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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos  Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaço ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Alegre girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depois de haver apalpado grande número de cabeças brasileiras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a divers ificação e a modernização da agricultura bras ileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça, Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos  Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaço ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Alegre girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depois de haver apalpado grande número de cabeças brasileiras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a divers ificação e a modernização da agricultura bras ileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça, Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaço ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Alegre girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depois de haver apalpado grande número de cabeças brasileiras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a divers ificação e a modernização da agricultura bras ileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça, Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaço ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Alegre girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depois de haver apalpado grande número de cabeças brasileiras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a divers ificação e a modernização da agricultura bras ileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.

38

Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depois de haver apalpado grande número de cabeças brasileiras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade

29 30 31

Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a divers ificação e a modernização da agricultura bras ileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.

37

enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.

E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . . E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . . E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . . E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . . E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . .

E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . . E S T U D I O S  /   R a ç a ,  N a ç ä o  e  . . . 40

Raeders, Georges. 1988 [1976]. O Conde de Gobineau no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Quintero-Rivera, Mareia. 2000. A cor e o som da nação: a idéia de mestiçagem na crítica musical do

Caribe Hispânico e do Brasil (1928-1948). São Paulo: .
Schwarcz, Lilia Moritz. 1993. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no

Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras.
______. 1995. “Complexo de Zé Carioca: notas sobre uma identidade mestiça e malandra”. Revista

Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, Nº 29 (outubro), pp. 49-65.
______. 2001. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha.
Skidmore, Thomas E. 1989 [1974]. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro.

Tradução de Raul de Sá Barbosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Squeff, Letícia. 2004. O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto Alegre, 1806-1879.

Campinas: Unicamp.
Taunay, Visconde de. 1930 [s.d.]. Uma grande gloria brasileira: José Mauricio Nunes Garcia (editado

por Afonso de Escragnolle Taunay). São Paulo: Melhoramentos.
Turino, Thomas. 2003. “Nationalism and Latin American music: selected case studies and theoretical

considerations”. Latin American Music Review, 24/2, pp. 169-209.
Vermes, Mónica. 2001. “Alguns aspectos da música sacra no Rio de Janeiro no final do século XIX”.

Anais. IV Simpósio Latino-Americano de Musicologia. Curitiba: Fundação Cultural de
Curitiba, pp. 193-198.

Vianna, Hermano. 2005 [1995]. O mistério do samba. 5. ed. Rio de Janeiro: UFRJ.
Wisnik, José Miguel. 1982. “Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado Novo)”. O nacional

e o popular na cultura brasileira (Enio Squeff e José Miguel Wisnik). São Paulo:
Brasiliense.

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4 E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4 E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4 E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4 E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4 E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4

E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4E S T U D I O S - R E S O N A N C I A S - 2 4



Marcelo Campos Hazan
Ph. D. em Musicología Histórica

Brasil

*

Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a divers ificação e a modernização da agricultura bras ileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.

32

convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).
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<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.

Bibliografia

Anderson, Benedict. 2008 [1983]. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do
nacionalismo. Tradução de Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras.

Andrade, Mário de. 1944. “José Maurício”. Mundo Musical, São Paulo (20 abril).
______. 1963 [1934]. Música, doce música. São Paulo: Martins.
______.1964 [1930]. Modinhas imperiais. São Paulo: Martins.
______. 1982. A lição do amigo: cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade. Rio

de Janeiro: José Olympio.
Annaes do Senado do Império do Brasil. 1823-1889. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.
Azevedo, Luiz Heitor Corrêa de. 1930. “O espírito religioso na obra de José Maurício”. Illustração

Musical, Rio de Janeiro,  Nº 3 (outubro), pp. 75-78.

39

Bohlman, Philip V. 1993. “Musicology as a political act”. The Journal of Musicology, 11/4, pp. 411-
436.

Coli, Jorge. 1998. Música final: Mário de Andrade e sua coluna jornalística. Campinas: Unicamp.
Fausto, Boris. 1975. A Revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: Brasiliense.
Fernandes, Florestan. 1972. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: DIFEL.
Freyre, Gilberto. 2004 [1933]. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime

da economia patriarcal. 49. ed. São Paulo: Global.
Gobineau, Arthur de. 1983 [1853]. Essai sur l’inegalité des races humaines. Paris: Gallimard.
Goldberg, Guilherme. 2006. “Alberto Nepomuceno e a Missa de Santa Cecília de José Maurício”.

Anais. VI Encontro de Musicologia Histórica. Juiz de Fora: Centro Cultural Pró-Música,
pp. 138-172.

Guimarães, Antônio Sérgio Alfredo. 2002. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34.
Hall, Michael M. 1976. “Reformadores de classe média no Rio de Janeiro: a Sociedade Central de

Imigração”. Revista  de História ,  São Paulo, 53/105,  pp.  147-171.
Hobsbawm, Eric J. 1991 [1990]. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade.

Tradução de Maria Célia Paoli. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Kiefer, Bruno. 1977. História da música brasileira dos primórdios ao início do século XX. 2. ed. Porto-

Alegre: Movimento.
Lima, Manuel de Oliveira. 1899. Nos Estados Unidos, impressõ es politicas e sociaes. Leipzig: F. A.

Brockhaus.
______. 1909. “A musica no Brasil, do ponto de vista historico”. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro

(13 junho).
Lima, Rossini Tavares de. 1941. Vida e época de José Maurício. São Paulo: Élo.
Magaldi, Cristina. 2004. Music in imperial Rio de Janeiro: European culture in a tropical milieu.

