. 

 

2.4.4.1 Série Folclore Musical FM 
 

A iniciativa de gravar música popular de tradição oral visava não apenas a preservar 

memória e identidade de tradições que estavam "em vias de desaparecer", dada a influência da 

música (estrangeira e urbana) que chegava a todo o país pelo rádio, pelas imigrações e pela 

indústria do disco, mas também renovar artisticamente a música erudita nacional, ainda muito 

                                                
139 Em maio de 1936, foi realizada a filmagem uma congada, uma cavalhada e um Moçambique, em Mogi das Cruzes por ocasião das Festas 
do Divino Espírito Santo. A gravação foi citada em carta de Mário de Andrade a Murilo Mendes (25 de maio de 1936). In: CALIL, Carlos 
Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de Cultura. São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2015. p.92. 
140 São Paulo (Município). Secretaria de Cultura. DPH. Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Fundo Departamento de Cultura. Processo 
n.22957-36. No documento, há ainda a solicitação de 18:000,000 para a compra de um fonógrafo, e 10:000,000 para aparelhos de fonética 
experimental. mais 60:000,000 para a compra de discos. Até hoje não sabemos se o fonógrafo chegou a ser adquirido. 
141 Justificação de verba para 1937 sobre gravação de discos. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São 
Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. PASTA 1935/1939. Documento não catalogado 
(ANEXO 1). 
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ligada às tradições europeias e com pouca inspiração nas tradições musicais nacionais. Como 

anunciado no ano da criação da Discoteca, a gravação e difusão de música folclórica deveria 

contribuir com a "ressurreição de peças folclóricas tradicionais do Brasil, que as exigências e 

circunstâncias do progresso puseram em desuso142".  

 

Não é por acaso, portanto, que os registros da série Folclore Musical Brasileiro 

constituem a maior parte dos fonogramas produzidos pela Discoteca, totalizando 33 horas e 33 

minutos de gravações realizadas, entre 1937 e 1943, com práticas musicais do Maranhão, Pará, 

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e São Paulo gravados em 175 discos de acetato, de 12", 

14" e 16", totalizando 1223 fonogramas. A maior parte dos registros (90%) é resultado da 

Missão de Pesquisas Folclóricas, expedição etnográfica do DC realizada em municípios do 

Norte e Nordeste do Brasil com um equipamento de gravação em discos de acetato Presto 

Recorder importado dos Estados Unidos pela Discoteca.  

Seguindo as orientações de Dina Dreyfus, as gravações sonoras foram produzidas 

juntamente com uma documentação subsidiária relativa como filmes, fotografias, coleta de 

instrumentos, indumentárias, objetos em conexão com os fonogramas etc. Os filmes e objetos 

coletados integrariam, respectivamente, a Filmoteca e o Museu etnográfico folclórico do 

Departamento de Cultura.  Todo o material gravado era sistematizado por um rigoroso  

fichamento desenvolvido por Oneyda Alvarenga: as gravações eram "fichadas" por Disco, 

Fonograma, Região, Gênero e Informante. Além disso, eram feitas "fichas auxiliares" do 

material complementar, como fotos, filmes, textos poéticos e documentos musicais grafados à 

mão143. 

 

Presto Recorder: o gravador instantâneo de última geração 

Para as gravações em campo, a Discoteca importou dos Estados Unidos um 

equipamento de última geração: um Presto Recorder modelo MR6144. A nova tecnologia 

representava um passo gigantesco frente ao antigo fonógrafo, ainda utilizado por muitos 

pesquisadores em campo. Conhecido também como "gravador instantâneo", o equipamento 

elétrico era utilizado em gravações etnográficas pelo mundo (e também para gravações caseiras, 

entrevistas e programas e spots de rádio gravados), uma vez que permitia que o som fixado em 

                                                
142 Ofício do diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal. São Paulo, 19 julho de 1935. Processo 56.869/35 (AHSP/SMC). In: 
CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015 p.44. 
143 Mais sobre o material folclórico da Discoteca Pública Municipal em ANEXO V. 
144 Sobre o equipamento importado pela Discoteca e custos, conferir CARLINI, Álvaro. Cante lá que gravam cá: Mário de Andrade e a 
Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Dissertação de mestrado. São Paulo: FFLCH-USP, 1994. p.26. 
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uma fina película de acetato pudesse ser reproduzido imediatamente após a gravação, não sendo 

necessária a fabricação de discos a partir da produção de uma matriz e madre, como no processo 

convencional de fabricação de discos para distribuição comercial145. Os discos de acetato, ou 

discos instantêneos, poderiam ter base em alumínio, papel ou vidro. Como veremos adiante, 

durante a Guerra, os Estados Unidos substituiriam os discos de alumínio pelo vidro, uma vez 

que a demanda pelo metal para a Guerra aumentava146.  A fidelidade do som gravado em acetato 

era infinitamente maior do que a dos cilindros de cera do fonógrafo, uma vez que eram 

utilizados microfones elétricos movidos à bateria, e não se precisava mais gritar ao cone do 

fonógrafo. Apesar do inconveniente de ser muito maior e mais pesado do que o fonógrafo (não 

se tratava de um equipamento portátil, o que muitas vezes inviabilizava gravações em campo 

em lugares em que não fosse possível chegar de caminhão ou automóvel), o Presto Recorder 

produzia discos mais resistentes do que os cilindros de cera (que se desgastavam rapidamente 

em poucas audições). Segundo Oneyda, o aparelho "funcionava com bateria ou corrente 

alternada, dando execução imediata do disco e permitindo até 150 audições perfeitas."147 Em 

relatório sobre as atividades do ano de 1936, Mário de Andrade anunciava a compra do gravador 

sonoro que iria complementar os registros que vinham sendo realizados em filme silencioso 

caseiro: 
Foi importado um aparelho gravador portátil Presto Recorder, um tipo 
fabricado especialmente para regiões tropicais. Esta máquina de gravação 
destina-se a viagens de pesquisas etnográficas, e será certamente um auxiliar 
poderoso dos trabalhos do Departamento, gravando cantigas e demais músicas 
populares e variações regionais de pronúncia da língua nacional. Completado 
por qualquer máquina cinematográfica de pequeno custo, evita as despesas 
mais vultuosas que causam as filmagens contratadas com as empresas 
especialistas.148 

 

 Apesar da facilidade, os "discos instantâneos" deterioravam com o tempo sendo 

necessária a confecção de matrizes metálicas para se produzir cópias para sua execução 

contínua e a longo prazo. No artigo para o Boletin Latinoamericano de Música, Oneyda 

confirma que uma vez gravados os discos, seriam selecionados apenas aqueles de "maior 

                                                
145 Os discos comerciais de 78 rotações eram duplicados a partir da uma matriz de cera que, passando por um processo de eletrólise, produziria 
um primeiro molde de metal. A partir desse molde era confeccionada uma espécie de contramolde chamado madre (que pode ser tocada como 
o disco) onde são corrigidas as imperfeições. Na sequência era feito um novo molde que funciona como estampa para a confecção do disco 
propriamente dito em prensas e sua multiplicação em escala industrial. In: PICCINO, Evaldo. Um breve histórico dos suportes sonoros 
analógicos: surgimento, evolução e os principais elementos de impacto tecnológico. Revista Sonora n.2 (2016) p.14 . 
<https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/sonora/article/view/626>Acesso 13 de junho de 2019. 
146 CHANDLER, Rebecca, LACINACK. Care and Handling of audiovisual collections. COLLECTIONS. In: Fundamentals of AV 
Preservation. Northeast Document Conservation Center. 2017 <https://www.nedcc.org/fundamentals-of-av-preservation-textbook/chapter1-
care-and-handling-of-audiovisual-collections> acesso em 9 de maio de 2019.  
147 ALVARENGA Oneyda. "Pequena contribuição ao Estudo das questões de organização discotecária" In: Boletim Latino Americano 
de Música. IV: 4 de outubro 1938. p.268. 
148 Relatório das atividades 1936. Processo n.45.308/37. CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci 
completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015. p.112 
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interesse folclórico musical" para copiagem em metal (matrização) e produção de discos em 

goma-laca. Os discos que não fossem matrizados teriam suas melodias transcritas em notação 

musical. Enquanto não ocorria a matrização, Mário de Andrade recomendava que se escutassem 

os discos o mínimo de vezes possível:  

 
Dos discos dizer que não podem ser reproduzidos, porque qualquer reprodução 
impede regravação posterior pra tirar matriz. O músico deverá anotar 
cuidadosamente todas as peças discadas de valor excepcional como beleza ou 
originalidade, pra serem futuramente regravadas pra tirar matriz. Essas 
anotações é pra que nunca a gravação feita no lugar, ser executada antes de se 
proceder aqui em São Paulo a reprodução da matriz.149 
 

Antecipando o entusiasmo e expectativa dos integrantes da Missão e dos próprios 

informantes em relação ao material gravado, Mário de Andrade prossegue a recomendação para 

que os discos fossem resguardados até a tiragem da matriz: 

 

Si por experiência ou animação do grupo que se estiver gravando, for 
conveniente, lhes mostrar uma gravação feita, mostrar só uma logo no 
começo e anotar qual a melodia já reproduzida. Isso é conveniente, 
porque no geral anima muito os cantadores. Si pedirem os cantadores pra 
ouvir as outras, disfarçar, ir deixando pra depois e no fim explicar que 
não pode porque perde o disco antes de tirar a matriz de aço150.  
 

Como veremos mais adiante, a questão da fragilidade dos discos de acetato e a 

impossibilidade de reproduzi-los indiscriminadamente antes de sua matrização, será um fator 

decisivo nas negociações sobre o intercâmbio de discos com a Biblioteca do Congresso em 

Washington (LOC). 

Convém lembrar que, para fazer os registros sonoros no Presto Recorder, a DPM não 

apenas importou o gravador, mas também grande parte da matéria prima para a produção dos 

discos, como os discos virgens (blank discs), as agulhas de corte de safira para a gravação, e 

agulhas de aço para a reprodução. Uma nota fiscal emitida pela importadora The M. Simons 

and Son Co. encontrada no Arquivo Histórico da DPM nos fornece uma noção sobre os custos 

deste empreendimento, que envolvia ainda impostos de importação de discos e agulhas para a 

gravação: Os Discos Presto virgens de 11 ½ polegadas, custavam $1,37 cada, e os de 13 ½ 

custavam 1,95 cada. Aos solicitar 200 discos de cada, mais 20 agulhas de corte de safira($4.16 

cada) e 5000 agulhas de aço para reprodução, "acetate steel red shark playback needles"($5,62 

                                                
149 “Nota Importante”, Doc. nº 21, sem data. Documentos originais da MPF. In: CARLINI, Álvaro. Cante lá que gravam cá: Mário de 
Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Dissertação de mestrado. São Paulo: FFLCH-USP, 1994 p.38. 
150 ibid. 
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cada), mais custos de seguro, certificações e impostos, a Discoteca investia  $797.81 em matéria 

prima para a gravação sonora151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
151 The M. Simons and Son Co. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da 
Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. PASTA 1935 a 1939. Não catalogado. 
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                            IMAGEM 1 - Cortador de acetato (Presto Recorder) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 

 

 

 

                 IMAGEM 2: gravador e fone de ouvido (Presto Recorder) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 
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IMAGEM 3:  Filtro de linha (Presto Recorder)

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 

 

                                   IMAGEM 4: Par de microfones 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 
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                 IMAGEM 5: Disco de acetato (Missão de Pesquisas Folclóricas) 

 
        Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 

 

IMAGEM 6: Disco de acetato (Boi Pai do Campo - Missão de Pesquisas Folclóricas) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 

Foto: Biancamaria Binazzi 
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Filmoteca  

Mas as primeiras tentativas de registo de música e dança em campo não foram em som, 

mas sim em filme. O início das atividades se deu em 1936, quando uma equipe ligada ao 

Departamento de Cultura e liderada por Claude e Dina Lévi-Strauss vai a Mogi das Cruzes e 

registra em filme (silencioso) manifestações musicais da Festa do Divino Espírito Santo. De 

acordo com Mário de Andrade, foram filmagens "amadorísticas" registradas em dois pequenos 

filmes em Agfa e Pathé-Baby152.  Também integram a filmoteca do DC os filmes de 16mm 

gravados pelo casal Levi-Strauss naquele mesmo ano de tradições indígenas Kadiweu e Bororo 

do Mato Grosso, realizadas com o apoio do Departamento. O DC também chegou a filmar, em 

Pathé Baby153, um cateretê executado em Minas Gerais pela Liga Operária de Varginha. O 

filme, possivelmente realizado por Oneyda Alvarenga, complementa o estudo Cateretês do Sul 

de Minas Gerais, publicado pela autora, em 1937 na Revista do Arquivo Público Municipal154.  

A Discoteca também dispunha de um pequeno filme Pathé-Baby doado por Artur Pereira. Trata-

se de uma gravação da dança do Moçambique em Santa Isabel. 

São filmes mudos, limitação que Mário de Andrade procura sanar ao encomendar para 

a Discoteca Pública Municipal aparelhos de gravação sonora, em 1937155.  

 

São Paulo e Minas Gerais, 1937 
 

As primeiras gravações sonoras de folclore da Discoteca acontecem em 1937, quando 

são registradas em discos de acetato Presto, manifestações musicais tradicionais de São Paulo 

e Minas Gerais. Entre 2 e 3 de maio, a equipe do Departamento vai a Itaquaquecetuba (SP) 

registrar os sons da Dança de Santa Cruz, sob a responsabilidade de Oneyda Alvarenga e Erich 

W. Klemm.156 As gravações totalizam 18 minutos e 25 segundos distribuídos em 4 discos de 

12 polegadas157.   

No mesmo ano, a convite do Departamento de Cultura de São Paulo, um rancho mineiro 

de Congada da cidade de Lambari, sul de Minas Gerais, vem a São Paulo para participar das 

Festas do Divino Espírito Santo em Santo Amaro. Deste grupo, dirigido por Joaquim Luiz do 

Nascimento, foram registradas entre os dias 5 e 9 de junho uma Congada Completa, além de 

                                                
152Relatório de atividades 1936. Processo 45.308/37. In CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci 
completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015 p.112. 
153 Pathé-Baby: câmera desenvolvida pela fábrica francesa Pathé em 1922 para uso caseiro. Os filmes silenciosos eram gravados e projetados 
em 9,5 mm. 
154  ALVARENGA, Oneyda. “Cateretês do Sul de Minas Gerais”. Revista do Arquivo Municipal, ano 3, vol. XXX, dez 1936 p.31-70. 
155 Relação dos filmes produzidos pela Discoteca em ANEXO III. 
156 Erich W. Klemm: Laboratório de Radiotelefonia.  
157 CARLINI, A. & LEITE, E.A. Catálogo Histórico-Fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga. São Paulo, Centro Cultural São Paulo, 
1993. p.5. 
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cantigas de Folia de Reis e diversas danças características do local, como "cateretê", "caninha 

verde", um "Taquaral" e uma "modinha". Estas gravações, realizadas em São Paulo pela 

totalizam 1h25m, distribuídas entre 4 discos de 16 polegadas e 2 discos de 12 polegadas. As 

gravações foram feitas por Luis Saia e Benedito Pacheco.  

Em 25 de novembro de 1938, gravam as "Danças de Santa Cruz" em Carapicuiba já sem 

Mário de Andrade no posto de Diretor do Departamento.  

 

 

A Missão de Pesquisas Folclóricas 

A orientação etnográfica e a série de fonogramas/filmagens/fotografias das festas 

populares realizadas no interior do Estado de São Paulo antecede, prepara e, de certa forma, 

também faz parte da famosa “Missão de pesquisas folclóricas”, realizada em estados do Norte 

e Nordeste do Brasil entre fevereiro e julho de 1938. Dados o tamanho da empreitada e o 

pioneirismo da iniciativa, é possível entender como essa expedição fonográfica iria 

impressionar e atrair instituições estrangeiras interessadas em escutar as gravações e também 

aprender com as metodologias e tecnologias usadas pela Discoteca Pública Municipal. 

A iniciativa, pioneira no país, foi idealizada por Mário de Andrade e conduzida por Luís 

Saia158 (chefe e principal interlocutor da Missão com os informantes), Martin Braunwieser 

(compositor austríaco, fazia notação musical e decidia o que deveria ser gravado), Benedito 

Pacheco159 (técnico de gravação, operava o Presto Recorder) e Antonio Ladeira (auxiliar 

técnico, ajudava com o transporte do pesado equipamento). De acordo com documentação 

localizada por Álvaro Carlini (1994), para a realização desta expedição, foram reservados 

60:000$000 (sessenta contos de réis). Essa verba, no entanto, iria custear todas as despesas com 

transporte, alimentação, alojamento, salário dos 4 integrantes, entre outros gastos, durante os 6 

meses de viagem da expedição. Além disso, a Discoteca Pública Municipal teria investido  

aproximadamente 35:000$000 (trinta e cinco contos de réis) para a aquisição dos equipamentos 

técnicos para a coleta de campo160. Além de filmar, fotografar, desenhar e descrever com 

minuciosos detalhes práticas culturais e artísticas em cidades de Pernambuco, Paraíba, Piauí, 

Ceará, Maranhão e Pará, foram registrados em discos de acetato gravações sonoras de 

aproximadamente 55 gêneros musicais em municípios do Maranhão, Pará, Paraíba, 

                                                
158 Luiz Saia (1911-1975) à época era estudante de Arquitetura e Engenharia. Aluno de curso de etnografia de Dina Dreyfus, seria designado 
chefe da Missão de Pesquisas Folclóricas realizada pelo Departamento de Cultura em 1938. Foi sócio fundador da Sociedade de Etnografia e 
Folclore. 
159 Benedito Pacheco, técnico de som encarregado da Missão de Pesquisas Folclóricas na operação do Presto Recorder. 
160 CARLINI, Álvaro. Cante lá que gravam cá: Mário de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Dissertação de mestrado. 
São Paulo: FFLCH-USP, 1994. p.26. 
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Pernambuco. Além de mais de 30 horas de música gravada, a Missão voltou a São Paulo com 

mais de 1000 fotografias em preto e branco, 12 filmes silenciosos, objetos sagrados e 

instrumentos musicais e mais anotações (e desenhos) realizados durante as viagens.   

Em entrevista realizada em 1984 com Benedito Pacheco (o especialista nas operações 

de gravação com o Presto Recorder), Flávia Toni recupera uma sensível memória do paulista 

sobre o contraste tecnológico nas comunidades visitadas. De acordo com o relato, a 

possibilidade de capturar o som "desmontava" os informantes da missão e fazia com que o 

operador do gravador se sentisse "machucando" os músicos e cantadores: 

 
Eles ficavam desmontados, façam uma ideia: São Paulo ainda era província e 
lá nos confins do Judas tinha lugares em que eles não tinham visto caminhão. 
Por aí vocês podem ter a ideia de um aparelho que registrasse o trabalho deles 
e depois eles ouvissem: ficavam procurando, vinham olhar para ver como é que 
funcionava o aparelho e reconheciam a melodia que tinham tocado! Essa 
expressão era impressionante… Eu, como técnico, ficava às vezes até um pouco 
chocado - achava que estava machucando, estava jogando em cima deles um 
volume enorme de técnica que eles jamais poderiam imaginar…161  

 

O relato de Pacheco nos remete às observações de Câmara Cascudo e Oneyda 

Alvarenga, citadas anteriormente, e contribuem para uma reflexão sobre o impacto das 

tecnologias, em especial o caminhão e a gravação sonora, nos hábitos de populações que 

estavam tendo seu primeiro contato com elas naquele momento.   

 
2.3.4.2 Série Música Erudita (ME) 
 

A iniciativa de gravar música Música Erudita nacional vinha da escassez de discos do 

gênero produzidos e gravados no Brasil. Até a inauguração do selo de Música Erudita da 

Discoteca, a indústria fonográfica se dedicava prioritariamente à música popular e obras 

orquestrais de compositores célebres como Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos eram gravadas 

e prensadas no exterior. A Discoteca Pública Municipal seria pioneira em gravar e distribuir 

obras eruditas de jovens compositores contemporâneos da cena paulista. Os discos da série ME 

acompanhavam livretos informativos sobre as obras e autores e eram distribuídos pelas 

organizações culturais, discotecas e escolas de música, tanto nacionais como estrangeiras.  

 

Os fonogramas de música erudita nacional da Discoteca foram produzidos entre 1936 e 

1945, totalizando 1h40m de gravações.  

                                                
161 PACHECO, Benedito. Entrevista realizada em 1984. In: TONI, Flávia Camargo. Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de 
Cultura. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura do Município de São Paulo, 1985 p.31. 
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A primeira tentativa de gravar música erudita aconteceu em 1936 na ocasião do 

centenário do nascimento do compositor Carlos Gomes. Com um equipamento portátil de 

gravação (Presto Recorder), a Discoteca gravou, de Carlos Gomes, a sonata Burrico de Pau 

(Sonata para quinteto de Arcos) interpretada pelo Quarteto Haydn162. Por razões técnicas os 

fonogramas foram inutilizados (ME1 a ME3)163.  

As gravações seguintes contariam com o apoio técnico de gravadoras profissionais 

(RCA Victor e Columbia). Em 1937, a Discoteca gravava outro corpo estável criado pelo 

Departamento: o Coral Paulistano. Sob regência de Camargo Guarnieri, o coral interpretou  

doze obras para coro a capella de nove compositores paulistas ou residentes na cidade de São 

Paulo (ME4 a ME5, ME9 e ME10).164Em sua maioria, as peças corais tratavam-se de canções 

populares tradicionais adaptadas por compositores como Artur Pereira, Francisco Casabona, 

Souza Lima, Camargo Guarnieri, João Gomes de Araújo, Martin Braunwieser e Dinorah de 

Carvalho. Parte significativa dos corais gravados pelo DC foram inspiradas em temas musicais 

que já haviam sido registrados "por meios não mecânicos" por Mário de Andrade e publicados 

em seu Ensaio sobre a música Brasileira (1928)165. 

 Em 1938, em parceria com a Kurzwellensender Orchester de Berlim166, a Discoteca 

gravou, na Alemanha, sua primeira e única obra sinfônica: O Maracatu de Chico Rei, composto 

em 1933 por Francisco Mignone a partir de texto de Mário de Andrade. A orquestra alemã foi 

regida pelo próprio compositor da obra (ME11 a ME18). Alguns anos depois, em 1940, o Coral 

Popular do Departamento de Cultura realiza uma gravação experimental "da obra de compositor 

não identificado"167 sob regência do maestro austríaco Martin Braunwieser (ME s/n). Em 1943, 

a Discoteca prensa em disco as “Treze Canções de Amor” de Camargo Guarnieri, interpretadas 

pela soprano Cristina Maristany acompanhada pelo próprio compositor ao piano (ME19 a ME 

22A). No mesmo ano, Guarnieri também grava, ao piano, a sua “Cantiga de Ninar”, com 

Eunice Conte ao violino (ME 22 B). Encerrando a série de Música Erudita, a Discoteca gravou, 

                                                
162 Anselmo Zlatopolisky (1o.violino); Alfonsi (2o violino); Amadeu Barbi (viola); Calixto Corazza (violoncelo).Também participaria da 
gravação de Luigi Presepe ao contrabaixo. Informações sobre as gravações de música erudita da Discoteca disponíveis em CARLINI, A. & 
LEITE, E.A. (org). Catálogo Histórico-Fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga, São Paulo, Centro Cultural São Paulo, 1993. 
163 Os discos não chegaram a ser comercializados devido a defeitos nas matrizes. Ibid. p.131. 
 Localizamos um recibo da empresa Byington & Co emitido em 23 de novembro de 1936 à Divisão de Expansão Cultural da Prefeitura 
(discoteca) que comprova que a matrização das gravações teriam custado Dois Contos novencentos e vinte e cinco mil réis (2:925:00). Na nota, 
há uma anotação à lápis "Referente à gravação da Sonata de Carlos Gomes que saiu defeituosa. Crédito Aberto. 
164 Compositores: Francisco Mignone, Camargo Guarnieri, Martin Braunwieser, Agostino Cantú, Artur Pereira, Francisco Casabona, João de 
Sousa Lima e João Gomes de Araújo e Dinorah de Carvalho. 
165 Ou lele le, Rochedo Sinhá e Samba do Matuto foram escutadas e anotadas por Mário de Andrade em suas viagens para Pernambuco e no 
Rio Grande do Norte entre 1928 e 1929. Ibid., p.134-135. 
166 Mais sobre as cooperações entre o DC e instituições musicais da Alemanha, conferir próximo capítulo. 
167 Catálogo Histórico-Fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga. São Paulo, Centro Cultural São Paulo, 1993 pg.135. 
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em 1944168, uma coleção intitulada Seis Valsas para Piano, com obras de Clorinda Rosato, 

Dinorah de Carvalho, Francisco Mignone, João de Sousa Lima e Camargo Guarnieri 

interpretadas por Arnaldo Estrela ao piano (ME 23 a ME 25).   

 

2.3.4.3 Série Arquivo da Palavra (AP) 
 

A ideia de gravar voz para estudos de fonética e para preservar a memória de 

"personagens de qualquer forma ilustres na vida contemporânea do país" já figurava no projeto 

original da Discoteca de 1935169 e tinha ressonância com práticas bastante semelhantes 

realizadas em arquivos sonoros da Europa170. Visando construir um "Gabinete de Fonética 

Experimental", que nunca chegou a existir, o Arquivo da Palavra do Departamento de Cultura 

produziu quatorze discos para estudo comparativo de pronúncias regionais do Brasil, e três 

discos que originariam um documentário histórico sobre Homens Ilustres do Brasil.  O Arquivo 

da Palavra dividia-se em dois sub-ramos: Pronúncias Regionais do Brasil (AP 1 a AP12 e AP 

17 a AP 18), gravadas em julho de 1937 e Homens Ilustres do Brasil (AP 19 a AP 21).  

 Os 14 discos série Pronúncias Regionais do Brasil totalizam 52 minutos de gravação 

de vozes de indivíduos "cultos e incultos" originários de sete zonas fonéticas diferentes do país 

(Norte, Nordeste, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul)171.Com 

o auxílio do filólogo Antenor Nascentes (autor do primeiro Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa, em 1932) e do poeta Manuel Bandeira, foi desenvolvido um "texto padrão" 

contendo todos os fonemas da língua a serem estudados. Os critérios para as definições de 

"culto" e "inculto" não nos parecem claros. Dado o fato de todos intérpretes precisarem ler um 

texto padrão para gravar, e escutando os fonogramas, presumimos que todos os locutores eram 

alfabetizados. De acordo com Oneyda Alvarenga, a Discoteca desconsiderou gravar com 

analfabetos porque "o analfabeto precisaria decorar o texto-patrão e fatalmente lhe daria uma 

timbração e ritmos artificiais, como o fazem todos indivíduos incultos com textos decorados. 

Além disso, sendo o texto-padrão de difícil memorização por se compor de frases soltas, sem 

                                                
168 Embora no Catálogo Histórico Fonográfico (ibid., p10) a gravação apareça como sendo de 1945, no encarte" Seis valsas para piano 
interpretadas por Arnaldo Estrela", produzido pela Discoteca para acompanhar o disco, a data aparece como 1944. A gravação teria sido 
realizada pela gravadora Continental no Rio de Janeiro.  
169 Relatório de atividades 1936. Processo n.45.308/37. CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci 
completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015. p.112. 
170 Sobre inspirações nos arquivos da Alemanha, Itália, Viena e França, ver próximo capítulo. 
171 Genaro Ponte Sousa (Deputado Federal, natural de Belém); Emanuel Schmidt (músico dos Fuzileiros Navais, natural de Belém); Cícero 
Dias (Pintor, Recife); Aristóteles Borges de Barros (Músico dos fuzileiros navais, Recife); Pinheiro de Lemos (jornalista, Santo Amaro, BA), 
Antenor Nascentes (professor, Rio de Janeiro); Agenor Santos (chauffeur, Rio de Janeiro), Bias Forte (Deputado federal, Mineiro); Irineu 
Nelson Moreira Ghelli (músico dos fuzileiros navais, Ponte Nova MG); Ernani Fornari (escritor, Rio Grande, RS); Gilberto Guimarães (músico 
dos fuzileiros navais, Pelotas RS). Em notação a lápis Oneyda; "Mário, só falta a ficha do baiano inculto. Ficará aos cuidados do Sá Pereira.". 
Arquivo da Palavra - Relação das Pessoas Convidadas - São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. 
Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. Pasta não numerada. Documento não catalogado.  
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seguimento lógico, o caso se complicaria mais ainda"172. A argumentação nos parece frágil, 

uma vez que a leitura de um texto, ainda que por indivíduos alfabetizados, raramente se 

aproxima da espontaneidade da oralidade da fala. Num universo de locutores alfabetizados, 

qual seria a diferença de sonoridades vocais ("timbração", "ritmo") entre "cultos" e "incultos"? 

Observando as profissões presentes nas fichas de cadastro dos locutores, identificamos que a 

maioria dos "incultos" eram músicos do grupo "fuzileiros navais", em sua maioria imigrantes 

do norte e nordeste do país, e um motorista carioca. Entre os cultos, figuram dois deputados, 

um pintor e um jornalista.  De acordo com Oneyda Alvarenga em entrevista divulgada no Diário 

da Noite, o texto elaborado por Bandeira e Nascentes  conteria "todos os fonemas da língua 

cuja dicção era importante controlar"173. Para amenizar o problema do contraste sonoro entre o 

texto lido e a oralidade da fala, os locutores "cultos e incultos" também recitavam nos discos o 

Pai Nosso e a Ave Maria, textos "familiares a todos"174 e que, portanto, não precisariam ser 

lidos nem decorados. 

 

Observando que vários fatores poderiam influir para perturbar a leitura 
(principalmente tratando-se de indivíduo inculto), como o constrangimento 
diante do microfone, a forma escrita da palavra originando dicção… ortográfica 
etc, quisemos também registrar algo que permitisse uma dicção espontânea. 
Ora, sendo tais orações bem sabidas de todos, foram escolhidas por isso, o que 
fornece igualmente mais outro excelente meio comparativo.175 

 

A escolha das orações da doutrina cristã, partindo do princípio de que "todos a sabiam 

de cor" nos leva a um possível recorte fonético que excluiria brasileiros ateus ou seguidores de 

outras religiões. Portanto, apesar do esforço e pioneirismo brasileiro em utilizar-se da facilidade 

da fonografia para se entender as origens de "uma" Língua Nacional, o estudo só considerou 

para a análise a fala de homens, alfabetizados e cristãos176. 

  Por razões técnicas, os discos foram gravados em estúdio no Rio de Janeiro com o 

auxílio de Sá Pereira (com exceção dos discos de pronúncia paulista, que foram gravados em 

São Paulo). Oneyda justifica: 

 
Não seria possível registrar as várias pronúncias nas suas regiões  próprias por 
três razões: 1a - porque em nenhuma delas (a não ser no Rio) existem estúdios 
de gravação. 2a - porque o transporte do nosso aparelho gravador importaria na 
montagem, em cada zona, de um estúdio de emergência, que ficaria sumamente 

                                                
172 Anais do Congresso da Língua Nacional Cantada, Departamento de Cultura de São Paulo, 1939. p.182. 
173 ALVARENGA, Oneyda. Mundo dos Discos. Diário da Noite 17.08.38. 
174 Como veremos no próximo capítulo, o Arquivo Sonoro de Viena também adotava a estratégia da declamação do Pai Nosso.  
175Anais do Congresso da Língua Nacional Cantada, Departamento de Cultura de São Paulo, 1939. p.182.  
176 Ao estudar as sobrevivências linguísticas de culturas africanas em países da América, o linguista norte-americano Lorenzo Dow Turner, em 
viagem de estudos ao Brasil, realizará suas gravações científicas prioritariamente em terreiros de candomblé da Bahia. Conferir capítulo 4. 
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trabalhoso e dispendioso; 3a - o tempo curto de que dispúnhamos para tal 
trabalho. Assim a dificuldade foi costeada com a escolha da capital do país, 
ponto de afluência de indivíduos de todas as zonas citadas…pois é lá que 
poderíamos encontrar com facilidade pessoas recém-chegadas das várias zonas 
que nos interessavam.177 

 

As gravações para o estudo de fonética seriam apresentadas em 1937 pela Discoteca 

(possivelmente por Oneyda Alvarenga) e por Manuel Bandeira durante o Congresso da Língua 

Nacional Cantada, promovido pelo Departamento e teriam grande repercussão. De acordo com 

Oneyda Alvarenga, o trabalho "de grande alcance científico...coincidiu com pesquisa idêntica 

executada na Alemanha. O Prof. Roquette-Pinto os [discos] solicitou, entusiasmado, para com 

eles continuar seus estudos de fonética experimental"178. Andrade Muricy também festejava a 

iniciativa na imprensa: 

 

Os discos de pronúncia brasileira regional, mandados gravar pelo 
Departamento de Cultura, sob a orientação de Antonio de Sá Pereira179. Esses 
discos, em número de dezesseis (16) abrangem a pronúncia por um indivíduo 
culto e por um inculto de cada uma das oito regiões fonéticas principais do 
Brasil, de um texto padrão fixado pelo poeta e filólogo Manuel Bandeira, e 
composto de palavras foneticamente importantes, dispostas sem nexo lógico, e 
frases soltas de modo a forçarem uma pronúncia detida e atenta".180 

 

O estudo das pronúncias regionais do país também contribuiria para o projeto de 

renovação musical encabeçado pelo Departamento de Cultura, que previa uma melhor 

compreensão sobre a fala do brasileiro para sua incorporação no repertório do canto lírico, ainda 

muito conectado à língua e às tradições europeias.  

A segunda coleção do Arquivo da Palavra, a série Homens Ilustres do Brasil destinava-

se à gravação de "breves alocuções de personalidades significativas do cenário cultural e 

intelectual do Brasil das décadas de 1930 e 1940, particularmente do Estado de São Paulo". O 

projeto, interrompido por falta de verbas, conseguiu gravar apenas 16 minutos em disco com as 

vozes e pensamentos do compositor paulista Camargo Guarnieri, da atriz carioca Dulcina de 

Morais interpretando texto de autoria do modernista Álvaro Moreyra, do pianista João de Sousa 

Lima (à época, músico contratado da Seção de Teatros, Cinemas e Salas de Concerto do 

Departamento de Cultura), do intelectual José Alcântara Machado d'Oliveira, do pintor e 

                                                
177 ALVARENGA, Oneyda. A discoteca pública municipal. São Paulo: Departamento de Cultura,1942. Separata da Revista do Arquivo 
Municipal, n. LXXXVII. 
178 ALVARENGA, Oneyda. Entrevista dada ao Diário da Noite em 17.08.1938. In. CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da 
poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014 p.247. 
179 Não encontrei registros sobre a contribuição de Sá Pereira.  
180 MURICY, Andrade. Congresso da Língua Nacional Cantada. Jornal do Comércio. 4.08.1937. 
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escultor Lasar Segall e do jornalista Rubens do Amaral. Todas a gravações foram realizadas no 

dia 7 de julho de 1937.  

Prensado nos sulcos dos discos em 78 rpm, o que diz esse Homem Ilustre do Brasil? Ao 

interpretarmos os textos (e a escolha dos autores lidos), localizamos falas explicativas ou 

manifestos para uma arte modernista, tanto na literatura como nas artes plásticas e na música. 

Nessa primeira "fornada" de chapas que documentaria e eternizaria o "ilustre" pensamento do 

Brasileiro, são selecionadas vozes que divulgam um projeto político e cultural comprometido 

com o nacionalismo (no sentido defendido pelos modernistas, de incorporação de elementos 

das culturas populares tradicionais à produção artística, para se criar uma identidade 

"verdadeiramente brasileira"). Portanto, Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga encontraram, 

também na fonografia, um caminho para "dar voz", e de certa maneira divulgar, um pensamento 

único de um grupo específico de pensadores e intelectuais contemporâneos paulistas. As falas 

do compositor Camargo Guarnieri e do pianista Souza Lima, dois artistas atuantes no 

Departamento de Cultura ecoam o nacionalismo musical agora institucionalizado pela 

prefeitura: 

Mais o que nunca, o nosso desenvolvimento musical está fadado agora 
às mais belas concretizações. Graças a criação do Departamento 
Municipal de Cultura, por um pugilo ilustre de homens que sabem 
querer. Veio ele incentivar, entusiasmar, impulsionar num vasto 
programa que se movimenta em todos os sentidos, o estudo da música 
e de outras manifestações de arte…181 
 
...Música brasileira. Sim! De qualquer forma e por todas as formas 
temos que trabalhar uma música de caráter nacional. É uma questão de 
honestidade; é sobretudo uma questão de integridade. O músico não é 
um ser diletante que cria pelo prazer de brincar ou inventa pelo egoísmo 
deserto de se representar a si mesmo182.  

 

As vozes de Guarnieri e Souza Lima, recitando pausadamente seus manifestos por uma 

arte nacional sintonizada com os interesses do Departamento de Cultura, tem ares de quem 

registra, para a posteridade, o lugar de cada um naquele momento histórico de renovação da 

música erudita brasileira. Em som, os dois artistas deixavam seu recado para as gerações 

futuras.  

 

                                                
181 [gravação  sonora]. LIMA, João de Souza. ARQUIVO DA PALAVRA - HOMENS ILUSTRES DO BRASIL - AP 03 (gravado em 7 de 
julho de 1937). São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda 
Alvarenga.  
182[gravação sonora]. GUARNIERI, Camargo. ARQUIVO DA PALAVRA - HOMENS ILUSTRES DO BRASIL- AP 04 (gravado em 7 de 
julho de 1937). São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda 
Alvarenga.  
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Talvez, nesse processo de imortalizar vozes e pensamentos com a fonografia, o artista 

plástico Lasar Segall tenha sido o "Homem Ilustre Do Brasil" (ainda que imigrante lituano) que 

melhor conseguiu traduzir o que sentimos hoje ao escutar as gravações do Departamento de 

Cultura mais de 80 anos depois. Artistas, cientistas, pensadores de um tempo passado que, como 

veremos no próximo tem, estiveram de diante tentativas políticas de silenciamentos 

cerceamento de seus trabalhos. 

 
Em tempos de agitação política intensa e de lutas econômicas, a Arte aparece 
como fator secundário perante o qual a maioria dos homens se mostra indolente, 
por vezes recusando-a como supérflua. Não obstante, é a Arte que enobrece a 
humanidade e é sua consciência, é a Arte o único raio de luz para a elite de um 
mundo estraçalhado e infeliz. E quando os anos se vão, quando todas as 
manifestações políticas que no momento pareciam de tão importantes que em 
tudo predominavam desaparecem, às vezes sem sequer deixar vestígio, então 
persiste a Arte como persistem a filosofia a as conquistas científicas, 
representando um valor eterno e como nobres testemunhas da época que se 
foi183. 
 