Lanham, EUA: Scarecrow Press.
______. 2005. “Sonatas, Kyries, and arias: reassessing the reception of European music in Imperial

Rio de Janeiro”. Music and Culture in the Imperial [sic, Royal] Court of João VI in Rio

de Janeiro (6-8 março). Disponível em:
<http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring05/missa/magaldi-1.pdf> (acesso:
08 fev. 2007)

Mattos, Cleofe Person de. 1970. Catálogo temático das obras do padre José Maurício Nunes Garcia.
Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, Conselho Federal de Cultura.

______. 1997. José Maurício Nunes Garcia: biografia. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, Fundação
Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro.

Miles, Robert. 1993. Racism after ‘race relations’. Londres; Nova York: Routledge.
Pereira, Avelino Romero Simões. 1995. Música, sociedade e política: Alberto Nepomuceno e a

República Musical do Rio de Janeiro (1864-1920). Dissertação (Mestrado em História
Social). Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Pessanha, Andréa Santos. 2005. “O Brasil que veio de longe”. Nossa História, Rio de Janeiro, Nº 4
(outubro), pp. 20-22.

Porto-Alegre, Manuel de Araújo. 1836. “Ideias sobre a musica”. Nitheroy, Paris, 1/1, pp. 179-183.
______. 1856. “Apontamentos sobre a vida e a obra de José Maurício Nunes Garcia”. Revista do

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, vol. 19, pp. 354-369.
Radano, Ronald e Philip V. Bohlman. 2000. “Introduction”. Music and the racial imagination (editado

por Ronald Radano e Philip V. Bohlman). Chicago: University of Chicago Press, pp.
1-53.

E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).
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<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.

32

convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias  populares  o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).
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<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias  populares  o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias  populares  o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.

38

Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).
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d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias  populares  o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.

35

Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade

29 30 31

Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e definitivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.

32

convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,

33

José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de l etras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.

Palabras clave: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830); raça; recepção.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmôn ico especial e até original. Eram aquelas melodias populares o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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E S T U D I O S  /   Raça,  Naçäo e ...

Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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Introdução

A raça e o seu principal corolário, o racismo, são construtos estruturados e estruturantes do desnível
social entre grupos de diferentes troncos ancestrais, trajetórias históricas e origens geográficas.
Construções raciais são, basicamente, o produto da significação de um ou mais caracteres fisiológicos
socialmente selecionados (cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo), caracteres cuja diversidade
é palpável porém trivial, em termos genéticos e taxonômicos, diante da vastidão e da complexidade
da variação biológica humana. Concepções de identidade e diferença racial são, em outras palavras,
historicamente datadas e culturalmente específicas. O estudo comparativo dessas concepções através
do tempo e do espaço -sincrônica e diacronicamente, na cultura e entre culturas- constitui uma forma
direta e eficaz de equivocar a certeza da raça como essência, de iluminar sua variabilidade e sua
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mutabilidade, de descortinar seu caráter contingente e contextual. Nesse descortinar se concentra o
potencial da musicologia, e especificamente de uma musicologia crítico-culturalmente informada,
como instrumento concreto de mudança e transformação social. Esses pressupostos são fundamentais
e permeiam tudo o que segue.

Segundo Robert Miles (1993: 56-65), raças e nações demarcam “comunidades imaginadas”, para citar
o conhecido conceito de Benedict Anderson (2008 [1983]). Isso ocorre em dois sentidos: primeiro
porque os membros de uma “comunidade imaginada” não se conhecem mutuamente em sua totalidade,
e segundo porque a pertença a essa comunidade está fundada em um gesto de significação focalizando
características físicas, no caso do racismo, ou culturais, no do nacionalismo. Na prática, quando a raça
é enunciada como determinante do intelecto, do comportamento e, portanto, da cultura, as duas
ideologias podem se confundir. Por outro lado, o nacionalismo contém em seu bojo, como traço
distintivo, um anseio à soberania e à autodeterminação coletiva. O pressuposto aqui é o de que uma
dada população, apegada a uma cultura comum (língua, religião, história), tem o direito de formular
suas próprias leis, de estabelecer suas próprias instituições e de controlar seu próprio destino dentro
de um território específico. Um ponto importante, expresso nessa formulação, é que o estado, uma
entidade efetivamente político-administrativa, e a nação, uma entidade subjetivamente sociocultural,
não são necessariamente correlatos. Na realidade, historicamente, a conjunção entre estado e nação
sempre constituiu a exceção, não a regra (Hobsbawm 1991 [1990]). Nesse sentido, e como pretendo
ilustrar, a música pode constituir um espaço estratégico para a negociação do status sociopolítico e
dos termos -inclusive raciais- em que uma população se reconhece (ou é reconhecida) como uma
unidade identitária.

José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), o foco deste trabalho, possui uma biografia riquíssima, já
abordada por sucessivas gerações de historiadores, tanto da música como do ofício. Para os presentes
fins, apenas dois aspectos dessa biografia fascinante precisam ser levados em consideração. O primeiro
é o seu métier: José Maurício foi um importante educador, organista e regente, mas também um
prolífico autor sacro-musical, mestre-compositor da Capela Real e Imperial dos Bragança no Rio de
Janeiro. O segundo aspecto a ser mantido na mente é a sua ancestralidade: José Maurício era neto
mulato de avós que eram escravas africanas, tanto por parte paterna quanto materna (os respectivos
avôs não foram identificados) (Mattos 1997: 17-22). As implicações dessa genealogia para o presente
trabalho são inúmeras.

Em termos sumários, este artigo examina a recepção póstuma de José Maurício do ponto de vista das
interseções discursivas entre raça e nação com ênfase sobre duas conjunturas políticas: o Segundo
Reinado de Dom Pedro II (1841-1889), em seu crepúsculo, e o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945), em sua alvorada. As páginas que seguem focalizam a espantosa trajetória percorrida pelo
conceito de miscigenação no Brasil. Em poucas décadas, a mistura entre raças, inicialmente culpada
pelo suposto atraso nacional perante a Europa branca e civilizada, durante o período monárquico,
passou a ser interpretada como uma solução genética para os problemas do país, e depois reinventada
como emblema de uma identidade nacional positiva, durante o regime getulista. Essa trajetória
entrelaçou-se com outro deslocamento, de uma política nacionalista de caráter restritivo e elitista para
outra inclusiva e populista sensivelmente moldada à lógica do capital. Como será demonstrado, com
ênfase sobre as idéias de seis pensadores-chave, essas dinâmicas ao mesmo tempo refletiram e
influenciaram, dramaticamente, a recepção crítica de José Maurício e sua música.
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de uma fonte de diferença no plano interno, delimitando musicalmente os estratos sociais, o gosto
operístico também constituía uma fonte de identidade a nível externo, superando as fronteiras que
separavam a classe dirigente da civilização européia que lhe servia como modelo absoluto (Magaldi
2004: 35-64).

A partir do último quartel do século XIX, entretanto, o status da ópera italiana como forma musical
dominante foi ameaçado decisivamente. Com efeito, foi nessa época que a “Primeira Escola Vienense”
integrou-se definitivamente à vida musical do Rio de Janeiro, após um primeiro momento de efervescência
durante a era joanina (Magaldi 2005). Ao lado da ópera italiana, o cânone austro-germânico tinha
condições de concretizar o ideal identitário europeizante das elites brasileiras. Entretanto, enquanto
as óperas de Rossini e seus sucessores eram consumidas como um tipo sofisticado de entretenimento,
os clássicos alemães invocavam respeitabilidade, suscitavam reverência e disponibilizavam novos
recursos simbólicos (Magaldi 2004: 65-96). Citando publicações da época, o cânone representava o
“progresso intelectual e musical no Brasil” (1870), “a música da melhor escola” (1883) e “a verdadeira
arte musical” (1891) (apud Magaldi 2004:68, 74, 84). Como veremos, à luz da recepção de José
Maurício, esse capital foi lucrativamente investido com vista à afirmação da superioridade racial e
cultural das elites durante a passagem do sistema escravocrata para o assalariado e do regime monárquico
para o republicano.

Mestiçagem e inferioridade

Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)

“Idéias sobre a música”, de Manuel de Araújo Porto-Alegre, nos abre uma janela inicial para o
entendimento das conexões entre raça e nação e a música de José Maurício. A publicação desse artigo
pioneiro data de 1836, quando o autor residia em Paris. A familiaridade que exibe em relação ao
pensamento determinista europeu, portanto, baseia-se em uma experiência em primeira mão e não
constitui propriamente um termômetro, mas sim uma antecipação do debate pseudocientífico cujo
aflorar no Brasil, reiterando, pertence sobretudo à década de 1870. 

Particularmente pertinente é a forma como Porto-Alegre, em seu trabalho, discorre sobre o tema do
“caráter nacional” e a influência do meio ambiente (Porto-Alegre 1836: 176-177). Segundo Porto-
Alegre, clima e solo controlavam o “tipo fisionômico”, temperamento, língua e fala de cada nação.
Essas características físicas, psicológicas e culturais, por sua vez, influenciavam a “produção artística”
das populações nacionais. Assim compreendidas como produtos da natureza, raça e nação ocupavam
um espaç o ambíguo dentro do pensamento do autor. A argumentação de Porto-Aleg re girava
essencialmente em torno de um eixo geográfico norte-sul, epitomizado por Alemanha e Itália. “O
alemão é tardo, pensador, e de uma sensibilidade que se desenvolve não por erupções, como o habitante
dos climas quentes, mas, gradativamente, produz uma matemática musical, uma harmonia ditada pelo
cálculo [...]”, afirmou (Porto-Alegre 1836: 177). Em contraste, o italiano é impetuoso, entusiástico e
sentimental, e, por conseguinte, propenso à melodia. Em outro momento, partindo de um ponto de
vista evolucionista, Porto-Alegre pôs-se a ajuizar a “primitiva música” de outras sociedades. Segundo
ele, “no estado selvagem, e de barbaria, a música não é mais do que uma assuada contínua; o canto
se apresenta em forma de uivos e a orquestra [isto é, os instrumentos] como um tumulto de armas;
mas logo que um pequeno grau de civilização se introduz, ela muda de caráter, e isso se observa nos
selvagens do Brasil” (Porto-Alegre 1836: 176). A observação deixa entrever o anseio das elites em

RESUMO. Este trabalho examina a recepção póstuma do compositor mulato José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) nas interseções discursivas entre raça e nação. A ênfase recai sobre a trajetória
histórica percorrida pelo conceito de miscigenação: inicialmente culpada pelo atraso da civilização
no país, durante o reinado de Pedro II (1841-1889), a mestiçagem foi reinventada como um emblema
de brasilidade, durante o governo Vargas (1930-1945). Essa trajetória confundiu-se com outro
deslocamento, de uma política nacionalista restritiva e elitista para outra inclusiva e populista. Refletindo
e condicionando essas dinâmicas, construções ideológicas de conformismo cosmopolita e individualidade
nacional foram articuladas através da música de José Maurício.