 
2.5. Ruído: a intervenção de Prestes Maia e o silêncio dos discos 
 

Mas o sonho dos intelectuais do Departamento de Cultura não duraria muito tempo. 

Com golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1938 o prefeito de São Paulo Fábio Prado é 

substituído pelo interventor Francisco Prestes Maia e Mário de Andrade é exonerado do cargo 

e substituído por Francisco Pati. A Missão de Pesquisas Folclóricas, que estava no Pará, foi 

interrompida antes de chegar à Ilha de Marajó. O volumoso material recolhido durante a Missão 

chegaria às mãos de Oneyda Alvarenga em São Paulo que, com os recursos de Prefeitura 

congelados, realizará um trabalho heroico de catalogação e preservação de mais de 30 horas de 

música gravada em discos de acetato (168 discos 78 RPM gravados), 9 filmes silenciosos, 1066 

fotografias em preto e branco, 775 objetos sagrados e instrumentos musicais. Sem verbas, o 

projeto da Missão foi paralisado e, como relatou Mário de Andrade, com as "convulsões 

internas sofridas pelo Estado de São Paulo em 1938, todo esse rico acervo ainda não foi 

estudado nem pôde ser aumentado"184. Em um momento em que o projeto do DC era silenciado 

pelo novo governo, Oneyda Alvarenga resistia. 

 

                                                
183  [gravação sonora]. SEGALL, Lasar. ARQUIVO DA PALAVRA - HOMENS ILUSTRES DO BRASIL - AP 05 (gravado em 7 de julho 
de 1937). São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda 
Alvarenga.  
184 ANDRADE, Mário de. Folclore. In: MORAIS, Rubens Borba de; BERRIEN, William. Manual bibliográfico de estudos brasileiros. 
Brasília: Senado Federal, 1998 [1949]. p. 430. 
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A Discoteca entrou num marasmo absoluto. Graças entretanto ao heroísmo de 
sua diretora, Oneida Alvarenga, resistiu, ficando apenas paralisada, 
mumificada… era perene a sua luta para a obtenção de funcionários técnicos 
que deviam ser diplomados pelo Conservatório da Música e de Estética 
musical. Mas, para a mentalidade administrativa atual, essa gente deve ser 
equiparada a meros escriturários burocráticos!185  

Em 5 de agosto de 1938, Oneyda escreve para Mário de Andrade, relatando com 

"amargura profunda" a visita do Prefeito Prestes Maia à Discoteca: 

O homenzinho viu a casa. Só. Sobre tudo quanto quis mostrar, passou olhos 
aborrecidos e ia continuando a andar. O material folclórico é bugiganga que 
precisa ser retirada daqui… fiquei, como resultado da visita, com uma nítida, 
uma aguda sensação de perigo. E com a convicção de que precisamos tratar de 
salvar isto aqui, principalmente o material folclórico, de qualquer jeito.186 

Na mesma carta, relata a audição entusiasmada de fonogramas gravados na Missão: 

Estive ouvindo ontem alguns fonogramas colhidos pela Missão. Estão ótimos. 
Ótimos como registro, ótimos como qualidade musical e folclórica. Há coisas 
de uma beleza admirável. Certos cantos da pagejança e de catimbó são 
absolutamente de desacatar. Os últimos filmes revelados são também muito 
bons. Podemos dizer de cabeça bem alta que colhemos material de 
primeiríssima qualidade. Fiquei toda gloriosa e, meu Deus!, quase me esqueci 
da burrice circundante. 

Para piorar a situação, os discos em acetato gravados começavam a deteriorar com os 

meses, e não se podia escutá-los sem antes de fazer cópias de segurança. A matrização dos 

discos era urgente, mas não havia verba para isso, como relata Oneyda Alvarenga em carta para 

Mário de Andrade  
O caso é que uma vistoria recente nos discos-virgens de que dispomos revelou 
que a utilização deles pode ser perigosa, pode não dar coisa que preste. Parece 
que com o tempo a massa de que o alumínio é recoberto fica muito ressecada, 
dando um chiado horrível. Essa constatação, feita após provas realizadas pelo 
Pacheco com um disco nosso e um novo, de propriedade dele, está mesmo me 
dando preocupações com o nosso material gravado. Tenho medo de que, dentro 
talvez de pouco tempo, em vez de um Bumba-meu-boi ou qualquer coisa que o 
valha, a gente tenha, como diz o Pacheco, um solo de chiado com 
acompanhamento de bumba-meu-boi. Em resumo: praticamente não dispomos 
de discos-virgens para as nossas cópias, nem há dinheiro para comprá-los. 
Precisamos de mais ou menos duzentos - 198 creio que é o número registrado 
no Nordeste-, e cada um custa a bagatela de 2 ou 3 dólares, fora o frete.187 

 

Aqui, convém retomar que, embora práticos e economicamente viáveis para a gravação 

em campo, os discos de acetato tinham a desvantagem de ser extremamente sensíveis. A fina 

                                                
185 DUARTE, Paulo – Mário de Andrade por ele mesmo, 1985. São Paulo: Hucitec/Prefeitura do Município de São Paulo. p.69. 
186 [carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 5.08.1938. In. ALVARENGA, Oneyda & ANDRADE, Mário de Andrade. Cartas. São 
Paulo, Duas Cidades, 1983, p. 140. 
187[carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 20.05.1938. Ibid., p.231-232. 
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camada de nitrocelulose que cobria o disco para que fossem cravados os sulcos do som, os 

tornava vulneráveis à processos como oxidação, exsudação por ácido palmítico, descamação e 

fissuras no revestimento laminado do disco (delaminação). Eram necessárias agulhas 

específicas para a audição desses discos e, mesmo assim, a camada se deteriorava a cada 

audição, tornando o disco altamente perecível188.  

Músicos e pesquisadores brasileiros (inclusive o próprio Mário de Andrade) estavam  

ávidos para escutar (e estudar) o material,  mas nada se podia fazer enquanto não houvesse 

verba para a matrização dos discos189. Como confirmou Álvaro Carlini (1995), Mário de 

Andrade jamais pôde estudar os discos da Missão190. É nesse momento, em que os discos 

estavam mudos e o interventor Prestes Maia "mutilava" o projeto do Departamento, que a 

Biblioteca do Congresso de Washington, e outras instituições pelo mundo, iniciarão as 

propostas de parceria para ter acesso às gravações. 

 
O Sr. Prestes Maia nunca compreendeu o Departamento de Cultura. Injetou 
curare nele. Catalepsiou-o sem extirpar-lhe a faculdade de pensar. Tirou-lhe os 
movimentos, sem tirar a sensibilidade para a dor. E ele ficou sofrendo dentro 
de nós, os seus sonhadores. Cada mutilação ecoava surda, em cada um e muito 
mais talvez dentro do Mário que ficou como cachorro sem dono, como quem 
perdera a própria razão de ser.191 

 

Com o corte de recursos, a Discoteca iria minguar atividades de gravação em campo 

fora do Estado de São Paulo, tendo registrado ainda em novembro de 1938 gravações a Dança 

de Santa Cruz na cidade de Carapicuíba (F-180 a F182) e, em 1943, em Atibaia, documentando 

uma Congada (F.183 a F.190).  

 

As gravações do selo de música erudita teriam uma sobrevida um pouco maior, tendo 

sido realizada, em 1940192 uma gravação experimental do Coral Popular do Departamento de 

cultura e, em 1943 duas obras de Camargo Guarnieri, e, em 1945, Seis valsas interpretadas ao 

piano por Arnaldo Estrela (ME-23 a ME 25). Como as gravações musicais eram feitas em 

                                                
188 Informações técnicas sobre conservação e composição de discos de acetato em BRYLAWSKI, Sam, LERMAN, Maya, PIKE, Robin, 
SMITH Kathlin. ARSC Guide to Audio .Preservation, Association for Recorded Sound Collections, Council on Library and Information 
Resources, and Library of Congress, 2015  e Chris LACINACK e Rebecca CHANDLER. Care and Handling of Audiovisual Collections. 
In: Fundamentals of AV Preservation. Northeast Document Conservation Center. 2017.https://www.nedcc.org/fundamentals-of-av-
preservation-textbook/chapter1-care-and-handling-of-audiovisual-collections último acesso: 9 de maio de 2019.  
189  A cópia de parte dos discos só iria acontecer em 1945-46 quando Oneyda enviou à gravadora Byington 87 discos com gravações da 
Missão de Pesquisas Folclóricas e os 5 discos com a gravação da Congada de Lambari para matrização. O material correspondia a apenas um 
terço das gravações da Discoteca. 
190CARLINI, Álvaro. Cante lá que gravam cá: Mário de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Dissertação de mestrado. 
São Paulo: FFLCH-USP, 1994. p.22. 
191 DUARTE, Paulo. Departamento de Cultura: Vida e Morte de Mário. In: Revista do Arquivo Municipal CVI. Prefeitura do Município 
de São Paulo 1946 p.84. 
192 No catálogo a data está indicada com (?), sugerido incerteza quanto à data exata da gravação. 
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parceria com gravadoras comerciais193, o processo era relativamente mais fácil e barato, não 

havendo a necessidade de matrizar os discos, uma vez que esse processo já era realizado no ato 

da gravação.  

 

Matrizar, copiar, divulgar 

 

Apenas em 1945, ano da morte de Mário de Andrade, que parte dos discos da série 

folclórica da Discoteca seria finalmente matrizada. De acordo com o Catálogo Histórico 

Fonográfico (1993), foram matrizados apenas 87 discos com gravações do folclore musical 

brasileiro, o que representava apenas um terço das gravações da Discoteca: Além de 82 discos 

registrados durante a Missão de Pesquisas Folclóricas194, também foram matrizados 4 discos 

contendo as gravações das Festas do Divino Espírito Santo de Lambari (MG), gravadas em 

1937 em São Paulo. Os discos matrizados, e transformados em 155 discos de goma-laca195 78 

rpm correspondem à série FM (Folclore Musical) no Catálogo Histórico Fonográfico da 

Discoteca.  

Com a matrização, finalmente os discos poderiam ser escutados e estudados. Se Mário 

de Andrade não pôde estudar os discos da Missão, Oneyda Alvarenga o fez. Em 1946, a 

musicóloga iniciou uma série de publicações sobre os discos gravados, os "Registros Sonoros 

do Folclore Musical Brasileiro", que iria se estender até o ano de 1956. A primeira edição, 

Xangô, de 1946, contemplava transcrições de 14 gravações feitas em Recife (FM-1 a FM14). 

A segunda, Tambor de Mina e Tambor de Criolo, foi lançada em 1948 (FM-15 a FM-28A). A 

terceira, Catimbó, foi lançada em 1949 (FM 28B-FM32); Babassuê, 1950 (FM 39 a FM51); por 

último Chegança de Marujos (FM 72, FM 73, FM 82B a FM86, FM 97 a FM-104). A Coleção 

Registros Sonoros de Folclore Musical Brasileiro não foi continuada, restando ainda não 

sistematizados em livro gêneros musicais como Bumba meu Boi, Reis de Congo, Reisado, 

Caboclinho, Cambinda e Praiá. 

 

Em 1959, Oneyda Alvarenga ainda lamentava a falta de recursos para o 

desenvolvimento do programa de pesquisas da Discoteca: 

 

                                                
193 "Para os seus registros de estúdio (Música Erudita paulista e Arquivo da Palavra), a Discoteca emprega as casas gravadoras existentes no 
Brasil, especialmente a RCA Victor e a Columbia". ALVARENGA, Oneyda. ALVARENGA, Oneyda, A discoteca pública municipal.  São 
Paulo: Departamento de Cultura,1942. Separata da Revista do Arquivo Municipal, n. LXXXVII. p.8. 
194 Importante notar que nem todas as gravações da Missão foram matrizadas.  
195 No Catálogo Histórico Fonográfico da Discoteca há uma imprecisão: os acetatos não foram copiados em vinil, mas sim nos moldes dos 
antigos discos de goma-laca que giravam a 78 rotações por minuto. 
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Em qualquer ciência, em qualquer ramo do conhecimento humano, as pesquisas 
são feitas para serem divulgadas, aproveitadas, exploradas em todas as suas 
possibilidades, por quantos delas saibam usar e delas necessitem para a 
construção de algo mais amplo e mais fundo, que converta os dados obtidos 
quase sempre com auxílio da coletividade, em obra que reverta em benefício 
dela, de que ela possa usar largamente. Pesquisas não são um fim em si, são um 
meio para a construção da real obra de cultura. Inútil será colher documentos 
folclóricos para armazená-los. Nesse se transformou, infelizmente o destino dos 
que o Departamento de Cultura obteve nas pesquisas que pode fazer, e tememos 
venha a ser também o dos que conseguir em novas colheitas196. 

 

Apesar do corte de verbas e com a relativa paralisação da produção de documentos 

sonoros pela discoteca é importante notarmos que, justamente a partir de 1938, quando reduz 

sua produção científica, que a Discoteca assumirá um papel de divulgação de sua produção e 

metodologias. Se ela ainda não tinha condições de estudar o material fonográfico produzido, 

ela irá servir de referência e inspiração para novos arquivos sonoros que estavam sendo 

formados no Brasil e no mundo, conforme o Relatório dos Serviços da Discoteca Pública 

Municipal de Janeiro de 1938 a Dezembro de 1939: 

 
Pediram dados sobre a Discoteca para publicidade no estrangeiro - Robert 
Moore e Luis Marden (representantes da revista de Geografia de Washington) 
em 9.01.1939.  - Lisa Peppercorn-Bauer (jornalista inglesa) em 17-03-1939. 
Paul Vanorden Shaw em 22.06.1938 (...) Fornecemos dados completos sobre a 
organização de nossos trabalhos - ao Governo da Paraíba (por intermédio de 
Ademar Vidal) e a Sociedade Musical de Praga - Tchecoslováquia, para a 
organização de Discotecas semelhantes à nossa. À Rádio Difusora Bandeirante, 
desta capital, sobre guarda e classificação do material fonográfico.197  

 

Se por um lado, a partir de 1938 a DPM a praticamente interrompe suas atividades de 

gravação em função dos cortes de verbas pela prefeitura de Prestes Maia, é justamente neste 

momento (quando a Missão de Pesquisas Folclóricas retorna a São Paulo com um precioso 

material fonográfico) que ela ganha visibilidade no exterior. No Breve Histórico da Discoteca 

Pública Municipal de São Paulo198 Carmen Martins Helal afirma que "à experiência de largos 

anos de trabalho da Discoteca Pública Municipal, pioneira das Discotecas do Brasil, recorrem 

assiduamente especialistas, estudiosos e instituições da cultura de todo o mundo" e cita mais 

instituições que teriam utilizado a DPM como modelo: 

 

                                                
196 ALVARENGA, ONEYDA. Processo n.68.103, de 13 de agosto de 1959 p.17. Prefeitura do Município de São Paulo. In. Catálogo Histórico-
Fonográfico da Discoteca Oneyda Alvarenga. São Paulo, Centro Cultural São Paulo, 1993 p.3. 
197 Relatório dos Serviços da Discoteca Pública Municipal de Janeiro de 1938 a Dezembro de 1939. 13 de Março de 1940. São Paulo 
(município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo 
Discoteca Pública Municipal. Não catalogado. 
198  Breve Histórico da Discoteca Pública Municipal de São Paulo. sem data. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. 
Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. Não catalogado. 
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Discoteca Pública de Praga - Tchecoslováquia 
Discoteca Pública Nacional de Mendoza - Argentina (Hugo Ravena) 
Discoteca de Rotterdam - Holanda 
Discoteca Cultural de Brasília - Brasília 
Discoteca Pública Cultural do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte 
Discoteca Pública de Curitiba - Paraná 
Discoteca Estadual de Salvador - Departamento de Cultura da Bahia 
Discoteca Estadual de Goiás Secretaria de Educação e cultura de Goias - 
Goiania 
Discoteca Municipal de São José dos Campos 
Discoteca de Recreação e cultura para o Povo da Bahia - Salvador. 

 
 

Entre todos os casos, o mais festejado talvez seja o arquivo sonoro Sociedade de 

Educação Musical de Praga a quem Oneyda Alvarenga teria fornecido "relatório completo 

sobre serviços da Discoteca, a fim de servir à organização de uma instituição idêntica em Praga 

e informações amplas sobre o ensino da música no Brasil…"199. Em 18.08.1938, em reportagem 

intitulada No mundo dos discos, o Diário da Noite  anunciava: "a Tchecoslováquia vai seguir o 

exemplo"200.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
199 ALVARENGA, Oneyda. A discoteca pública municipal.  São Paulo: Departamento de Cultura,1942. Separata da Revista do Arquivo 
Municipal, n. LXXXVII. p.96. 
200 No Mundo dos Discos. Diário da Noite, 18.08.1938. 
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IMAGEM 7: MATRIZ (1945) - FRENTE 

 
IMAGEM 8: MATRIZ (1945) - VERSO 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 

Foto: Biancamaria Binazzi 
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CAPÍTULO 3: 
MUNDOS SONOROS: DISCOTECA, TROCAS E CIRCULAÇÕES 

 

3.1 A Discoteca e os Arquivos Sonoros do Mundo 
 

Neste capítulo, vamos partir do pensamento da historiadora Anais Flechét (2017) para 

entendermos as transferências culturais que se deram entre a Discoteca Pública Municipal e 

outros arquivos sonoros do mundo no período anterior ao intercâmbio com a Biblioteca do 

Congresso em Washington.201 Ao abordar transferências culturais e circulações entre "mundos 

sonoros" distintos, nos Flechét apresenta três tipos de mediações que nos nortearão ao longo 

deste capítulo: por homens, por objetos e por práticas.  

A primeira (mediação por homens), envolve uma série de atores (músicos, empresários, 

melômanos, pesquisadores, diplomatas, viajantes) atuarão como mediadores culturais, ora 

como representantes de instituições (universidades, museus, gravadoras, organizações políticas, 

importadoras), ora como agentes autônomos. A mediação por objetos, no nosso caso, se dará 

principalmente pelos discos, mas também pelos aparelhos de gravação e reprodução sonora. 

Também identificamos um considerável fluxo internacional de publicações (livros, revistas, 

artigos) sobre gravações sonoras e etnografia, que manterão a Discoteca e seus idealizadores 

sempre informados sobre as mais modernas iniciativas de gravação sonora para uso científico, 

e também farão o pensamento de Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga circular pelo 

mundo202. E por fim, as trocas mediadas por práticas, que contemplam não apenas práticas 

sonoras como gravação, reprodução, escuta, conservação e difusão de discos, mas também as 

viagens internacionais, em especial ligadas a conferências 203  e as tournées e bolsas de viagens 

concedidas a músicos, musicólogos e compositores. Como veremos, o fluxo de artistas e 

intelectuais brasileiros pela Europa e Américas, ainda que não necessariamente ligados a 

                                                
201 É importante ressaltar que após o intercâmbio com a Biblioteca do Congresso (LOC) em 1943, a Discoteca seguirá engajada em trocar 
discos, pesquisas e conhecimento com essa e outras instituições internacionais. Como não nos cabe discorrer nesta dissertação sobre 
intercâmbios posteriores, elenco algumas notícias encontradas entre relatórios e notas de aquisição no Arquivo Histórico da Discoteca Pública 
Municipal que mereceriam especial atenção em estudos futuros. Localizamos notícias de que, por exemplo, a Discoteca trocou 155 discos de 
música folclórica com o Musée De l'Homme, em Paris (1949) e com Instituto de cultura Hispânica em Madri (1950). Conferir "Breve Relatório 
da Discoteca Pública Municipal de 1938 a 1955" (DOC 1402). Também localizamos notas de aquisição que comprovam que a Discoteca teria 
recebido, em agosto de 1945, discos de folclore chileno do Museo Nacional de Arte Popular do Chile por intermédio de Pablo Neruda (DOC 
2694), discos de música boliviana, enviados por Luis Salmon Baldiviero, do Ministério de Economia da Bolívia em março de 1943 (DOC 
3188); e  uma coleção "Musical Anthology of The Orient", com dezenas  de música da Índia, Irã, Tunísia, Camboja, Laos e Afeganistão, 
enviadas pela UNESCO, junto com a coleção "Anthology of African Music". A LOC seguirá enviando discos à DPM, entre eles as coleções 
Folk Music of Americas e as gravações de música religiosa afro-brasileira registrada na Bahia pelos antropólogos Melville Herskovits e Frances 
Herskovits em 1941 com apoio da LOC. 
202 Como veremos, publicações como o Boletin LatinoAmericano de Música, Handbook of Latin American Studies, Revista Brasileira de 
Música e a Revista do Arquivo Público Municipal estarão entre as principais publicações mediadoras desse fluxo de conhecimento entre os 
arquivos sonoros. 
203 Por exemplo o Congresso de Artes Populares em Praga, em 1928, o Congresso Internacional de Folclore em Paris em 1937 ou a Conferência 
para Estudos Latino Americanos no Campo da Música, realizada em Washington em 1939.  
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"assuntos fonográficos", terão grande efeito nesta rede de trocas e influências entre arquivos 

sonoros. 

Neste capítulo, vamos elencar arquivos estrangeiros que teriam servido de inspiração na 

criação e nas metodologias dos serviços de gravação, conservação e catalogação de discos da 

Discoteca Pública Municipal em seus primeiros anos. Em muitos casos, iremos perceber que 

mais do que receptora passiva de inspirações, a Discoteca teve papel ativo em trocas culturais 

com estas instituições, fornecendo gravações e pesquisas, e muitas vezes servindo de referência 

para outros arquivos sonoros. Como veremos, com apenas dois anos de existência, a Discoteca 

Pública Municipal já era referência no contexto internacional e não será por acaso, portanto, 

que irá se engajar em parcerias e intercâmbios com instituições da Alemanha, França, Uruguai, 

Tchecoslováquia, e a partir de 1939, com os Estados Unidos. Caberá neste capítulo estarmos 

atentos aos agentes, objetos e práticas que mediam cada troca, e as intenções motoras de cada 

uma delas (científicas, políticas, musicais etc). 

Como ponto de partida, nos baseamos nos arquivos da Alemanha, Romênia e França 

citados por Mário de Andrade em sua "Justificação para 1937 sobre gravação de discos" enviada 

à Prefeitura de São Paulo. Nela, o Diretor do Departamento de Cultura se apoia em exemplos 

internacionais para comprovar a necessidade de se construir um arquivo sonoro de folclore 

musical no país.  

 
O nosso imenso, o nosso riquíssimo patrimônio folclórico musical está todo 
por explorar. Até a fundação da Discoteca Municipal nada se fizera nesse 
terreno (não só no Brasil, mas na América do Sul). Entretanto, a Europa sentira 
desde 1899, desde o aparecimento dos primeiros aparelhos fonográficos 
deficientíssimos de Edison, o valor inestimável do fonógrafo posto a serviço 
das pesquisas científicas não só de folclore mas também de fonética.204  

 

O documento em que Mário de Andrade justifica um pedido de verba para a expansão 

dos serviços de gravação da Discoteca Pública Municipal para o ano de 1937, evidencia que 

Mário se informava sobre as ideias europeias ligadas à gravação fonográfica que surgiam e 

circulavam na virada do século XIX para o XX. Mário de Andrade estava interessado também 

em iniciativas de gravação e armazenamento de voz. Assim como as tradições musicais, a 

língua e a fala também eram objeto de estudo e marcadores de identidades nacionais. Esse 

movimento estava em sintonia com práticas sonoras internacionais daquele momento histórico 

em que se buscava fortalecer o sentimento de nacionalidade a partir de tradições culturais e da 

                                                
204 Justificação de verba para 1937 sobre gravação de discos. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São 
Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. PASTA 1935 a 1939. Não catalogado. 
(ANEXO 1). 
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língua comuns.205Na "justificação", o diretor do Departamento de Cultura de São Paulo afirma 

a necessidade de incentivos dos governos para a "preservação do que uma terra tem de mais 

estimável: sua tradição, as manifestações culturais de seu povo". 

 
Discotecas - como a toda a parte do mundo. A Alemanha tem uma notável 
coleção de fonogramas de nossa música indígena, enquanto nós próprios nada 
possuímos a esse respeito. A Rumania vê nascer a seção de pesquisas musicais 
folclóricas por meio do disco, do Ministério das Belas Artes; vê nascer a 
valiosíssima, eficientíssima Sociedade dos Compositores Rumenos. Na França, 
a Sorbonne trabalha seriamente. E assim por toda a parte. E em toda a parte, os 
governos quando não iniciam eles mesmos as campanhas científicas, são 
patrocinadores delas.206 

 

Mário de Andrade entendia que o registro sonoro de manifestações tradicionais deveria 

acontecer no plano das esferas públicas e portanto, cita em sua "justificação" iniciativas ligadas 

sobretudo a universidades.  Sobre a importância de iniciativas oficiais de gravação sonora, 

Mário de Andrade estava a par do que havia sido discutido no Congresso de Artes Populares 

promovido em Praga por iniciativa do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual da Liga 

das Nações em 1928207. Durante o Congresso, foi criada a Sociedade Internacional de Música 

Popular, formada por representantes do Laboratório de Fonética de Praga, Departamento de 

Fonética da Universidade de Londres, Arquivo Fonográfico de Viena, Museu da Palavra e do 

Gesto de Paris, entre outros. Na resolução adotada pelo Congresso sobre tema  específico das 

Canções Populares, Hubert Pernot, então diretor da instituição parisiense, lança um apelo para 

que os governos dos países começassem a registrar sonoridades tradicionais que estariam 

ameaçadas.208 A recomendação, publicada nos Anais do Congresso seria utilizada também por 

Paulo Duarte para embasar justificativas para a gravação de música folclórica pela Discoteca 

Pública Municipal: 

 

Suponho não ser preciso insistir sobre a importância da colheita urgente dessas 
manifestações que, infelizmente, tendem a desaparecer… O serviço de registro 
do folclore musical brasileiro encetado pela Discoteca, atende assim 

                                                
205 Sobre a importância da língua e das tradições culturais na construção de identidades nacionais, conferir ANDERSON, Benedict. 
Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Trad. Denise Bottman. Companhia das Letras, 2008. e 
HOBSBAWM, E. J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Traduzido por Maria Celia Paoli e Anna Maria Quirino. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990 p.15. 
206 Justificação de verba para 1937 sobre gravação de discos. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São 
Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. PASTA 1935 a 1939. Não catalogado. 
(ANEXOI). 
207Em sua biblioteca pessoal, Mário de Andrade tinha os Anais do Congresso publicados em 1931. De acordo com Flávia Camargo Toni (2016), 
Mário de Andrade chegou inclusive a preparar uma apresentação para o congresso. O Brasil esteve representado na conferência pelo estudo 
"La musique, la danse et les cérémonies populaires du Brésil" de autoria da cantora e pesquisadora brasileira Elsie Houston. Embora não tenha 
participado do evento, o artigo de Elsie Houston consta nos anais, juntamente com fotos de instrumentos indígenas então preservados do Museu 
Nacional 
208PERNOT, Hubert. Art populaire: travaux artistiques et scientifiques du 1er Congrès international des arts populaires, Prague, 1928, 
Paris, Éd. Duchartre, 1931, t. II, p. 104. 
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indiretamente ao apelo lançado pelo Congresso Internacional de Artes 
Populares (reunido em Praga pelo Instituto Internacional de Cooperação 
Intelectual): a maioria dos cantos e melodias populares estão prestes a 
desaparecer. Sua conservação é de uma grande importância para a ciência e 
para a arte. O Congresso recomenda insistentemente aos diversos governos a 
fazer proceder ao seu registro fonográfico no mais curto prazo possível. As 
notações, por mais perfeitas que sejam, não substituirão o registro 
fonográfico.209 

 

Ao trabalhar nessa trilha, o Departamento de Cultura procura acertar os ponteiros 

brasileiros com as tendências internacionais, buscando transformá-las em políticas e práticas 

diversas.   

A seguir, apresentaremos alguns exemplos de arquivos sonoros internacionais que de 

alguma forma aparecem nos discursos de Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga e que teriam 

sido inspiração para a criação da Discoteca Pública Municipal e suas metodologias, 

representando assim, as primeiras circulações internacionais de ideias fonográficas dessa 

instituição210. O interesse pelas trocas com outros arquivos irá aparecer já em 1935, antes 

mesmo da abertura da DPM. Entre suas principais funções a Discoteca deveria “manter um 

serviço de duplicatas e permutas, tanto com as instituições congêneres nacionais e estrangeiras, como 

com produtores e revendedores, para os discos de gravação da Discoteca, e renovamento das coleções 

.211” 
 
3.2 Viena e Berlim: os primeiros arquivos sonoros  

 
A primeira coleção oficial de discos foi fundada em Viena em 1899 pelo psicólogo 

Sigmund Exner. O arquivo sonoro de Viena (Wiener Phonogrammarchiv), ligado à Academia 

Imperial de Ciências reunia registros de falas e canções em variados idiomas para que se 

desenvolvessem estudos científicos principalmente nas áreas de linguística, mas também 

medicina, psicologia, zoologia e musicologia comparada. De acordo com Tiago de Oliveira 

Pinto (2005), o arquivo deveria cumprir as seguintes finalidades: 

 
1. A documentação acústica de idiomas e dialetos europeus, e dos demais 
idiomas de todo o mundo; 
2. O registro da mais efêmera das artes, a música; 

                                                
209 DUARTE, Paulo. Contra o Vandalismo e o Extermínio. O Estado de São Paulo, 7 de outubro de 1937. p.10.  
210 A pesquisadora Valquíria Carozze localizou vasta documentação sobre fonografia e arquivos públicos na biblioteca pessoal de Mário de 
Andrade que vão muito além dos citados aqui. Os arquivos que mostraremos serão apenas os que possuem relação direta com a DPM e que 
foram citados por Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga em seus discursos e práticas sobre a importância da fonografia para a ciência, 
educação e arte. CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014. 
211  Ofício do diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal. São Paulo, 19 julho de 1935. Processo 56.869/35 (AHSP/SMC). In. 
CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. São 
Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015. p.44. 
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3. O registro de falas, frases e discursos de personalidades célebres, ou seja, a 
realização de retratos acústicos212 . 

 
Tiago de Oliveira Pinto sugere que a Academia Imperial de Ciências de Viena seria a 

responsável pelas primeiras gravações sonoras realizadas no Brasil de que se tem notícia. Sob 

direção de Richard Wettstein, em 1901 foram gravadas no sul do país amostras acústicas do 

idioma guarani, uma cantiga religiosa e um breve relato. Também foram registradas em São 

Paulo falas do português do Brasil. 

Nas observações de 1899 da comissão fundadora do arquivo de Viena, Tiago de Oliveira 

Pinto recupera um aspecto curioso que terá ressonância no projeto fonográfico da Discoteca 

Pública Municipal: De acordo com o pesquisador, o documento sugere que "no caso de falas 

de povos “selvagens, porém cristãos”, o pesquisador faça primeiramente o registro de uma 

versão do Pai Nosso, afim de facilitar a comparação linguística e fonológica posterior". Talvez, 

as semelhanças não sejam apenas coincidência se considerarmos que Mário de Andrade 

acompanhava as notícias do arquivo de Viena. De acordo com Valquíria Carozze, Mário de 

Andrade teria se informado sobre este arquivo com a leitura do livro de Charles Wolff de 

1929213. 

Na Alemanha, poucos anos depois da fundação do Arquivo Sonoro de Viena, nascia 

outra importante coleção: o Arquivo  Sonoro de Berlim (Berlin-Phonogrammarchiv) também 

citado no livro de Wolff, foi fundado em 1900 dentro do Instituto de Psicologia da Universidade 

de Berlim pelo psicólogo Carl Stumpf214. Em seu artigo A Música e a Canção Populares no 

Brasil, publicado em 1936 sob encomenda do Ministério das Relações Exteriores, Mário 

recomenda o arquivo alemão entre as cinco instituições públicas com coleções musicais em que 

se poderia encontrar material documental para o estudo da música e canção populares no Brasil: 

 
2. Phonogramm-Archiv, de Psychologischen Institut, da Universidade de Berlim - Guarda-se nesta instituição 

a coleção dos fonogramas gravados por Koch-Gruenberg, entre os índios do extremo norte da Amazônia, 

bem como várias outras coleções menos importantes, de Ameríndios e outras partes do Brasil.215  

 

                                                
212 PINTO. Tiago de Oliveira. Cem anos de Etnomusicologia e a “era fonográfica” da disciplina no Brasil. 2005. 
<http://sonsdobrasil.blogspot.com/2005/10/etnomusicologia-100-anos.html> Acesso em 26 de julho de 2019. 
213 WOLFF, Charles. Disques: répertoire critique du phonographe. Paris: Grasset, 1929. Disponível na biblioteca pessoal de Mário de 
Andrade. Apud. CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São Paulo: Alameda, 2014. p.158. 
214 A obra de Stump "Die Anfänge der Musik" (1911) que consta na biblioteca pessoal de Mário de Andrade será citada pelo autor no artigo 
"Samba Rural"(1937) e também nos verbetes sobre heterofonia e homofonia, que seriam publicados no Dicionário Musical Brasileiro. In: 
MENEZES, Enrique Valarelli. Mário de Andrade e a síncopa do Brasil.Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Música da Escola 
de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo, 2016. 
215 ANDRADE, Mário de. A música e a canção populares no Brasil (1936). In. Ensaio sobre a música brasileira.3.a Edição. Livraria Martins, 
1972 p.168. 
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As gravações citadas por Mário de Andrade foram feitas em fonógrafos Edison pelos 

antropólogos Wilhelm Kissenberth e Theodor Koch-Grüenberg  em pesquisas sobre a cultura 

indígena realizadas para o Museu de Antropologia de Berlim (Königliches 

Völkerkundemuseum zu Berlin) entre 1908 e 1913.  Entre 1911 e 1913, Grünberg registrou 

melodias interpretadas por membros das etnias Macuxi, Taurepang, Tukano, Desana e 

Ye'kuana entre o norte do Brasil e Sul da Venezuela. Os cilindros foram armazenados no 

arquivo de Berlim, e seriam analisados posteriormente por Erich M. Hornbostel, sucessor de 

Stumpf na direção do arquivo de Berlim (entre 1905 e 1933)216.  

Um dos pioneiros da chamada musicologia comparada, Hornbostel chegou a escrever 

sobre a importância do fonógrafo para o novo campo de estudos em 1904 identificando nesta 

tecnologia a facilidade de reproduzir um fonograma inúmeras vezes e em diferentes 

velocidades. O pesquisador poderia, em certa medida, deslocar a música da performance para 

depois poder manipulá-la a ponto de encontrar um "ritmo mais estável" para poder, depois, 

realizar a transcrição e a análise da obra. O fonógrafo teria um impacto fundamental na história 

da etnomusicologia, uma vez que agora se podia gravar o "som do outro" e removê-lo de seu 

contexto original para estudos posteriores mais apurados. Assim, estudo de música não europeia 

por europeus deixaria de acontecer exclusivamente em campo durante a performance217. Foi 

assim que aconteceu com as análises de Hornbostel sobre música indígena a partir de gravações 

Theodor Koch-Grünberg entre os povos indígenas do Brasil e Venezuela218. De acordo com 

Tiago de Oliveira Pinto (2005), será na obra de Grunberg, Von Roraima Zum Orinoco (1917) 

que Mário de Andrade vai encontrar inspiração para o seu Macunaíma (1928). Maku Naima 

seria um mito indígena do povo Macuxi da Venezuela.219 Figura fundamental na história da 

etnografia musical, Hornbostel inovou seu campo de estudos ao propor que “o registro de 

campo não se pode restringir ao parâmetro sonoro, e que também o filme teria de desempenhar 

função essencial na recolha de dados"220 estratégia que  seria adotada também pela Discoteca 

Pública Municipal em suas gravações de campo. 

 

                                                
216 PINTO, Tiago de Oliveira de. 100 anos de Etnomusicologia e a “éra fonográfica” da disciplina no Brasil. In: 
<http://sonsdobrasil.blogspot.com/2005/10/etnomusicologia-100-anos.html>. Acesso 13 de junho de 2019. 
217ABRAHAM, Otto e HORNBOSTEL, Erich Moritz von. Uber die Bedeutung des Phonographen für vergleichende Musikwissenschaft 1904: 
229 apud. KITTLER, Friedrich. trad. Geoffrey winthrop-Young e Michael Wutz. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford University Press, 
1999. p.35. 
218Como veremos adiante, em 1938 o Departamento de Cultura adquire do Arquivo de Berlim cópias dos cilindros com gravações de música 
indígena brasileira por intermédio de Marius Schneider.  A troca de cilindros representaria a primeira ação de intercâmbio da Discoteca Pública 
Municipal com arquivos internacionais. 
219 PINTO, Tiago de Oliveira de. 100 anos de Etnomusicologia - e a “éra fonográfica” da disciplina no Brasil. In: 
http://sonsdobrasil.blogspot.com/2005/10/etnomusicologia-100-anos.html. Acesso 26 de junho de 2019. 
220 ibid. 
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Como veremos a seguir, a Discoteca Pública Municipal irá dialogar bastante com o 

Arquivo de Berlim. De acordo com Tiago de Oliveira Pinto, em 1937, sob a direção de Marius 

Schneider (sucessor de Hornbostel), o arquivo de Berlim envia um fonógrafo ao Departamento 

de Cultura com o qual a cantora, folclorista e violonista Olga Praguer Coelho teria gravado 

cantigas do candomblé baiano221.  A iniciativa teria integrado um projeto antigo do arquivo 

alemão que, desde os tempos de Hornbostel, em 1905, já emprestava equipamentos de gravação 

para "o maior número de colecionadores", afim de ampliar a diversidade do arquivo. No 

Arquivo Histórico da Discoteca, localizamos cópia de carta enviada por Schneider em 1934 

para o Museu Nacional, propondo parcerias para a gravação de música indígena. A carta teria 

sido encaminhada a Mário de Andrade por Heloísa Alberto Torres, então diretora do Museu do 

Rio de Janeiro222.  

Em 1938, Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga solicitarão a Schneider cópias dos 

cilindros de música indígena brasileira gravados pelos alemães no início do século. 

Em seu acervo pessoal, Mário de Andrade guardou rascunho de carta de agosto de 1938 

escrita a Marius Schneider sobre um suposto mal-entendido sobre o intercâmbio de fonogramas 

de música indígena entre as instituições. Em francês, Mário de Andrade conta que os 

fonogramas enviados ao Brasil pela instituição alemã estavam parados na alfândega e, portanto, 

ainda não haviam sido recebidos pela Discoteca. Na carta, Mário tenta desfazer um mal-

entendido, explicando que DPM não dispunha de fonogramas de música indígena para troca:  

 
Fiquei muito triste em ouvir você imaginar que nós já tínhamos os fonogramas 
de música indígena brasileira na Discoteca do Departamento de Cultura. 
Infelizmente, por causa do pequeno orçamento que tem, a Discoteca com 
apenas dois anos de existência é bastante discreta. Até agora só conseguimos 
obter o verdadeiro folclore. Ainda é, nesta área, uma coleção bonita o suficiente 
com mais de mil peças e meia em discos223. 