RESUMEN. Este trabajo examina la recepción póstuma del compositor mestizo José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830) en las intersecciones discursivas entre raza y nación. El énfasis está puesto sobre
la trayectoria histórica recorrida por el concepto de mestizaje: inicialmente culpada por el atraso de
la civilización en el país, durante el reinado de Pedro II (1841-1889), el mestizaje fue reinventado
como un emblema de brasilidad, durante el gobierno Vargas (1930-1945). Esta trayectoria se confunde
con otro dislocamiento, de una política nacionalista restrictiva y elitista a otra inclusiva y populista.
Reflejando y condicionando esas dinámicas, construcciones ideológicas de conformismo cosmopolita
e individualidad nacional fueron ar ticuladas  a través  de la música de José Mauricio.
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avançar na civilização do país, recém-independente, que esboçava os primeiros passos em busca de
um prestígio junto aos centros europeus. Para Porto-Alegre, a conquista desse prestígio passava pela
divulgação internacional de José Maurício. Não por acaso, “Idéias” é concluído com a seguinte profecia
ou desiderato: “por ti correndo o mundo e girando na sociedade, tuas obras te aviventam de dia em
dia, até que a Europa te ouça, e o mundo te aplauda” (Porto-Alegre 1836: 183).

Não seria essa a única oportunidade em que a música daria asas à imaginação racial de Porto-Alegre.
Publicado em 1856, “Apontamentos sobre a vida e obras do Padre José Maurício Nunes Garcia”
redimensiona um detalhe importante do artigo anterior. Em “Idéias”, Porto-Alegre havia feito uma
referência à individualidade do compositor -ao “caráter peculiar” de sua música perante as escolas
alemã e italiana-, porém não sem exaltar José Maurício en passant como o “fluminense Mozart” (Porto-
Alegre 1836: 182). Em “Apontamentos” essa semente germina, desabrochando em um comentário no
qual o compositor brasileiro é explicitamente articulado à música, à racionalidade e ao clima alemão
(Porto-Alegre 1856: 365):

“[...] [O] seu entusiasmo para com Mozart, Haydn e Beethoven era justíssimo, porque
nesta tríade estava toda a glória da arte germânica, e aquela escola severa que plantou
nos ásperos climas do norte uma arte científica, bela e proprietária de infinitos primores”.

A condição mestiça de José Maurício não deixou de ser objeto da atenção de Porto-Alegre. Pelo
contrário, “Apontamentos” descreve essa condição com um esmero que dá uma medida do grau em
que o fator racial informava a visão de mundo, pré-determinava os destinos e condicionava a ação e
a reação quotidiana dos atores sociais oitocentistas. Segundo Porto-Alegre (1856: 368-369), “as
dimensões e saliência ósseas do seu todo, mostravam que [José Maurício] havia sido de uma forte
constituição. Tinha nos lábios, na forma do nariz e na saliência dos pômulos os caracteres da raça
mista”. Mas a fantasia racial de Porto-Alegre vai mais além. A descrição prossegue com o comentário
transcrito a seguir, que pode muito bem constituir o traço mais bizarro de toda a historiografia mauriciana
(Porto-Alegre 1856: 369):

“O Dr. Danessy, frenologista e discípulo fanático de [Franz-Joseph] Gall, possui uma
cópia da máscara [mortuária de José Maurício] [...] no seu gabinete em Paris, mas nas
suas indagações enganou-se redondamente, o que bem prova a respeito do cérebro e
suas protuberâncias externas, que as mais das vezes é o miolo que decide [a raça] e não
a casca. Estes enganos do mesmo doutor se repetiram em outras vezes na legação
brasileira, depoi s de haver  apal pado grande númer o de cabeças  brasilei ras”.

A referida máscara preserva em gesso as feições de José Maurício e foi extraída pelo próprio Porto-
Alegre por ocasião do falecimento do compositor (figura 1). Antes de caírem em desuso no decorrer
do século XX, máscaras fúnebres eram primariamente objetos de memória ou veneração, mas também
possuíam uma utilidade pragmática no pitoresco domínio da frenologia. É o caso da máscara de José
Maurício, base para o argumento craniológico de Porto-Alegre que apontava a pertença do compositor
à “raça mista”. Observe-se, todavia, que esse enquadramento não foi acompanhado de maiores
comentários por parte de Porto-Alegre, quem se absteve de avaliar suas implicações morais, emocionais
e intelectuais. Ou seja, “Apontamentos” deixa irrespondida a indagação: de que forma a ancestralidade
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Entre as “raças européias”, entretanto, o favoritismo de Taunay para com os alemães era notório, a
ponto de lhe valer acusações, por parte de seus adversários políticos, de estar pretendendo “germanizar”
e “bismarquizar” o Brasil (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 91; apud Hall 1976: 151). Taunay justificava
sua preferência com base no temperamento diferenciado desse grupo. Se o imigrante italiano era “mais
buliçoso, mais dado à exaltação e aos influxos dominantes nos povos de procedência e da raça latina”,
o caráter do alemão, mais ponderado e sereno, era propício à estabilidade da Monarquia. Por isso,
entre outros motivos, era “de imensa vantagem sua inclusão no seio da nossa nacionalidade” (Annaes

do Senado 1888: v. 5, p. 56). Vê-se que, na opinião Taunay, a imigração seletiva transcendia os dilemas
da agricultura e alentava um ideal identitário situado no plano da formação  da nação.