 

Para Mário de Andrade, a confusão poderia ser atribuída à "pobreza de discurso em 

alemão" do compositor Francisco Mignone, que estava na Alemanha na época e teria mediado 

o intercâmbio. Em tournée pela Europa, Mignone havia gravado o seu Maracatú de Chico Rei 

com a Kurzwellensender Orchester de Berlim para o selo fonográfico do Departamento de 

                                                
221 Em 2002, o etnomusicólogo localizou no arquivo alemão uma caixa com sete cilindros de cera do fonógrafo de Édison, com as gravações 
brasileiras feitas por Olga Praguer Coelho. De acordo com o pesquisador, trata-se de cantigas do candomblé Gege da Bahia gravadas em 
Salvador. PINTO, Tiago Oliveira de. Dúvida: Olga Praguer Coelho e o Fonógrafo de Berlim [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<binazzi.biancamaria@gmail.com> em 27 de abril de 2019. 
222 Arquivo histórico Da discoteca Pública Municipal. Centro Cultural São Paulo. Pasta 1935 a 1939 - Não Catalogado. Localizamos uma carta 
em alemão, e outra com a tradução em português, com bilhete manuscrito da Diretora do Museu Nacional Mário de Andrade. 
223 [carta] Mário de Andrade para Marius Schneider, agosto de 1938. ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade, MA-C-CA539 - 
transcrição completa da carta em ANEXO II. 
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Cultura224 . Não dispondo de fonogramas etnográficos para trocar, Mário de Andrade se oferece 

a pagar o valor referente aos 112 cilindros de cera enviados pela Alemanha, fazendo o seu 

"melhor para manter os cilindros na Discoteca". Na carta, Mário se mostra interessado em 

conhecer a pesquisa de Schneider sobre nativos americanos e lamenta não ter podido realizar 

esse projeto no Brasil por não dispor dos fonogramas. A carta nos dá a entender que Schneider 

havia solicitado a Mário indicações bibliográficas sobre música indígena, e Mário indica uma 

passagem de seu artigo "Música e Canção Popular no Brasil", juntamente com o trabalho de 

Izikowitz, e um estudo sobre flautas indígenas realizado pelo Professor Bevilacqua com o 

material do Museu Nacional. Por fim, indica as gravações em cilindros realizadas por Roquette 

Pinto em 1912, apesar do mau estado de conservação: 

 

Já que você diz que só conhece o estudo de Hornbotsel na obra de Koch-
Gruenberg e o livrinho de Karsteu, acrescento que o Museu Nacional do Rio de 
Janeiro tem um pequeno número de fonogramas inéditos, tirados há vinte anos 
pelo professor Roquete Pinto entre os índios do Mato Grosso. Infelizmente eles 
estão em tal estado de ruína que é impossível estudá-los efetivamente. Alguns 
desses cilindros foram traduzidos e publicados em "Rondônia" (ver 
bibliografia). Mas a tradução, feita por um músico sem qualquer conhecimento 
científico da etnografia, deve ser negligenciada. 

 

Encerrando a carta, Mário de Andrade explica que o seu campo de estudos é bastante 

diferente do estudo da música dos ameríndios, e que no momento dedicava-se ao folclore. 

Anexa à carta, Mário envia a monografia "Samba Rural", onde procura apresentar "a 

contribuição do negro africano no samba afro brasileiro". 

Voltando aos cilindros alemães225. De acordo com Oneyda Alvarenga, a Alemanha 

acabou não vendendo os cilindros, e cobrou apenas "o valor ínfimo" correspondente à feitura 

das cópias dos cilindros de cera de música indígena do Brasil. O arquivo alemão também 

haveria sugerido o envio gratuito de um aparelho para reprodução dos cilindros226. Apesar do 

baixo custo, a diretora da DPM enfrentou sérias dificuldades para obter o financiamento da 

prefeitura. "Os fonogramas chegaram e foi uma luta conseguir o pagamento deles, a tal ponto 

                                                
224 Os discos da obra "Maracatu de Chico Rei" de Francisco Mignone foram gravados em Berlim em 21.01.1938. Em junho daquele ano, 
Mignone regia a Orquestra Filarmônica de Berlim, que interpretava o seu "Maracatú" e obras de outros autores nacionalistas como Villa-Lobos, 
Guarnieri e Lorenzo Fernandez.  
225 O Arquivo Histórico da Discoteca dispõe de 110 cilindros de cera com gravações de música indígena enviados pela Alemanha. De acordo 
uma relação de cilindros "mofados", "quebrados" e em "perfeito estado", foram enviados, além das gravações de Koch Gruenberg, cilindros 
etnográficos gravados pelos alemães Wilhelm Kissenberth (1917), Herman Dengler (1924?) e Heinrich Snethlage (1923)  com povos indígenas 
no Brasil. In: São Paulo (município). CCSP. Supervisão de Acervos. Acervo Histórico da Discoteca. Série correspondência sobre fonogramas 
de músicas indígenas. Doc s/n. Década de 1930 (atribuída). 
226 Embora em carta enviada a Oneyda Alvarenga em 28.08.1938 Mário de Andrade aborde o tema do empréstimo do fonógrafo, não temos 
notícias sobre o envio deste equipamento. [carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 20.05.1938. In. ALVARENGA, Oneyda & 
ANDRADE, Mário de Andrade. Cartas. São Paulo, Duas Cidades, 1983, p.146. 
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que Mário e eu já estávamos dispostos a tirar dinheiro do nosso bolso"227. De acordo com a 

musicóloga, o custo era "pequeno" ao câmbio do dia: 847$964228. Preocupado com a demora 

do Departamento em pagar a Alemanha, uma vez que os cilindros já tinham chegado ao Brasil, 

Mário chega a propor um "financiamento coletivo" entre amigos: 

 
Si não conseguir consentimento oficial, me avise, faremos uma coleta entre 
amigos, pagaremos Berlim, e doaremos o material ao Departamento de Cultura. 
Escreva a ele por mim, faz favor, conte que parti de S.Paulo, que fui pro 
cafundó, tenho tanta vergonha do homem! E veja se manda logo os cobres para 
ele. E não esqueça de mandar pedir a máquina para reprodução dos fonogramas 
de que ele ofereceu grátis, a carta sobre isso deve estar no arquivo da Divisão. 
Ou foi prometido verbalmente ao Mignone.229  

 

Finalmente, a Discoteca consegue pagar a instituição alemã e comemorar a 

possibilidade de também poder estudar a música de indígenas brasileiros a partir de gravações 

sonoras: 
Um dos mais agradáveis resultados obtidos pela Discoteca no seu esforço de 
reunir elementos para um melhor conhecimento dos nossos costumes, tradições 
e da nossa música popular, foi termos obtido do Dr. Marius Schneider, diretor 
do Staatliches Museum Fur Volkerkunder, de Berlim, cópias dos cilindros 
fonográficos existentes nesse museu, contendo músicas e linguagem dos 
ameríndios do Brasil. Os cilindros representam a famosa coleção gravada pelo 
etnógrafo alemão Koch Gruenberg que, com poucos cilindros gravados pela 
Missão Rondon existentes no Museu Nacional do Rio de Janeiro, constituem a 
única documentação musical existente sobre os nossos indígenas"230 

 
Como veremos, as parcerias que vinham sendo estabelecidas entre o Departamento de 

Cultura de São Paulo e instituições alemãs (arquivos sonoros e orquestras) irão chamar a 

atenção do governo dos Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial. Em um 

período em que esse país buscava se aproximar dos países vizinhos, enfraquecer as alianças do 

Brasil com países do Eixo será um esforço de guerra, em que até as trocas entre arquivos 

fonográficos estarão em observação.231 

 
3.3 França: Arquivos da Palavra e o Museu do Homem 
 

Embora se tenha notícias do uso do fonógrafo com finalidades científicas na França 

desde 1900 com a criação do arquivo sonoro da Société d'Anthropologie de Paris, é no Instituto 

                                                
227 Ibid. 
228 Ibid., p.145. 
229 Ibid., p.146. 
230ALVARENGA, Oneyda, A discoteca pública municipal. São Paulo: Departamento de Cultura,1942. Separata da Revista do Arquivo 
Municipal, n. LXXXVII. p.16.  
231 Sobre a preocupação de instituições do Estados Unidos sobre parceiras da DPM com instituições alemãs conferir item 3.7.1 deste capítulo. 
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de Fonética da Sorbonne que Mário de Andrade encontrará inspiração para criar o Arquivo da 

Palavra na Discoteca Pública Municipal. 

O Archives de la Parole232 foi fundado em 1911 dentro do Instituto de Fonética da 

Universidade de Paris, e nasceu da iniciativa conjunta do linguista Ferdinand Brunot e do 

industrial Emile Pathé (irmão do produtor de discos e fonógrafos Charles Pathé), que montaram 

um sofisticado laboratório sonoro para gravar, estudar e conservar a língua falada. O arquivo é 

inaugurado com registros de "vozes célebres" 233. 

Em 1924, o linguista Hubert Pernot assume o arquivo que, em 1928, passará a integrar 

o Museu da Palavra e do Gesto (Musée de la parole et du geste), ainda ligado ao Instituto de 

Fonética. Foi na gestão de Pernot que o arquivo ampliou o escopo de suas gravações 

assimilando também folclore musical, como comprova o decreto de novembro de 1928 em que 

instituição assume os objetivos de "coletar e preservar em matéria inalterável as palavras de 

homens famosos, a dicção e canto de grandes artistas, canções populares e melodias, línguas, 

dialetos e o patois ..." 234  

É nesse contexto que, em 1926 e 1928, as brasileiras Edith Capote Valente e Elsie 

Houston gravam em discos Pathé canções populares brasileiras para os Archives de la 

Parole235. Mário de Andrade, que conhecia as duas, sabia das gravações e, na relação de 

instituições públicas com acervos de música brasileira publicada no artigo "Música e Canções 

Populares no Brasil", de 1936, indica o museu francês entre os arquivos públicos em que se 

poderia pesquisar a música brasileira: 

 
6. Musée des Archives de la Parole, da Sorbonne, Paris. Este museu possui uma 
pequena coleção de canções populares brasileiras em discos cantados por 
cantoras artistas como sta. Capote Valente e sra Elsie Houston. 236 
 

Como vimos anteriormente, Hubert Pernot estava engajado em uma movimentação 

mundial de coleta de música folclórica e, naquele mesmo 1928, no Congresso de Artes 

                                                
232 Atualmente, as coleções sonoras do Arquivo da Palavra integram o Departamento Audiovisual da Biblioteca Nacional da França. Grande 
parte do conteúdo está disponível para consulta e audição online no site Gallica.Fr. 
233 Entre 1911 e 1920, Ferdinand Brunot registra as vozes de Émile Durkheim, Guillaume Apollinaire lendo a Ponte Mirabeau, Maurice Barrès, 
o Comandante Dreyfus falando sobre suas memórias. In: VERDURE, Nicolas. Les archives de l'enregistrement sonore à la Bibliothèque 
nationale de France., Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2006/4 (no 92), p. 61-66. DOI 10.3917/ving.092.0061) 
234 CORDEREIX, Pascal. Les enregistrements du musée de la Parole et du Geste à l'Exposition coloniale. Entre science, propagande et 
commerce », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 92, no. 4, 2006, pp. 47-59. 
235 Edith Capote Valente (1926 e 1927) grava Passarinho verde, Ajoeia Chiquinha, Sonho Gaúcho, Fado, Viola Quebrada, Chora chora 
choradô e Criorinho de Bahia (1927). Elsie Houston (1928) grava Estrela do Céu, Puxa o Melão Sabiá, Tutu Marambá, Iaia vancê que morrer, 
Bambo de Bambu. gravações disponíveis em http://gallica.bnf.fr/ 
236 ANDRADE, Mário de. Música e Canções Populares no Brasil (1936); In, Ensaio sôbre a música brasileira. 3.ed/São Paulo: Martins, 1972. 
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Populares realizado em Praga, lançava o apelo para que governos se mobilizassem na gravação 

fonográfica de cantos melodias populares ameaçadas237. 

A principal conexão do Departamento de Cultura com os arquivos sonoros da França 

teria vindo com os ensinamentos da etnóloga francesa Dina Dreyfus (à época Dina Lévi-

Strauss) no curso de Etnografia promovido pelo Departamento de Cultura e ministrado por ela 

em São Paulo em 1936 com o objetivo de capacitar funcionários da Prefeitura no trabalho de 

pesquisa de campo para estudo de folclore238. A antropóloga, que havia sido assistente no Musée 

du Trocadéro em Paris, chegava no Brasil em 1935 com um grupo de pesquisadores franceses 

que integrariam a recém-criada Universidade de São Paulo. 

Em dezembro de 1936, Dina escreve um relatório ao Service des Oeuvres Françaises à 

L'Étranger confirmando estar "tentando (...) situar a atividade etnográfica e folclórica do 

Departamento de Cultura sob a orientação permanente do Museu do Trocadéro e das 

instituições folclóricas francesas"239. Como confirma Luisa Valentini (2013) a colaboração de 

Dina com o Departamento se desdobraria em três frentes: 

 

A realização de pesquisas; a tentativa de instituir no DC o que se 
concebia como uma investigação em moldes científicos segundo padrões 
internacionais; e o estabelecimento de conexões com instituições 
francesas como o Museé de l'Hommme e o Museé des Arts e des 
Traditions Populaires, fundados naquele mesmo momento240.  
 

Como confirma Vera Lúcia Cardim de Cerqueira (2016), Dina acreditava estar 

constituindo em São Paulo um serviço de estudos de etnografia e folclore aos moldes das 

instituições francesas: 

 
Na expectativa de ser reconhecida como integrante do grupo de profissionais 
franceses em trabalho na cidade de São Paulo, Dina Lévi-Strauss apresenta 
um relatório, em 1936, ao diretor do Oeuvres Françaises à L’Etranger, onde 
expõe suas ações junto ao Departamento de Cultura. Dina relata que seu 
trabalho tem como objetivo central a constituição de um serviço etnográfico e 
folclórico, sob a orientação do Museu Etnográfico do Trocadéro e outras 
instituições francesas.241 

                                                
237 Art populaire : travaux artistiques et scientifiques du 1er Congrès international des arts populaires, Prague, 1928, Paris, Éd. Duchartre, 
1931, t. II, p. 104. 
238Sobre o curso e a Sociedade de Etnografia e Folclore encabeçados por Dina conferir: CERQUEIRA, Vera Lucia Cardim. Contribuições de 
Samuel Lowrie e Dina Lévi-Strauss ao Departamento de Cultura de São Paulo (1935 1938),.2010. 161 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. e VALENTINI, Luísa. Um laboratório de antropologia: 
o encontro entre Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss (1935-1938). São Paulo: Alameda, 2013.  
239 SANDRONI, Carlos. Mário, Oneyda, Dina e Claude. Revista do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN.N.30(2002) p. 242 
240 VALENTINI, Luísa. Um laboratório de antropologia: o encontro entre Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss 
(1935-1938). São Paulo: Alameda, 2013. p.22. 
241 CERQUEIRA, Vera Lucia Cardim de. De Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras Mudanças nas práticas 
institucionais de guarda da cultura popular. PUC - SP. Doutorado em Ciências Sociais São Paulo. 2016. p.34, 
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Em carta de agradecimento pelo curso ministrado, Mário sugere que, ao voltar à Europa, 

a pesquisadora adquira, para o Departamento "um material completo de medidas 

antropológicas", e "alguns modelos de formulário de pesquisa etnográfica existentes nos 

Museus e Sociedades científicas de Etnografia242.  Com o apoio do DC, Dina e Claude Lévi-

Strauss realizaram, também em 1936, uma expedição etnográfica ao Mato Grosso. A coleção 

formada na expedição seria apresentada pelo casal na França no Musée du Trocadéro, e 

resultaria em um convite para que o Departamento de Cultura participasse da Exposição 

Universal de Paris de 1937243. Em maio daquele ano, Mário de Andrade escreve ao Prefeito 

Fábio Prado sugerindo que representantes do DC participassem do evento: 
O Departamento de Cultura tece, por várias vezes, a honra de receber do sr. 
Comissário Geral da Exposição de Paris na América do Sul convites para fazer-
se representar nos diversos congressos a serem realizados em julho e agosto, 
tais como os de População, de Ciências Sociais e de Etnografia e Folclore, aos 
quais poderiam algumas divisões contribuir com trabalhos originais e de grande 
interesse para a propaganda cultural do município.244  
 

Anos mais tarde, o Musée de L'Homme (antigo Museé du Trocaderó) apoiaria uma 

segunda expedição do Departamento conduzida de Dina e Claude, em 1938, à Serra do Norte: 
... este departamento de Cultura acaba de receber, por intermédio do prof. 
Claude Lévi-Strauss, um convite do governo francês, para realizarmos de 
colaboração este Departamento e aquele governo, uma expedição etnográfica 
aos índios Pareci e Nhambiquara do Mato Grosso… o material recolhido 
dividir-se-ia em duas partes iguais, uma para o Departamento de Cultura, outra 
para o Museu Etnográfico de Paris…além da natural importância de um 
departamento municipal nosso colaborar com um grande país como a França, 
obteríamos uma documentação etnográfica preciosa, e realizaríamos estudos 
culturais de importância internacional...245 

 

Da contribuição francesa para o projeto da Discoteca, além das questões de metodologia 

etnográfica trazidas por Dina, reconhecemos a inspiração para criação dos nomes "Arquivo da 

Palavra" e "Homens Ilustres do Brasil", e a vontade de desenvolver estudos científicos de 

fonética e linguística a partir do disco. Como vimos no capítulo, a Discoteca Pública Municipal, 

                                                
242 Carta de Mário de Andrade para Dina [Dreyfus] Lévi-Strauss. 29 de outubro de 1936. In: CALIL, Carlos Augusto e PENTEADO, Flávio 
Rodrigo (org). Me esqueci completamente de mim, sou um departamento de cultura. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2015. p.295. 
243  O Departamento de Cultura de São Paulo participa do Congresso Internacional de Folclore em Paris, 1937, com a apresentação da 
pesquisa de tabus alimentares, coordenada por Dina Lévi-Strauss e representada por Nicanor Miranda. In: CERQUEIRA, Vera Lucia Cardim 
de. De Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras Mudanças nas práticas institucionais de guarda da cultura popular. 
PUC - SP. Doutorado em Ciências Sociais São Paulo. 2016 p.33. 
244 Ofício do Diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal informando convite para participação em congresso em Paris. São 
Paulo, 24 de maio de 1937. Processo 41.592 (AHSP/SMC). 
245 Ofício do Diretor do Departamento de Cultura ao prefeito municipal solicitando-lhe verba para a expedição etnográfica a Mato Grosso 
chefiada pelo prof. Claude Lévi-Strauss. São Paulo, 14 de fevereiro de 1938. Processo 23.223/38 (AHSP/SMC). 
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assim como o Museu do Trocadéro, estava alinhada com uma nova museologia, empenhada 

não apenas na exibição de objetos e sons, mas na produção de documentos e pesquisas. 

 

3.4 Romênia e o método de Constantin Brăiloiu 
 

As notícias sobre o setor de arquivos sonoros da Romênia que Mário cita na "justificação 

de verba" para a Discoteca, também podem ter chegado aos ouvidos de Mário de Andrade por 

intermédio de Dina Dreyfus. Fundado em 1928, o setor de arquivos da Sociedade de 

Compositores Romenos246 (Arhiva de Folklore a Societatii Compozitorilor Romāni) era 

conduzido pelo compositor e musicólogo Constantin Brăiloiu. As reflexões sobre registro 

sonoro e metodologia para gravação e sistematização de fonogramas de música folclórica 

apresentada no "Esquisse d'une méthode de folklore musical" (1931) do pesquisador romeno 

estão alinhadas com as metodologias de gravação e pesquisa etnográfica e sistematização da 

Missão de Pesquisas Folclóricas e tem bastante ressonância com o pensamento de Mário de 

Andrade apresentado no ensaio Samba Rural Paulista  (1937).247  

 

Deve-se a ela [Dina], provavelmente, a bibliografia à qual Mário de 
Andrade tem acesso, especializada na coleta de documentação musical 
em campo: Ésquisse d’Une Méthode de Folklore Musical, de Constantin 
Brailoiu. Aliás, também é provável que ela tenha conhecido o autor, 
musicólogo romeno que trabalhou no Museu do Homem ao lado de seus 
professores. Eis a fonte da metodologia empregada pela Missão de 
Pesquisas Folclóricas, grupo que o Departamento de Cultura enviará, em 
1938, para o Norte e Nordeste.248 
 

Partindo do exemplo do arquivo sonoro romeno, Brailoiu sistematiza procedimentos de 

coleta de documentos musicais em campo bastante semelhantes aos que seriam utilizados anos 

depois nas gravações da Missão de Pesquisas Folclóricas, como por exemplo o complemento 

das gravações fonográficas com foto e filmes ("A orelha infalível do diafragma do gravador 

encontrará um colaborador de confiança no olho infalível da lente fotográfica") e a elaboração 

de fichas informativas e questionários sobre repertório e seus informantes (fichas de campanha, 

repertório e local). Brailoiu insistirá na importância do desenvolvimento de questionários com 

                                                
246 Atualmente, os arquivos da Sociedade de compositores romenos integram o fundo Constantin Brăiloiu do Instituto de Etnografia e Folclore 
da Academia Romena (https://acad.ro/ief/ief_patr.htm)  
247 Sobre as conexões da metodologia de Brailoiu com o projeto fonográfico pensado por Mário de Andrade conferir PRADO, Yuri. Mário de 
Andrade e a leitura de Constantin Brailoiu. Revista Música Hodie, Goiânia - V.15, 233p., n.1, 2015 e TONI, Flávia Camargo. Missão de 
Pesquisas de Folclóricas. In: Mário de Andrade – Missão de Pesquisas Folclóricas. Caixa com seis Cds e um livreto. São Paulo: Serviço 
Social do Comércio – Sesc-SP. Secretaria Municipal de Cultura, Centro Cultural São Paulo. 2006, pp.71-99. 
248 TONI. Flávia Camargo. “Missão de Pesquisas Folclóricas: Música Tradicional do Norte e Nordeste, 1938”, encarte da caixa de CDs 
editada pelo Sesc São Paulo, Centro Cultural São Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo, em 2006. p.77. 
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seus informantes, demonstrado que um trabalho sério de gravação em campo se dá na 

combinação da "objetividade da máquina" com o "cérebro do folclorista".  

 
Quando foram criados, há três anos, em Bucareste, os Arquivos da Sociedade 
de Compositores Romenos, estava claro, desde o início, que os organizadores 
não podiam se limitar a reunir e classificar somente os fatos musicais, mas que 
seria preciso iluminar esses fatos por uma série de informações e testemunhas 
e enriquecer a documentação acústica com uma outra documentação, da qual 
se tratava determinar a espécie e extensão.249 

 

O estudo do compositor romeno também apresenta uma preciosa reflexão sobre a 

subjetividade e objetividade da máquina (o fonógrafo) que será retomada brevemente por Dina 

no curso de Etnografia do DC e por Mário de Andrade no artigo Samba Rural. O manual 

romeno também fornece indicações técnicas sobre os equipamentos mais adequados para a 

coleta (vantagens e desvantagens do fonógrafo) e instruções sobre a formação de equipe para a 

gravação (que contaria com técnicos e pesquisadores).  O manual romeno também fornece 

indicações técnicas sobre os equipamentos mais adequados para a coleta (vantagens e 

desvantagens do fonógrafo) e instruções sobre a formação de equipe para a gravação (que 

contaria com técnicos e pesquisadores).   

 Como demonstra Yuri Prado (2015), Brailoiu, como Mário de Andrade, encontra na 

fonografia uma solução para o problema da grafia das variações de canto e ritmo presentes na 

música popular: 

 
Todo o mundo sabe que a melodia popular é quase sempre um período breve 
que o executante repete quantas vezes o necessário para atingir o final do texto. 
Mas a cada repetição, a interpretação popular faz com que o ritmo, a linha 
melódica e mesmo a arquitetura da composição sofra alterações que podem ser 
chamadas de variações. O estudo dessas variações, recentemente iniciado, é 
talvez o problema mais difícil, mas certamente o mais importante do folclore 
musical.250 

 

3.4 Itália – Discoteca do Estado 
 

No mesmo ano da fundação do arquivo da Romênia, nascia, em Roma, a Discoteca do 

Estado da Itália251, anunciada com entusiasmo por Mário de Andrade no artigo "O 

Phonógrapho" para Diário Nacional:  

 

                                                
249 BRAILOIU, Constantin. Esquisse d’une méthode de Folklore Musical (Organisation d’Archives). Revue de Musicologie, Vol. 12, n. 40, p. 
233-267, Nov. 1931. p.236. 
250  ibid., p. 254. 
251 Discoteca di Stato atualmente integra o Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, sediado no Palazzo Mattei di Giove, em 
Roma.<http://www.icbsa.it/>. 
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'Discotheca do Estado' um museu de discos. Esse instituto, cuja importância 
histórica e técnica foi sobejamente esclarecida por todos cantos se preocupam 
com a música na Itália, tem como função principal registrar todas as canções 
populárias regionais e tradicionais italianas que abandonadas na voz do povo, 
não sendo esquecidas e substituídas por outras. Ora, dada a importância básica 
que tem a música folclórica na alimentação das escolas musicais nacionais, é 
fácil da gente imaginar a importância decisiva da Discotheca na conservação 
da italianidade da música italiana.252 

 
Curiosamente, não há registros de gravações musicais pela Discoteca di Stato anteriores 

a 1934. De acordo com o decreto do rei Vittorio Emanuele III sobre a institucionalização da 

Discoteca,  ela nascia no período fascista como um museu de vozes dedicado a "coletar e 

preservar para as futuras gerações a voz viva dos cidadãos italianos que ilustraram sua pátria 

em todos os campos e se fizeram dignos dela"253 A primeira série de registos fonográficos desta 

instituição é a "La Parola dei Grandi"254 com fonogramas gravados desde o fim da Primeira 

Guerra pelo artista Rodolfo de Angelis. Nela, ouvem-se vozes de protagonistas militares da 

guerra, artistas e homens do governo, como por exemplo o rei Vittorio Emanuelle anunciando 

o fim da guerra, ou Filippo Marinetti defendendo o futurismo. A decisão sobre quais vozes 

deveriam ser gravadas era feita por chefes de estado:  

 
No final de cada ano da era fascista, o Chefe do Governo, em consulta com o 
Ministério da Educação Pública, tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
procede à seleção das pessoas cuja voz será recolhida na Discoteca do Estado. 
As pessoas escolhidas são registradas em um registro especial de honra.255 

 
Nota-se aqui a formação de um arquivo sonoro de caráter nacionalista com finalidades 

claramente políticas de memória e propaganda. Coube ao músico, etnógrafo e escritor Gavino 

Gabriel o desafio de "transformar um projeto criado originalmente para propaganda política do 

fascismo e controle do regime fascista em uma verdadeira instituição cultural dedicada à 

promoção de bens sonoros de interesse artístico, cultural e científico".256Apenas em 1934, sob 

a direção de Gabriel, a Discoteca di Stato ampliaria seu escopo de gravações para "tudo no 

campo dos sons concernentes à cultura científica, artística e literária", com particular referência 

às canções e dialetos de todas as regiões e colônias da Itália e aos estudos da língua e da 

história257.   

                                                
252ANDRADE, Mário de. O Phonógrapho. Publicado no Diário Nacional em 24.02.1928.  
253 EMMANUELE, Vitorio. Regio Decreto-Legge 10 AGOSTO 1928, N. 2223. Istituzione di una Discoteca di Stato in Roma. 
<http://www.icbsa.it/index.php?it/98/regio-decreto-legge-10-agosto-1928-n-2223&utm_source=musicoff> Acesso em 1 de agosto de 2019, 
tradução minha. 
254< http://www.icbsa.it/index.php?it/100/la-parola-dei-grandi-di-rodolfo-de-angelis> Acesso em 33 de agosto de 2019. 
255 ibid. 
256 PASTICCI, Susanna. Musica e identità nel Novecento italiano: il caso di Gavino Gabriel. Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2018.  
257 LEGGE 18 GENNAIO 1934, N. 130. Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, 
scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese.<http://www.icbsa.it/index.php?it/102/legge-18-gennaio-1934-n-130>. Ainda nos 
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Entre os arquivos públicos de gravação sonora conhecidos por Mário àquele momento, 

embora não tenha sido criada originalmente com intenções de pesquisa musical, a Discoteca 

Italiana aparece aqui como o único exemplo de iniciativa nacional no campo político não 

vinculada diretamente à nenhuma universidade. Como vimos, como instituição ligada à 

Prefeitura de São Paulo, a Discoteca Pública Municipal também nascia dentro de um projeto 

político de formação de identidade nacional, ainda que, diferente da instituição italiana, se 

embasasse em sofisticadas metodologias científicas de etnografia, folclore e fonética. 

A DMP possui em seu arquivo histórico uma cópia datilografada da "lei que criou a 

Discoteca di Stato" como confirma Oneyda Alvarenga em publicação para a Revista do Arquivo 

Público Municipal258. No relatório, Oneyda afirma ter mostrado a cópia da lei para Ralph Steele 

Boggs259, professor da Universidade da Carolina do Norte que haveria a consultado Oneyda 

sobre sobre a organização da Discoteca de São Paulo. Na documentação do acervo histórico da 

DPM, localizamos uma cópia datilografada do capítulo "Discoteca di Stato" do decreto "Il 

Cinematografo e Il Teatro - Nella Legislazione Fascista", em que são transcritos os artigos do 

decreto de 1928 e de 1934 citados anteriormente.260 

 
3.5 Uruguai - Serviço Oficial de Difusão Rádio-Electra (SODRE) 
 

De acordo com os relatórios de Oneyda Alvarenga, a Discoteca Pública Municipal 

cumpria função pioneira na América do Sul ao realizar gravações sonoras científicas do folclore 

musical brasileiro261 

Ainda que não tivesse um projeto de gravações etnográficas como as instituições 

europeias citadas, o Serviço Oficial de Difusão Rádio-Electra (SODRE) do Uruguai também 

possui diálogo e afinidades com o projeto da Discoteca262. Criado em 1929, o SODRE tinha o 

                                                
caberá, contudo, descobrir como Mário de Andrade se informou sobre a criação da Discoteca da Itália em 1928 e porque anunciou no jornal a 
atividade de coleta musical que a instituição comprovadamente ainda não fazia.  
258 Alvarenga. Oneyda. A Discoteca Pública Municipal. Revista do Arquivo Municipal. Departamento de Cultura. São Paulo 1942.p.96 
259 Ralph Steele Boggs (1901-1994) folclorista estadunidense, chefe da seção de folclore do Handbook of Latin American Studies a partir de 
1936.  
260 CHIARINNI, Luigi.Il Cinematografo e Il Teatro - Nella Legislazione Fascista. Roma: Colombo, 1936. In.  São Paulo (município). 
Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública 
Municipal. PASTA 1935 a 1939. Não catalogado. Acervo Histórico. 
261 AS ATIVIDADES MUSICAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO. São Paulo 
(município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo 
Documentação. Pasta 1935 a 1939. Não catalogado.  "[a Discoteca] se incumbe também da gravação e filmagem sonora científicas do folclore 
musical brasileiro. Tais trabalhos - os primeiros e até agora os únicos na América do Sul - além de elementos para estudos etnográficos, 
representarão para os compositores um meio de entrar em contacto com as nossas formas de música popular. Nem a todo o mundo é dado 
pesquisar as manifestações culturais populares de um grupo social. O Departamento porá assim o Brasil musical ao alcance dos que se 
interessarem por ele."  
262 Sobre a correspondência trocada entre Mário de Andrade e Curt Lange cf. BUSCACIO, Cesar Maia. Americanismo e nacionalismo musicais 
na correspondência de Curt Lange e Camargo Guarnieri (1934-1956). tese (Doutorado em História Social).Rio de Janeiro. UFRJ/PPGHIS, 
2009 e TONI, Flávia Camargo. CAROZZE, Valquíria Maroti. Mário de Andrade, Francisco Curt Lange e Carleton Sprague Smith as 
discotecas públicas, o conhecimento musical e a política cultural. Revista do IEB. São Paulo, n. 57, p. 181-204, dez. 2013.   
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objetivo de formar um público apto a compreender a produção musical latino-americana 

contemporânea e o aperfeiçoar os compositores latino-americanos e contava com uma 

Discoteca Nacional para abastecer a programação musical da emissora. O serviço foi conduzido 

e idealizado pelo musicólogo alemão Curt Lange (1903-1977), idealizador e divulgador do 

conceito de "Americanismo Musical"263 e do prestigiado Boletín Latino-americano de Musica, 

com o qual Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga chegaram a contribuir.  Segundo Corinne 

Pernet (2014), a revista uruguaia era líder na América Latina, e logo teve repercussão no 

exterior, tendo assinantes em quarenta e seis países. Como veremos a seguir, Lange foi pioneiro 

em formar uma rede de músicos pesquisadores de diversos países ligados à música das 

Américas e suas ideias sobre o "americanismo musical" seriam absorvidas pelas políticas de 

música e Pan Americanismo nos Estados Unidos, a partir de 1939.  

De acordo com Valquíria Carozze, Curt Lange e Mário de Andrade se conhecem na 

década de 30 e começam a se corresponder a partir de 1932, o que nos confirma um possível 

intercâmbio de ideias sobre a formação das discotecas que antecede a criação do Departamento 

de Cultura. Acreditando no valor da documentação musical-latino americana,  em 1934 Lange 

publica o Americanismo Musical264,  em que desenhava uma Discoteca criada com finalidades 

de "pesquisa sobre a evolução musical no Uruguai e na América Latina "respondendo à 

necessidade de dar a conhecer primeiramente os mais importantes aspectos do folclore dos 

demais países e às interpretações diversas que em tal sentido se fizeram"265.  Em 7.11 de 1934, 

Mário de Andrade escrevia entusiasmado a Curt Lange: 

 
Recebi o Boletim que está simplesmente admirável. É (...) extraordinário o 
trabalho que você teve para organizar tão belíssimo volume. Mas creia que seu 
esforço foi perfeitamente compensado, pois realmente não existe em toda 
América, obra musical tão importante, tão uniforme, tão bem concebida e 
elaborada como o Boletim. Fiquei entusiasmadíssimo, e tenho feito parte desse 
entusiasmo a quantos me cercam266 

 

Além da possível inspiração na iniciativa uruguaia para constituir uma Discoteca 

vinculada a um projeto de formação cultural com apoio da radiodifusão, o sistema de 

                                                
263 Lange buscava integrar culturalmente países da América Latina a partir da música, encorajando músicos, pesquisadores e educadores 
musicais na América Latina a, segundo Pernet (2014) "tirar partido de seus próprios recursos culturais e emancipar-se da adoração servil da 
música europeia". PERNET, Corinne A. Pela cultura genuína das Américas. Folclore musical e política cultural do Pan-Americanismo, 
1933-1950. Revista Brasileira de Música, vol. 27, n.1, p.17-49. Junho,2014. 
264 LANGE, Francisco Curt. Americanismo Musical: la sección de investigaciones musicales, su creación, propósitos y finalidades. 
Montevideo: Inst. superiores, 1934, p.22-3. In: CAROZZE, Valquíria Maroti. Oneyda Alvarenga: da poesia ao mosaico das audições. São 
Paulo: Alameda, 2014 p.177.  
265 ibid p.177 
266 Andrade, Mário de. 7.11.1934, apud. BUSCACIO, Cesar Maia. Americanismo e nacionalismo musicais na correspondência de Curt 
Lange e Camargo Guarnieri (1934 - 1956). 2009. 275 f. Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, 2009. 
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armazenagem e catalogação de discos da Discoteca do SODRE também ecoaria na organização 

de Oneyda Alvarenga. Em 1942, em relatório apresentado na Revista do Arquivo Municipal 

Oneyda Alvarenga explica os mecanismos de armazenagem e catalogação de discos da 

Discoteca Pública comprovando afinidades com o sistema da Discoteca Uruguaia: 

 
Para darem entrada nos armários, os discos são colocados em envelopes 
especiais de diversas cores, trazendo nas suas faces externas todas as 
referências necessárias. O modelo destes envelopes é uma adaptação, com 
pequenas modificações, do tipo usado pela Discoteca do Serviço Oficial de 
Difusão da Rádio-Elétrica de Montevidéu (Uruguai). Assim é que adotamos 
várias cores para melhor separação.267 

 

Em 1938, Oneyda Alvarenga irá colaborar com o Bolletin, publicando o artigo "Pequena 

contribuição ao Estudo das questões de organização discotecária"268. Como o intuito de "dar 

uma humilde contribuição para os trabalhos de aproveitamento do disco como meio de 

divulgação cultural", Oneyda Alvarenga apresenta os serviços prestados pela DPM, dedicando 

especial atenção aos sistemas de catalogação dos discos e serviços de consulta pública. Na 

introdução, Oneyda indica o pioneirismo da Discoteca do Serviço Official de Difusão Rádio-

eléctrica de Montevideo na América do Sul no sentido de usar o recurso do disco com 

finalidades educativas e identitárias269.  

 
3.6 Estados Unidos e Políticas da Boa Vizinhança 
 

Como pudemos perceber, até o ano da criação da Discoteca, em 1936, os discursos de 

Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga curiosamente não contemplam, como fonte de 

inspiração, as atividades de gravação sonora realizadas por instituições norte-americanas como 

a Biblioteca do Congresso em Washington (LOC). Contudo, isso não significa que não estavam 

cientes de sua existência. Como notamos, A DPM é sempre auto-referenciada como única na 

América do Sul, o que indica que se sabia que iniciativas semelhantes estariam sendo realizadas 

na América do Norte.  

 

Como veremos a seguir, as atividades da LOC começarão aparecer nos discursos de 

Mário e Oneyda a partir de 1939, no período da Segunda Guerra Mundial, quando se iniciam 

                                                
267ALVARENGA, Oneyda, A discoteca pública municipal.  São Paulo: Departamento de Cultura,1942. Separata da Revista do Arquivo 
Municipal, n. LXXXVII.p.20. 
268 ALVARENGA, Oneyda.”Pequena contribuição ao Estudo das questões de organização discotecária" In: Boletim Latino Americano 
de Música. IV: 4 oct 1938. p.267 a 278. 
269 Ibid., p.268. 
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as  políticas de aproximação entre os países e as primeiras conversas sobre a possibilidade de 

intercâmbio  A partir de 1940, como veremos mais adiante, além do intercâmbio com a LOC, 

a Discoteca travará importantes contatos com pesquisadores norte-americanos como o linguista 

Lorenzo Dow Turner, o antropólogo Melville  Jean Herskovits, o folclorista Ralph Stelle Boggs, 

William Berrien, Evans Clark270, Carleton Sprague Smith, entre outros.  

Os intelectuais dos Estados Unidos já estavam a par da produção de Mário de Andrade 

sobre a folclore musical brasileiro, principalmente pela circulação do ensaio "Música e Canção 

Populares no Brasil", de 1936271.  Na edição de 1939 do Handbook of Latin American studies, 

William Berrien272, editor de música, já reconhecia a pesquisa de Mário de Andrade citando 

entre outros artigos, suas crônicas publicadas na Revista do Brasil (Chronica Musical). Em 

especial uma em que Mário de Andrade aborda a questão dos quartos-de-tons na música 

popular. Berrien transcreve: "O que hoje apenas tenho como certo é que no nordeste do Brasil 

há cantadores que costumam colorir, 'chromatizar' no sentido grego da palavra, certos sons, 

como intenção virtuosística, afastando-se um bocado dos sons utilizados sistematicamente em 

nossa música erudita273. A convite de Berrien, Mário de Andrade irá apresentar o estudo A 

Expressão musical nos Estados Unidos274 conferência realizada em dezembro daquele ano no 

Instituto Brasil-Estados Unidos. Na apresentação do artigo, em que discorre sobre as atividades 

musicais daquele país e suas origens, Mário dá a entender que, a partir do momento em que a 

fonografia é inventada275, a Europa teria se curvado aos Estados Unidos. Ao elencar as 

atividades fonográficas da Biblioteca do Congresso em Washington, entre outras, o autor 

                                                
270 Evans Clark (1888-1970). Etnógrafo, foi Coordenador das Relações Culturais e Comerciais entre as Repúblicas Americanas do 
Departamento do Estado dos EUA. Enviado ao Brasil em 1941, foi apresentado a Mário de Andrade em fevereiro pelo adido cultural Carleton 
Sprague Smith como um "entusiasmado colecionador de música popular da América Latina" (MA-C-CPL, 6488). Sua viagem visava a 
promoção de projetos de música popular e/ou folclórica no rádio e atividades correlacionadas. Realizou pesquisa sobre carnaval na América 
Latina e um catálogo sobre Discos de Música Popular da América Latina (Catalogue of latin american and west indian dances and songs in 
the record collection, 1941), que consta na biblioteca particular de Mário de Andrade. Em carta a Mário de Andrade escrita em 4 de setembro 
de 1941, Clark relembrava a tarde em São Paulo em que ouviu "maravilhosos discos" na Discoteca Pública Municipal (MA-C-CPL2110). 
Mário e Oneyda teriam contribuído com a seção de Música brasileira do catálogo de Clark, conforme correspondência (MA-C-CAR N.84). 
Correspondência localizada no ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade. 
271 O artigo Folk music and folk song in Brazil escrito em 1936 para o Ministério das Relações exteriores do Brasil será republicado por William 
Berrien  em 1940 no relatório  da Conferência sobre Relações Interamericanas no campo  da música (Conference on inter American relations 
in the field of Music) realizada em 1939 em Washington,  sobre a qual falaremos mais adiante).   
272 William-Berrien (1902-1966). Editor da seção de música do Handbook of Latin American Studies, presidiu a 1a Conferência de Relações 
Interamericanas na Área da Música, em 1939. Membro de comissão de música do Departamento do Estado/OCIAA, veio a Brasil pela primeira 
vez em 1941, e esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro Rio em contato com possíveis colaboradores para o Manual Bibliográfico de Estudos 
Brasileiros, em parceria com Rubens Borba de Moraes, e publicado apenas em 1949. Na publicação, consta o artigo Folclore, de autoria de 
Mário de Andrade e uma vasta Bibliografia organizada por Oneyda Alvarenga. Especialista em literatura brasileira, chegou a organizar um 
curso, na Universidade da Califórnia, sobre a cultura e a literatura brasileira, com apoio bibliográfico de Mário de Andrade em 1938 (conforme 
correspondência disponível no Instituto de Estudos Brasileiros/ IEB-USP Fundo Mário de Andrade (MA-C-CPL1347).  
273 ANDRADE, Mário de. Chronica musical. Revista do Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. anno 2, no. 11, p. 88-91. In: Handbook of Latin 
American Studies vol. 5, 1939. <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/D?hlasretro:14:./temp/~hlas_KSHl::@@@mdb=hlasbib,hlasretro>. 
Acesso em 26 julho de 2019. 
274 ANDRADE, Mário de. A expressão musical dos Estados Unidos. In: Música, doce música. Oneyda Alvarenga (org). São Paulo: Livraria 
Martins Editora, 1963, pp. 395-417. 
275 "ao passo que o Brasil inventava Carlos Gomes, uma estrela, a América do Norte inventava…o fonógrafo, uma máquina" (ANDRADE, 
1963:397) 
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percebe que, em certa medida, a instituição estadunidense já superava os acervos sonoros da 

Europa. 

 
É preciso ainda não esquecer que os Estados Unidos são os inventores e os 
propagadores máximos do fonógrafo, do rádio e do cinema sonoro, os meios 
mecânicos de socialização da música. Nas  bibliotecas das cidades há  sempre  
uma  discoteca  anexa,  com  serviço  circulante  dos próprios discos;  sem  
contar  as  discotecas  de  serviço científico especializado, como a de 
Washington, que já superou em riqueza  o  Phonogramm  Archiv  de  Berlim,  
conta atualmente   para  mais  de  50  mil  fonogramas  de  raças  primitivas  
ou  folclóricas  do  mundo inteiro. Por meio do fonógrafo e dos discos 
distribuídos gratuitamente, uma instituição já conseguiu aumentar de mais de 
50% a frequência espontânea a concertos, numa cidade de tipo médio"276. 

 

O relato de Mário de Andrade ressalta a grande virada em que os Estados Unidos, a 

partir da Segunda Guerra, passam a dividir com países da Europa o posto de centralidade como 

lugar de inovação e trocas culturais277. Como veremos adiante, não será por acaso que a partir 

de 1939 a Biblioteca do Congresso ampliará de maneira gigantesca o seu arquivo sonoro de 

música folclórica e seus recursos tecnológicos e financeiros para programas de intercâmbio com 

pesquisadores e arquivos sonoros de outros países. 

As relações da DMP com instituições dos Estados Unidos se intensificam a partir de 

1939 com os programas de aproximação entre países das Américas encabeçadas pela Política 

da Boa Vizinhança do governo de Franklin Roosevelt. Sob a premissa Pan-Americanista de que 

os países das Américas estariam ligados pela geografia e por interesses em comum, a Política 

da Boa Vizinhança visava a aproximação com os países vizinhos para se recompor de uma 

grande Depressão Econômica (Crise de 29) e se fortalecer no combate ao expansionismo 

alemão evitando que os países vizinhos de aliassem aos países do Eixo como explica Maria de 

Fátima Tacuchian (1998).  

 
Durante a segunda Guerra, o governo dos EUA articulou uma extensa 
campanha de propaganda e informação na América Latina como parte das 
operações de guerra. Através de sua “Política da Boa Vizinhança”, a 
campanha teve como base ideológica a doutrina Pan Americanista, cujo 
discurso pregava a solidariedade hemisférica, com vista a promoção dos 
interesses comuns dos países americanos, a rejeição a ações externas 
intervencionistas e a defesa da liberdade e dos valores democráticos em prol 
da paz mundial.278 

 

                                                
276 ibid. p. 414 
277JOYEUX-PRUNEL. Provincializing Paris. The Center-Periphery Narrative of Modern Art in Light of Quantitative and Transnational 
Approaches. Bulletin 4, no. 1 (2015): Article 4. 
278 TACUCHIAN, Maria de Fátima Granja. Pan-americanismo, propaganda e música erudita: Estados Unidos e Brasil (1939-1948). 
Tese de Doutorado em História. Universidade de São Paulo: FFLCH, 1998 p.199. 



 

 
 

99 

Para viabilizar essa aproximação, foram criadas diversas agências emergenciais de 

guerra para a cooperação entre países da América. Além da já existente Pan American Union279 

(PAU) e da Divisão de Relações culturais do Departamento de Estado280. Em Agosto de 1940, 

foi criado o Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations between the Americas281 

(nomeado no ano seguinte como The Office of the Coordination of Inter-American Affairs - 

OCIAA), dirigido pelo magnata Nelson Rockefeller que orientaria instituições privadas nas 

relações internacionais ligadas ao projeto Pan Americanista. Como demonstrou Antonio Pedro 

Tota (2000), em um “esforço de guerra”,  a agência tinha duas grandes missões que seriam 

apoiadas pelos modernos meios de comunicação de massa consolidados nos anos 40 (Rádio e 

Cinema): "difundir entre os americanos uma imagem positiva dos países latino-americanos, em 

especial do Brasil, e convencer os brasileiros de que os Estados Unidos sempre foram amigos 

do Brasil"282.  

A forças políticas dos Estados Unidos foram as grandes fomentadoras da volumosa troca 

cultural com países da América Latina que ocorreu naquele período, especialmente no campo 

da música.  Como mostra Charles Seeger283, diretor da Divisão de Música da Pan American 

Union (PAU), a música operava como linguagem e, naquele contexto de guerra, poderia 

contribuir com a aproximação e comunicação entre diferentes culturas, atravessando barreiras 

como "linguagem, tradição, clima, diferenças de organização social, econômica e política"284. 

Para o musicólogo, a música americana era vista (ouvida) pela Europa ocidental como um 

"outro mundo musical" e essa escuta do "exótico" lhe soava perigosa e excludente". Era preciso 

que os músicos deixassem de evitar o seu folclore e sua música popular (anátema musical), e 

escutassem seus "hillbilly, blues, jazz, and swing" a verdadeira música produzida na américa: 

 
Somos todos vinte e uma repúblicas - mas recentemente emergimos do estágio 
colonial. Todos nós temos populações de ancestrais europeus mistos. Muitos 
têm uma forte infusão africana, assim como nós. A maioria tem uma 
sobrevivência mais forte da cultura indígena do que nós. Mas, embora os 

                                                
279 Embora a PAU tenha sido criada em 1910 suas atividades no campo da música foram intensificadas a partir de 1939, com a criação da sua 
Divisão de Música.  Em 1948 a União Pan-Americana se tornaria a Organização dos Estados Americanos (OEA). 
280 Criada em 1938.  
281 Divisão do Departamento do Estado criada em 1940 e dirigida pelo magnata norte-americano Nelson Rockefeller. O OCIAA deveria 
promover atividades nas áreas de rádio, imprensa, cinema, ciência e educação com a finalidade de implementar objetivos militares, econômicos 
e políticos dos EUA. Mais sobre as atividades da OCIAA conferir TACUCHIAN 1998, TOTA 2000, HESS 2013.  
282 Dentro do projeto da Boa Vizinhança na Segunda Guerra, o Brasil representava especial interesse para o governo dos Estados Unidos. Tanto 
pelos interesses comerciais, como também pela "ameaça" do país se aliar à Alemanha e Itália fascistas, como vinha demonstrando Getúlio 
Vargas. In: TOTA, Antonio Pedro. O Imperialismo Sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2001. p.93. 
283  Charles Seeger (1886-1979), compositor e musicólogo nascido na Cidade do México. Foi chefe da Divisão de Música da PAU entre 1941-
1953 tendo sido um dos principais agentes da cooperação musical Brasil/Estados Unidos. É considerado um dos fundadores da antropologia 
musical nos Estados Unidos e criador da Society of Ethnomusicology. Antes das atividades na PAU, já atuava com Franklin Roosevelt como 
diretor do Federal Music Project, de 1937 a 1941. Referência para Alan Lomax, Seeger tinha sido um dos fundadores do Composer's Collective, 
grupo de artistas de orientação esquerdista engajados em incorporar elementos da música popular (folk music) em suas criações. 
284 SEEGER, Charles.“Inter-American Relations in the Field of Music.” Music Educators Journal, vol. 27, no. 5, 1941, p.19. JSTOR, 
<www.jstor.org/stable/3385965>. Acesso em 26 de junho de 2019, tradução minha 
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problemas sejam diferentes em grau, todos eles seguem um padrão - conflito 
entre o exotismo e o nativismo, entre as técnicas educativas autoritárias mais 
antigas e as modernas técnicas democráticas de orientação.285  

 
Apoiado nesse discurso, o Governo dos Estados Unidos passaria a promover a 

aproximação de países das américas por meio da música, que teria início com a Primeira 

Conferência de Relações Interamericanas no Campo da Música, realizada em Washington em 

outubro de 1939 pela Divisão de Relações Culturais do Departamento do Estado. Visando a 

cooperação e integração entre países da América, a Conferência envolvia bibliotecas de música, 

editoras, gravadoras musicais, cinema e planejava fomentar o intercâmbio entre professores, 

instrumentistas e estudantes dos diferentes países286  

 
O intercâmbio musical entre as Américas está a todo vapor! Devido ao corte 
de comunicações com a Europa para o qual todas as Américas foram 
acostumados há séculos, o intercâmbio de estudantes, professores, artistas, 
compositores, música impressa, discos e transmissões de rádio está 
aumentando entre as vinte e uma repúblicas. Reconhecendo esse tráfego 
intenso, e uma necessidade de organização para ele, a Divisão de relações 
culturais do Departamento do Estado convocou, em outubro de 1939, a 
Conference on Inter-American Relations in the Field of Music. Os objetivos 
da conferência eram  fomento da cooperação cultural e melhor compreensão 
de nossos vizinhos do sul287.  

 

Participaram do encontro, entre outros, Harold Spivacke (diretor da divisão de música 

da LOC), William Berrien (do American Council of Learned Societies), Carleton Sprague 

Smith (diretor da Divisão de Música da Biblioteca Pública de Nova York). Curt Lange esteve 

presente na conferência defendendo o Americanismo Musical como elemento de integração 

cultural latino-americano e como forma de fortalecer a produção e a profissionalização dos 

compositores dos países da América do Sul nos EUA. A única representação brasileira no 

evento se deu com a apresentação soprano carioca Elsie Houston interpretando canções 

folclóricas288. Como já vimos, Lange já estava trabalhando na aproximação musical de países 

latino americanos desde pelo menos 1934, portanto, deve se a ele a criação prévia desta rede de 

músicos e pesquisadores que será aproveitada pelos programas de aproximação cultural 

encabeçados pelos Estados Unidos a partir de 1939. Convém, contudo, discernirmos bem os 

                                                
285 ibid., p.20. 
286 ARAGÃO, Pedro de Moura. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e os estudos de folclore no Brasil: uma análise de sua trajetória na Escola 
Nacional de Música na Escola de Música (1932-1947). Dissertação Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Música – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005 p.84.  
287SEEGER, Charles. Inter-American Relations in the Field of Music. In: Music Educators Journal, Vol. 27, No. 5 (Mar- Apr., 1941), pp. 
17-18. Tradução minha. 
288  VELLOSO, Rafael Henrique Soares. Aquarelas Musicais das Américas: Projetos identitários de nação nas performances radiofônicas 
de Radamés Gnattali e Alan Lomax (1939–1945). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tese de doutoramento defendida no Instituto 
de Música (2015) p.31. 
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objetivos do Americanismo Musical proposto por Lange, e o Pan-Americanismo disseminado 

a partir dos Estados Unidos. A primeira, com objetivos estritamente artísticos e a segunda, com 

intenções políticas e comerciais. Em 1941, no Boletin latinoamericano de música, Lange deixa 

seu parecer sobre essa aproximação fomentada pelas políticas culturais que vinham dos Estados 

Unidos. Embora reconhecesse essas políticas "essenciais e de interesses imediatos", observava 

que os convites oficiais vinham sempre do governo Estados Unidos, em um movimento 

unidirecional e, portanto, compositores e estudantes latino-americanos não poderiam contar 

para sempre com estímulos dessa natureza. Era preciso pensar a longo prazo: 

 

Depois de 1939, o intercâmbio musical tomou características súbitas de uma 
avalanche que vinha do Norte, um pouco  desorientada, outro tanto 
interessada.289 

 

Se, por um lado, o Pan-Americanismo conseguiu unir (graças a significativos 

investimentos financeiros) grandes cabeças do continente ligadas à musicologia, folclore, 

antropologia e bibliotecas, em certos casos essa "avalanche que vinha do Norte" também 

poderia se mostrar "desorientada", refletindo, antes de tudo, seu interesse político e comercial, 

como Lange, e o próprio Mário de Andrade, puderam perceber. Como confirma Carol Hess, 

"enquanto a Guerra figurava como uma ameaça, o Pan Americanismo era cada vez menos visto 

como uma província de artistas e intelectuais, e mais como uma rede de interesses 

governamentais, comerciais e da indústria do entretenimento."290  

Da conferência de 1939, nascia a Divisão de Música da Pan American Union, com o 

apoio do American Council of Learned Societies, da  Biblioteca do Congresso, do Conselho de 

Defesa Nacional e da Carnegie Corporation. A Divisão seria presidida pelo musicólogo Charles 

Seeger, e teria entre seus integrantes, William Berrien, Carleton Sprague Smith e Harold 

Spivacke, sobre os quais falaremos ao longo deste capítulo. 

No mesmo ano em que acontecia em Washington a conferência, as relações culturais 

Brasil-Estados Unidos também se estreitavam na Feira Internacional de Nova York, realizada 

entre abril de 1939 e outubro de 1940. Apesar da finalidade comercial, em que o Brasil exibia 

matéria prima para exportação (café, minerais, borracha, etc), foi no campo artístico 

(arquitetura, artes plásticas e música) que a participação brasileira teve mais repercussão. No 

ramo musical, o evento contou com performances aplaudidas da soprano brasileira Elsie 

                                                
289 LANGE, CURT. Suma de Las Relaciones interamericanas en el campo de la música. Boletín Latino Americano de Música v.5. Outubro 
de 1941. Obs. Mário de Andrade dispunha desta publicação em sua biblioteca pessoal. 
290 HESS Carol A. Representing the good neighbor. Music, Difference, and the Pan American Dream. New York Oxford University Press, 
2013. Tradução minha. 
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Houston, Arnaldo Estrella, Orquestra de Romeu Silva, obras de Villa-Lobos, sem falar na 

animada programação de sambas ao vivo e em discos de 78 rpm executados no restaurante 

Pavilhão Brasileiro e a distribuição de discos de música orquestral de compositores brasileiros 

produzidos especialmente para o evento pelo Ministério de Relações Externas do Brasil.291 

 

3.6.1 O Tour Musical de Carleton Sprague Smith no Brasil 
 

É nesse contexto que o musicólogo Carleton Sprague Smith292, diretor da Divisão de 

Música da Biblioteca de Nova York e adido cultural, será enviado ao Brasil em uma viagem de 

pesquisa pela América Latina entre junho e outubro de 1940.  

Sob encomenda do Committee on Inter-American Relations in the Field of Music, do 

Departamento do Estado dos Estados Unidos, Smith produz o relatório Musical Tour Through 

South America com detalhadas observações sobre a música e as atividades musicais de nove 

países visitados entre junho e outubro de 1940 (Venezuela, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, 

Equador, Peru, Colômbia e Brasil). 

Os propósitos da viagem, de acordo com o relatório eram: 

 
I: renovar certos contatos com músicos, pesquisadores e sociedades na América 
do Sul. 
II- Estabelecer novas conexões. 
III-investigar condições musicais em geral 
IV- Examinar a questão do intercâmbio musical entre dois continentes 
especificamente293. 
 

Num "esforço de guerra" de aproximação de países vizinhos por meio da cultura, o adido 

cultural estaria atento às atividades musicais em cada país, visitaria bibliotecas e coleções 

musicais, conservatórios, salas de concerto, emissoras de rádio, aprenderia sobre classificações 

de música folclórica. Em cada país ele deveria identificar a "pessoas-chave" (estudantes, 

músicos e musicólogos) que poderiam integrar o plano de intercâmbios culturais previstos pelo 

Departamento de Estado. Entre os brasileiros, Mário de Andrade, Brasílio Itiberê e Luiz Heitor 

Corrêa de Azevedo são os maiores indicados, tanto por suas atividades de pesquisa, quanto pelo 

                                                
291 Sobre música e as representações brasileiras na Feria de NY conferir TOTA, 2000, VIDAL, 1941 e WILLIAMS, 2001. 
292 Carleton Sprague Smith (1905-1994). Flautista, musicólogo, foi diretor da Divisão de Música da New York Library entre 1931 e 1959. 
Chefe do comitê de música da OCIAA, Funcionário do Depto. do Estado. No Brasil, foi Adido Cultural do consulado em São Paulo e manteve 
inúmeros contatos com a comunidade musical do Rio de Janeiro. Em 1940 (junho a outubro) faz primeira viagem ao Brasil produzindo o 
relatório de viagem de observação à América Latina “Musical Tour of South America”. Mais sobre Carleton Sprague Smith conferir  
SHEPARD, John. The Legacy of Carleton Sprague Smith: Pan-American Holdings in the Music Division of The New York Public 
Library for the Performing Arts . Notes, 2006, Vol.62(3), pp.621-662. 
293 SMITH, Carleton Sprague. Musical Tour through South America, June–October, 1941, typescript (NewYork, 194?) P.1. Tradução minha. 
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fato de falarem francês e "um pouco de inglês"294. No caso de Mário de Andrade, Smith sugere 

bolsa para finalização da obra Na Pancada do Ganzá a partir das anotações musicais realizadas 

pelo brasileiro em 1929, ou até uma parceria com estudantes americanos para gravações 

musicais na Bahia ou Pernambuco. 
Quando Mário de Andrade viajou para o nordeste do Brasil em 1929 para 
estudar o folclore, ele infelizmente não contava com equipamento de 
gravação sonora. Ele me contou, contudo, que esse material pode ser 
rapidamente publicado se ele tiver um suporte financeiro para trabalhar seis 
ou sete meses nele. Estudantes norte americanos organizando expedições na 
Bahia, Pernambuco ou nos arredores bem poderiam se juntar à expedição de 
Mário de Andrade, se possível. Ele disse, mais de uma vez, que ainda existe 
muita música afro brasileira (especialmente em cerimônias religiosas) a ser 
encontrada, e ele considera o nordeste o local de maior riqueza musical e de 
tradições culturais em todo o Brasil.295 
 

O relatório de Smith evidencia a urgência dos intercâmbios culturais, num contexto em 

que países adversários também se utilizavam da cultura (principalmente da música) para se 

aproximar do Brasil. De acordo com John Sheppard, o caso da presença de Francisco Mignone 

na Alemanha, citado anteriormente, poderia configurar como uma aproximação cultural do 

Brasil com o país do Eixo. Quando esteve em São Paulo, Brasil Smith entrevistou o compositor 

Francisco Mignone (1897-1986) e registrou sua preocupação. 

 
Em 1937, Mignone foi convidado pelo governo alemão a reger na Alemanha. 
Ele se apresentou com a Filarmônica de Berlim em dois concertos de música 
brasileira e participou de orquestras em Hamburgo e Munique. Em 1938, ele 
foi novamente convidado a ir à Alemanha, e também à Itália, onde, entre outras 
atividades, regeu a orquestra do Augusteo, em Roma.  Os Estados Unidos estava 
muito atrás de estender essas cortesias a músicos da América do Sul...296. 

 

A preocupação com a influência cultural da Itália e Alemanha na América do Sul 

também aparece no relatório de Smith que justificativa a importância de travar parcerias com 

esses pensadores brasileiros, num claro movimento de disputa com os países da Europa, 

principalmente do Eixo Alemanha, Japão e Itália. De acordo com o musicólogo norte-

americano, muitos brasileiros teriam ficado entusiasmados com a presença de Smith, e com as 

"esperanças democráticas" vindas dos EUA: 

 
Há muitos bons democratas na América do Sul que estão sendo isolados e 
negligenciados. As vagas promessas de assistência dos Estados Unidos, no 
entanto, são piores do que a negligência. Por esta razão, cada viagem é um 
problema delicado. Apesar de minha frequente insistência de que eu estava 

                                                
294 Ibid., p.33. 
295 ibid., p.37. 
296 ibid., p.85. 
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apenas tentando descobrir sobre a música local, minha presença despertou 
esperanças nos seios daqueles que são amigos da democracia. Subsídios 
alemães e italianos ainda funcionam apesar da guerra. Esse dinheiro é usado de 
maneiras sutis para influenciar intelectuais e homens importantes. Muitas vezes 
o indivíduo não sabe que ele está sendo "subornado"297. 

 

Depois de visitar Caracas, na Venezuela, Belém do Pará, Recife, Salvador e Rio de 

Janeiro, Carleton Sprague Smith chega em São Paulo em 20 de julho de 1940. Mário de 

Andrade, que estava afastado do Departamento de Cultura e vivendo no Rio de Janeiro, escreve 

carta a Oneyda Alvarenga anunciando a visita de Smith e pedindo para que ela apresentasse a 

cidade a ele. Além de detalhes precisos como a data e hora em que deveria telefonar para o 

americano, Mário pede que Oneyda o apresente "o nosso S. Paulo" referindo-se ao projeto 

original do Departamento de Cultura. 

 

Mas queria que ele levasse, sobretudo de nós do Departamento passado, uma 
ótima impressão…Veja se arranja seus cateretês, o meu Samba Rural, mesmo 
na Revista, e dê pra ele. Enfim eu pedia a vocês, meus amigos, que cercassem 
o homem de verdades nossas, porque não quero que ele se desilusione sobre o 
Departamento. Meu interesse no caso é puro Departamento (...) Enfim ver um 
Brasil direto, que trabalha em coisas que ele, como nós, sabe que são úteis e 
culturais. Isto ele ainda não viu nem no Rio, nem na Bahia, nem no Recife e é 
tanto mais pau pra nós, que daqui ele vai pra Argentina ver como se trabalha e 
se progride lá298. 
 

Na carta já aparecem os primeiros sinais de intercâmbio cultural. Além de comprovar 

que as especulações sobre a troca de discos com a LOC já estavam em andamento, e que Smith 

também estaria interessado em obter cópias do material fonográfico gravado na Missão de 

Pesquisas Folclóricas, Mário de Andrade parece interessado na possibilidade de receber uma 

bolsa para terminar o seu livro: 

 

Ele se propõe (falará sobre isso com você, ou você toque no assunto) se 
interessar logo com Spivacke para este ceder, grátis, pra Discoteca duas ou 
uma cópia dos discos que nós enviarmos pra Washington, e isto acho ótimo. 
Me ofereceu também ver se conseguia, pra mim, uma bolsa ianque pra eu 
voltar pra S. Paulo, continuar e acabar meu livro sobre folclore brasileiro!!!. é 
a última esperança de eu voltar para S.Paulo pois novo avanço no Capanema 
falhou completamente. Desconversei quando ele falou no que eu precisaria 
pra viver em S. Paulo, mas se ele falar nisto a vocês, digam que com 
1:500$000 eu poderia voltar pra S.Paulo e aí viver de 1 a 2 anos, no trabalho 
indicado. Enfim, não acredito nisto e confesso que fiquei muito envergonhado 
quando ele falou franco na coisa. E a esperança que tenho na coisa é um fio, e 

                                                
297 ibid., p.44. tradução minha 
298 [carta] Mário de Andrade para Oneyda Alvarenga. 17.07.1940. In. ALVARENGA, Oneyda & ANDRADE, Mário de Andrade. Cartas. 
São Paulo, Duas Cidades, 1983, p.240 
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na verdade verdadeiro o que me interessa é que ele veja nossos trabalhos no 
Departamento e os do Saia. 

 

Em uma segunda passagem desta carta, Mário de Andrade retoma, com desconfiança a 

ideia de "democracia" norte americana utilizada no discurso de Smith  e resiste à ideologia que 

vinha sendo espalhada com as políticas de aproximação cultural do governo de Roosevelt. 

Apesar da simpatia pela pessoa do musicólogo, Mário de Andrade estava consciente das 

políticas e práticas de segregação racial e xenofobia naquele país que contradiziam os discursos 

democráticos propagados por Smith: 

 
Eu pedia a vocês meus amigos que juncassem de amabilidades, é um tipo 
humano, apesar de acreditar que a democratia {sic} é ou são os U.S.A. com 
linchamento, racismos, Chinatown, Sacco e Vanzetti etc.299  

 

A questão da resistência de Mário de Andrade ao imperialismo norte americano, tendo 

recusado inúmeras vezes convites de instituições dos Estados Unidos a visitar o país (inclusive 

de Carleton Sprague Smith) pode estar relacionada também às políticas de segregação racial 

dos EUA, como podemos o identificar no poema "Canção Dixie", escrito em 1944 e publicado 

postumamente, em que o poeta afirma "No. I'll never never be in the color line land", em 

referência direta às leis segregacionistas (linhas de cor) e linchamentos.300. O poema não é 

publicado e Mário explica, em carta a Manuel Bandeira as razões de sua "esquivança" aos 

convites para viagens àquele país. O poema era uma "sátira de combate, que aliás não publico 

porque não convém, pois sou “Naçõesunidas”, eu esculhambo os E.E.U.U (sic). por causa da 

linha-de-cor. A idéia nasceu da irritação que me causaram as várias recusas (que fui obrigado a 

explicar), escusas dolorosas aos convites de ir visitar os States. Pois não vou numa terra que 

tem a lei do Linch".301 Quando, em carta para Paulo Duarte, aborda uma discussão sobre 

democracia nos EUA com Smith, Mário de Andrade demonstra profundo desconforto (e raiva) 

com as contradições nos discursos sobre democracia daquele país amplamente divulgado com 

as políticas da Boa Vizinhança: 

                                                
299 ibid., p.240. 
300 Poema "Nova Canção Dixie" (1944) ...Mas porque tanta esquivança! /Lá tem Boa VIzinhança/ Com prisões de ouro maciço; 
/Lá te darão bem bom lanche/ E também muito bom linche/ Mas se você não é negro/ O que tem com isso!/ No. ll never never be In Colour 
line Land...In: ANDRADE. Mário de. Poesias Completas. v.2. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.p.277. 
 Sobre percepções de Mário e a discriminação racial nos EUA conferir GRILLO. Ângela Teodoro. O losango negro na poesia de Mário de 
Andrade". Tese de doutorado em literatura brasileira. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas USP. São Paulo, 2015. 
301 Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira. 20 de Janeiro de 1944. In: MORAES, Marco Antonio (org). Correspondência Mário de 
Andrade Manuel Bandeira. São Paulo. Edusp: Instituto de Estudos Brasileiros, 2.ed. 2001. p.670. Apud. ARAGÃO, Pedro de Moura. Luiz 
Heitor Corrêa de Azevedo e os estudos de folclore no Brasil: uma análise de sua trajetória na Escola Nacional de Música na Escola de 
Música (1932-1947). Dissertação Mestrado do Programa de Pós Graduação em Música. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2005, p.96. 
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Está agora aqui o Sprague Smith, músico, frautista (sic) duma figa, bailarina de 
boa-vizinhança que é da gente morrer de simpatia. Pois já achou jeito, mora no 
Rio, de me escrever uma carta de camaradagem e gratidão pela maneira com 
que tratei a mulher dele de passagem por aqui, mas uma carta tão simpática que 
principiei tremendo de raiva, que foi me dando um ódio de tal maneira, que 
meu corpo tremia, tremia, precisei por as duas mãos na boca pra morder. Passei 
um dia na cama por causa disso. Esse é o tal que faz dois anos, discutiu comigo 
que em Color-Line-Land existe liberdade e o exercício verdadeiro de 
democracia".302 

 

  Em 1942, no "dia de São Paulo"(29 de junho), Mário abordava o tema da recusa às 

bolsas de intercâmbio em carta ao amigo Paulo Duarte, que à época vivia em Nova York. Duarte 

atualizava Mário sobre o inverno bravo, os painéis que Portinari tinha pintado na Biblioteca do 

Congresso em Washington, e sobre a repercussão sobre o artigo A expressão musical nos 

Estados Unidos entre seus alunos. Por fim, Duarte aborda convite de William Berrien para que 

Mário fosse aos EUA e provoca: "Será que, nesse tempo de guerra, caipira sai de casa?". O 

autor da "Nova Canção Dixie" responde: 

 

Os norte americanos, nesses namoros interessantíssimos com o Brasil, 
acharam de namorar comigo também. Já é o quarto ou terceiro convite este de 
agora de participar do congresso Afro-Americano que vai haver no Haiti e 
depois viajar, com tudo pago, até avião, pelos States. Mas não vou não, Paulo, 
estou decidido a não ir. Não vou por miliêtas de razões. Antes de mais nada não 
tenho vontade de ir, e isto basta"303. 

 

Oneyda Alvarenga, em carta enviada para Mário no dia 26 de setembro de 1940, irá 

questionar os discursos de Carleton Sprague Smith em relação à miscigenação racial nos EUA 

e a influência da música negra naquele país. Em conferência para a Divisão de Expansão 

Cultural do DC sobre música norte americana ministrada no Edifício Martinelli em sua estada 

no Brasil, Smith teria afirmado que a cultura negra em nada teria influenciado a cultura norte 

americana304.  

 
Depois, veio a conferência do Carleton Sprague Smith, afirmando que a grande 
influência contestável na música norte-americana provém da Inglaterra, da 
Escócia e da Irlanda. A não inclusão do negro me chocou, principiei pensando, 
e disse em conversa com o Saia, o Frutuoso e não sei mais quem, que aquilo 
era preconceito de norte-americano contra o negro… cheguei a conclusão de 

                                                
302 Carta de Mário de Andrade para Paulo Duarte. Dia de São Paulo (9 de abril de 19. In. DUARTE, Paulo – Mário de Andrade por ele 
mesmo, 1985. São Paulo: Hucitec/Prefeitura do Município de São Paulo, p.263. 
303 Carta de Mário de Andrade para Paulo Duarte. Dia de São Paulo (19 de junho) de 1942. Ibid., p.217. 
304 Diário de São Paulo, 20/07/1940 - Hemeroteca Discoteca Pública Municipal 
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que o americano exagerara não incluindo o negro, mas não estava errado de 
todo como eu pensara, no Brasil acontecia a mesma coisa".305 

 

Voltando à estadia de Smith em São Paulo. Apesar da crítica aos discursos do "bailarina 

da Boa Vizinhança", Oneyda Alvarenga seguirá as orientações de Mário de Andrade, de recebe-

lo com "amabilidades", mostrando o melhor do Departamento dos primeiros anos. Quando 

Carleton Sprague Smith deixa a cidade, Oneyda Alvarenga escreve um relato entusiasmado a 

Mário de Andrade sobre a visita de Smith e seus desdobramentos. Mais uma vez, o sofisticado 

sistema de fichamento dos discos criado por Oneyda Alvarenga irá despertar especial interesse:  

 
Garanto-lhe que Mr. Carleton Sprague Smith é o indivíduo que eu mais agradei 
em minha vida. Pulei, corri, sofri, mas creio que de falta de amabilidade minha 
ele não padeceu aqui. Devo ter emagrecido uns três quilos e arranjado mais dois 
milhões de cabelos brancos, pra pôr o homem contente com a Discoteca e 
comigo. Parece que consegui. Disse ao Pati que a Discoteca é mais americana, 
como espírito de organização que as discotecas do Estados Unidos, e até se 
lembrou de fazer piada, me perguntando se tenho sangue alemão, tal a precisão 
matemática da organização. Mais que as palavras, que podem ser amabilidade, 
valem as coisas práticas: me pediu modelos das fichas folclóricas e explicação 
por escrito do mecanismo desse fichário; modelos dos nossos envelopes de 
discos; modelo dos nossos quadros de estatística. Eles não fazem uma 
estatística completa como a nossa! Só nos fichários, ele ficou quase duas horas 
a mexer em tudo.306 

 

No dia 23 de agosto, "tonteada de contentamento" Oneyda transcreve para Mário de 

Andrade uma passagem de carta enviada por Smith da Argentina, em que o musicólogo 

agradece e elogia a Discoteca, impressionado com as estatísticas sobre consultas e visitações 

apresentadas pela diretora do acervo. 

 

Eu continuo sem ar com a sua estatística. Nunca tinha visto nada parecido 
antes. Posso lhe assegurar que estou imaginando como poderíamos fazer algo 
assim aqui na América. Eu sei que a New York Public Library, com seus 
50.000 visitantes por ano, jamais daria conta de fazer isso com a competência 
que você faz. De qualquer forma, é uma meta a atingir, e eu estou ansioso para 
voltar para os Estados Unidos, onde poderei estudar com detalhes todo o seu 
projeto. Provavelmente, a melhor coisa a se fazer, seria 'sequestrar' você de 
São Paulo, em termos de bolsa de estudos.307.  

 

                                                
305 [carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 26.09.1940. In. ALVARENGA, Oneyda & ANDRADE, Mário de Andrade. Cartas. 
São Paulo, Duas Cidades, 1983, p.264. 
306 [carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 27.07.1940. Ibid., p.242. 
307 [carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 23.08.1940. Ibid., p.251, tradução minha. 
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As boas impressões de Smith sobre a Discoteca e as estatísticas sobre o movimento de 

consultas também aparecem no relatório para o Departamento do Estado, e a ideia do 

intercâmbio de discos é considerada: 

 
A Discoteca, situada em uma 'asa' do Teatro Municipal, tem provavelmente  a 
catalogação mais completa do que qualquer outro arquivo no mundo. Estou 
maravilhado com suas estatísticas e o sistema geral. Em temperamento, 
Oneyda Alvarenga é muito parecida com  George S. Dickinson of Vassar308, 
e eu gostaria muito de ver o encontro dos dois. Aparentemente, a Discoteca 
ficará feliz em permitir que os Estados Unidos obtenham cópias dos seus 
registros fonográficos. E está extremamente interessada em obter material de 
música folclórica da América do Norte.309 

 

No relatório, em que apresenta uma ampla bibliografia e discografia sobre música 

brasileira, Smith cita uma listagem de música brasileira em disco feita por Oneyda no 

Committee on Inter-American relations in the field of Music, publicado em 3 de setembro. No 

documento, Oneyda Alvarenga faz uma breve descrição de gêneros musicais brasileiros e os 

relaciona com a discografia nacional.  