Música e raça guardavam uma relação metafórica na imaginação germanófila do Visconde de Taunay.
O espectro racial assentado na primazia alemã, que extravasava por todos os poros de sua quimera
imigrantista, extrapolava para o domínio da música e informava suas concepções de identidade e
diferença musical. Segundo Taunay, durante o século XIX o mundo civilizado havia servido de palco
para uma batalha entre duas tradições musicais hegemônicas, com um eventual vencedor. Em suas
próprias palavras, existia “a [escola] italiana toda ela melódica e flácida [...] que dominava senhora
absoluta de quase todos os países cultos; [e] a alemã, firmada na harmonia e na severidade científica,
disputando-lhe a supremacia e preeminência, que afinal conseguiu, por ter do seu lado a verdade e a
legítima elevação intelectual e estética” (Taunay 1930 [s.d.]: 89). A articulação desses sistemas de
diferença, a flacidez emotiva da melodia italiana e a sobriedade intelectual da harmonia alemã, atravessa
com força os seus trabalhos sobre música. Os reflexos no Brasil do universalismo cultural germânico
-o projeto da construção de um cânone musical que acompanhou a unificação política das terras alemãs
ao final do século XIX- não poderiam ser mais óbvios.

A vitoriosa escola alemã, cultuada por Taunay, tinha em José Maurício o seu ilustre representante
brasileiro. Em seus artigos, Taunay exprime obsessivamente essa convicção, retratando José Maurício

como “discípulo” dos clássicos germânicos. Não por coincidência, a consolidação do cânone no Rio
de Janeiro coincidiu com uma mobilização em prol do levantamento, estudo, publicação, execução e
preservação da produção do compositor brasileiro. O ambiente germanófilo em que foi promovida
essa campanha já foi descrito por diversos musicólogos (Goldberg 2006; Magaldi 2005; Pereira 1995;
Vermes 2000), porém não do ângulo formado pelo entrecruzar ideológico entre música e raça. Essa
lacuna é essencial e nos obriga a retroceder ao dilema com o qual nos deparamos ao largar Manuel
de Araújo Porto-Alegre. À primeira vista, a exaltação de José Maurício como clássico alemão parece
contradizer o preceito da inferioridade mestiça. Em outras palavras, parece apontar o compositor
brasileiro como prova de que aos indivíduos de pele escura estava franqueada a arte de Haydn e Mozart.
Não é preciso muito esforço, todavia, para desfazer essa impressão. Citando novamente Taunay
(1930 [s.d.]: 57; ênfase minha):

“Incontestável e muitas vezes comprovada é a vocação peculiar aos homens de cor
preta e principalmente mestiços para as artes liberais. Há, entretanto, exageração e não
pequena no que geralmente se assevera e importante ressalva a fazer-se - aprendem
com efeito depressa, suscitam grande esperança aos professores, parecem dever percorrer
brilhante e rápida carreira, mas, chegados a certo ponto, param, estacam e retrogradam
de modo sensível, de maneira que existências que prometiam cintilantes fulgores se
atufam, as mais das vezes, na obscuridade e no esquecimento.

Raros, raríssimos preenchem, como José Maurício, os destinos que se afiguravam

seguros aos admiradores das primeiras manifestações artísticas”.

Vê-se que José Maurício não é a refutação da disparidade entre as raças, mas tão somente a exceção
que confirma a regra. Seria inútil alegar que a “vocação peculiar” atribuída ao grande número de afro-
descendentes que se dedicava às artes não era uma realidade natural, mas sim o reflexo de uma sobre-
representação ocupacional, da existência de um nicho de sobrevivência dentro de uma sociedade (então
como hoje) notoriamente imobilista. Seria igualmente vão levantar a suspeita de que a não-concretização
das promessas artísticas negras e mestiças de que se lamentava Taunay não decorria de fatores
hereditários, mas sim de diferenças de oportunidade e de formas de tratamento reservadas às ralés
racialmente definidas. Tal argumentação seria fora de propósito porque, como explica o próprio
Visconde, a evidência etnológica demonstrava irrefutavelmente o desempenho superior dos brancos
nos processos de aprendizagem e formação (Taunay 1930 [s.d.]: 57):

“Já foi, aliás, confirmada pelos estudos de etnologia comparada a observação que
acabamos de fazer. Com raríssimas exceções, a educação simultânea e em tudo idêntica
de duas crianças inteligentes, vivas, bem dispostas física e moralmente, uma, porém,
branca, outra preta ou mestiça demonstra, a princípio, maior rapidez de progresso por
parte desta, depois certa parada nos tempos da puberdade, e passada esta muito maior
adiantamento da outra, que afinal se distancia longe e def ini tivamente”.

Nessa exposição de Taunay, a raça é causalmente atrelada ao comportamento, aptidão, desempenho
escolar e à propensão dos indivíduos a seguir determinadas ocupações. Essa lógica determinista,
contudo, desdiz-se perante o exemplo específico de José Maurício que, conseqüentemente, precisa ser
racionalizado e absolvido como exceção. A glosa desimpede José Maurício com vista à legitimação

africana de José Maurício compatibiliza-se com suas qualidades pessoais e capacidades artísticas? Não
foi essa a única ocasião em que Porto-Alegre fez questão de documentar a ascendência africana de
um personagem da história das artes no Brasil (Squeff 2004: 141-146). Contudo, uma articulação
explícita entre a raça e o legado artístico de afro-descendentes como José Maurício está ausente de
seus estudos históricos sobre música, pintura e literatura. Diferente, todavia, é o caso de outro historiador
mauriciano.

Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899)

Alfredo d’Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, foi um intelectual profundamente enredado nos
dilemas ideológicos do final do século XIX. De certa forma, Taunay personifica ao mesmo tempo o
passado e o futuro da nação, na medida em que defendia o fim gradual da escravidão enquanto apoiava,
ferrenhamente, a continuidade da Monarquia. Nos diversos domínios do saber e da política em que
atuou, incluindo a crítica musical, o Visconde de Taunay embalou um projeto que visava, em poucas
palavras, transformar o Brasil “numa grande nação pela colaboração das grandes forças da Europa e
da civilização” (Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). Para compreender esse projeto europeizante, e
suas múltiplas implicações musicais e raciais, convém investigá-lo inicialmente à luz do papel de
Taunay como vice-presidente de uma importante instituição de elite, a Sociedade Central de Imigração.

Fundada em 1883, a Sociedade Central de Imigração exerceu um impacto ressonante porém efêmero
sobre a política nacional, encerrando suas atividades em 1891. Seus integrantes possuíam um interesse
comum na eliminação da grande propriedade e do cativeiro por meio do estímulo à imigração européia.
Segundo eles, o caminho para a diversificação e a modernização da agricultura brasileira era um re-
povoamento seletivo, cabendo, para esse fim, atrair ao Brasil a melhor parcela da humanidade branca.
O elemento racial nesse projeto era nevrálgico e a retórica através da qual foi expresso veemente. Na
perspectiva imigratória de Taunay não havia lugar para chineses, “cuja raça toda é fraca, imbele”, ou
para imigrantes “vagabundos e mendigos chamados turcos ou árabes” (Annaes do Senado 1888: v. 5,
p. 51; 1887: v. 1, p. 143; apud Hall 1976: 160). O que era necessário, isto sim, era atrair “representantes
do melhor que nos possam dar as raças européias”, incluindo italianos, belgas, portugueses e alemães
(Annaes do Senado 1888: v. 5, p. 56). A charge reproduzida na figura 2 é o retrato preciso das ansiedades
subjacentes às idéias de Taunay.
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convidado por Rio Branco para representar o país no III Congresso da Sociedade Internacional de
Música a ser realizado em Viena, homenageando o centenário do falecimento de Joseph Haydn. Em
28 de maio, Oliveira Lima marcou sua presença com um trabalho intitulado “La musique au Brésil.
Au point de vue historique” (Lima 1909). Esse trabalho é exemplar da imaginação racial de sua época
em diversos sentidos.

“La musique” pode ser dividida em duas partes. A primeira examina um espaço histórico fora do
âmbito erudito, um espaço reservado à interação entre música, raça, clima e identidade nacional. Essa
interação é descrita nos seguintes termos (Lima 1909):

“Como toda e qualquer música, possui a brasileira suas raízes, que são as melodias
populares, e conta também, como a maior parte das músicas, seu desenvolvimento
harmônico especial e até original. Eram aquelas melodias  populares  o natural
acompanhamento das cantigas portuguesas transplantadas além-mar no século XVI.
Sobre elas se tinham vindo enxertar as balbuciantes cantilenas indígenas e os ásperos
e monótonos motivos da terra africana, acabando por emprestar-lhes uma feição musical
própria que, ajudada por um clima tépido e regular e sob a ação afetiva da mistura física
e moral das raças em presença, tomou um caráter de langor e voluptuosidade [...].

O encanto das melodias brasileiras, resultantes dessa fusão, opera vigorosamente sobre
quantos as ouvem. [...]

As modinhas e os lundus, estes mais africanos e lascivos, aquelas mais locais e
sentimentais, cujo texto denuncia o amor ardente e cuja cadência desafia a dança fogosa
[...], contam-se anônimas, senão espontâneas, e outras de autor conhecido, sem por isso
terem um atrativo menos picante”.

“La musique” atribuía ao país “uma feição musical própria”, resultante da influência do meio físico
e do contato étnico e racial entre africanos, ameríndios e portugueses. Encenava, no âmbito da música,
a noção identitária de que o Brasil era uma nação especial em função de seu clima e da miscigenação
de sua população. Por um lado, o retrato musical traçado por Oliveira Lima revestia-se de certa
positividade. À ilustre platéia vienense era apresentado um cartão de visitas pitoresco e acolhedor,
onde as “melodias brasileiras” eram descritas como o feliz produto da incorporação das raças inferiores
à européia. “La musique”, contudo, trazia uma contradição. À luz das doutrinas raciais e geográficas
que circulavam na época, as canções do Brasil exprimiam uma sensualidade que era sintomática de
uma degradação. Como disse Gobineau (1983 [1853]; apud Schwarcz 1995), “os brasileiros só têm
em particular uma excessiva depravação. São todos mulatos, a ralé do gênero humano, com costumes
condizentes”. Modinhas e lundus demonstravam o “langor” e a “voluptuosidade” que advinham da
ação do clima tropical e da mistura entre as raças. Tinham condições, portanto, de significar musicalmente
a identidade miscigenada da nação, porém essa era uma identidade a ser lamentada e remediada, não
celebrada e afirmada. A implementação de um novo modelo de mestiçagem, o branqueamento da
aparência e dos costumes do povo brasileiro através da imigração européia, afigurava-se como solução
para esse dilema.