O relatório de Smith joga luz sobre o pensamento "brilhante" de Mário de Andrade sobre 

a importância e urgência do registro fonográfico de tradições musicais que corriam risco de 

desaparecer frente à "competição" com a música que chegava pelo rádio. Smith também estava 

informado sobre a ameaça às tradições afro-brasileiras em tempos de dura repressão policial: 
[Mário de Andrade] afirmou mais de uma vez que ainda existe muita música 
Afro-Brasileira (especialmente cerimônias religiosas) a serem encontradas e ele 
considera que o Nordeste é o lugar mais rico em musicalidades e tradições em 
todo o Brasil. Uma razão para a pressa é o fato de que a polícia está 
constantemente bloqueando as cerimônias religiosas dos Afro-Brasileiros, e os 
policiais destroem as imagens e dissolvem os grupos. As danças tradicionais 
estão desaparecendo rapidamente, especialmente nas cidades onde os 'giros 
selvagens da religião' são considerados incivilizados e indignos da vida urbana. 
As danças e cantos locais estão sofrendo com a competição com o Rádio.310  

 

Um ano depois de sua viagem ao Brasil, Smith publicaria um outro documento em que 

descreveria, entusiasmado, os serviços da DPM: Music  Libraries  in  South  America311. De 

acordo com Flávia Toni e Valquíria Carozze (2013), além de retomar as observações feitas no 

relatório de 1940, o documento sinaliza que a DPM  "já  trazia  potencialmente a possibilidade 

                                                
308 O musicólogo norte-americano George Sherman Dickinson (1888-1964) teria criado um sofisticado sistema de classificação de discos no 
arquivo sonoro do Vassar College (Nova York). 
309 SMITH, Carleton Sprague. Musical Tour through South America, June–October, 1940, typescript (New York, 194?) p.82 
310 Ibid.,p.37. 
311 SMITH, Carleton  Sprague.  Music  Libraries  in  South  America. Notes,  vol.  11,  ago.  1941, p. 19-31. 
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de intercâmbio entre as congêneres que pretendessem constituir suas memórias musicais, ideal 

difundido entre todas  as  nações  que  acompanhavam  o  desenrolar  da  política  mundial312. 

Anos depois, em 1943, ao escrever sobre Mário de Andrade na Revista Brasileira de 

Música, Carleton Sprague Smith parece ainda não ter desistido de levar idealizador da 

Discoteca Pública Municipal para os Estados Unidos313: 

 

Mário de Andrade é um profeta do Novo Mundo. Ele sente o ritmo e o 
sentimento das Américas. é um amigo do povo, inimigo da simulação e da 
fraude. Tem muito o que oferecer e nós, das outras repúblicas, temos ciúmes de 
vê-lo monopolizado pelo Brasil. É um musicólogo que pertence a ambas as 
américas.314  

 
Como veremos no Capítulo 5, Oneyda Alvarenga não ficaria fora do radar de Smith 

para as bolsas de intercâmbio, embora não saibamos porque não aconteceu a viagem. O 

musicólogo Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que junto com Mário de Andrade era apontado no 

relatório de Smith como figura "chave" para intercâmbio, irá atuar em Washington como 

Conselheiro da União Pan-Americana no período de julho de 1941 a janeiro de 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
312 TONI, Flávia Camargo; CAROZZE, Valquíria Maroti. Mário de Andrade, Francisco Curt Lange e Carleton Sprague Smith: as 
discotecas públicas, o conhecimento musical e a política cultural. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil,n. 57, p. 198, 2013.  
< http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i57p181-204> Acesso em 26.06.2019. 
313 Em março de 1943 ele escreverá nova carta a Mário de Andrade tentando convencê-lo sobre os benefícios culturais das viagens de 
intercâmbio:"...Estou certo que, para haver um sadio entendimento entre nações, é preciso falar menos em canhões, aeroplanos e navios, e 
pensar mais em ideias, sons e cores. Esse entendimento deve ser atingido sobre bases intelectuais de uma mesma filosofia. O perigo de uma 
cultura contra outra é também grande: jazz, arranhacéus, Chicklets, cinema etc, se aceitos, só com as devidas restrições, isto é, adaptando-
os ao ambiente.” [carta] Carleton Sprague Smith para Mário de Andrade, 19 de março 1943. ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade, 
MA-C-CPL,6493. 
314 SMITH. Carleton Sprague. Mário de Andrade - Musicólogo. Revista Brasileira de Música, 1943. 
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CAPÍTULO 4: 
FOLCLORE NA BIBLIOTECA DO CONGRESSO 

 
4.1 Archive of American Folk-Song (1928-1944) 

 
Para podermos entender os objetivos do convênio entre a LOC e DPM, será preciso 

fazer um breve histórico do Archive of American Folk Song (AAFS) observando significativas 

transformações a partir de 1939, com a Segunda Guerra Mundial. 

 

O Archive of American Folk Song (AAFS) foi fundado em 1928 como uma pequena 

seção da Divisão de Música da Biblioteca do Congresso em Washington. Idealizado por Carl 

Engel, diretor da Divisão de Música da LOC, o arquivo destinava-se a "reunir e preservar 

poemas e melodias folclóricas que estavam em risco frente à disseminação do rádio e do 

fonógrafo". No mesmo ano em que Hubert Pernot lançava em Praga o apelo para que governos 

se engajassem na coleta canções folclóricas, Engel lançava nos Estados Unidos um desafio 

semelhante: 
Há uma necessidade urgente de formação de uma grande coleção centralizada 
de canções folclóricas americanas. O lugar lógico para tal coleção é a biblioteca 
nacional dos Estados Unidos. Esta coleção deve incluir todos os poemas e 
melodias que surgiram do nosso solo ou foram transplantados para cá, e foram 
transmitidos, muitas vezes com múltiplas mudanças, de geração em geração 
como uma preciosa posse de nosso povo. Incontáveis indivíduos, numerosos 
estilos de vida, várias raças contribuíram para este tesouro de canções e baladas. 
É mais rico que qualquer outro país. Muito disso permaneceu disperso ou não 
registrado. A preservação desse material nos lugares remotos onde ainda 
floresce é ameaçada pela difusão do rádio e do fonógrafo, que estão desviando 
a atenção do povo de sua antiga herança e tornando-a menos dependente dela.315 

 

Robert Wilson Gordon, primeiro diretor do AAFS, era um entusiasta da mecânica, e foi 

considerado pioneiro nas gravações de canções folclóricas nos Estados Unidos. O arquivo de 

música folclórica da LOC foi inaugurado com sua coleção particular de gravações feitas na 

Carolina do Norte, Geórgia e Califórnia, totalizando 900 fonogramas em cilindros de cera e 

discos de acetato. A intenção inicial de Gordon seria transformar o arquivo em um Instituto de 

Musicologia dentro da LOC, voltado à coleta e ao estudo de canções tradicionais dos Estados 

Unidos. Como não havia verba do governo para Gordon, o projeto era sustentado com doações 

                                                
315 ENGEL, Carl. The Annual Report of the Librarian of Congress for 1928. In: HARDIN, James. American Folklife Center: an illustrated 
guide. Washington. Library of Congress (2004) <https://www.loc.gov/folklife/guide/nationalproject.html> acesso 15 abril 2019, tradução 
minha. 
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privadas. Com a Grande Depressão nos Estados Unidos, as doações diminuem e Gordon é 

demitido.  

O texano John Avery Lomax, que desde a infância já anotava a música folclórica do sul 

dos Estados Unidos assume em 1932 a direção do arquivo e, em 1933 parte, acompanhado pelo 

filho Alan, para a primeira expedição fonográfica realizada sob os auspícios da LOC. O acordo 

entre John Lomax e a LOC previa que o folclorista poderia realizar suas atividades pessoais de 

coleta com o equipamento da instituição, desde que estas fossem depositadas no arquivo. A 

estratégia de empréstimo de equipamento a pesquisadores  se estenderia por mais de 70 anos, 

uma vez que a LOC não tinha verbas para contratar equipes para coleta de campo316. No Texas, 

pai e filho visitaram fazendas-prisão onde gravam as conhecidas canções de trabalho, blues e 

baladas cantados pelos prisioneiros. Como Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga, Lomax 

procurava registrar formas de arte tradicionais que ele via como ameaçadas pela ampla 

aceitação da música popular e pela influência do rádio e da indústria fonográfica. Para ele, o 

rádio e o gramofone estavam desencorajando as pessoas de fazerem sua própria música. Ao 

realizar gravações em presídios rurais, Lomax tinha esperanças de que, de certa maneira, os 

antigos prisioneiros pudessem ressoar uma cultura ainda "intocada pelo mundo moderno". Em 

relatório para a LOC escreve: "largados com seus próprios recursos para entretenimento, eles 

ainda cantam, especialmente os prisioneiros de longo prazo que foram confinados por anos e 

que ainda não foram influenciados pelo jazz e pelo rádio, as distintivas melodias negras dos 

velhos tempos."317  

Diferente de Gordon, John Lomax contava com recursos federais para sua pesquisa e 

foi beneficiado pelas políticas do New Deal que buscavam tirar os Estados Unidos da Grande 

Depressão causada pela crise de 1929. Em 1936, é contratado como consultor para coletas de 

folclore do Federal Writers Project e da Historical Records Survey, dois  programas gerados 

pelo Work Progress Administration (WPA)318 na gestão do presidente Franklin Roosevelt.  

No fim de 1936, Alan Lomax, é contratado provisoriamente pela LOC e parte para uma 

viagem de 4 meses no Haiti com sua esposa Elizabeth Lyttleton Harold319 que resultaria em 

mais de 1500 fonogramas (equivalente a 50 horas de som) e 6 filmes registrados por Elizabeth. 

                                                
316 Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Henrietta Yurchenco, Zora Neale Hurston, Melville Herskovits estão entre os pesquisadores que utilizaram 
equipamentos da LOC em suas gravações de campo. 
317 LOMAX, John A. Annual report of the chief of the Division of Music, Carl Engel, in Archive of American Folk Song: A History 1928-1939. 
Library of Congress Project, Work Projects Administration, 1940, p. 24. Citado em  <https://www.loc.gov/collections/lomax> . Acesso em 
26.07.2019. Tradução minha. 
318 Work Progress Administration (WPA). Programa de combate ao desemprego criado em 1935 no governo de Franklin Roosevelt. O WPA 
empregou 8,5 milhões de pessoas em 1,4 milhão de projetos públicos em seus oito anos de existência, como a construção de pontes, represas, 
rodovias, estudos sobre folclore entre outras atividades. A atividade musical foi contemplada no Federal Music Project (FMP) que, e entre os 
projetos, contemplava a coleta de material folclórico.  
319Alan e Elisabeth se casam no Haiti.  
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A viagem ao Haiti aconteceu apenas dois anos após o fim da ocupação dos Estados Unidos no 

país, portanto um momento de forte nacionalismo a afro centrismo naquele país que interessaria 

um grande número de folcloristas, etnógrafos e artistas interessados na cultura haitiana320. Entre 

as gravações, os Lomax conseguiram registrar cerimônias de voodoo, então proibidas pela 

polícia como "práticas de superstição". A dupla obteve autorização do Presidente em um 

processo bastante semelhante às gravações dos Xangôs de Recife pela Missão de Pesquisas 

Folclóricas do Departamento de Cultura de São Paulo.  

Em 1937, aos 24 anos de idade, Alan é contratado como Assistente do Arquivo da LOC 

e Harold Spivacke, então diretor da Divisão de Música, publica em memorado um plano de 

coleta estratégica que exploraria a diversidade da expressão cultural dos Estados Unidos, 

focando o olhar sobre as chamadas comunidades diaspóricas321. Spivacke autoriza três grandes 

viagens de campo por Kentucky, Ohio e Indiana, e Michigan e Wisconsin, propostas e 

realizadas por Alan Lomax. A viagem aconteceu, com intervalos, entre setembro de 1937 e 

novembro de 1938 (quase simultânea à Missão de Pesquisas Folclóricas). Alan Lomax viajou 

de carro pela região dos Grandes Lagos, acompanhado por sua esposa Elizabeth, utilizando um 

gravador Presto e uma câmera de vídeo para registrar cantigas e histórias. Voltaram com 250 

discos e oito rolos de filme documentando a diversidade étnica e tradições expressivas de 

comunidades afro-americanas, britânicas, chippewas, croatas, finlandesas, francesas, alemãs, 

húngaras, lituanas, norueguesas, polonesas, romenas, sérvias, eslovenas e suecas. Aqui, 

encontramos uma diferença crucial entre o projeto fonográfico dos Lomaxes e o de Mário de 

Andrade. Enquanto os Lomaxes estavam interessados na música de "comunidades diaspóricas" 

nos Estados Unidos, o projeto de gravações sonoras do DC  dispensava a coleta de sonoridades 

das tradições musicais de imigrantes, priorizando a chamada música brasileira "autêntica"322. 

Para além das linhas geográficas, Alan Lomax tinha percepção sobre o que soaria como música 

"autêntica" diferente da maioria dos folcloristas da época, como confirma Gage Averil: 

 
Para Alan Lomax, "autêntico" não exigia que a música fosse de alguma forma 
"pura", pois ele era um defensor de muitas músicas 'criolizadas' de afro-

                                                
320 Entre 1934 e 1937 o Haiti também foi o destino de Melville e Frances Herskovits, George E. Simpson, Harold Courlander, Katherine 
Dunham e, finalmente, a escritora Zora Neale Hurston, a grande incentivadora da viagem de Lomax. 
321  Memo from Harold Spivacke to the Librarian of Congress, Aug. 14, 1937 (AFC 1933/ 001, fol. 124) In: HARVEY, Todd. Michigan I-O: 
Alan Lomax and the 1938 Library of Congress Expedition. Library of Congress/ Dust to Digital. Atlanta, 2013 p.vii. 
322Como vimos, Mário de Andrade considerava que a significativa presença de imigrantes, sobretudo italianos, em São Paulo estaria 
"corrompendo" a identidade nacional. Numa cidade que se urbanizava e se transformava culturalmente com as contribuições de imigrantes, 
Mário de Andrade e os intelectuais do DC tentavam, de acordo com Enio Passiani (2015) inventar uma "nova" identidade nacional em São 
Paulo, trazendo inclusive, referências das culturas tradicionais do Nordeste para, de certa forma, barrar a influência cultural de outros países. 
PASSIANI. Enio. A geografia literária de Macunaíma: Protocolos de leitura e a hegemonia do modernismo paulista (1922-1928). Dossiê 
Literatura e Memória Arquivos do CMD, Volume 3 N.2. Ago/Dez 2015 p.12-33. 
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americanos como blues e jazz. Em vez disso, a música autêntica significava 
música derivada de estratos sociais populares e pobres e não da elite.323 

 
Assim como seu pai, Alan Lomax também percebia a maneira como a música comercial 

vinha silenciando culturas tradicionais e se aborrecia com estilizações do folclore que impediam 

a música folclórica de "falar por si mesma". Em 1938, ao visitar o Ohio Valley Folk Festival, 

Lomax escreve a Spivacke: "Era óbvio que essas pessoas conheciam muito material folclórico 

também, e não havia desculpa para um encontro chamado Folk Festival não dar a esse material 

a chance de falar por si mesmo"324. 

As viagens foram cada vez mais ampliando o pensamento progressista de Alan Lomax 

que, em 1939, teve um processo aberto pelo FBI, por suas "associações comunistas"325.  

Desde suas primeiras gravações de campo, Alan Lomax já via o potencial de 

transformação social na fonografia. Em 1933, por exemplo, ao gravar cantos populares com o 

pai em uma fazenda no Sul do Texas ele conhece o velho Blue,  "um lavrador de algodão que 

vestia trapos e um chapéu furado" que o fez perceber que além de gravar notas musicais, ele 

estava registrando "a voz dos sem voz"326. Em uma entrevista concedida a Ralph Rinzler, do 

Smithsonian Office of Folklife Programs em 1981, Lomax relata que, após cantar um lamento 

sobre vida dura no campo, Blue, como se falasse ao telefone, direcionou ao cone do gravador 

recado ao presidente Roosevelt: "...você não sabe o quão mal eles estão nos tratando aqui. Eu 

estou cantando para você e eu estou falando com você, então eu espero que você venha aqui e 

faça algo para nós, pobre povo, aqui no Texas"327. No início do artigo "Saga of a folksong 

Hunter", de 1960, Lomax relata o momento em que percebeu que as gravações de campo não 

interessariam somente seus pares (folcloristas e intelectuais da classe média): 

 
O pessoal das plantações havia registrado seus sentimentos! ... Como Blue e 
seus amigos viram, a máquina de gravação pode ser uma voz para os sem voz, 
para os milhões no mundo que não têm acesso aos principais canais de 
comunicação, e cujas culturas estão sendo faladas até a morte por todos os tipos 
de pessoas bem-intencionadas - professores, missionários, etc - e que estão 
sendo gritadas em silêncio pelos alto-falantes comerciais. Levei muito tempo 
para perceber que o ponto mais importante de minha atividade era equilibrar 

                                                
323 AVERIL, Gage. “Ballad Hunting in the Black Republic: Alan Lomax in Haiti, 1936-37.” Caribbean Studies, vol. 36, no. 2, 2008, pp. 
3–22. JSTOR, <www.jstor.org/stable/25613171.p.16> tradução minha. 
324 LOMAX, Alan. Notes to the 1938 Ohio and Indiana field trip (AFC 1938/004, fol. 3). Citado por HARVEY, Todd. Michigan I-O: Alan 
Lomax and the 1938 Library of Congress Expedition. Library of Congress/ Dust to Digital. Atlanta, 2013 p.xi, tradução minha. 
325 No relatório do FBI (1943) Lomax é caracterizado por seu "temperamento de artista", "aparência desmazelada, "boemia", "obstinação por 
folclore", "maneira liberal de pensar" e "intensamente interessado em negros e classes desprivilegiadas". O relatório cita ainda sua associação 
com o "negro conhecido como Lead Belly, que teria saído de uma penitenciária do sul" e constantes brigas com o pai sobre a "questão do 
negro" em que denominava o pai como fascista, e se auto designava comunista. In. SZWED, John. Alan Lomax: the man who recorded the 
world. A biography. Viking. 2010 p.203. 
326 LOMAX, Alan. Saga of a folksong hunter. Hi-FI Stereo review. May, 1960 <https://www.loc.gov/item/afc2004004.ms090123/> tradução 
minha. Acesso em 28 de julho de 2019.  
327LOMAX, Alan. Folk Music in the Roosevelt Era. In Allan Lomax: Selected Writings, 1934-1997, tradução minha.  
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um pouco a balança, colocar a tecnologia sonora à disposição do povo, trazer 
canais de comunicação para todos os tipos de artistas e áreas.328 

 

 
4.2 A ampliação do Arquivo em tempos de Guerra 
 

Quando percebe que "o trabalho do folclorista era dar voz a pessoas que não tinham voz 

e que não tinham como contar a sua história, com a grande corrente da cultura mundial", Lomax 

observa um contexto político "amigável a esta ideia".  De acordo com o folclorista, a gestão de 

Franklin Roosevelt (de 1933 a 1945) "não foi apenas um momento de desenvolvimento político 

em que a América se conscientizou de suas responsabilidades sociais para com toda a 

população. Também foi um período em que o interesse na cultura norte-americana "cresceu, 

floresceu e deu frutos"329. Foi com o apoio das políticas do New Deal e iniciativas como a 

criação do Work Progress Administration (WPA) que a cultura dos Estados Unidos seria 

"gravada, estudada e arquivada como nunca". Para Lomax, até o momento, na música, pintura 

e literatura, a cultura americana ainda não se sentia em pé de igualdade com a europeia: 

 
As reflexões sobre uma cultura americana própria ganharam força na era 
Roosevelt, e a busca pelas raízes folclóricas era parte disso. Os escritores da 
WPA passaram a escrever sobre o povo de suas próprias cidades e divulgar a 
América, que começou a ser fotografada, pintada e até muralizada. A América 
como uma civilização múltipla começou a ser gravada, estudada e arquivada 
como nunca330. 

 

Num movimento bastante semelhante com o dos intelectuais do Departamento de 

Cultura de São Paulo que se voltava à pesquisa, divulgação e formação uma cultura brasileira, 

emancipada da influência cultural europeia, as políticas de Roosevelt iriam favorecer uma "auto 

descoberta cultural" nos Estados Unidos: 

 
Os Roosevelts e os jovens e brilhantes intelectuais do New Deal e do 
Congresso, sob o comando de Roosevelt, abraçaram toda a cultura americana - 
minorias, etnias, negros, brancos pobres, índios, mineiros de carvão, 
desempregados. Culturalmente, a América teve 12 anos inteiros para se sentir 
bem consigo, e descobrir sua força e potencial. A América decidiu, sim, nós 
temos bons escritores. Sim, nós temos um teatro, sim, nós temos nossa música, 
sim, nós temos nossa dança e jazz, sim, nós temos uma cultura, como qualquer 
pessoa no mundo. E foi parcialmente na força dessa descoberta que foi 
derramada na corrente sanguínea das pessoas que descobrimos que poderíamos 
lutar na Segunda Guerra Mundial e ajudar a combater os fascistas.331. 

                                                
328 LOMAX, Alan. Saga of a folksong hunter. Hi-FI Stereo review. May, 1960. [tradução minha]. Disponível em 
<https://www.loc.gov/item/afc2004004.ms090123/> Acesso em 28 de julho de 2019.  
329 LOMAX, Alan. Folk Music in the Roosevelt Era.  In: Allan Lomax: Selected Writings, 1934-1997 " p.93, tradução minha. 
330 ibid. 
331 Ibid. 
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É nesse contexto, em que fortalecer a identidade cultural nos Estados Unidos também 

era considerada uma estratégia de guerra, que a Biblioteca do Congresso irá ampliar o seu 

arquivo de gravações de música folclórica. Na impossibilidade de formar uma equipe interna 

apta a fazer esses registros, a LOC passa a emprestar seus equipamentos de gravação e discos 

virgens para pesquisadores externos. Em contrapartida, eles deveriam ceder à LOC uma cópia 

de todo o material produzido.  De acordo com Alan Lomax, além de ampliar o acervo da LOC, 

esse tipo de iniciativa encorajava a formação de arquivos locais de música folclórica por todo 

o país:  "O trabalho intensivo deve ser realizado pelas autoridades locais e nós temos grandes 

esperanças no dia em que todos os estados da União tenham seu próprio arquivo de canções 

folclóricas, com o qual poderíamos cooperar.332 

Isso proporcionou a formação de uma grande rede de pesquisadores ligados ao Arquivo 

e um significativo aumento da coleção que a levaria a tornar-se importante referência mundial 

para folcloristas, antropólogos e outros pesquisadores que utilizavam a documentação sonora 

em seus estudos.333 Convém lembrar que, conforme notou Pedro Aragão (2005) o interesse pelo 

folclore crescia na América Latina, com movimentos oficiais de valorização de identidades 

nacionais, o que teria, em alguns casos, favorecido a cooperação entre folcloristas:  

 
Havia grande interesse por parte dos governos, notadamente dos regimes 
ditatoriais da América Latina, em utilizar o folclore como forma de 
valorização de identidades nacionais. Em uma época de intensa propaganda 
norte-americana na região e de desenvolvimento massivo da indústria cultural, 
a “proteção” do folclore constituía um modo eficaz de assegurar que as 
culturas nacionais manteriam suas identidades — embora paradoxalmente 
estas iniciativas também fossem parte do programa pan-americanista 
planejado pelos E.U.A.334 

 

A Segunda Guerra Mundial irá transformar significativamente as ações do AAFS. Em 

relatório sobre o ano fiscal encerrado em junho de 1940, Harold Spivacke, diretor da Divisão 

de Música da LOC, já sentia efeitos da Guerra na Europa no arquivo: 

 

                                                
332 LOMAX, Alan. Folk Song Archive. MTNA Proceedings. Washington. Library of Congress, 1940 p.126.  
333 Em 1939, em apoio a uma iniciativa promovida pela WPA, o AAFS empresta seu equipamento de gravação para duas "expedições" de 
música folclórica que nos interessam especialmente neste estudo sobre intercâmbio de discos: a WPA Florida expedition conduzida por Stetson 
Kennedy, diretor do Writers Project da WPA e Robert Harrison Cook e o WPA California Folk Music Project, dirigido pela etnógrafa 
californiana Sidney Robertson Cowell. Como veremos no último capítulo, cópias de parte destas gravações serão enviadas para a Discoteca 
Pública Municipal no programa de intercâmbio entre LOC e DPM.  
334 ARAGÃO, Pedro de Moura. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e os estudos de folclore no Brasil: uma análise de sua trajetória na 
Escola Nacional de Música na Escola de Música (1932-1947). Dissertação (Mestrado do Programa de Pós Graduação em Música) -  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. p.103 
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Deve-se notar que a guerra na Europa teve um efeito na Divisão de Música. Por 
um lado, os acadêmicos de todo o mundo se voltaram cada vez mais para a 
Biblioteca do Congresso em busca de ajuda em seu trabalho, pois está 
rapidamente se tornando a única grande biblioteca nacional em que a pesquisa 
musical ainda é livremente exercida. Mas também houve uma nota triste para o 
efeito da guerra na Divisão de Música. Seu arquivo de reprodução fotográfica 
sofreu muito devido à crescente dificuldade de operar no exterior. E quando a 
Divisão perguntou sobre o destino de um presente notável da Sra. Louise BM 
Dyer - todos os registros de fonógrafo emitidos por sua editora em Paris, 
L'Oiseau Lyre - Foi descoberto que os "foram destruídos pelo fogo" por último 
Maio ou junho"335 

 
Certamente, Spivacke refere-se a ataques a museus e acervos como práticas de guerra 

utilizadas para destruir a memória e enfraquecer a identidade cultural de um povo. Com o 

enfraquecimento das instituições europeias, Spivacke nota uma maior procura pelos 

documentos da LOC e a expansão do arquivo. 

 Com a entrada dos Estados Unidos na Guerra em 1941, a instituição recebe 

investimentos do Governo (Departamento do Estado e Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs - OCIAA) e de instituições privadas (Carnegie Foundation336 e Fundação 

Rockefeller) para a compra de equipamentos para gravação de campo, criação de um laboratório 

de gravação (e comercialização) de discos e parcerias com colaboradores externos para a coleta 

de gravações pelo mundo. 

Maria de Fátima Tacuchian menciona brevemente o caso do intercâmbio com a 

Discoteca Pública Municipal  ao estudar a alocação de verbas de $ 100.000 do Departamento 

do Estado e do Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA) para o campo da 

música, no ano fiscal de 1941-1942. De acordo com a pesquisadora, Nelson Rockefeller teria 

aprovado esse recurso para projetos relativos a pesquisa de campo na área de educação musical, 

intercâmbio com a discoteca pública de São Paulo (referente a cópia de acervo de material sobre 

folclore), organização de uma bibliografia de livros de música e material de referência, pesquisa 

de campo sobre o carnaval no Brasil e outros países na américa latina, turnês de companhias de 

balé, coral e quinteto de sopros, visita do compositor chileno Domingos Santa Cruz aos Estados 

Unidos para concertos e conferências, programa de intercâmbio de estudantes etc337.   

                                                
335 SPIVACKE. Harold. Annual Report – Division of Music (for the fiscal year ended June 30, 1940). United States Printing office. 
Washington: 1941 p.2 [tradução minha]. 
336 A Carnegie Corporation foi uma das fundações culturais com atuação no corpo de consultores da Comissão de Musica do DE/OCIAA, ao 
lado de empresas comerciais das áreas de cinema e rádio, universidades e escolas de música. Em 1941 a fundação destinou fundos para a 
construção de um laboratório de gravação na divisão de música da LOC para duplicação de sua coleção. 	
337 TACUCHIAN, Maria de Fátima Granja. Panamericanismo, propaganda e música erudita: Estados Unidos e Brasil (1939-1948). Tese 
de Doutorado em História. Universidade de São Paulo: FFLCH, 1998, 2V. p.91. 
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 Com parcerias e recursos significativos de instituições engajadas com a aproximação 

diplomática de países vizinhos, o AAFS iria ampliar seu escopo de gravações em campo: agora, 

também seriam gravadas manifestações de música tradicional de outros países da América. 

Como confirma James Hardin (2004), num contexto de Guerra em que a LOC não 

poderia empreender expedições fonográficas, a solução para ampliar o arquivo de música 

folclórica seria encorajar parcerias e doações: 

 

Com as energias nacionais focadas na Segunda Guerra Mundial, as atividades de coleta 
de folclore diminuíram, mas sucessivos chefes do Folk Archive continuaram as políticas 
e práticas estabelecidas pelos Lomaxes - emprestando equipamento de documentação e 
suprimentos, publicando materiais das coleções e encorajando doações de material 
desse país e ao redor do mundo. 338 
 

Corinne Pernet (2004) adiciona ainda o fato de que durante a Guerra "viagens de campo 

dentro dos Estados Unidos estavam fora de questão" e por isso o AFFS passa a patrocinar 

projetos de gravações em países como México e Cuba e incentivar programas de permuta e 

intercâmbio com outros arquivos sonoros, como será o caso da nossa DPM: 

 

Para o arquivo norte-americano, esta foi uma forma conveniente de adicionar 
novos materiais à sua coleção, mesmo durante os anos de guerra, quando 
viagens de campo dentro dos Estados Unidos estavam fora de questão por 
causa do racionamento de gasolina e pneus. O American Folksong Archive 
também começou a produzir discos com a finalidade específica de “fazer a 
permuta com instituições culturais de outras repúblicas americanas... Outra 
possibilidade eram contratos de intercâmbio satisfatórios para ambas as partes. 
Assim, o Arquivo Sonoro de São Paulo, que anteriormente não quis 
compartilhar gravações com Seamus Doyle, disponibilizou cópias, na base de 
permuta, com a Biblioteca do Congresso apenas alguns anos mais tarde339.  

 

 A ampliação dos investimentos e iniciativas para gravações de música folclórica em 

campo também pode se relacionar com uma estratégia de guerra em que o governo dos Estados 

Unidos incentiva (e encomenda) estudos sobre o caráter nacional. Com as políticas externas de 

Boa Vizinhança, brota um ativo envolvimento de intelectuais na política de guerra empenhados 

em estudar não apenas a cultura do estadunidense, mas também a de povos aliados e inimigos. 

Entre outros exemplos, podemos citar o nascimento da escola norte-americana de cultura e 

personalidade e seus estudos sobre o “Caráter Nacional”. Em esforço de guerra, antropólogos 

como Ruth Benedict, Margareth Mead e Geoffrey Gorer e Gregory Bateson se empenharam em 

                                                
338HARDIN, James. A National Project with many workers. In: American Folklife Center: an illustrated guide. Washington. Library of 
Congress, 2004.  <https://www.loc.gov/folklife/guide/nationalproject.html > acesso 29.07.2019 [tradução minha]. 
339 PERNET, Corinne A. Pela cultura genuína das Américas. Folclore musical e política cultural do Pan-Americanismo, 1933-1950. 
Revista Brasileira de Música, vol. 27, n.1, p.17-49. Junho, 2014. p.89. 
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investigar não apenas o chamado “caráter” das Nações inimigas, para vencê-las, mas também 

o “caráter” dos próprios estadunidenses e dos aliados, produzindo argumentos para uma política 

interna e externa. Muitos dos estudos desses antropólogos foram produzidos sob encomenda do 

Office of War Information340.   

Nesse sentido, veremos que a Divisão de Música da LOC encabeçará projetos de coleta 

musical em países como México (Henrietta Yurchenco), Alasca (Amos Berg), Panamá (Niron 

Schneffer,), Cuba (Fernando Ortiz), Argentina (Carlos Vega), Guiana Holandesa/ Suriname 

(Michol Smith), e finalmente, entre outros, o Brasil (Oneyda Alvarenga, Seamus Doyle, Luiz 

Heitor Correa de Azevedo e Frances e Melville Herskovits). 

Também será em 1941 que a Rockefeller Foundation irá patrocinar o Federal Radio 

Project, uma iniciativa bastante semelhante ao projeto da Rádio Escola do Departamento de 

Cultura de São Paulo para a difusão da música folclórica dentro de um amplo projeto de 

construção de identidades nacionais. A iniciativa mobilizaria pesquisadores da LOC para 

produzir conteúdo educativo e cultural em conexão direta com os registros sonoros da 

instituição. Seriam produzidos roteiros, pesquisas e programas que tornassem acessíveis as 

gravações sobre a cultura americana arquivadas da LOC para o povo americano. A grande 

diferença, porém, será que no projeto norte americano, se contaria com o apoio de emissoras de 

rádio pré existentes para a difusão do conteúdo341.   

O arquivo sonoro da LOC verá sua grande virada tecnológica em 1941 quando a 

Carnegie Corporation financia a criação do Laboratório de gravação com $41.520. Mário de 

Andrade, que dispunha do relatório anual da Divisão de Música da LOC em sua biblioteca 

pessoal, se informava sobre os efeitos desta virada tecnológica. Até aquele ano a Divisão de 

Música da LOC vivia um impasse semelhante ao da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, 

em que os discos de acetato eram gravados em campo, mas sua reprodução constante provocava 

sua deterioração. Com o Laboratório de Gravação, finalmente se poderiam fazer cópias de 

segurança do material sonoro, que finalmente poderia ser escutado e escutado livremente: 
Por quase 10 anos, a Divisão de Música, através de seu Arquivo de American 
Folk Song, tem se empenhado em fazer gravações fonográficas incomuns. Não 
foi possível, no entanto, colocar esses registros à disposição dos muitos que 
manifestaram interesse neles por causa das limitações físicas dos materiais de 
gravação utilizados. Os discos são feitos de alumínio ou dos chamados 

                                                
340 Sobre os estudos de caráter nacional conferir GOLDMAN, Marcio; NEIBURG, Frederico. Da Nação ao Império: A guerra e os Estudos 
do Caráter Nacional. In: De ESTOILE, B; NEIBURG, F; SIGAUD, L. (orgs.) Antropologia, Impérios e Estados Nacionais. Rio de 
Janeiro: Relume Dumara, Faperj, 2002. 
341 AFC 1941/005 - General Order n.1007. Archibald McLeish. 6.01.1941. Sobre a atuação de Alan Lomax no Rádio e os programas Folk 
music of America, Wellspring of music e Back where I come from, baseados no acervo da American Folk Song e co produzidos pela equipe da 
Columbia Broadcast System (CBS) conf. VELLOSO, Rafael Henrique Soares. Aquarelas Musicais das Américas: Projetos identitários de 
nação nas performances radiofônicas de Radamés Gnattali e Alan Lomax (1939–1945). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tese 
de doutoramento defendida no Instituto de Música (2015). 
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compostos de acetato, que são adequados para execução imediata, mas não 
freqüente, sem um notável comprometimento de suas qualidades acústicas. No 
interesse da preservação, portanto, decidiu-se evitar o uso desses discos até que 
a Biblioteca adquirisse o aparato necessário para sua duplicação, de modo que 
apenas as duplicatas pudessem ser reproduzidas e os originais colocados de 
lado como registros mestre de reserva.342   

 

Os investimentos da Carnegie Corporation iriam sanar este problema e ainda ampliar os 

recursos para a gravação em campo: 
Isso foi possível graças a uma concessão da  $41.520, da Carnegie Corporation 
of $41.520, recentemente recebida pela Biblioteca do Congresso para a 
instalação de uma elaborada estação de equipamentos de gravação, a compra 
de um caminhão de som, seis gravadores portáteis e os salários de uma equipe 
técnica para montar e operar o equipamento, além de um fundo rotativo para 
financiar um serviço em que o público poderá comprar cópias das gravações a 
preços razoáveis… Além disso, [o laboratório] permitirá à biblioteca estender 
suas atividades no campo da gravação e transmissão de som. O aparato do 
laboratório possibilitará duplicar gravações fonográficas de todos os tipos, para 
a fabricação de matrizes, que poderão ser prensadas e distribuídas, para 
transcrições em programas de rádio ou até para transmissões de dentro do 
prédio da Biblioteca.343  
 

O Laboratório de Gravação atenderia uma demanda da LOC encabeçada por Alan 

Lomax de distribuir e comercializar as gravações sonoras para usos públicos e educacionais. 

Para a divulgação do arquivo, a LOC irá distribuir catálogos detalhados para a aquisição de 

cópias. O primeiro deles foi o Check-list of recorded songs in the English Language in the 

Archive of American Folk Songs to July, 1940 publicado em 1942, de que Mário de Andrade 

dispunha em sua biblioteca pessoal. Destinado a "interessados no estudo do folclore dos Estados 

Unidos" o catálogo relacionava canções e histórias em língua inglesa gravadas pela LOC entre 

1933 e 1940. Harold Spivacke apresenta a publicação afirmando que, para uma nação que 

estava na Guerra, o catálogo poderia ajudar a explorar ao máximo sua herança cultural:  

 
Em nossa canção folclórica encontram-se algumas das fontes do sentimento 
nacional e muitas das correntes mais profundas que correram através da história 
americana. Um simples olhar para os títulos listados aqui será suficiente para 
mostrar a variedade e complexidade da vida democrática do nosso país.344 

 

No mesmo documento. Alan Lomax desenvolve a importância do registro e difusão das 

culturas tradicionais para o conhecimento da identidade de um povo: 

                                                
342 SPIVACKE. Harold. Annual Report – Division o Music  (for the fiscal year ended June 30, 1940). United States Printing office. 
Washington: 1941 p. 2.  
343 ibid. 
344 SPIVACKE, Harold. Check-list of recorded songs in the English Language in the Archive of American Folk Songs to July, 1940. 
Library of Congress, Washington, 1942 p.1. 
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Esses registros foram feitos no campo, ou seja, onde os cantores viveram ou 
trabalharam. Violinistas, evangelistas, colhedores de algodão, donas de casa, 
condenados, crianças em idade escolar, garimpeiros, lenhadores, veteranos - 
uma seção transversal da América cantou em nosso microfone e foram 
gravados em nossos discos de alumínio ou acetato…Eles nos contam 
histórias.345 

 
Com o Laboratório de gravação, os problemas de duplicação de discos estavam 

resolvidos. Além de poder copiar gravações para distribuição e venda, a LOC poderia 

estabelecer parcerias com outros pesquisadores e arquivos sonoros. é nesse momento que a 

LOC ganha recursos tecnológicos para finalmente assinar o antigo projeto de parceria com a 

Discoteca Pública Municipal como veremos no próximo capítulo. Em 1948, o arquivo já tinha 

mais de 10.000 discos de acetato, com mais de 40.000 temas musicais dos Estados Unidos e de 

outros países da América do Sul e Central346. 

Além do intercâmbio de discos com a Discoteca de São Paulo, a Biblioteca do 

Congresso apoiará gravações de campo conduzidas no Brasil por Seamus Doyle (1941) 

Melville e Frances Herskovits (1941-1942) e Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (1943), sobre as 

quais falaremos brevemente. 