Em um segundo momento, “La musique” abandona esse quadro exótico e passa a abordar a música
que respondia a “um gosto esclarecido, pois que provém do estudo” (Lima 1909). Nessa abordagem,
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José Maurício é destacado e exaltado por sua afinidade com os clássicos (porém sem referência à sua
condição racial). Apoiando-se nos trabalhos do Visconde de Taunay, Oliveira Lima (1909) afirma que
a música sacra de José Maurício é “procedente dos grandes mestres alemães” e que o compositor
constitui o “representante por excelência entre nós [os brasileiros] da música clássica”. Não apenas
o passado histórico, mas também o presente musical brasileiro é retratado com fortes colorações
germanófilas. Segundo Oliveira Lima (1909), a influência de Wagner projetou-se de modo significativo
no Brasil, ainda que “temperada pelas fortes tradições italianas e pelo fundamento nacional”. “Nossos
compositores modernos voltam-se [...], como todos os outros, para Bayreuth, considerando-a a Meca
Musical”, afirmou.

“La musique” foi ilustrada com a execução piano-vocal de peças de José Maurício e de outros
compositores considerados representativos da tradição erudita euro-brasileira. O centenário de Haydn
em Viena talvez seja o ápice da recepção de José Maurício do ponto de vista do seu pertencimento
simbólico à escola alemã. É importante reiterar as circunstâncias políticas e ideológicas em que ocorreu
a palestra de Oliveira Lima. O branqueamento através da imigração era o objetivo precípuo da campanha
propagandística à qual pertencia “La musique au Brésil”. É da pena de Oliveira Lima (1899:52-53;
apud Skidmore 1989 [1974]:88-89) a predição de que “a imigração <corrigirá a extrema mestiçagem
estabelecida pelo português e firmará a real supremacia dos brancos’ que ainda ‘ameaçam [...] afundar-
se num alastramento de raças inferiores>”. Temos aqui uma formulação sucinta do ideal branqueador,
o sonho racial das elites brasileiras, que era metaforicamente traduzido em som pela música dos
clássicos alemães.

Mestiçagem e brasilidade

Mário de Andrade (1893-1945)

Gilberto Freyre (1900-1987)

Cleofe Person de Mattos (1913-2002)

Recapitulando, sinteticamente. Na opinião do Visconde de Taunay, negros e mestiços possuíam uma
capacidade inferior de aprendizado. Na de Manuel de Oliveira Lima, deficiências raciais podiam ser
erradicadas, em longo prazo, através da afluência do sangue anglo-saxão. Essas perspectivas determinaram
como José Maurício foi representado nos trabalhos de Taunay (como exceção à inferioridade não-
branca) e como foi apropriado na palestra de Oliveira Lima (em prol do branqueamento). O que segue
é uma apreciação de como a vocação germânica de José Maurício foi reconsiderada dentro do próximo
capítulo do pensamento sócio-histórico-antropológico no país. Esse capítulo, marcado pela valorização
dos processos de miscigenação (sem branqueamento) e a superação radical do complexo de inferioridade
identitário dos brasileiros, será desenredado a partir de duas vertentes intelectuais, luso-tropicalismo
e nacional-modernismo, inseparavelmente ligadas, respectivamente, aos nomes de Gilberto Freyre e
Mário de Andrade.

Para Gilberto Freyre, o estímulo à mestiçagem havia sido o maior mérito da colonização portuguesa
(Vianna 2005 [1995]: 87-88). Isso porque a miscigenação havia demonstrado ser propícia à interação
e ao equilíbrio, o que era crucial em um universo física, política e socioeconomicamente complexo e
diversificado como o tropical. Nesse universo, retratado seminalmente em Casa-grande & senzala,
a convivência entre raças, sexos, classes e etnias se manifestava musicalmente através da modinha.
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Era nessa canção que, nas palavras de Freyre, “se sente [...] o visgo de promiscuidade nas relações
de sinhôs-moços das casas-grandes com mulatinhas das senzalas”. Segundo ele, as modinhas estavam
“impregnadas do erotismo das casas-grandes e das senzalas; do erotismo dos ioiôs nos seus derreios
pelas mulatinhas de cangote cheiroso ou pelas priminhas brancas” (Freyre 2004 [1933]: 424). Embora
esse e outros temas teorizados por Gilberto Freyre já viessem se desenhando no horizonte intelectual
brasileiro antes de Casa-grande & senzala, foi essa monografia o grande divisor de águas no que tange
à afirmação de uma nova noção de mestiçagem. Se ao final do século XIX Oliveira Lima (1899:52-
53; apud Skidmore 1989 [1974]: 88-89) falava em desmantelar “a extrema mestiçagem estabelecida
pelo português”, criticando o “relativo atraso mental” e o “enervamento da raça colonizadora”, três
décadas depois Gilberto Freyre enaltecia a miscigenação -muito especialmente o cruzamento entre a
cordialidade do homem português e a sensualidade da mulher africana- como evidência da superioridade
do luso-tropicalismo perante outros padrões de civilização. Impressiona a longevidade dessa ideologia,
cujos reflexos se fazem sentir, hoje, através do mito da “democracia racial” (Guimarães 2002: 137-
168). A percepção freyreana de uma docilidade inerente à colonização portuguesa desaguou na noção,
ainda corrente, de que a sociedade brasileira é essencialmente impermeável ao racismo. Para muitos
brasileiros, o preconceito é incapaz de penetrar no âmago de uma coletividade cuja harmonia é traduzida
pela metáfora da miscigenação. Essa é uma ramificação importante e retornarei a ela ao final deste
trabalho.