   
4.3. As gravações de Seamus Doyle no Rio de Janeiro e São Paulo, 1940 
 

Os fonogramas de música folclórica brasileira gravados por Seamus Doyle foram 

produzidos durante a turnê pela América do Sul da Companhia de Dança American Ballet 

Company de Lincoln Kirstein em junho de 1940 com o apoio da OCIAA e equipamentos de 

gravação emprestados do AAFS. Como documentação, Doyle deixou apenas um relatório de 6 

páginas sobre a viagem, e uma listagem incompleta sobre as canções gravadas e alguns 

intérpretes347. Como o próprio Doyle confirma em relatório para o LOC, trata-se de uma 

"pesquisa muito superficial sobre a música folclórica dos países visitados" realizada nas horas 

vagas das atividades com a companhia de dança. O ballet ficava menos de duas semanas em 

cada cidade, então não havia muito tempo para pesquisar. A caravana também só havia passado 

por grandes capitais, por isso não lhe foi possível gravar a música em ambientes rurais, 

                                                
345 Ibidem. [Tradução minha]. 
346 Folk Music of the United States and Latin America: combined catalog of phonograph records. Division of Music. The Library of 
Congress. Washington D.C. 1948  
347 DOYLE, Seamus. Report on the Collection of Folk Music In South America. American Folklife Center. Library of Congress, 
Washington, (DC) AFS5691-5743.          
    
   
     
    
   
 



 

 
 

121 

priorizando músicos ligados à indústria cultural, que já tinham obra divulgada no rádio e em 

disco. Doyle teria contado com indicações/mediações do musicólogo Luiz Heitor Corrêa de 

Azevedo, da Escola Nacional de Música, do maestro e compositor alagoano Hekel Tavares, o 

intelectual Gilberto Freyre e de Ayres de Andrade, diretor do DIP. A parceria com a caravana 

de dança para de gravações de música folclórica custou $ 580,00 do fundo de Emergência de 

Guerra do Departamento do Estado destinado à Biblioteca do Congresso. 

A Companhia também esteve em São Paulo, e Seamus Doyle pode conhecer o trabalho 

de Nicanor Miranda e Oneyda Alvarenga no Departamento de Cultura. Em seu relatório, Doyle 

comenta entre os maiores destaques de sua pesquisa sobre a música folclórica do Brasil, a visita 

à Discoteca Pública Municipal de São Paulo, e deliciosa tarde com Oneyda Alvarenga: 

 

A realização mais útil em São Paulo foi a investigação da Discoteca e uma 
deliciosa tarde com a Sra. Oneyda Alvarenga, diretora. Ela nos deu uma cópia 
das últimas publicações de seu escritório que deverá ser entregue nas mãos do 
Departamento de Música da Biblioteca do Congresso - uma classificação e 
análise de músicas e danças folclóricas brasileiras. A Discoteca é o lugar mais 
atrativo, e os discos são muito bem armazenados, catalogados e manuseados 
com eficiência. A nossa recepção foi muito cordial e hospitaleira. Sra. 
Alvarenga mencionou algumas gravações recentes feitas em uma viagem de 
campo, mas pareceu relutante em mostrar elas quando nós mostramos. Por isso, 
não pressionamos nesse ponto.348  

 

   Como veremos adiante, em 1941, os discos gravados pela Discoteca durante a Missão de 

Pesquisas Folclóricas ainda não haviam sido "matrizados", o que impedia a sua audição sem 

que fossem deteriorados. Embora as tramitações do intercâmbio já estivessem em curso, elas 

só foram concluídas em 1943.  

 

4.4 Afro-Bahian religious songs: as gravações de Melville e Frances Herskovits na Bahia 
(1941-1942)  
 

A expedição sonora conduzida pelo casal Melville e Frances Herskovits em Salvador, 

Bahia, diferente do amadorismo de Doyle, tinha um embasamento antropológico. Discípulo de 

Franz Boas349, Melville Herskovits (1985-1963) já era considerado referência para estudos 

voltados à antropologia afro-americana quando faz sua primeira viagem ao Brasil, em 1941. 

Dedicado ao estudo das sobrevivências culturais africanas nas Américas, foi pioneiro na coleta 

                                                
348 DOYLE, Seamus. Report on the Collection of Folk Music In South America (1941). American Folklife Center. Library of Congress, 
Washington, (DC) AFS5691-5743. p.2. 
349 Considerado um dos pioneiros da antropologia cultural nos Estados Unidos, o antropólogo Franz Boas (1858-1942) contrapunha as teorias 
evolucionistas e racistas ainda dominantes no início do século XX. Boas foi orientador de Herskovits em seu mestrado em Antropologia na 
Universidade de Columbia. 
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de gravações de sonoridades de herança africana no Haiti e em Cuba. Foi referência para Alan 

Lomax, Arthur Ramos, Gilberto Freyre e Mário de Andrade350. Mário e Melville se 

correspondiam desde pelo menos 1935, quando, apresentados por Gilberto Freyre, começam a 

trocar estudos sobre "o negro". Mário, inclusive, fornecerá orientações para o trabalho de campo 

do antropólogo na Bahia351  

A expedição, realizada sob os auspícios do Departamento de Antropologia da 

Northwestern University, teve financiamento da Fundação Rockefeller e apoio da LOC com 

empréstimos de discos de acetato e agulhas. De acordo com o relatório da LOC, a parceria teria 

custado $535,00352 à LOC, que correspondem a 116 discos, mais as agulhas de corte 

necessárias. Em 1946, parte das gravações realizadas na Bahia seriam lançadas pela LOC com 

a série de Álbuns Folk Music of Americas. 

De passagem por São Paulo, o casal visitou a Discoteca Pública Municipal, conforme 

relata Herskovits em carta a Mário de Andrade de 10 de novembro de 1941: 
 

Eu gostei muito de ter te encontrado, e relembro com muita alegria da tarde que 
passei com você e com a Sra. Oneyda Alvarenga. aguardo ansiosamente a 
oportunidade de escutar mais discos quando eu voltar a São Paulo."353 
 

Em 1947, as gravações realizadas na Bahia seriam compiladas e lançadas no disco "Folk 

Music Of Brazil: Afro-Bahian religious songs"354, acompanhada de livreto informativo 

assinado por Frances e Melville Herskovits.   

 
Salvador, ou "Bahia", como é popularmente conhecida, é uma cidade de muitas 
distinções… Igualmente reconhecido á o ajuste nas relações humanas adquirido 
pelos descendentes de africanos… Para nós é especialmente importante porque, 
de todas as regiões do Novo Mundo onde as formas musicais africanas foram 
retidas, não existe nenhuma onde a música tenha persistido em uma veia tão 
rica como no Nordeste do Brasil e especialmente na cidade Salvador355. 

 

De certa maneira, as gravações de Herskovits podem se consideradas a continuação do 

projeto interrompido do Departamento de Cultura. Antes dos Herskovits, como vimos, de 

                                                
350 Mário dispunha em sua biblioteca particular títulos como The negro in Bahia, Brazil : a problem in method (1943), Patterns Of Negro Music 
(19--_) e The Myth of the negro Past (1941).  
351 [carta] Melville Herskovits para Mário de Andrade.19 de agosto de 1935. ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade, MA-C-CPL3638 
352 Archive of American Folk Song. Recording Projects. American Folklife Center. Library of Congress, Washington, (DC).  
353 Carta de Melville Herskovits para Mário de Andrade. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1941.Arquivo IEB/USP - Fundo Mário de Andrade 
MA- C- CPL 3640. Nessa carta, o antropólogo também reitera um convite para que Mário de Andrade participasse da Conferência de Estudos 
Negros que aconteceria em Havana, Cuba, em 25 de janeiro de 1942. William Berrien e Gilberto Freyre também já teriam insistido na 
participação de Mário de Andrade. 
354 O disco integrava a coleção Folk Music Of Americas, que inclui "Folk Music Of Guatemala" e "Folk Music of Mexico", registrados por 
Henrietta Yurchenco, "Songs of the Six Nations Reserve", editado por Dr. William n. Fenton da Smithsonian Institution e, “Anglo American 
Ballads”, editado por Duncan Emrich, então diretor do arquivo da AAFS. 
355 Herskovits, Melville. Folk music of Brazil: Afro-Bahian religious songs from Brazil; [Álbum sonoro] Edited by Melville J. Herskovits 
and Frances E. [i. e. S.] Herskovits. [Washington, D.C.] Library of Congress, Recording Laboratory, [1975] p.8. 
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acordo com Tiago de Oliveira Pinto, a cantora e violonista Olga Praguer Coelho teria registrado, 

em cilindros de cera, manifestações do candomblé da Bahia, com um fonógrafo emprestado do 

Arquivo Fonográfico de Berlim. Em 1937, Camargo Guarnieri transcrevia anotações musicais 

de manifestações afro-brasileiras na Bahia durante o II Congresso Afro-brasileiro para a 

DPM356. 

Um ano antes de Herskovits vir para o Brasil, o linguista negro Lorenzo Dow Turner357 

(1890-1972), ligado à Universidade de Fisk, no Tennessee, rumava com seu gravador de acetato 

da marca Lincoln Thompson à Bahia para desenvolver sua pesquisa durante sete meses sobre 

as contribuições culturais dos africanos e seus descendentes em países da América358. Lorenzo 

Turner chegou a realizar gravações sonoras com Menininha do Gantois, Joãozinho da Goméia, 

Martiniano do Bonfim, Mestre Bimba. A pesquisa de campo foi realizada com financiamento 

do Rosenwald Fund, por intermédio do próprio Herskovits, amigo de Turner, que apostava que 

Turner seria "o primeiro linguista...a estudar os dialetos do negro Brasileiro"359  

Turner foi apresentado a Mário de Andrade por Donald Pierson, da Escola de Sociologia 

e Política. Pierson, juntamente com o sociólogo Franklin Frazier, que recebera bolsa de viagem 

da Carnegie Foundation, estiveram com Turner na Bahia. 

 
O portador desta é o amigo meu, Dr. Lorenzo Turner, da Universidade de Fisk, 
Nashville, Tennessee, cujos estudos do dialeto Gullah falado por muitos negros 
em Charleston e em certas ilhas da costa da Carolina, bem como da linguagem 
de Negros em outras partes dos Estados Unidos, levaram-no a interessantes 
descobertas de sobrevivências africanas. Dr. Turner fez também estudos 
comparativos na costa oeste da África. Presentemente, vem ao Brasil a 
mandado da bolsa de estudos Rosenwald para levar a efeito uma pesquisa de 
pelo menos um ano da linguagem falada nas concentrações de Negros 
existentes no Brasil, sejam as da Bahia e Pernambuco. Quando estive em Fisk, 
chamei a atenção do Dr. Turner para as importantes publicações do amigo. 
Estou certo que a sua competência e cortesia serão sempre de grande proveito 
para os fins dele durante sua estadia entre nós. Sinceramente, Dr. Donald 
Pierson360.   
 

                                                
356 Recentemente, localizamos na Discoteca Pública Municipal 27 discos de acetato em base de vidro 78rpm enviados pela LOC contendo as 
gravações dos Herskovits feitas na Bahia. Essas gravações, contudo, não integraram o intercâmbio de discos abordado nesta dissertação, tendo 
sido enviadas ao Brasil posteriormente. 
357 Lorenzo Dow Turner (1890-1972), primeiro linguista norte-americano negro esteve no Brasil entre 1940-1941 para desenvolver estudo 
sobre a sobrevivência de línguas africanas na América. Além das gravações realizadas em terreiros de candomblé na Bahia, Turner chegou a 
gravar, no Rio de Janeiro, um disco com Mário de Andrade, Rachel de Queiroz, Mary Pedrosa cantando motivos brasileiros. In: 
http://www.ieb.usp.br/mario-de-andrade-rachel-de-queiroz-e-mary-pedrosa-cantam-para-lorenzo-turner/ (último acesso em 26.09.2019). De 
acordo com as Cartas publicadas por Oneyda Alvarenga (1983:250), Turner teria copiado em seu gravador alguns discos da Missão de Pesquisas 
Folclóricas levados ao Rio de Janeiro por Benedito Pacheco. Mais sobre essa parceria no capítulo 5 desta dissertação. 
358 VATIN, Xavier. Memórias Afro Atlânticas. As Gravações de Lorenzo Turner na Bahia em 1940 e 1941. Catálogo/CD. Petrobrás, 2017.  
359 Ibid., p.16. 
360 [carta] Donald Pierson a Mário de Andrade. 29 de julho de 1940. Arquivo IEB/USP - Fundo Mário de Andrade MA-C-CPL, N.5812. 
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4.5 As gravações de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo - Goiás (1942), Ceará (1943) e Minas 
Gerais (1944) 
 

A mais significativa coleção de música folclórica brasileira gravada presente na LOC 

foi produzida pelo musicólogo Luiz Heitor Correia de Azevedo com o equipamento da 

instituição norte-americana. 

 

A convite de Carleton Sprague Smith, Luiz Heitor Correia de Azevedo361 é convidado 

para atuar durante seis meses como assessor da divisão de Folclore da Pan American Union. 

Luiz Heitor, então professor da cadeira de folclore da Escola Nacional de Música no Rio de 

Janeiro, parte para Washington em junho de 1941 acompanhado pela esposa. Não sabendo ao 

certo quais seriam suas atividades naquele país, escreve a Mário de Andrade anunciando a 

viagem: 
Há poucos dias recebi uma carta do nosso amigo Carleton Smith, a quem eu 
escrevera aceitando o convite para uma viagem e dizendo que preferia partir 
em Junho; ele diz que concorda com a minha sugestão, que eu vá em Junho (...) 
nessa carta ele propõe que eu fique como conselheiro de uma Panamerican 
Musical Division, que não sei o que é, nem onde é.362 

 

Como já vimos, Luiz Heitor estava na lista de "pessoas-chave" indicadas por Carleton 

Sprague Smith no relatório para a comissão e, diferente de Mário de Andrade, ele aceita o 

convite para viajar àquele país. Em setembro de 1941, ele já produzia juntamente com Charles 

Seeger, um catálogo de obras e gravações com os mais destacados compositores das três 

Américas e mandava notícias ao Brasil: 

 
A Divisão de Música da União Panamericana, com o seu Inter American 
Music Center, realiza trabalhos cuja magnitude me surpreendeu. Sob a direção 
do eminente musicólogo norte-americano Charles Seeger, no encantador 
anexo da União Panamericana (…) a Divisão ocupa a atividade de 9 pessoas, 
entregues a diversos afazeres, na silenciosa e intensiva produção que 
caracteriza os centros de trabalho neste país (…) Dois jovens copistas 
estabelecem um catálogo analítico das canções populares do nosso continente, 
de acordo com o processo ideado pelo dr. Charles Seeger, que prevê dez 
cartões diversos para cada canção (...) A Biblioteca é uma instituição viva; as 
obras de suas coleções destinam-se a serem executadas e não a dormirem o 
sono do olvido em pastas empoeiradas. O ruído macio de três ou quatro 
máquinas de escrever soa, constantemente; e no papel encimado pelas 

                                                
361 Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (1905-1992), professor de Folclore na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, foi fundador 
da prestigiada Revista Brasileira de Música. Em 1941 foi convidado a trabalhar por seis meses (entre agosto de 1941 e janeiro de 1942) como 
assessor para assuntos latino-americanos na Divisão de Música da União Pan-Americana ao lado de Charles Seeger, por indicação de William 
Berrien e Carleton Sprague Smith. Em parceria com a Biblioteca do Congresso, Luiz Heitor realizou uma série de viagens para gravação de 
música folclórica no Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Sobre as gravações, conferir ARAGÃO 2005 e DRACH 2011. 
362 [carta] Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (RJ)  para Mário de Andrade, 12 de março 1941. ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade, 
MA-C-CPL, N917.  
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bandeiras em leque das vinte repúblicas americanas, cartas e ofícios são 
expedidos para todas as partes, estreitando laços culturais, estabelecendo 
novos contatos e propagando o conhecimento da arte musical de um bom 
vizinho para outro.363 

 

Por intermédio de Seeger, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo conheceu de perto as 

expedições de Alan Lomax. Naquele mesmo mês, escreve, entusiasmado a Mário de Andrade. 

Como se nota, Luiz Heitor acompanhava perto o momento de expansão das gravações do AFFS 

e a inauguração do Laboratório de Gravação. 
 

Meu querido Mário, 
 

Tenho visto aqui coisas extraordinárias, nos campos que nos interessam. A 
Library of Congress possui um “Archive of American Folk Song”, dirigido por 
Alan Lomax, que está hoje equipado como penso que nenhuma outra 
organização do gênero, em qualquer parte do mundo. O seu “Recording 
Laboratory” é como o de uma verdadeira indústria de discos. Tem um 
engenheiro a dirigí-lo, estúdios especializados, um grande número de máquinas 
para registro de som (que estão constantemente em trabalho, em várias partes: 
nesse momento se acha no Alaska!..). Viajei com o pequeno caminhão 
construído especialmente para coleta fonográfica de folclore. Dentro dele se 
acha instalado todo o material preciso para essa tarefa, inclusive dínamos, 
transformadores e longos enrolamentos de fios que permitem que o microfone 
trabalhe a uma imensa distância do caminhão. Em dois dias que passei com 
esse caminhão, ao sul da Virgínia, o pessoal colheu discos que preenchem 10 
horas de rotação” (...) A execução da música é sempre precedida de um 
interrogatório habilmente arranjado por Alan Lomax. O “Archive of American 
Folk Song” está crescendo vertiginosamente, pois as gravações continuam, 
diariamente, no ritmo a que assisti."364 

 
A carta segue com notícia da primeira expedição fonográfica da LOC ao Brasil que seria 

conduzida pelo próprio Alan Lomax e sua esposa Elizabeth com orientações de Luiz Heitor. 

Mais uma vez, A Discoteca Pública Municipal de Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga é 

recomendada como parada obrigatória: 

 
No próximo ano Alan Lomax vai ao Brasil, para colher material. Estou 
procurando auxiliá-lo, na organização dos seus planos, mas já disse que julgo 
essencial que o ponto de partida da excursão seja S.Paulo, a fim de instruírem 
com você e a Oneida.  

 

Luiz Heitor Corrêa de Azevedo pede orientação a Mário de Andrade para a indicação 

de um terceiro pesquisador para acompanhar o casal Lomax na viagem de um ano de coleta 

                                                
363 AZEVEDO, Luiz Heitor Corrêa de. "A Música brasileira nos Estados Unidos". In. Revista Cultura e Política. Ano 1 n.7, Setembro, 1941. 
p.351. 
364[carta] Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (Pan American Union. Inter American Music Center) para Mário de Andrade, 8 de setembro de 
1941. ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade, MA-C-CPL 921. 
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sonora no Brasil. Apesar de citar Camargo Guarnieri e Brasílio Itiberê, Corrêa vislumbra um 

encontro de Lomax com Mário de Andrade no trabalho de campo: 

 
Ele deseja, porém, agregar ao grupo, um jovem ou uma jovem365 do Brasil, que 
os auxilie nesta tarefa. Não sei quais são as conduções, mas você logo entende 
que esta gente aqui não faz nada sem bastante dinheiro e generosidade. Lembra 
você alguém em condições de aceitar essa incumbência? O período é de um ano 
para internar-se com os Lomax no sertão, em todas as partes do Brasil. É preciso 
que seja uma pessoa conhecedora do que vai fazer, com habilidade para lidar 
com o povo e inteligente bastante para constituir uma boa companhia para os 
Lomax (…) Lembrei do Camargo Guarnieri, mas a minha impressão é que isso 
não convém a ele; o período é longo e o trabalho sem autonomia.... Também 
não sei se o Brasílio Itiberê aceitaria, embora me pareça, sob alguns pontos de 
vista muito conveniente; ele é muito hábil para tratar com o povo e acomodado. 
O diabo é que ele gosta demais do seu conforto e muito pouco do seu relógio… 

 
O musicólogo finaliza a carta com um entusiasmado testemunho sobre Alan Lomax e 

seu envolvimento com a documentação sonora: 
 

Alan Lomax não é um músico; mas tem uma enorme experiência de colheita 
folclórica, é vivíssimo de espírito, muito ilustrado e tem vontade de fazer as 
coisas certas e a fundo. 

 
Com o avanço da Guerra, Alan Lomax não pôde deixar os Estados Unidos, e a expedição 

sonora pelo Brasil foi comandada pelo próprio Luiz Heitor. Em março de 1942, ele escreve a 

Mário de Andrade pedindo orientações para a expedição e sugere um encontro em São Paulo, 

pois trazia "um milhão de recados do Spivacke para a Oneida", certamente sobre o intercâmbio 

de discos com a Discoteca Pública Municipal. 

 
Vim de Washington com uma incumbência da Biblioteca do Congresso para 
colher nossa música popular em discos a serem remetidos para os Archives of 
American Folk Song, dessa Biblioteca, conservando nós uma cópia dos 
mesmos na E. N. de música [Escola nacional de Música]. Nisso se transformou 
a projetada viagem do Alan Lomax, sobre a qual havia escrito a você, e sobre 
a qual recebi sua resposta. Com a guerra o Lomax não pode deixar o país, e o 
dr. Harold Spivacke perguntou-me se queria encarregar-me da prebenda. Está 
claro que a recebi com o maior prazer; mas desde logo respondi que isso seria 
coisa para trabalhar em colaboração com você. Tenho, portanto, que organizar 
"tudo" com você...366 

 

Anexo à carta, Luiz Heitor envia o anteprojeto para a coleta de discos de música 

folclórica de 1942, uma parceria entre a Escola Nacional de Música e a Biblioteca do 

Congresso. A instituição norte-americana forneceria todo o equipamento necessário enquanto 

                                                
365 Me arrisco a supor que Oneyda Alvarenga poderia ser uma candidata. 
366 [carta] Luiz Heitor Corrêa de Azevedo  para Mário de Andrade, março de 1941. ARQUIVO IEB-USP, Fundo Mário de Andrade, MA- C- 
CPL 923 
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caberia à Escola Nacional de Música sua organização e execução, e o envio de cópias do 

material gravado para a LOC e, na medida do possível, com a transcrição de textos, traduções 

e notas sumárias. No projeto, também são indicadas outras instituições brasileiras que poderiam 

contribuir com pesquisas no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife367. De acordo com o documento, 

a coleta de 1941 deveria "compreender música de influência negra, nos Estados do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, a música cabocla nos Estados do Nordeste."  Corrêa anexa também um 

documento com Instruções para a coleta de discos de música folclórica brasileira organizadas 

por Alan Lomax368. Embora não nos caiba aqui nos aprofundar nesta coleta sonora,369 é 

importante observar nas instruções de Lomax a presença de um detalhado questionário que, 

diferente da metodologia etnográfica utilizada pelo Departamento de Cultura, baseia-se 

prioritariamente nos aspectos da canção, como "idade da melodia na opinião do informante", 

"assunto da canção: fictício ou verdadeiro", "o que é para a comunidade um bom músico", ou 

"por que razão, alguns cantos sobrevivem e outros perecem". Sobre os informantes, o manual 

buscava responder além de sua história de vida, sua carreira musical, "como aprendeu os seus 

cantos" e "como se inspira para fazer música". Além de fornecer as tecnologias para a gravação, 

a LOC também financiaria a viagem e o pagamento dos artistas gravados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
367 Rio de Janeiro: Museu Nacional, Instituto Nacional do cinema educativo, Discoteca Municipal, Sociedade de Antropologia e Etnografia 
(Faculdade nacional de Filosofia), Comissão de Pesquisas Folclóricas (Sociedade dos Amigos do Rio de Janeiro); São Paulo: Discoteca 
Municipal e Sociedade de Etnografia e Folclore. Recife: Departamento de Estatística, Propaganda e Turismo. 
368

 Arquivo IEB - USP, Fundo Mário de Andrade, código de referência MA-CUL-131. 
369

 As gravações conduzidas por Luiz Heitor Corrêa de Azevedo foram realizadas em 3 viagens: acompanhado por Eurico Nogueira França, 
Luiz Heitor iniciou a primeira série de registros em junho de 1942 em Goiânia (GO). Depois, entre janeiro e fevereiro de 1943, seguiram em 
expedições no Crato, Itapipoca e Fortaleza (CE). As últimas gravações foram realizadas em Minas Gerais entre janeiro e fevereiro de 1944 
com acompanhamento de Euclides Silva Novo. Para estudos aprofundados sobre as gravações realizados por Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, 
conferir DRACH:2011, ARAGÃO:2005 e BARROS:2013.  
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CAPÍTULO 5: 
O INTERCÂMBIO DE DISCOS ENTRE A DISCOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL E A BIBLIOTECA DO CONGRESSO 
 
5.1 O Caso Spivacke na correspondência de Oneyda Alvarenga e Mário de Andrade 
(1939-1940) 
 

 Dada a reduzida quantidade de documentos oficiais sobre o intercâmbio no Arquivo 

Histórico da Discoteca, as Cartas publicadas por Oneyda Alvarenga em 1983370 tem um papel 

fundamental nesta pesquisa, nos apontando os primeiros caminhos para uma busca mais 

refinada por agentes, documentos e discos. 

O conjunto de cartas que analisaremos a seguir foi escrito entre 1939 e 1940, período 

em que Mário de Andrade vivia no Rio de Janeiro, exonerado do cargo no Departamento de 

Cultura e, segundo Oneyda Alvarenga, revelam a "amargura dos últimos anos" do poeta que 

"sentia as desilusões com o Departamento, a Guerra e desencanto com os rumos e destinos de 

alguns amigos"371. Apesar do amargor, Mário dedica-se a uma contínua correspondência com 

a amiga sempre participando das decisões a serem tomadas pela diretora da Discoteca. 

 Como veremos, embora as cartas selecionadas tenham caráter documental sobre 

questões e ações de Oneyda frente à Discoteca, com pedidos, lamentações e aconselhamentos 

sobre "questiunículas" simples ou problemas difíceis, elas também nos fornecem um retrato 

sensível das percepções de Mário e Oneyda sobre aquele contexto histórico e político (Ditadura 

Vargas, Segunda Guerra Mundial, imperialismo norte-americano e Política da Boa Vizinhança) 

e da relação pessoal entre os interlocutores. As cartas também nos permitem tatear as 

transformações de Mário e Oneyda ao longo dos anos a partir de retratos de si (e do outro) 

construídos pelos missivistas372. Sobre o conjunto de cartas que analisaremos, a própria Oneyda 

Alvarenga identifica nelas um entrelaçamento "trabalho-estudo-vida"373 em que vamos 

perceber como o contexto histórico do Brasil foi um elemento decisivo nas ações de Oneyda no 

Departamento, bem como na vida pessoal dos interlocutores. A correspondência nos mostra 

com nitidez como a intervenção de Prestes Maia na Prefeitura de São Paulo iria interromper o 

projeto sonhado por Mário de Andrade, impondo a Oneyda Alvarenga "sacrifícios" para 

preservar e difundir a documentação sonora produzida nos primeiros anos do Departamento. 

                                                
370 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 
371 ALVARENGA, Oneyda. Mário de Andrade, um pouco. Rio de Janeiro. José Olympio, 1974. p.6. 
372 A partir do pensamento de Teresa Malatian, buscarei em cada carta seu potencial de "comportar a troca de ideias, elaboração de projetos, 
selar pactos, expor polêmicas e fixar rupturas" sem deixar de considerar aspectos subjetivos de cada um dos interlocutores decodificando sua 
dimensão histórica nas "migalhas de conversas". MALATIAN, Teresa. Cartas: Narrador, Registro e Arquivo. In: PINSKY, Carla Bassanezi; 
LUCA Tania Regina de (org). O Historiador e suas Fontes. São Paulo. Editora Contexto, 2009, p.208. 
373 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.11. 
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Para estudar o intercâmbio de discos entre DPM e LOC, será importante tentarmos nos 

aproximar desta jovem mulher que conduzia essas transações, seus esforços e conquistas. Nesse 

sentido, além de contextualizar historicamente o intercâmbio, também proponho um olhar sobre 

a perspectiva de gênero, situando a movimentação de Oneyda Alvarenga num ambiente 

majoritariamente masculino, em que ela aparece como uma das poucas mulheres em cargo de 

chefia no Departamento de Cultura, e uma das primeiras musicólogas brasileiras a se aventurar 

na pesquisa etnográfica e em sua difusão internacional. 

Procurarei nas cartas respostas para algumas questões: o que Oneyda esperava de Mário 

em relação ao Caso Spivacke374? O que Mário esperava de Oneyda? O que as cartas revelam 

sobre os prós e contras do intercâmbio para o projeto original da Discoteca na perspectiva dos 

missivistas? Quais são os pontos de conflito/resistência sobre o intercâmbio que aparecem nas 

cartas? O que essas cartas não mostram? Que pistas as cartas nos fornecem sobre documentos 

que ainda precisam ser localizados? Como as questões técnicas da fonografia aparecem nas 

cartas? Quem são os agentes envolvidos no intercâmbio? O que elas contam sobre a percepção 

dos interlocutores sobre o momento histórico? De que maneira as questões de gênero aparecem 

no caso do intercâmbio? O fato de Oneyda ser mulher, teria influência nas negociações com 

Spivacke e no próprio ambiente do Departamento de Cultura? 

 

 

 
Mário e Oneyda de mãos dadas 

"...apenas fui, de começo aluna-amiga e, depois,  
amiga-sempre-discípula dele…" 

 
Oneyda Alvarenga conhece Mário de Andrade em 1931, aos 19 anos, quando vem a São 

Paulo estudar música no Conservatório Dramático Musical e tem com ele aulas de piano, 

história da música e estética musical. Diplomada, em 1934 volta para sua Varginha (MG) natal 

e a distância geográfica propicia a primeira série do "carteamento" entre aluna e professor, em 

que se discute, com notáveis intenções pedagógicas de Mário de Andrade, a formação 

intelectual de Oneyda, aspectos de sua nascente poesia, os rumos da poesia moderna e a 

"curiosidade intelectual sobre tudo" por parte da aluna. Em 6 de maio de 1935, quando Mário 

de Andrade é indicado para a direção do Departamento de Cultura, escreve para Oneyda 

convidando-a para dirigir a futura Discoteca Pública Municipal. A carta inspira acolhimento e 

                                                
374 A expressão "o Caso Spivacke" será utilizada por Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga ao se referirem ao intercâmbio de discos com a 
Biblioteca do Congresso em Washington (LOC), em referência a Harold Spivacke, chefe da Divisão de Música da instituição e principal 
mediador do convênio. 
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proteção, e, com uma "ternura grave", instiga coragem para a moça de 24 anos mudar-se para 

São Paulo e ser uma das primeiras mulheres em cargos de chefia do Departamento. 

 

Você terá que mexer-se, andar, lidar com muita gente, será sempre uma moça 
no meio da multidão sem piedade. Se você se sentir com força de encarar essa 
vida, venha tentar. Será sempre tempo de desistir e resguardar-se na sua 
Varginha sossegada e mais carinhosa...Repito, você terá sempre um lugar 
seguro nesta casa de minha mãe e um amigo muito sincero em mim.375 
 

Em maio de 1938, Mário de Andrade é exonerado do cargo no Departamento de Cultura 

e passa a viver no Rio de Janeiro. Se inicia então uma segunda série de correspondências 

trocadas com Oneyda que se estenderão até o fim de 1940, quando o poeta volta a viver em São 

Paulo. Mesmo não atuando no Departamento, Mário de Andrade passa os últimos anos de sua 

vida visitando a amiga na Discoteca.  

Embora possamos identificar desde as primeiras cartas um comprometimento de Mário 

com a formação intelectual de Oneyda, sempre a instigando a pesquisar e produzir, também 

notamos a constante intenção de dissolver as hierarquias da relação aluna-professor e promover 

a jovem mineira a "amiga". Apesar disso, Oneyda parece nunca ter se desfeito da posição de 

discípula: 
Fui aluna dele, condição que o levou a mostrar-se em franca ação didática. Daí 
vem que, se afetivamente nossas cartas são de igual para igual, 
intelectualmente são cartas de professor para aluna, por mais que ele me 
pusesse em pé de igualdade, se declarando desde o início da correspondência 
(25.06.1932), meu "pouco mestre e muito amigo.376 

 

Ao publicar em 1983 a correspondência trocada com o mestre-amigo, Oneyda percebe 

o contraste entre a "sensaboria e secura" de suas cartas em relação ao "permanente estado de 

ebulição e calor" da escrita do professor.  

 

...eram 'cartas deveras cartas', honestas e transparentes, escritas sem 
subterfúgios, sem intenções intelectuais, cheias de peso do trabalho e da 
firmeza da confiança. Se nasceram aguadas, deveram isso ao meu 
temperamento então muito fechado, à minha timidez, ao meu medo de 
cacetear, à minha falta de autoconfiança intelectual, ao meu pouco 
conhecimento de mim mesma. à minha juventude.377  

 

                                                
375 [carta] Mário de Andrade para Oneyda Alvarenga. 6 de maio de 1935. ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-
Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.105. 
376 ALVARENGA, Oneyda. Mário de Andrade, um pouco. Rio de Janeiro. José Olympio, 1974 p.4. 
377 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.12. 
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Apesar de apontar uma "timidez maravilhada" na correspondência com Mário de 

Andrade e se lamentar por, diante daquele "ser excepcional" ter se tornado uma pessoa 

"praticamente sem voz, que tinha apenas ouvidos", Oneyda Alvarenga, aos 80 anos de idade 

assume a "confiança moral e intelectual" que Mário de Andrade depositara nela. Ora, se Oneyda 

se considerava uma interlocutora "praticamente sem voz" e "sem sabor", por que ela teria 

publicado suas cartas em 1983?  

Se analisarmos a trajetória da "ex-aluna, mas sempre discípula de Mário de Andrade", 

por sua atuação na Discoteca e suas publicações como musicóloga no Brasil e no exterior, não 

nos restará dúvidas de que Oneyda esteve longe de ser a tímida aluna "aguada" e sem voz que 

vivia à sombra do professor. Desde as primeiras cartas, notamos uma poetisa e musicóloga 

bastante produtiva (poemas, artigos, monografias, concertos de discos, palestras e 

representações internacionais) e ávida em se aproximar de diferentes áreas do conhecimento 

(musicologia, antropologia, literatura, psicanálise, marxismo, etc). Se em seu discurso nas 

cartas ela se apresenta como uma pessoa "intelectualmente humilde", autora de um "livrinho" 

e um "trabalhinho sobre cateretês" e cheia de "coisinhas para perguntar", o seu legado 

intelectual revela uma pesquisadora sólida e confiante. A pesquisadora Marilda Ionta (2004) , 

irá demonstrar que, atrás de um discurso de "bela fiel, submissa e dócil temperado com fortes 

doses de desvalorização de si...sua conduta não parece comum às moças de sua idade, de sua 

classe social e de seu tempo, marcado por uma intensa ideologia da domesticidade feminina".378 

Como veremos adiante com as cartas do Caso Spivacke, se por um lado Oneyda consulta Mário 

de Andrade sobre decisões para a Discoteca, por outro ela será constantemente encorajada pelo 

poeta a agir independentemente (e o faz).   

 

Analisando a correspondência Mário-Oneyda, percebemos um amadurecimento de 

Oneyda que, a partir da amizade com Mário de Andrade, conseguiria se libertar, ainda que 

parcialmente, do que Marilda Ionta chama de uma tripla opressão: de jovem, mulher e aluna: 

 

A publicização de sua correspondência e de sua amizade com o escritor traz à 
público o esforço herculano de uma mulher que buscou se despedir do lugar 
onde estava confinada, que gritou para sair do encarceramento identitário, isto 
é, libertar-se de sua tripla opressão: de jovem, mulher e aluna. Em sua relação 
com Mário, ela invadiu o espaço público, ganhou os palcos nacionais e mesmo 

                                                
378 IONTA, Marilda. As cores da amizade: cartas de Anita Malfatti, Oneyda Alvarenga, Henriqueta Lisboa e Mário de Andrade. 2004. 
Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas. Janeiro, 2004 p.208. 
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os internacionais, um mundo para o qual, a princípio, não havia sido 
destinada.379 

 

Em 24.05.40, Mário de Andrade provoca Oneyda acusando certa "preguiça" por se 

apoiar demasiado nele ao não ter solucionado sozinha uma "questiúncula" simples sobre o envio 

de discos da Missão de Pesquisas Folclóricas ao Rio de Janeiro para o pesquisador norte-

americano Lorenzo Turner. Observando a amiga que se apoiava demasiadamente em seus 

ombros Mário a convida a caminhar com ele de mãos dadas: 

 
Sim, nós hoje vamos de mãos dadas pela vida, você já mulher feita e 
completada em seu marido, mas nada mais necessário do que, em nossas mãos 
dadas de amigos e companheiros, a persistência daquele sentido antigo em que 
no mesmo gesto, em vez de mãos dadas, havia o eu dar a mão para você se 
guiar. No luxo das nossas relações humanas há um sentido complexo, rico de 
aspectos diversos que ainda mais acaloram a nossa profunda amizade. Nem eu 
quero me despedir daquela autoridade que eu mereço ter e nos faz bem a ambos 
e traz, ao nosso grupinho, um esplêndido equilíbrio.380 

 

Apesar do convite à "equilibrada" parceria entre os amigos, Oneyda ainda resistirá a 

caminhar lado a lado e, em carta escrita em 10 de setembro de 1940, desabafa "desequilíbrio" 

"desordem interior" na posição de chefia da instituição sonhada por Mário de Andrade. 

 
A Discoteca ainda é para mim uma fonte inesgotável de desordem interior. 
Lutas e choques não faltam, e eu me deixo desequilibrar com espantosa 
facilidade (...) Confio na sua experiência, amortecedora de choques para mim 
(...) Sempre me representei a Discoteca como um bem seu; conheço seu amor 
por ela e não quero fazer nada que você não aprove ou de que não tenha 
conhecimento (...) No fundo, Mário amigo, dá tudo em covardia mesmo. 
Preciso de uma escora forte e, para seu mal, quis Deus que a escora fosse você 
[...] Juro que não haverá mais preguiça em mim. Mas preciso que você me 
ajude, me deixando choramingar de vez em quando e me dando periodicamente 
uns empurrões com boa dose de frases portuguesas. Recorrerei a você, esgotarei 
os caxinguelês, me apoiarei tão violentamente em sua mão que você acabará 
protestando contra o peso excessivo.381 

 

A correspondência trocada sobre o Caso Spivacke nos ajudará a conhecer melhor o 

sentimento de "desequilíbrio" e "desordem interior" de Oneyda Alvarenga à frente da 

Discoteca, e a resistência de Mário de Andrade que, rejeitando o papel de escora forte (ombro) 

                                                
379 IONTA, Marilda. As cores da amizade: cartas de Anita Malfatti, Oneyda Alvarenga, Henriqueta Lisboa e Mário de Andrade. 2004. 
Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas. Janeiro/2004 p.240. 
380[carta] Mário de Andrade a Oneyda Alvarenga. 24.05.40. In. ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda 
Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.255 
381 [carta] Oneyda Alvarenga para Mário de Andrade. 10.09.1940. Ibid.,p.258. 
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ou mero conselheiro, oferecia suas mãos para a mulher que havia escolhido para dirigir o 

ambicioso projeto da Discoteca Pública Municipal. 

 
De mim, vejo que só hoje poderia ser inteiramente aquela amiga que ele pedira 
aos meus vinte e três anos, e eu tinha começado a ser. Mas a minha terceira face 
ainda se envolvia em muitas obras de imaturidade. Estava emergindo, quando 
a morte rompeu o nosso convívio.382  

 

Talvez Oneyda tenha encontrado essa maturidade no final de sua vida, quando decide 

publicar a correspondência completa com Mário de Andrade em 1983. Neste momento, a 

musicóloga relê a amizade entre uma aluna de 23 anos e seu professor de 42 e percebe  nela  

um conteúdo rico que poderia interessar as futuras gerações: 
 

Faz tempo que mudei de ideia, passando a achar não só permissível mas até útil 
a publicação da sua correspondência ativa, salvo, evidentemente, o que ainda 
possa atingir terceiros ou causar confusões (...) Essa correspondência já é 
história e história interessa a várias gerações, inclusive e especialmente às bem 
jovens, que ou conhecem mal ou desconhecem completamente o seu autor. No 
meu caso, leva-me ainda a vontade de tê-las publicadas enquanto estou viva, 
para desfazer mal-entendidos, se surgirem.383 
 

Mais do que revelar o autor Mário de Andrade, seu livro de cartas é hoje o testemunho 

mais completo que se tem sobre a vida, obra e alma da poetisa e musicóloga que se tornou 

diretora de um dos mais importantes acervos de música do país. 

Se Oneyda Alvarenga não tivesse publicado a correspondência ativa de Mário de 

Andrade, possivelmente demoraríamos mais para nos interessar em procurar na Discoteca 

Pública Municipal (hoje Discoteca Oneyda Alvarenga) a coleção de discos de música folclórica 

das Américas enviados pela Biblioteca do Congresso em 1943. Os discos permaneceram 

desconhecidos do público por décadas como confirmou, em 2009, Carlos Eduardo Sampietri 

ao citar o intercâmbio de discos com a LOC em sua dissertação de mestrado, lamentando o fato 

de não ter encontrado os discos.384 

 Na correspondência publicada por Oneyda, existem 28 cartas escritas entre 1939 e 1940 

que documentam as primeiras negociações sobre o intercâmbio de discos.  Para a nossa 

felicidade, a distância geográfica entre Mário e Oneyda nos anos em que se iniciavam as 

negociações acabou produzindo valiosas fontes primárias que nos levariam finalmente ao 

                                                
382 ALVARENGA, Mário de Andrade, um pouco. Rio de Janeiro. José Olympio, 1974 p.7. 
383 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.20 
384 SAMPIETRI, Carlos Eduardo. A Discoteca Pública Municipal de São Paulo (1935-1945). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,2009. p.137. 
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encontro dos discos em 2014385. Evidentemente, o estudo do intercâmbio a partir das cartas terá 

algumas lacunas, uma vez que Mário e Oneyda tiveram oportunidades de conversar 

pessoalmente sobre o assunto nas constantes visitas do musicólogo a São Paulo.  

 

São Paulo, 30 de maio de 39 "nós somos um povo divertidíssimo..." 

O primeiro documento sobre o Caso Spivacke na correspondência Oneyda/Mário é uma 

carta de 30.05.1939 em que Oneyda relata a visita de um certo Henry McGeorge, da Biblioteca 

do Congresso à Discoteca.386 Na carta já se percebe um problema tecnológico que irá prolongar 

as negociações até o ano de 1940: a matrização dos discos387 . Como já vimos, a Discoteca não 

tinha condições técnicas nem fundos financeiros para copiar os discos ("matrizamento") e nem 

mesmo os funcionários da Discoteca e pesquisadores brasileiros podiam escutar as gravações 

recém chegadas da Missão de Pesquisas Folclóricas. Dada a fragilidade dos discos gravados em 

acetato, seria necessário produzir cópias de segurança para que não se escutasse as gravações 

diretamente do acetato original. 

 

Acaba de sair daqui o sr. Henry McGeorge, da Library of Congress. Expus o 
caso do material folclórico a ele, a impossibilidade atual de intercâmbio por 
falta de matrizamento e estudo das peças. O sr. McGeorge perguntou então se 
eu acreditava possível uma solução do problema, caso o Ministério das 
Relações Exteriores entrasse na dança. Inútil dizer que nós (o Saia, por acaso, 
também se achava presente) nos agarramos violentamente à ideia. Mário amigo, 
eu quero crer na eficácia desse remédio. É bem provável que cheguemos a esta 
conclusão ao mesmo tempo gostosíssima e desolante: vamos ter o nosso 
material estudado, por interferência dos Estados Unidos!!! Nós somos um povo 
divertidíssimo.388 

 
A conclusão "gostosíssima e desolante" de ter que compartilhar o estudo do material 

inédito com os Estados Unidos para poder preservar as gravações e torná-las acessíveis a 

pesquisadores e músicos do país, estará presente toda a correspondência que analisaremos a 

seguir.  Com o corte de verbas públicas para a preservação do material e continuidade da 

pesquisa, talvez, o interesse norte-americano poderia animar o governo brasileiro a voltar a 

investir no projeto. 

 

                                                
385 Os discos foram localizados em 2014 por Aloysio Lazzarini e Marcio Yonamine, funcionários do Centro Cultural São Paulo a partir de 
fichário catalográfico com discos indexados em uma gaveta da Discoteca intitulada "Música Estrangeira". Outro ponto que pode ter contribuído 
para a dificuldade em se encontrar os discos é o fato deste fichário pertencer à coleção da Discoteca, e não à coleção do Acervo Histórico desta, 
que contempla discos de folclore gravados e adquiridos no período abordado. Até o presente momento, as fichas não foram incluídas na Base 
Digital da coleção. 
386 Até o presente momento, não pude identificar qual atividade o sr. Henry McGeorge exercia na LOC, nem o que o teria levado a visitar a 
Discoteca no Brasil. 
387 Sobre o "problema da matrização", conferir capítulo 2. 
388 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.187. 
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São Paulo, 20 de outubro de 1939 - "eles também não tem verba!" 

Cinco meses depois, Oneyda volta a abordar a questão do convênio com a Discoteca 

norte-americana. A carta de 20.10.1939 nos faz deduzir que a discussão sobre o intercâmbio já 

estava sendo negociada, apesar da ausência de documentos disponíveis sobre o início dessas 

transações. Nela, Oneyda aborda o interesse de Harold Spivacke (chefe da Divisão de Música 

da LOC) em conhecer as músicas folclóricas recém gravadas pelo Departamento de Cultura no 

Norte e Nordeste do Brasil, e lamento o fato dos discos brasileiros ainda serem "coisa que não 

se ouve"389. Os discos da Missão de Pesquisas Folclóricas, assim como os discos de folclore da 

LOC, foram gravados em aparelho Presto Recorder em chapas de alumínio revestidas de 

acetato. Como vimos, o material, extremamente frágil e oxidável, precisaria ser copiado em 

chapas de aço (matrizado) para que o original não se perdesse e pudesse ser duplicado, antes de 

ser executado.  

Na carta, Oneyda conta que, surpreendentemente, os musicólogos da LOC também 

enfrentavam dificuldades financeiras e técnicas para copiar os "dez ou quinze mil discos de 

música folclórica americana", e por isso, inventaram uma técnica caseira para duplicar apenas 

alguns para uso em casos especiais, como conferências. A técnica consistia em colocar o disco 

original em um aparelho reprodutor de som para que um segundo gravador registrasse 

novamente a música. Havia, contudo, o inconveniente de o processo gravar também o ruído da 

agulha, comprometendo ainda mais a fidelidade do áudio. Oneyda transcreve um fragmento de 

carta enviada por Spivacke na qual o diretor da Divisão de Música da LOC explica que, apesar 

das dificuldades técnicas, o intercâmbio seria possível se ambas as instituições utilizassem o 

processo descrito e se prontificava a enviar discos virgens de 12 polegadas para a copiagem. 

Caso se interessasse pelo convênio, Oneyda deveria enviar indicações de que tipo de material 

gostaria de obter da LOC em contrapartida pela copiagem dos discos brasileiros:390  

 
(...)nós também usamos discos 'Presto' na grande maioria das nossas 
gravações. Atualmente, não permitimos que se reproduza as cópias originais, 
mas fizemos duplicatas para essa finalidade regravando algumas delas...já 
gravamos dez ou quinze mil canções folclóricas americanas em discos. Seria 
impossível fazer prensagens permanentes de todos eles. Nós planejamos fazer 
prensas para duplicar da maneira descrita em sua carta, isto é, regravando-as 

                                                
389 Em carta de 20 de outubro de 1939, Oneyda descreve o retorno da musicóloga inglesa Lisa Peppercorn-Bauer à Discoteca em busca das 
gravações da Missão e lamenta: "voltou atraída pelo material da Missão sem saber que aquilo ainda é coisa que não se ouve. Forneci-lhes 
substitutivos: os discos comerciais". Ibid., p.202.  
390 Ao transcrever este fragmento da carta de Spivacke a Mário de Andrade, Oneyda assume ter ficado com "preguiça" de copiar a carta inteira. 
Apesar da lacuna, esse documento nos fornece pistas de uma documentação que está perdida, que, caso encontrada, poderá conter mais 
informações intercâmbio de discos e seu contexto. 
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através de um fonógrafo391. Suas dúvidas sobre este último método são bem 
aceitas. Por outro lado, uma vez que temos tantos registros, não é de se esperar 
que as chamadas para qualquer registro único sejam muito boas. Além disso, 
pretendemos preparar uma cópia de reserva no momento em que fizermos a 
nossa primeira cópia, para que realmente tenhamos duas gravações de cada 
música guardadas para eventualidades. Se uma gravação se tornar muito 
popular, é claro que tentaremos fazer prensagens. Nossos problemas são 
paralelos entre si em outro ponto que não está na falta de recursos para fazer 
tudo isso. Não temos pessoal suficiente nem o aparato necessário com o qual 
poderíamos satisfazer a demanda pública por duplicatas de nossos registros. 
No momento, eles não estão disponíveis para o público. Somente em casos 
especiais nós preparamos duplicatas para acadêmicos ou outras instituições. 
Até conseguirmos os fundos necessários, porém, temos a sorte de poder usar 
aparelhos de gravação pertencentes a outro departamento do governo aqui em 
Washington. Desta forma, poderíamos realizar as propostas de intercâmbio 
com você. Eu suponho que você também possa fazer re-gravações em acetato 
agora. Se desejar prosseguir com o intercâmbio nesta base, por favor, deixe-
me saber quantos discos de 12 polegadas você deseja e que tipo de material 
você deseja incluir nelas (...)392  

 
Ao final da carta, Oneyda pede que Mário faça as indicações dos discos norte 

americanos que deveriam ser escolhidos para o intercâmbio "é clarissimo que, caso a troca 

possa se realizar, a indicação do material de vir de você. Vou ver se arranjo antes com ele a 

indicação do que a Library of Congress possui". 

Oneyda Alvarenga irá enviar a Harold Spivacke uma carta com esclarecimentos sobre 

o intercâmbio revisada por Mário de Andrade393. No documento, Oneyda comunica o interesse 

pelo convênio e já no primeiro tópico da carta, comenta a ausência de discos virgens de 

qualidade para a copiagem dos discos em acetato. Nos cabe lembrar que naquele período os 

discos  Presto em base de alumínio eram importados dos Estados Unidos e tinham um alto custo 

para o Departamento de Cultura.  

 
Prezado Dr. Spivacke, 
Tenho grato prazer de comunicar a V.S. que consegui autorização para 
troca de material folclórico entre a Discoteca Municipal de São Paulo 
e a Library of Congress. Sendo [ilegível] o nosso intercâmbio já uma 
realidade, entremos em conversações mais práticas e estabeleçamos 
bem as bases dêle: 

 
a) O nosso stock de discos-virgens "Presto" não é muito grande e 

engloba chapas de vários tamanhos. Acontece que muitos 
desses discos-virgens vieram já defeituosos da fábrica, o que 
impede a utilização integral dêles: uns só podem ser 
registrados em uma face, outros precisarão ter, entre os 

                                                
391  Em inglês, o termo fonógrafo não se refere necessariamente ao aparelho de gravação portátil em cilindros como o fonógrafo de Edison. 
Dado o ano em que é trocada a carta, acredita-se que se tratava do próprio aparelho de gravação e reprodução de discos planos, o Presto 
recorder. 
392 [carta] SPIVACKE, Harold para Oneyda Alvarenga. ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda 
Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.204.Tradução minha. 
393 Arquivo IEB - USP, Fundo Mário de Andrade, código de referência:  MA-C-CT3. Ver documento completo em ANEXO III. 
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diferentes fonogramas, faixas relativamente largas em claro. 
Desejo, pois, saber si V.S. quer receber os registros nestes 
discos imperfeitos ou prefere enviar novos394.  

 
O tópico sobre a copiagem dos discos emenda um comentário sobre a intenção de trocar 

discos com finalidades exclusivas de pesquisa. A venda ou troca destes ficaria proibida: 

 
Fica entendido sempre que a Division of Music, da Library of 
Congress poderá, para exclusivo estudo seu, re-registrar as 
peças enviadas, sem de forma alguma fazer dos nossos 
documentos objeto de venda ou troca com particulares e 
quaisquer instituições. 
 

No segundo tópico da carta, Oneyda irá fazer um breve resumo do material fonográfico 

da DPM disponível para o intercâmbio e pede para que Spivacke sinalize o tipo de gravação de 

seu interesse. Nota-se que os registros de congadas e festas de reis realizados em São Paulo no 

período anterior à Missão de Pesquisas Folclóricas não são citados (embora alguns deles tenham 

entrado na troca de discos): 

 
A Discoteca possui mais ou menos 1.500 fonogramas (200 
discos) de música popular registrada no Norte do Brasil, de 
Pernambuco a Pará. Esses fonogramas contêm música de 
feitiçaria afro brasileira, danças rurais, bailados tradicionais 
com entrecho dramático, música instrumental, cantos de 
trabalho, cantos de pedintes, canções, brinquedos infantis. 
Desejaria saber si lhe interessa toda a coleção de fonogramas 
ou quais os tipos, ou si apenas documentação caracterizadora 
de todos os tipos. 

 
 

No terceiro item da carta, Oneyda indica as "bases" do convênio mostrando-se 

interessada em promover uma troca justa de documentos sonoros. A pesquisadora fornece 

indicações precisas sobre como cada "documento", no caso fonograma, estava distribuído nos 

discos de acetato. Como confirma Corine Pernet (2014), o caso do intercâmbio com a DMP, 

diferentemente de outras instituições que doaram cópias de suas gravações de música folclórica  

para a LOC, será  um dos primeiros em que se propõe uma troca igualitária na base da permuta, 

em que as duas instituições estariam sendo beneficiadas com a aquisição de fonogramas. De 

acordo com  Pernet, em 1941, Carlos Vega, especialista em folclore argentino, também se 

recusaria a simplesmente doar cópias de seu arquivo indicando que "estaria interessado em uma 

oferta por parte da Divisão de Música da Biblioteca do Congresso, para a duplicação de suas 

                                                
394 Ibid. 
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gravações"395. Sobre a "troca igualitária", o musicólogo Pedro Aragão (2015) também observa 

"um 'movimento inverso' de influências na política de “boa-vizinhança” entre Estados Unidos 

e Brasil"396. Mais do que fornecedora de material para a instituição norte-americana, a 

Discoteca Pública Municipal também quer ser abastecida de gravações. 

 
c) (...) A troca será feita na base de unidade-fonograma, isto é, 
documento por documento (...) 

 
d) Caso V.S. julgue necessário, estou pronta a lhe enviar uma relação 
de todas as peças que temos, organizando-a por gêneros ou tipos397. 
Peço-lhe, se possível, enviar na resposta a esta, uma lista idêntica do 
que a Division of Music possui como material trocável pelo nosso, para 
que possamos fazer a escolha do que precisamos. 

 
 

Na proposta, Oneyda Alvarenga sinaliza que a Discoteca também dispunha de fotos e 

filmes que poderiam entrar no intercâmbio. A carta nos dá pistas de que o artigo "Cateretês do 

Sul de Minas Gerais" de sua autoria já havia repercutido entre os folcloristas dos Estados 

Unidos: 
Como V.S. constatou pelo meu trabalinho sobre cateretês, a Discoteca 
possui uma pequena coleção de filmes. Conta, além do mais, com uma 
razoável coleção de fotografias e aproximadamente 600 peças 
populares de museu. Todo esse material constitui a documentação 
subsidiária dos nossos fonogramas. Caso a Division of Music, da 
Library of Congress, se interesse, podemos tirar cópias dos filmes e 
fotografias, bem como fotografar os objetos de museu, mediante 
pagamento do custo do material fotográfico a ser empregado e das 
despesas de remessa. 

 
Como veremos adiante, a documentação fotográfica e fílmica da DPM também integrará 

o material copiado para a LOC. Entre os filmes listados por Oneyda, Mário de Andrade faz uma 

anotação à caneta discernindo o material etnográfico (documentação sobre culturas indígenas) 

do material folclórico398. Deste material, a instituição norte americana ficará apenas com o que 

se refere ao folclórico, num movimento oposto ao do Arquivo de Berlim, que buscava 

documentação de tradições indígenas brasileiras, como vimos anteriormente. 

 

                                                
395 PERNET, Corinne A. Pela cultura genuína das Américas. Folclore musical e política cultural do Pan-Americanismo, 1933-1950. 
Revista Brasileira de Música, vol. 27, n.1, p.17-49. Junho, 2014. p.39. 
396 ARAGÃO, Pedro de Moura. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e os estudos de folclore no Brasil: uma análise de sua trajetória na Escola 
Nacional de Música na Escola de Música (1932-1947). Dissertação Mestrado do Programa de Pós Graduação em Música – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005 p.90. 
397 Conferir relação enviada à LOC em ANEXO V. 
398 Relação completa de filmes descritos na carta, ver ANEXO III. 
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A carta se encerra com Oneyda reforçando que o material trocado não deveria ser 

utilizado em publicações e que quando utilizado por pesquisadores, deveria ser devidamente 

citado: 

f) A Library of Congress terá direito de estudar e citar excertos tirados do 
material que a Discoteca lhe enviar, desde que indique a sua proveniência, 
cabendo-nos idênticos direitos e deveres em relação ao material trocado. Caso 
V. S. deseje fazer proposta para uma publicação de todo o material enviado, 
poderemos estudar com a devida consideração os termos dela. 
Esperando sua resposta, aqui lhe deixo meus protestos de admiração e Cordiais 
Saudações 

 
 

Rio, 27 de outubro de 1939 - "as mulheres do Departamento" 

 

Em resposta a Oneyda, Mário de Andrade acha "topável" o processo de duplicação 

proposto por Spivacke, mas considera "difícil eu escolher peça por peça na troca com o 

Spivacke, si se realizar. Não conheço tudo. Em todo caso, ajudarei também vindo a discografia 

dele".  

Nesta mesma carta, Mário de Andrade orienta a Diretora da Discoteca sobre como ela 

deverá abordar Francisco Pati, diretor do Departamento de Cultura, sobre as conveniências do 

acordo. 

Mas seja suave e delicada com o Pati. Sei que ele se irrita um bocado com as 
"mulheres" do Departamento porque são muito "francas" e "exigentes". Faça o 
processo, protocole ele, mas vá pessoalmente conversar e explicar 'com prazer 
e alegria' como diz lá o povo.399  

 

Enquanto diretor do Departamento, Mário de Andrade teria nomeado três mulheres a 

cargos de chefia. De acordo com Oneyda Alvarenga, além dela estavam Maria Aparecida 

Duarte, chefe da seção de Parques Infantis e Lenira Fraccarolli, chefe da Biblioteca Infantil. 

Sem saber como era a relação de Lenira e Maria Aparecida com Pati, me pergunto: Por que Pati 

se irritaria com a franqueza e exigência das "mulheres do Departamento"? O que Mário de 

Andrade esperava ao sugerir a Oneyda uma abordagem suave, delicada, com prazer e alegria? 

Será que, sem a orientação do professor, ela tomaria um posicionamento diferente, agressivo e 

sem alegria, ao propor um convênio internacional ao chefe de seu Departamento? A partir 

dessas orientações, podemos perceber um correspondente que, mesmo afastado do 

Departamento, ainda estava conectado e ativo no projeto da Discoteca, participando das 

                                                
399

 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.205 
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decisões, ações e até da elaboração de processos, como um diretor invisível que conduzia 

Oneyda nas negociações. Além de orientá-la sobre decisões pontuais e em questões intelectuais, 

Mário nos deixa escapar um importante documento sobre desigualdade de gênero naquele 

ambiente profissional, em que Mário-homem ensinava para uma "mulher do Departamento" 

como ela deveria lidar com homens na política. Ele, curiosamente, sugere que, “franqueza e 

rigidez” eram vistos como comportamentos irritantes em mulheres, enquanto “prazer e alegria” 

poderiam abrir portas com o prefeito. Será que as mesmas recomendações seriam feitas se a 

diretora da Discoteca fosse um homem? 

 

Rio, 12 de abril de 1940 - "do Mártir da Cultura  para o Pescador de Weekends..." 

 

Em abril de 1940, Oneyda Alvarenga recebe uma carta400 de Harold Spivacke em que o 

chefe da Divisão de Música da LOC aceita todas as condições propostas por ela com exceção 

de uma. Entre os interesses da LOC, a instituição norte-americana desejava poder divulgar o 

material trocado também para universidades e especialistas americanos. Anexando a carta de 

Spivacke em correspondência a Mário de Andrade, Oneyda afirma que acha "topável" que a 

LOC venda cópias a universidades e especialistas. 

 
Visto que venda será feita apenas a institutos de cultura. E já que nós não temos 
meios de estudar o material, vamos entregá-lo a quem possa torná-lo útil, e 
sejamos - como o Saia acaba de me dizer ao telefone - mártires da cultura 401 

 

Ao ler a passagem da carta em que Spivacke cita a possível comercialização dos discos 

brasileiros com a intenção de disseminar o material o máximo possível ao público geral, 

universidades, bibliotecas (libraries) e indivíduos", Mário, em dúvida sobre significado da 

palavra libraries (que em inglês significa biblioteca, e não livrarias), considera a proposta 

absurda:  
Caso Spivacke. Acho que você não entendeu bem o item a) da resposta dele. 
Não só ele quer vender e distribuir cópias dos discos para instituições culturais, 
mas divulgá-los o mais possível, até para indivíduos avulsos. Veja - to 
disseminate our material as much as possible so that the general public...etc...e 
ainda: universities, libraries and individuals will be...- que livrarias são essas? 
Serão comerciais? De compra e venda? E indivíduos quaisquer, amadores 
quaisquer? E disseminar pro público geral significa também irradiações? Veja 
a incongruência: um amador ianque ou turco comprará essas peças inéditas 
brasileiras na A .do Norte, e aqui ninguém as pode adquirir! Eu não as posso 
ter no Brasil, e um não folclorista, pescador de week-ends, funcionário 

                                                
400 Carta não localizada no Arquivo Histórico da Discoteca. 
401 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.221. 
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matemático ou fisiologista os terá não para estudo mas pra divertir 
americaninhas que passem o domingo com ele na casa de campo! É absurdo. A 
não ser que o Prefeito autorize você a vender cópias do seu material a nós, 
brasileiros, acho insustentável essa concessão. Não acho porém, a troca, venda, 
ou até distribuição gratuita a instituições culturais de qualquer espécie.402 

 

Nesta passagem, percebemos os objetivos científicos do projeto fonográfico de Mário 

de Andrade para a Discoteca. Da maneira como foi concebida, a Missão de Pesquisas 

Folclóricas não deveria ser abordada como música comercial para entretenimento, mas sim 

como um instrumento de um amplo projeto de construção de identidade nacional e renovação 

artística a partir do estudo e preservação das tradições populares. Desapontado com o fato de 

pesquisadores brasileiros não terem acesso às gravações da Missão devido às questões 

tecnológicas e financeiras citadas anteriormente, Mário de Andrade não suporta a ideia de que 

seus discos sirvam de entretenimento para "americaninhas", "pescadores de weekends", 

"amador yankee", entregando na carta sua percepção sobre a "american way of life" que vinha 

sendo difundida para a América Latina através da Política de Boa Vizinhança. 

No final desta mesma carta, Mário sugere que Oneyda pergunte a Spivacke sobre o que 

eles teriam de "negros da África; de Portugal; de Cuba, de ameríndios; e de negros africanos de 

origem, já nos Estados Unidos" demonstrando pela primeira vez um interesse no conteúdo 

musical da contrapartida do intercâmbio. Porém, sempre devolvendo (ou dividindo?) para 

Oneyda a palavra final: "não acha que por aí se deverá fixar nossa primeira escolha?"  Dentre 

os mais de 15.000 fonogramas de música folclórica disponíveis no acervo da LOC, Mário de 

Andrade filtra a música dos negros e ameríndios nos EUA. A escolha evidencia uma vontade 

de adquirir material científico que permitisse responder a questões sobre a identidade musical 

brasileira (ameríndios, africanos). 

Concluindo a carta, o musicólogo comemora a superioridade da Discoteca em relação à 

Divisão de Música da LOC, pelo fato da última não possuir fotos, filmes, instrumentos e toda 

a documentação musical anexa "Prova que a nossa Discoteca foi mais cientificamente 

concebida e organizada que a dele... Viva nós, minha cara!". A metodologia de coleta 

etnográfica da Discoteca Pública Musical, fortemente influenciada pelo pensamento de Dina 

Lévi Strauss no curso ministrado no Departamento (fichas, filmes e fotos acompanhando as 

gravações), situou a instituição paulistana em posição de destaque no cenário mundial da coleta 

e preservação de gravações folclóricas. 

 

                                                
402 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.222. 
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São Paulo, 30 de abril de 1940 - "palavratório inútil, vivas incríveis" 

 

Oneyda Alvarenga tenta tranquilizar Mário em relação à comercialização dos discos ao 

público norte-americano: 

  
Caso Spivacke. Me parece que o "público em geral" da carta não se refere a 
pescadores de week-end, como diz você. Primeiro, porque vem logo após a 
especificação de "universidades, bibliotecas e indivíduos". (Você confundiu 
libraries com livrarias; livraria em inglês é "bookselling".  

 
 

Mas apesar de firmar as prerrogativas do acordo que garantiriam que os discos 

brasileiros seriam utilizados nos EUA apenas com finalidades científicas, Oneyda encerra a 

carta a Mário lamentando que a troca permanecia injusta. Apesar do intercâmbio prever 

idênticas condições às duas instituições, e a Discoteca Pública parecer estar  "bem mais 

organizada" que a divisão de música da LOC, havia uma injustiça, ou desproporcionalidade: 

pesquisadores brasileiros continuarem sem a possibilidade de escutar (e estudar) seus próprios 

discos. Oneyda e Mário seguiriam como "Mártires da Cultura", como previa Luiz Saia, citado 

na carta anterior. 
 

Bem, tudo isso é palavratório inútil, porque você tem razão. Mesmo 
considerando que a divulgação nos Estados Unidos será feita entre 
organizações culturais, ainda assim isso será injusto. Quanto ao nosso serviço 
bem mais organizado foi também um motivo enorme de alegria para mim. Eu 
também já tinha gritado uma porção de vivas incríveis.403  

 

 
 
Rio, 3 de maio de 1940 (três da manhã) - "escutar a coisa a la gordasa" 

 

O problema dos discos mudos, dado a impossibilidade de músicos e pesquisadores 

brasileiros terem a acesso a eles sem danificar o material, irá permear todas as discussões sobre 

o intercâmbio até Mário de Andrade sugerir um caminho em que a parceria poderia realmente 

ser útil ao projeto fonográfico da Discoteca. Após rejeitar a possibilidade da venda de discos 

nos EUA, Mário de Andrade pondera, e lhe sorri a ideia da comercialização de discos. Na 

madrugada de 3 de maio, escreve para Oneyda perguntando sobre questões técnicas em torno 

                                                
403 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.226. 
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das regravações e lança um plano para que pesquisadores como ele também pudessem escutar 

a coisa "a la gordasa": 

 

Aliás não estou entendendo bem este caso de regravações: O que se deve fazer 
é uma execução única de nossas gravações para regravação. O que eu me 
pergunto é si dessa execução única será possível fazer várias, uma, duas, três, 
regravações simultâneas, ou si da regravação única, obtida da execução única, 
é que você pretende fazer regravações consecutivas. Me ensine isso que não 
entendo bem. Em qualquer caso, aliás está me sorrindo a possibilidade de venda 
dos discos a instituições e personalidades DE RENOME NO MUNDO 
CIENTÍFICO NACIONAL (eu, por exemplo…), que assim a gente escutava a 
coisa a la gordasa. Quem sabe si uma consulta ao Prefeito, ele que gosta tanto 
de dinheiro, surtia efeito404.  

 

Nas cartas que se seguem, Oneyda Alvarenga tenta explicar as dificuldades técnicas 

para as regravações e os riscos que a comercialização de discos a pesquisadores do território 

nacional (por exemplo, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que já manifestava interesse em obter 

cópias para a Escola Nacional de Música). De acordo a resposta de Oneyda escrita no dia 4 de 

junho de 1940, haviam três grandes questões que impediriam a ideia:  a ausência de discos 

virgens "presto" para a copiagem, a falta de recursos para importá-los e a necessidade urgente 

da discoteca fazer cópias de segurança para si, para preservar os discos originais. Oneyda 

propõe um caminho: 
Só existe uma solução, me parece: cobrar da Escola Nacional de Música o 
dobro do preço de custo de cada disco virgem mais os 15% para despesas de 
importação, o que nos permitirá fazer, para nós, a cópia indispensável. E esse 
negócio não é injusto nem desonesto, porque, para a gravação dos nossos 
discos, se gastou 60:000 $ e, em consequência, eles valem mais do que o preço 
do material bruto, mesmo que não se leve em conta a importância 
documentária. Demais, a Discoteca não irá receber, como no caso da Library 
of Congress, nenhum documento em troca dos dela. Se, mesmo trocando, a 
Library vai dar os discos virgens para a gravação, é justo que a Escola Nacional 
de Música dê os seus discos e pague qualquer coisa que compense, de alguma 
forma, a inexistência de material trocável pelo nosso405. 

 

Em carta assinada em 9 de maio, Mário de Andrade explica que  propôs venda de discos 

para Escola de Nacional de Música porque... 

 
...preocupado com o problema da Norteamérica e dos nossos discos distribuídos 
pelas entidades culturais ianques é que avisei por igualitarismo o Luis Heitor 
da possível possibilidade dele obter discos copiados também (...) ora, minha 
sempre ingênua e sempre querida amiga, aproveitaremos (não é possível?) tem 
que ser possível… essa primeira audição dos discos do Spivacke para gravar 

                                                
404 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.227 
405 Ibid., p.228. 
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em nosso discos virgens (mesmo nos estragados) uma cópia de tudo para 
nós...você poderá pedir a esta (Escola de Música) um bom número de discos 
sobressalentes, uns 25 por exemplo, em que faremos o resto, si o que tivermos 
não chegar, da nossa cópia...E com elegância e sinceridade roubaremos alguns 
discos do Spivacke e da Escola, alegando estrago duns na viagem, gravações 
de cópia nossa ficadas imperfeitas, e outras subtilezas da invenção mineira. 
Naturalizemo-nos mineiros minha fluida poetisa! eis um novo mote da 
felicidade!406   

 

Aqui, me arriscaria a observar um ponto de resistência no fluxo das correspondências. 

Ao brincar com a "mineirice" da musicóloga varginense, provocando sua "meiguice" e 

"ingenuidade", Mário de Andrade propõe uma nova parceria com a Escola Nacional de Música 

e ainda sugere que Oneyda minta sobre discos extraviados da LOC e da Escola de Música para 

que a Discoteca pudesse obter discos virgens sobressalentes para benefício próprio (roubar 

elegantemente discos virgens para salvaguardar os seus originais). Apoiada em seu 

conhecimento técnico sobre questões da fonografia, em 17.5.1940 Oneyda irá negar a proposta 

do amigo mestre, definindo ela mesma o que será prioridade para a Discoteca. Em nenhum 

momento da carta Oneyda menciona a ideia de "roubar discos". 

 
Em resumo: praticamente não dispomos de discos-virgens para as nossas 
cópias, nem há dinheiro para comprá-los. Precisamos de mais ou menos 
duzentos - 198 creio que é o número registrado no Nordeste-, e cada um custa 
a bagatela de 2 ou 3 dólares, fora o frete. Como já nos comprometemos com o 
Spivacke e a coisa vai nos render também bons documentos, acho que se deve 
fazer de qualquer jeito a cópia para ele, mesmo sem se deixar uma para nós que 
permita tiragens posteriores e estudos. Mas como da Escola Nacional de Música 
não nos virá nada, eles que escolham: ou fornecem o material para a gravação 
e pagam em discos os documentos que vão receber, ou então desistam da ideia 
de tê-los.407  

 

Rio, 26 de dezembro de 1940 "a discoteca não me interessa". 

 Quando Harold Spivacke finalmente envia a listagem408 de gravações presentes no 

arquivo da LOC para Oneyda escolher quais gostaria de obter na troca de discos folclóricos, a 

musicóloga escreve para Mário pedindo indicações (14.12.1940): 

 
Passo-lhe a cópia da carta do sr. Alan Lomax, que tem título bonito: Assistant 
in Charge Archive of American Folk Song. Me ajude a escolher o que nos 
convém, porque a seleção está me parecendo meio complicada. Só de negros 
do Haiti ele tem lá mais discos do que há em nossa coleção! dispomos de 200 
para a troca. Valerá a pena pedir número equivalente só do Haiti, ou escolher 
também entre as classes que marquei ou outras que você julgar de interesse? É 

                                                
406 ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.229 
407 Ibid.,230. 
408 Não foi possível localizar a listagem comentada por Oneyda Alvarenga nos arquivos da Discoteca e do IEB.  
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um buraco, pois que tudo me parece importante. Entretanto, estou inclinada em 
ficar com uma bela coleção haitiana, do que termos amostras de tudo. Ou será 
preferível ficarmos com 100 haitianos, dividindo os 100 restantes pelos outros 
tipos?409 

 

Após o natal de 1940, um pouco antes de voltar a viver em São Paulo, Mário, em uma de suas 

"crises de desespero, de consciência de inutilidade, de pressa de viver o que não estou 

vivendo...coisa cruel, irrespirável e insuportável..." confessa ter esquecido completamente de 

respondê-la: 
Tinha me esquecido completamente dela [carta de Oneyda], do assunto, de 
discos, da construção da vida, qualquer vida, minha como dos outros... tenho 
medo de tudo, só fico sossegado quando me fecho em casa escondido. Por 
favor, trabalhe sozinha mais uns tempos, a Discoteca não me interessa, nem a 
escolha dos discos, nem os discos de alumínio, nem a vitória da 
Inglaterra...Tenho muita pena de mim.410 

 

Está é a última carta publicada da correspondência Mário-Oneyda em que se aborda o 

Caso Spivacke. Depois dela, Mário de Andrade teria voltado a São Paulo, e na ausência de mais 

cartas, perdemos a oportunidades de espiar pela fresta da janela a dupla conversar sobre o 

intercâmbio de discos e angústias pessoais. Esta carta, porém, apresenta-se como um marco no 

carteamento pelo fato do mestre-professor se apresentar em carne viva à aluna-amiga. Agora, 

na escrita de si mesmo, Mário, o encorajador, está "com medo de tudo", e não pode mais se 

interessar pela questão dos discos, nem mais pela Guerra. Nesta última carta, Mário de Andrade 

assume um discurso bastante semelhante às inúmeras cartas em que Oneyda se apresentava em 

carne viva ao professor, escancarando suas angústias, medos e um constante desejo de 

abandonar a Discoteca. É após a virada do ano que, aparentemente sem poder contar com os 

aconselhamentos do amigo, Oneyda assumirá as decisões e negociações com a instituição norte-

americana.  

 

5.2. O intercâmbio na correspondência entre Oneyda Alvarenga e Harold Spivacke (de 
1941 a 1943)  
 

Como citamos anteriormente, não foi possível localizar na documentação do Acervo 

Histórico da Discoteca Pública Municipal nenhum material específico referente às negociações 

entre DPM e LOC, como por exemplo a correspondência trocada com Alan Lomax e Harold 

Spivacke. Para o nosso alívio, o American Folklife Center da Biblioteca do Congresso em 

                                                
409  ALVARENGA, Oneyda; ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade-Oneyda Alvarenga: Cartas. São Paulo: Duas Cidades, 1983 p.302.  
410  Ibid., p.303. 
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Washington preservou uma pasta com ofícios e rascunhos de cartas enviadas ao Brasil, que nos 

dão pistas sobre o andamento das negociações.411 

As dificuldades técnicas para a copiagem e o envio do material, a falta de recursos 

financeiros e uma notável resistência da parte de Oneyda Alvarenga e de Mário de Andrade, 

prolongaram as negociações durante três anos, até que o convênio fosse finalmente aprovado 

em 5 de março de 1941. Como vimos no capítulo anterior, a partir de 1941 a LOC irá se engajar 

na ampliação de seu arquivo de música folclórica, recebendo recursos financeiros para a criação 

de um laboratório de copiagem de discos (Recording Laboratory) e para promover parcerias 

com pesquisadores e coleções de outros países da América. 

Realizado com fundos do Departamento do Estado ("Working Fund, Library of 

Congress - Emergency coordination between American Republics, War 1940-1942 - 

appropriation 030/25994/002), o convênio entre as discotecas deveria custar para o governo 

dos Estados Unidos $1200,00, incluindo cópias de filmes e fotografias do museu da Discoteca 

($465,00), duplicação de discos folclóricos da LOC para envio ao Brasil ($350,00), 200 discos 

virgens para envio à DPM para copiagem dos brasileiros ($250,00), agulhas de corte para a 

copiagem dos discos brasileiros ($30) e custos de envio, telegramas e outros ($105,00). 412 

A pesquisadora Maria de Fátima Tacuchian (1998) menciona brevemente o caso do 

intercâmbio de discos com a Discoteca Pública Municipal ao estudar alocação de verbas de $ 

100.000 do Departamento do Estado e do Office of the Coordinator of Inter-American Affairs 

(OCIAA) para o campo da música, no ano fiscal de 1941-1942. De acordo com a pesquisadora, 

Nelson Rockefeller teria aprovado esse recurso para projetos relativos a pesquisa de campo na 

área de educação musical, intercâmbio com a discoteca pública de São Paulo, organização de 

uma bibliografia de livros de música e material de referência, pesquisa de campo sobre o 

carnaval no Brasil e outros países na América Latina, turnês de companhias de balé, coral e 

quinteto de sopros, visita do compositor chileno Domingos Santa Cruz aos Estados Unidos para 

concertos e conferências, programa de intercâmbio de estudantes, etc413.  

 Para termos uma noção sobre o custo desta empreitada em relação a outras atividades 

de intercâmbio promovidas no mesmo contexto, o orçamento reproduzido por Annegret Fauser 

em "Sound of War, Music in the United States during the Second World War" nos dá algumas 

pistas. O intercâmbio entre arquivos sonoros foi um investimento relativamente barato frente 

                                                
411 Library of Congress. American Folklife Center. The Discoteca Pública Municipal de São Paulo Collection. AFC 1943/001. Folder 2. 
Correspondence. 
412 Memorandum from Gilbert Chase to Dr. Harold Spivacke,11 de maio de 1942. The Discoteca Pública Municipal de São Paulo Collection. 
AFC 1943/001. Folder 2. Correspondence. Library of Congress. American Folklife Center.  
413 TACUCHIAN, Maria de Fátima Granja. Panamericanismo, propaganda e música erudita: Estados Unidos e Brasil (1939-1948). Tese 
de Doutorado em História. Universidade de São Paulo: FFLCH, 1998, 2V. p.90. 
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aos $3.200,00 investidos na pesquisa de Gilbert Chase sobre o carnaval no Brasil, ou os 

$1.000,00 para a compra de 200 exemplares do vol.5 do Boletín Latinoamericano de Música, 

ou aos $2.500,00 investidos no tour de palestras e concertos de Domingos Santa Cruz nos 

Estados Unidos.414 

O convênio entre DPM e LOC foi finalmente concluído em 1943 e, de acordo com o 

catálogo online da Biblioteca do Congresso415, o acervo norte-americano recebeu 189 discos de 

10' e 12' polegadas em base de alumínio com cópias das gravações realizadas no Maranhão, 

Pará, Paraíba, Pernambuco e São Paulo (AFS 7399-AFS 7597), 359 fotografias em branco e 

preto documentando o trabalho em campo e as gravações realizadas (Álbuns 1-2), 259 

fotografias em preto e branco com objetos do museu etnográfico da Discoteca, incluindo 

instrumentos musicais e vestimentas (Albuns 2-3), e um 14 filmes silenciosos (16mm) com 

gravações realizadas Missão de Pesquisas Folclóricas, especialmente na Paraíba (FCA 8123). 

Embora não conste no catálogo online, também foram enviadas à LOC cópias das fichas 

referentes a cada fonograma preparadas por Oneyda Alvarenga e listagens identificando as 

gravações, seus informantes e explicações sobre gêneros musicais correspondentes416.   

Em contrapartida, a Divisão de Música da Library of Congress teria enviado 185 discos 

virgens de acetato em base de alumínio para a copiagem dos fonogramas brasileiros, agulhas 

de corte e 200 discos de acetato em base de vidro com registros de música folclórica registradas 

nos Estados Unidos e no Haiti. 

A primeira etapa da troca deveria iniciar ainda em 1941 com o envio para o Brasil de 

185 discos virgens de acetato para a copiagem dos fonogramas da Discoteca. Mas, por duas 

razões, os discos só chegariam ao Brasil em março de 1942. Além de um atraso na liberação 

dos recursos para o envio dos discos, Spivacke revela, em carta a Oneyda Alvarenga, que havia 

encontrado dificuldades em obter discos virgens em base de alumínio. Em tempos em que a 

demanda por alumínio aumentava com a guerra, os discos instantâneos passaram a ser 

produzidos em base de vidro com uma qualidade de som inferior: 

 

Se provou impossível obter discos virgens em base de alumínio. Todos os 
discos de acetato nesse país agora estão sendo feitos em base de vidro, e estão 
se provando bastante insatisfatórios. Apenas recentemente, nós descobrimos 

                                                
414 1941-1942. Budget Allocation to Pan American Music Activities, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, approved by the 
Advisory Committee on Music to the Department of State. Inn: FAUSER, Annegret. Sounds of War: Music in the United States during 
World War II. Oxford University Press, 2013 p.98. 
415 Discoteca Pública Municipal de São Paulo Collection, 1937-1943. Disponível em  <http://hdl.loc.gov/loc.afc/eadafc.af015002 > Acesso em 
26 de julho de 2019> 
416 Discoteca lists and descriptions [pasta 3]. The Discoteca Pública Municipal Collection. AFC 1943/001. In: Guides to the collections in the 
Archive of Folk Culture. American Folklife Center. Library of Congress, Washington DC, 1995. 
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uma pequena coleção de discos com base de alumínio, que reservamos para o 
nosso projeto de cooperação417. 

  

Como vimos anteriormente, frente a um giganteco arquivo de música folclórica das 

Américas, Harold Spivacke sugere que Oneyda Alvarenga indique o tipo de música que gostaria 

de adquirir. Com orientação de Mário de Andrade, a DMP centralizará seu interesse em música 

afro-americana. 

Em carta de 26.01.1942, Alan Lomax escreve a Spivacke entusiasmado com a 

possibilidade de fornecer arquivos de sua coleção para a instituição brasileira sugerindo 

algumas gravações que poderiam despertar o interesse da DPM. Além de listar canções 

interpretadas em português e espanhol gravadas nos Estados Unidos, Lomax supõe que Oneyda 

Alvarenga também pudesse se interessar por certas canções religiosas do sudeste  gravadas em 

missões pela velha Califórnia, do Colorado e no Texas. Lomax ainda resume dois grandes 

conjuntos de gravações que poderiam interessar: as gravações do Haiti, e uma série de baladas 

cantadas por "grupos minoritários" da zona rural das culturas inglesa, escocesa, sérvia, 

irlandesa, finlandesa, francesa e armênia. O folclorista também indica cantos de trabalho de 

mineiros, e as famosas "railroad songs" compostas por homens negros importantes e gravadas 

por nomes como John Henry, Boll Weevil, Po' Laz'us, Stagolee, Franky and Jhonny e Casey 

Jones. Encerrando o memorando, Lomax ainda indica gravações recentes realizadas em 

Trinidad, Guiana Inglesa e Peru, que também poderiam ser úteis à coleção de São Paulo418. 

Em 5.2.1942, Spivacke enviará as sugestões de Alan Lomax a Oneyda Alvarenga 

pedindo para que ela liste o que for de seu interesse e indique a quantidade de discos a serem 

trocados. Spivacke irá encerrar a carta contextualizando a troca de discos dentro de um 

programa político de aproximação de países vizinhos por meio da música: 

 
Podemos esperar por uma relação ainda mais ampla entre nossas respectivas 
instituições, em vista do programa ampliado de intercâmbio musical entre as 
repúblicas americanas, e confio no fortalecimento mútuo de nossas coleções 
em muitos campos419. 
 

Em 3.03.42, Oneyda responde Spivacke confirmando o recebimento de 200 discos 

virgens de 12 polegadas e início da copiagem dos fonogramas de música brasileira. Nesta carta, 

Oneyda irá indicar o material que gostaria de receber de volta anexando uma lista com 18 

                                                
417 Carta de Harold Spivacke para Oneyda Alvarenga. 2 de dezembro de 1941. In: The Discoteca Pública Municipal Collection. AFC 1943/001. 
Correspondence [pasta 2]. American Folklife Center. Library of Congress, Washington DC. Tradução minha. 
418 Memorandum from Archive of American Folk Song to Music Division. 26 de janeiro de 1942. In: The Discoteca Pública Municipal 
Collection. AFC 1943/001. Correspondence [pasta 2]. Tradução minha. 
419 Carta de Harold Spivacke para Oneyda Alvarenga. 5 de fevereiro de 1942. In: The Discoteca Pública Municipal Collection. American 
Folklife Center. Library of Congress, Washington DC. AFC 1943/001. Correspondence [pasta 2]. Tradução minha. 
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gravações de crianças cantando em espanhol (registrados no Texas, Califórnia e Flórida) e 12 

canções portuguesas registradas em Oakland e Richmond, na Califórnia. Sobre as gravações do 

Haiti, solicita que sejam selecionadas "a gosto" (according to your judgment)420.  

Um mês depois, em 8.04.42, Oneyda solicita o envio de mais 18 discos virgens, 

alegando que "muitos vieram danificados e as cópias ficaram ruims".  

Spivacke envia mais 25 discos virgens à Discoteca Pública Municipal e se desculpa por 

não poder enviar cartões (fichas) descritivas do material folclórico da LOC (estariam muito 

ocupados, mas enviariam futuramente421). Preocupado com o fim do ano fiscal em 30 de junho, 

Spivacke insiste para que Oneyda envie imediatamente as fotografias mesmo que incompletas. 

Na mesma carta, ele confirma que o custo das cópias dos 4 filmes, 14 filmes 16 mm, filmes e 

fotos relacionadas aos discos seria de Rs. 5:592$000, o que corresponderia a $334,00  conforme 

a conversão anotada na solicitação de Oneyda Alvarenga. O Departamento do Estado arranjaria 

o pagamento via Consulado Americano em São Paulo.422 

Em 23.05.42, o bibliotecário Luther H. Evans solicita a Wilder Spaulding, chefe da 

Divisão de Pesquisa e Publicações da LOC, mais 465$ para o projeto de intercâmbio com a 

Discoteca. A verba deveria ser destinada à copiagem de fotos e filmes relacionados às gravações 

de música folclórica e fotografias de artigos do museu da Discoteca. Em 17.06.42, Oneyda 

envia uma descrição detalhada dos custos da copiagem de filmes e fotos e se compromete a, 

caso o valor ultrapasasse o valor combinado, pagar a diferença. Caso sobrasse, ela se 

comprometeria a devolver o valor à LOC. Nesta carta, Oneyda informa que está preparando os 

cartões informativos das gravações para o envio. Em 29.07.1942, Spivacke comunica à Oneyda 

o envio do material e pagamento, e cita menção de Gilbert Chase ("nosso especialista em 

América Latina") sobre o artigo de Oneyda sobre Música e Danças Folclóricas publicado na 

Revista do Arquivo Municipal423. Segundo o especialista, o artigo de Oneyda era uma valiosa 

contribuição para o estudo da música folclórica do Brasil424. 

Oneyda irá confirmar o envio de 4 filmes sonoros Kodak de 16 mm em carta escrita em 

em 7.07.42 em que comunica que o custo da copiagem havia sido menor do que o previsto. Em 

                                                
420 Carta de Oneyda Alvarenga para Harold Spivacke. 3 de março de 1942. In: The Discoteca Pública Municipal Collection. AFC 1943/001. 
Correspondence [pasta 2]. Em inglês. Naquele momento o musicólogo Luiz Heitor Corrêa de Azevedo atuava como consultor para assuntos 
latino americanos na Divisão de Música da PAU e já se preparava para o projeto de coleta fonográfica no Brasil patrocinado pela LOC. Na 
documentação sobre o intercâmbio DPM/LOC encontrada no arquivo norte-americano há evidências de que ele teria atuado como intérprete 
e tradutor em parte da correspondência trocada entre Oneyda Alvarenga e Harold Spivacke. 
421 As fichas descritivas do material não foram encontradas no arquivo da DPM. Acreditamos que esse material não chegou a ser enviado ao 
Brasil, como apontam as cartas de Harold Spivacke. 
422 Carta de Harold Spivacke para Oneyda Alvarenga. 16 de maio de 1942. American Folklife Center. Library of Congress, Washington DC. 
In: The Discoteca Pública Municipal Collection. AFC 1943/001. Correspondence [pasta 2].  
423 Alvarenga, Oneyda. Comentários a alguns cantos e danças do Brasil. In: Revista do Arquivo Público Municipal. LXXX. 
424 Carta de Harold Spivacke para Oneyda Alvarenga. 29 de julho de 1942. American Folklife Center. Library of Congress, Washington DC. 
In:The Discoteca Pública Municipal Collection. AFC 1943/001. Correspondence [pasta 2].  
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1.10.42 a secretaria da LOC acusará o recebimento de "caixa com 14 rolos" de filme com 

material folclórico da Discoteca que deveriam ser entregues a Gilbert Chase. 

Finalmente, em 24.12.42 Gilbert Chase recebe memorando informando que os 200 

discos para envio à discoteca brasileira já estavam empacotados e prontos e, em fevereiro de 

1943 os discos serão enviados para o Brasil. Gilbert Chase escreve a Howard Fyfe 

discriminando o material enviado ao Brasil (26.02.43): Junto com a caixa com 200 discos 

virgens de 12'' em base de vidro destinados à DPM, a LOC remetia também uma caixa com 200 

discos para a Escola Nacional de Música (que seriam utilizados para a gravação e copiagem do 

projeto fonográfico conduzido por Luiz Heitor Corrêa de Azevedo), 100 discos em base de 

alumínio, e 100 discos de base de vidro. 

Finalmente, em 24.04.43, Spivacke comunica o recebimento dos filmes e fotografias A 

Oneyda, e embora ainda não tivesse assistido achava "gratificante saber que o nosso projeto se 

aproxima de uma conclusão de sucesso, apesar de dificuldades adicionais". Os discos 

americanos remetidos em fevereiro só chegariam ao Brasil em setembro, como confirma 

Oneyda Alvarenga em carta de 15.06.1943. Na carta, Oneyda conta que havia remetido os 

discos brasileiros ao consulado norte-americano em 28 de julho, e que estes só deveriam chegar 

aos Estados Unidos em 15 de outubro. 

 
O meu medo de lidar com material tão frágil me impediu de satisfazer bem a 
minha curiosidade. Ouvi apenas uns três discos vodú que me causaram um 
prazer extraordinário.  É enorme a semelhança deles com alguns dos nossos 
discos de feitiçaria. A semelhança se estende mesmo ao timbre vocal Um dos 
solistas que escutei tem uma voz absolutamente igual  à de um mulato ou 
caboclo, não me lembro agora, de quem gravamos uma porção de cantos de 
catimbó425.  

 

O comentário de Oneyda Alvarenga sobre as semelhanças entre o voodoo haitiano e o 

catimbó registrado pela Missão, embora impreciso, nos confirma uma satisfação no possível 

aproveitamento dos discos norte-americanos para estudos de musicologia comparada. Como 

Mário de Andrade já soprava nas cartas de 1939, as músicas de negros das Américas gravadas 

pela LOC embasariam estudos sobre as origens da música brasileira e suas raízes africanas. Em 

relatório de 1942, mesmo antes de receber os discos da LOC, Oneyda já comemorava esta 

possibilidade: 

 

                                                
425 Os discos brasileiros só chegariam aos Estados Unidos em 15.11.1943. Receipt from Exchange. In: The Discoteca Pública Municipal 
Collection. AFC 1943/001. Correspondence [pasta 2]. American Folklife Center. Library of Congress, Washington DC.  
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Outro excelente trabalho já em realização, é a troca de cópias dos nossos discos 
folclóricos com material da mesma espécie gravado pela Divisão de Música da 
Biblioteca do Congresso de Washington. Visto que a música popular norte-
americana sofreu uma das influências que atuaram também na música brasileira 
- a influência negra, - a existência na Discoteca de material folclórico norte-
americano representa um meio excelente e indispensável de estudos 
comparativos, necessários ao esclarecimento de muitos casos da nossa música 
popular. Tendo sido proposto à Discoteca, o intercâmbio demonstra, além do 
mais, o interesse que as nossas pesquisas folclóricas já despertam no 
estrangeiro.426 

 
Apesar do aparente entusiasmo de Oneyda frente às coleções recebidas, e das ousadas 

comparações entre sonoridades do catimbó gravado pela Missão de Pesquisas Folclóricas e os 

os discos "vodu"gravados por Lomax no Haiti, pouco sabemos sobre como os discos foram 

escutados e se realmente, eles teriam contribuído para estudos comparativos. Até onde sabemos, 

não há nenhuma publicação brasileira que tenha se valido desta documentação sonora. No artigo 

" A influência negra na música brasileira"427, publicado em 1946 no Bolletin Latino-Americano 

de música, Oneyda não faz nenhuma referência à contribuição musical africana em outros 

países da América. 

A Discoteca Pública Municipal (hoje Discoteca Oneyda Alvarenga)  tem 198 discos 78 

rpm de 12 polegadas em base de vidro enviados pela Biblioteca do Congresso nesse primeiro 

convênio entre as instituições428.  

A maior parte da coleção (166 discos), corresponde às gravações realizadas por Alan 

Lomax no Haiti em 1937429. Entre as gravações realizadas em Pont Beudet de 1937 a maioria 

corresponde a manifestações de vodú em registros de Odelia, Anita, Saul, grupo de Madame 

Degras Alphonse and Joseph Paul e grupo vocal masculino, entre outros) além de cantos de 

trabalhos de homens em lavouras de cana-de-açúcar. Também foram enviados discos com 

gravações realizadas em março em Plaisance, Leogane, Carrefour430. 

A Discoteca também recebeu 18 discos de músicas mexicanas gravadas por crianças no 

Texas por John Lomax e Alan Lomax em abril 1934 (San Antonio) e em janeiro de 1936 na 

escola Lanier School em San Antonio, Texas431. Também em espanhol são as gravações de 

música mexicana na Flórida realizadas por Stetson Kennedy e Robert Cook em 1939 durante a 

Florida Recording Expedition432, e os corridos mexicanos gravados no Sul do Texas por  

                                                
426ALVARENGA, Oneyda. A Discoteca Pública Municipal. Separata da Revista do Arquivo Municipal, n. LXXXVII, 1942. p.16.  
427 ALVARENGA, Oneyda. A influência negra na música brasileira. Bolletin Latino-Americano de música 6. (1946) p.357-407. 
428 Todos já foram digitalizados e estão disponíveis para audição em formato mp3, embora ainda não catalogados na base digital da Discoteca. 
429 Haiti Expedition 1937. Conferir capítulo anterior. 
430 Informações extraídas das fichas catalográficas enviadas à Discoteca. As fichas enviadas ao Brasil infelizmente não apresentam dados 
precisos sobre os intérpretes e contextos em que as canções foram gravadas. 
431 John A. Lomax Southern States Collection, 1933-1937 <https://www.loc.gov/collections/lomax/about-this-collection/> 
432 Florida Recording Expedition WPA, 1939. A Flórida Expedition, inclui registros feitos em Ybor City hoje um bairro dentro de Tampa, 
colonizada em 1886 por fabricantes de charutos cubanos sob a liderança de Vicente Martínez de Ybor. A expedição contou com a consultoria 
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Norman Laird "Brownie" McNeil em 1942, em uma parceria entre a LOC e a Universidade do 

Texas (9 discos)433. A Discoteca também recebeu cinco discos música em português gravados 

em 1939 na Califórnia pela pesquisadora Sidney Robertson Cowell434.  

 
IMAGEM 9 E 10: DISCO ENVIADO À DPM (BASE DE VIDRO) 

 

 

 
 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. 

 

                                                
Herbert Halpert, Zora Neale Hurston, Stetson Kennedy, Alton Morris entre outros e equipamento e discos virgens emprestados da LOC. As 
gravações documentaram contos populares, histórias de vida, crenças e música sagrada e secular de culturas e comunidades afro-americanas, 
anglo-americanas, árabes, bahamianas, cubanas, gregas, italianas, seminolas, eslovacas e sírias em toda a. Em 1944, Stetson Kennedy publicaria 
parte das histórias e melodias coletadas em: B. A. Botkin, ed., A Treasury of American Folklore (New York: Crown Publishers, 1944). 
https://www.loc.gov/collections/florida-folklife-from-the-works-progress-administration/about-this-collection/. Acesso em 26 de julho de 
2019. 
433 Brownie McNeil Collection of Southern Texas Recordings,1942. Realizada em parceria da LOC com a Universidade do Texas. Corridos 
mexicanos interpretados por Silvestre and Hespiridion Gutierrez, Jr., Josefina and Adelaida Cavazos, Mariano Orozco, Jose Gomez, Pancho 
Delgado, Jose Silguero, and Cayetano Villalon. 
<https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=LCCN&searchArg=2006700222&searchType=1&permalink=y>Acesso em 26 de julho 
de 2019. 
434 W.P.A. California Folk Music Project, 1939. California Music Project, dirigido e conduzido no Norte da Califórnia pela etnógrafa Sidney 
Robertson (Cowell), com equipamento e 200 discos "virgens" da Biblioteca do Congresso e apoio da Universidade da Califórnia Berkeley.  
Focalizando principalmente os imigrantes, Robertson produziu uma coleção etnográfica "multiformatos" bastante semelhante à Missão de 
Pesquisas Folclóricas. Além das 35 horas de som gravado em discos de acetato, a coleção reúne fotografias, anotações e desenhos de 
instrumentos musicais. Das gravações de Sidney, foram enviadas à DMP apenas as em língua portuguesa, gravadas em Oakland. 
< https://lccn.loc.gov/2017701051. > Último acesso em 26 de julho de 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao iniciar essa dissertação, minha intenção era fazer uma relação de todos os discos 

trocados entre os dois Arquivos Sonoros para entender quais seriam os benefícios do 

intercâmbio para as duas instituições. Enquanto sistematizava a documentação encontrada, 

visitei algumas vezes a Discoteca do Centro Cultural São Paulo, onde, com um fone de ouvido, 

escutei uma a uma as gravações digitalizadas dos discos que vieram dos Estados Unidos, 

enquanto descrevia o conteúdo de cada fonograma em uma tabela de excel. Foi um exercício  

prazeroso (mas nada científico), de tentar fazer algum tipo de catalogação dos discos a partir 

do cruzamento das poucas informações presentes na ficha de cada disco com o que era escutado. 

Logo percebi que era um trabalho em vão, uma vez que a Biblioteca do Congresso disponibiliza 

online em sua página todas as informações, fichas e áudios das gravações correspondentes.  

Percebi também que o trabalho de fazer um estudo comparativo entre as musicalidades 

do Brasil e do Haiti (como Oneyda Alvarenga desejava fazer relacionando Vodú com Catimbó) 

caberá a pesquisadores das áreas da musicologia e etnomusicologia. A mim, coube estudar os 

discos como mediadores de práticas culturais e como testemunhas de um momento histórico. 

Chego ao fim desse trabalho com perguntas parecem ainda maiores do que as que 

fazíamos no início desta dissertação. Onde foram parar as cartas que Oneyda Alvarenga recebeu 

de Alan Lomax e Harold Spivacke? Quais foram os usos dos discos da Biblioteca do Congresso 

por pesquisadores brasileiros? Eles foram escutados? E os discos brasileiros nos Estados 

Unidos, foram estudados? No final de contas, o intercâmbio teria contribuído para a 

conservação dos discos que estavam em risco? 

Em estudos futuros, será preciso fazer o cotejamento entre as duas coleções, avaliando 

o estado de conservação dos discos e verificando se existem fonogramas nos Estados Unidos 

que não existem mais no acervo da Discoteca. 

Como sabemos, em 1945, poucos anos após o intercâmbio, Oneyda Alvarenga 

conseguiu uma pequena verba para matrizar apenas um terço dos discos do Departamento de 

Cultura. Somente em 1992, sob coordenação de Álvaro Carlini e a colaboração dos funcionários 

da Discoteca, foi contratado um laboratório de som (Le Son Laboratório de Engenharia Sônica 

Ltda) para regravar os discos de acetato no sistema DAT (Digital Audio Tape) e também copiar 

para fitas-cassete de alta qualidade. Nesse processo, pode-se “salvar” grande parte dois terços 

dos discos que não haviam sido matrizados por Oneyda Alvarenga, embora uma parte (que 

ainda não foi quantificada) não pôde ser recuperada devido ao mau estado dos discos de acetato.  
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Em 2006 parte destas gravações foi lançada em CD em uma coletânea de seis discos, 

produzida pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o SESC SP. Em mais de 7 

horas de gravação sonora, a coleção inclui principalmente registros da Missão de Pesquisas 

Folclóricas, adicionados a seis fonogramas da série gravada em São Paulo com o grupo de 

congada de Lambari (MG).  

Em 2010, a Associação de Amigos do Centro Cultural São Paulo lançou um DVD-

ROM com as Cadernetas de Campo da Missão, fotografias e artigos escritos por Vera Lúcia 

Cardim de Cerqueira, Aurélio Eduardo do Nascimento e José Saia Neto.  O DVD-ROM conta 

ainda com filmes do Departamento de Cultura e outras gravações que não foram lançadas na 

coletânea de 2006. 

Antes dos lançamentos brasileiros, porém, a Biblioteca do Congresso, em Washington, 

lançou, em 1997 em CD o disco "The Discoteca Collection: Missão de Pesquisas Folclóricas", 

dentro da série Endangered Music Project produzida por Alan Jabbour, à época diretor do  

Folklife Center da LOC, e pelo baterista Mickey Hart. Ao realizar o cruzamento das gravações 

lançadas pelas duas instituições, identificamos na coleção norte americana registros que não 

constam na coleção brasileira. Esses registros “inéditos” na coleção brasileira nos levam a 

reconhecer, portanto, que o envio de cópias para a LOC em 1943 foi uma saída para a 

preservação dos discos que se deterioravam. 

O trágico incêndio no Museu Nacional ocorrido em setembro de 2018 e a perda 

incalculável de documentos sobre as musicalidades do Brasil me fazem pensar que de 1936 

para cá, gravar, preservar e difundir música ainda é um ato político (e sempre será) e hoje, mais 

do que nunca, se faz urgente a manutenção de nossos acervos musicais. Se na época de Mário 

de Andrade, a urgência era gravar sonoridades perigo de extinção, a ordem agora é digitalizar 

discos e fichas. Completando um ciclo que começa com o fonógrafo e a materialização do som 

em disco, em tempos digitais é tempo de desmaterializar o som (formato digital, hospedagem 

na nuvem), para garantir sua preservação e acesso. Nesse sentido, se ainda fazem necessárias 

as trocas e circulações com outros arquivos sonoros do Brasil e do Mundo para que se encontre 

caminhos possíveis para que essa centenária memória musical seja preservada e difundida. 
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ANEXO 1: 
 

JUSTIFICAÇÃO DA VERBA PARA 1937 SOBRE GRAVAÇÃO DE DISCOS436 
 
A discografia nacional, erudita e popular, é sumamente pobre. As casas gravadoras seguem 
naturalmente seus interesses comerciais e nada fazem, no domínio da música erudita, de 
artisticamente recomendável, e no domínio da música popular - de folcloristicamente sério. Ne 
se pode esperar que esse programa de trabalho das casas gravadoras seja melhorado enquanto 
o público mesmo não começar a exigir coisa melhor. 
 
E como o nosso povo ainda sem educação musical provavelmente levará bom tempo a mudar 
de gosto, é natural que não se possa confiar às casas gravadoras o destino exclusivo de nossa 
música registrada. 
 
O nosso imenso, o nosso riquíssimo patrimônio folclórico musical está todo por explorar. Até 
a fundação da Discoteca Municipal nada se fizera nesse terreno (não só no Brasil, mas na 
América do Sul). Entretanto, a Europa sentira desde 1899, desde o aparecimento dos primeiros 
aparelhos fonográficos deficientíssimos de Edison, o valor inestimável do fonógrafo posta a 
serviço das pesquisas científicas não só de folclore mas também de fonética. Discotecas - como 
a toda a parte do mundo. A Alemanha tem uma notável coleção de fonogramas de nossa música 
indígena, enquanto nós próprios nada possuímos a esse respeito. A Rumania vê nascer a seção 
de pesquisas musicais folclóricas por meio do disco, do Ministério das Belas Artes; vê nascer a 
valiosíssima, eficientíssima Sociedade dos Compositores Rumenos. Na França, a Sorbonne 
trabalha seriamente. E assim por toda a parte. 
 
E em toda a parte, os governos quando não iniciam eles mesmos as campanhas científicas, são 
patrocinadores delas. Há colaborações internacionais, ha auxílios mútuos entre organizações de 
países longínquos, para preservação do que uma terra tem de mais estimável: sua tradição, as 
manifestações culturais de seu povo. Mandam-se expedições a todos os cantos do mundo 
porque o movimento europeu de pesquisa pelo disco nunca se circunscreve ao interesse pelo 
lugar onde se inicia. 
 
Pesquisas dessa espécie requerem dinheiro. é preciso que se viaje, que se vá longe, que se 
busque pacientemente por toda a parte e que se registre o que se encontra de notável onde se o 
encontra. A Discoteca Municipal teve em 1936 para a gravação 80:000$000. Aparentemente, 

                                                
436 Justificação de verba para 1937 sobre gravação de discos. São Paulo (município). Secretaria Municipal de Cultura. Centro Cultural São 
Paulo. Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Fundo Discoteca Pública Municipal. PASTA 1935 a 1939. Não catalogado. 
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uma coisa enorme. Que lhe permitiu realizar entretanto? A filmagem sonora de uma Congada 
(seja dito de passagem, cientificamente notável), a gravação de uma Sonata de Carlos Gomes, 
restando-lhe verba para gravar aproximadamente 40 matrizes. É muito, notando-se que esse 
movimento não ultrapassa uma iniciativa municipal. Mas é culturalmente pouquíssimo, si nos 
lembrarmos, por ex, que o Arquivo de Fonogramas adido à Escola Superior de Música da 
Universidade de Berlim tinha em 1929 já 10.000 cilindros gravados alguns com 4 a 5 
fonogramas: 
 
Em gravação fora, com o gravador portátil, ou em estúdio, esse trabalho fica naturalmente caro. 
Viagens de estudos não ficam em pouca coisa, nem se fazem em dois dias. O indivíduo que 
estuda o povo tem que ficar à disposição dele, porque o povo só dá o que quer dar e quando 
quer dar. A música erudita gravada em estúdio fica em 900$ as duas matrizes que formam um 
disco, e a tiragem de cada disco dessas gravações - em 7$800. 
 
Mas é preciso acentuar o que representam para a cultura geral de S.Paulo esse esforço e esses 
gastos? A nossa música, não dizemos a folclórica só, mas a erudita também, não é conhecida 
nem de nós mesmos, lamentavelmente. A quem pede exemplares típicos do que seja a nossa 
música popular o do que represente bem a nossa música erudita, o que temos para mostrar? 
Três dúzias de gravações populares, fantasiadas pelos intérpretes, sem critério científico (sem 
exato valor de documento, portanto), o Quarteto 2 e o Choro 3 de Villa Lobos, 2 cançõezinhas 
de Carlos Gomes e uns trechos do Guaraní, do Salvador Rosa e do Escravo. Em essência, é só. 
 
Os 100:000$000 pedidos, permitirão o seguimento de um trabalho que é realmente um trabalho 
de urgência. Todos os países estão admiravelmente representados na discografia universal, não 
só por iniciativa das casas gravadoras (nos países onde o disco rende economicamente muita 
coisa), mas de organizações públicas e sociedades particulares também. Na Finlândia, por ex…. 
A Sociedade Sibelius homenageia o seu ilústre patrono fazendo gravar pela inglesa His Master's 
Voice as obras essenciais dele, com apresentação em álbuns luxuosos, acompanhados de 
opúsculos explicativos das peças em questão e da vida e obra do mestre. 
 
É claro que nós não poderemos nos encarregar, como organização municipal que somos, da 
música erudita do país inteiro. Mas gravando a boa, a excelente música dos compositores da 
escola paulista e buscando o que há de essencial e característico no folclore musical brasileiro 
para estudos científicos e base de trabalhos para esses mesmos compositores, teremos feito por 
nós mesmos e pelo povo mais que 250 discursos pomposos. 

 
 



 

 
 

168 

 
ANEXO 2 

 
 

TRANSCRIÇÃO RASCUNHO DE CARTA DE MÁRIO DE ANDRADE PARA 
MARIUS SCHNEIDER  - AGOSTO DE 1938437 

 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 
Je répond le plus tôt possible à vos lettres, bien que je n’aie pas encore reçu les phonogrammes. 
D’ailleurs ils sont à la douane et j’espère les avoir la semaine prochaine.  
 
J’ai été vraiment navré de vous voir imaginer que nous avions déjà les phonogrammes de 
musique indigène brésilienne, à la Discothèque Principale, du Département de Culture. 
Malheureusement, la Discothèque n’a que deux ans d’existence assez discrète, à cause du petit 
budget dont elle dispose. Nous n’avons réussi jusqu'à présent qu’à obtenir du vrai folklore. 
C’est tout de même, dans ce domaine, une assez jolie collection avec plus d’un millier et demi 
de pièces sur disques. 
 
J’attribue le quiproquo à la pauvreté du parler allemand de Mr. Mignone qui n’a pas su 
s’exprimer clairement avec vous. N’ayant pas de phonogrammes ethnographiques pour 
échanger avec ceux que vous avez l’obligeance de nous envoyer, je vous prie de me 
communiquer par une prochaine lettre, le prix des 112 phonogrammes. Je vous assure que je 
ferais tout mon possible pour que les cylindres restent à la Discothèque. 
 
Je me suis énormément intéressé à l’étude que vous comptez faire sur la musique des indigènes 
and américains. Moi aussi j’ai toujours rêvé d’écrire une livre sur la musique des indigènes 
brésiliens, mais j’avais renoncé a ce travail, dans l’absence des phonogrammes.. 
 
Vous me demandez des renseignements bibliographique à ce sujet, et je m’empresse de faire 
copier pour vous la partie que nous interesse, dans tout petit travails bibliographique que j’ai 
écrit sur “La Musique et la Chanson Populaire au Brésil”. C’est bien dommage (acho que é 
isso, pelo contexto) que je ne puisse vous en envoyer la publication, faite au castillan, mais ele 
est épuisée.  
 
J’ai ajouté à la copie le nom de l’important ouvrage d’Izikowitz, parce (?) après la publication 
de ma monographies. Tout dernièrement, aussi, le professeur Bevilacqua a publié, à Rio de 
Janeiro, une étude sur une collection de flûtes indigènes du Musée National. Je lui écris 
aujourd’hui même lui indiquant votre adresse et le priant de vous envoyer son étude.  
 
Afin d’être un peu plus explicite, puisque vous dites ne connaître que l'étude de Hornbotel dans 
l'oeuvre de Koch-Gruenberg et le petit livre de Karsteu, j’ajoute que le Musée National de Rio 
de Janeiro, possède un petit nombre de phonogrammes inédits, pris il y a une vingtaine d'annees 
par le professeur Roquete Pinto chez les indiens de Mato Grosso. Malheureusement ils sont 
dans un tel état de ruine, qu’il est impossible de les étudier effectivement. Quelques uns de ces 
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cilindres furent traduits et publiés dans “Rondonia” (voyez bibliographie). Mais la traduction, 
faite par un musicien sans aucune connaissance scientifique de l’ethnographie, doit être 
négligée. 
 
Je regrette, cher Monsieur, de ne pas pouvoir vous donner que ces quelques indications part 
incomplètes sur la bibliographie musicale des indigènes du Brésil. Mon domaine est tout autre, 
je me suis restreint au folklore et j’ose même vous envoyer ci-joint une monographie où j’ai 
essayé de présenter l’apport du nègre d’Afrique, dans le samba afro brésilien. 
 
J’espère, cher Monsieur, que vous aurez la bonté de pardonner l'incompréhension dont je ne 
suis pas du tout culpable, et j’attends votre lettre me disent le prix des phonogrammes envoyés. 
 
Je vous prie de me faire parvenir une seconde fois la liste de vos publications. Elle n’est pas 
assignée et elle nous intéresse beaucoup.  
 
Agréer, cher Monsieur, l’assurance de ma gratitude très sincère.  
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ANEXO 3:  
CARTA DE ONEYDA ALVARENGA A HAROLD SPIVACKE438 

 (comentários de Mário de Andrade a caneta) 
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ANEXO 4 

	
PROJECT AUTHORIZATION439 

  
Project Name: EXCHANGE OF FOLKLORISTIC MATERIAL BETWEEN LIBRARY OF 

CONGRESS AND DISCOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OF SÃO PAULO 
  

Designation: CULTURAL RELATIONS – MUSIC – T 52 
  

Auspices: LIBRARY OF CONGRESS (Division of Music) 
  

Description: For the past two years the Music Division of the Library of Congress has been 
negotiating with the Discoteca Publica Municipal of São Paulo, Brazil, to obtain copies of 
folkloristic material (music, recordings, motion pictures and Photographs) in the possession of 
that institution. This library is the only one in Latin America wich has made recordings of music 
– a type of material which  is much in demand in the United States.  It is proposed that the 
Library of Congress Exchange copies of records in its Archive of American Folk-Songs for 
copies of records in the possession of the São Paulo library on a piece for piece basis. 
Furthermore, the Discoteca has made sound films of folk festivals as has collected many 
museum objects of folkloristic interest, all of which they are willing to copy or photograph for 
the Library of Congress. 
  
The Library of Congress has equipment for duplicating material of this kind in order to make it 
available elsewhere in the United States. Once this material is in the United States, it is to be 
expected that a number of our libraries will requisition duplicate sets. The Coordinator’s Music 
Committee, to a member, is agreed that this project, despite its small cost, is of greater value 
than many more spectacular things we might undertake. It has not been submitted to the State 
Department’s Interdepartmental Committee for financing because the Library of Congress 
desires action before July 1st. 
  
Cost: Copies of motion Picture films and photographs of museum objects --- $ 465. 
Duplicating Library of Congress --- $ 315. 
Shipping expenses and the cost of 230 blank discs to be sent to Sao Paulo and returned to the 
Library of Congress when recordings have been made --- $ 235. 
Total cost --- $1,015. 
  
If the project is approved, it is recommended by the Projects Director that $ 1,200 be made 
available to cover its cost so that any expenses not foreseen in the above estimates may be 
provided for. 
  
Approvals: By the Coordinator’s Music Committee on January 9, 1941. 
By the Communications and Cultural Relations Committee on March 3, 1941. 
  
Executive Committee: Action formally to approve the project is desired. The following 
resolution is suggested: 
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“Authorization is given to arrange for the transfer of $ 1,200 from the Coordinator’s 
appropriation to the Library of Congress (Division of Music) to cover the cost of exchanging 
folk music, recordings, motion pictures, and photographs with the Discoteca Publica Municipal 
of Sao Paulo, Brazil.” 
  
Authorization: Resolution adopted as above, March 5, 1941. 
  
Instructions: Chairman of the Cultural Relations Section to clear the project with the 
Department of State. 
  
Legal Division to clear the project with the Secretary and Fiscal Office of the Council of 
National Defense and with the Treasury, and to arrange for the transfer of funds to the Library 
of Congress. 
  
Copies to: Members of Executive Committee 
Coordinator 
Carl B. Spaeth 
Robert G. Caldwell 
Frank Jamieson 
John Lockwood 
Dudley T. Easby 
Edith Boyer 
I. J. Meade 
Mills Dean 
Carleton Sprague Smith 
  
Submitted March 5, 1941 
Projects Director 
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ANEXO 5 - DISCOTECA PUBLICA MUNICIPAL - MATERIAL FOLCLÓRICO 

AFC 1943/001  
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