As formulações de Gilberto Freyre encontraram um ambiente favorável durante a década de 1930. O
poder político e econômico, que, durante a Primeira República (1889-1930), pertencia às oligarquias
cafeeiras dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sofreu uma transformação expressiva quando
Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, assumiu o governo em 1930, apoiado pelas “facções burguesas
não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista” (Fausto 1975: 246; apud: Vianna
2004 [1995]:60). Em resposta às agitações reivindicatórias que pontuaram as décadas de 1910 e
sobretudo de 1920, promovidas pelas camadas proletárias cada vez mais mobilizadas em torno de
associações sindicais e partidárias, o governo Vargas embarcou em um projeto centralizador, paternalista
e corporativista expressamente dirigido para a subordinação dos interesses individuais, classistas e
regionais ao “interesse coletivo” e à “unidade nacional” - dois notórios clichês getulistas. O ápice
desse autoritarismo ocorreu durante o regime de exceção denominado Estado Novo (1937-1945),
marcado pela supressão dos direitos políticos e individuais e a censura aos meios de comunicação.

Vimos como, relembrando Taunay, a seletividade racial determinava “os elementos que devem formar
a grande nacionalidade brasileira”, na passagem da Monarquia para a República. Tal perspectiva foi
drasticamente re-configurada durante a Era Vargas (Guimarães 2002: 137-168; Turino 2003:186-192).
A superação do poder oligárquico (e do controle do capital estrangeiro) exigia a expansão da indústria
doméstica e a ampliação da base popular de sustentação do regime. Capitalismo e populismo, assim,
imbricavam-se. O processo de industrialização pressupunha um aumento da oferta de mão-de-obra,
assim como uma expansão do mercado consumidor interno. Ao invés da imposição de mecanismos
ideológicos de exclusão, a formação de cidadãos trabalhadores e consumidores demandava, além de
uma elevação do bem-estar material, uma representação simbólica sensível à experiência dos segmentos
afro-brasileiros da população. A invenção da mestiçagem como emblema de uma nacionalidade positiva
respondia a essa dinâmica à medida que engendrava um sentimento generalizado de pertença e inclusão.
A percepção de um equilíbrio permitia com que todos pudessem se identificar como brasileiros, para
além de distinções de raça e de classe, dissimulando a continuidade de uma política imigratória
branqueadora por parte das autoridades getulistas.
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Durante o governo Vargas é codificado um novo sistema simbólico para a nação (Schwarcz 2001: 29-
30). Feijoada, capoeira, samba e candomblé são significados como traços culturais mestiços. Enaltecendo
a tolerância da sociedade brasileira, o Dia da Raça é acrescido ao calendário cívico. Nesse mesmo
período o Brasil ganha a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma santa mestiça.
A música sacra de José Maurício pode não ser um elemento óbvio dentro desse imaginário, porém a
ele efetivamente pertence. A demonstração dessa pertença, contudo, dado o espaço surpreendentemente
pequeno que coube à música no pensamento freyreano, requer um aceno à obra musicológica de Mário
de Andrade e seus sucessores nacionalistas. A história da música brasileira tinha o seu grande mestre,
um mestre mulato, como era o Brasil. Aos musicólogos cabia casar a arte de José Maurício com a cor
de sua pele, isto é, demonstrar que sua música era genuinamente mulata e brasileira, não branca e
germânica.

O modernismo à brasileira emergiu, na década de 1910, como um movimento de atualização, visando
absorver as inovações das vanguardas européias, para depois transformar-se, na década seguinte, em
uma reação ao “estrangeirismo” dos modelos culturais europeus. Para Mário de Andrade (1982: 15,
4; apud: Quintero-Rivera 2000: 36-37), “dar uma alma ao Brasil” significava, em termos musicais,
realizar um “acorde” nacional que pudesse participar legitimamente da “harmonia da civilização”,
como ele mesmo exprimiu. A concretização desse desiderato repousava essencialmente sobre o
compositor profissional. A esse agente competia desempenhar uma mediação pautada na assimilação
e aplicação dos recursos expressivos do folclore campesino. Segundo Mário de Andrade, o folclore
rural não apenas revestia-se de uma riqueza técnica e temática modelar, mas também de uma qualidade
autóctone que o credenciava como pedra de toque de toda a criação musical erudita. “Nacionaliza[r]
a nossa produção pela regra eterna de transpor eruditamente a obra anônima do povo” (Andrade 1963
[1934]:354) -assim deveria ser musicalmente plasmada a quintessência da nação.

Apesar da primazia que coube ao folclore rural na definição de um estilo musical à imagem da nação,
em contraposição à música comercial que invadia o quotidiano da intelectualidade citadina, existiam
supostas brechas de autenticidade em certos gêneros urbanos, como o choro e a modinha, que Mário
de Andrade encorajava explorar (Wisnik 1982:131-135). Essa ressalva é importante, porquanto foi
justamente através da modinha que foi construída a conexão entre José Maurício e a brasilidade.
Citando novamente Mário de Andrade (1964 [1930]: 8):

“[...] [É] lamentável a gente perceber o grau de desnacionalização em que caíram os
compositores eruditos em geral, do Segundo Império [sic, Reinado] em diante, esquecidos
que José Maurício não perdia vaga nos adágios e solos das suas missas pra lhes imprimir
acento modinheiro”.

O comentário não apenas destaca o exemplo de nacionalidade dado por José Maurício, mas expõe a
dependência cultural brasileira em termos de uma inércia por parte daqueles compositores que
desdenhavam esse exemplo. Sob a inspiração de Mário de Andrade, outros estudiosos brasileiros
puseram-se a enraizar suas aspirações no passado mauriciano. É o caso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo (1930: 76), que se debruçou sobre a produção de José Maurício em busca dos “traços de
parentescos que caracterizam a inconfundível personalidade artística do autor”. Esses “traços de
parentescos”, isto é, os traços de brasilidade ligando José Maurício aos compositores contemporâneos
de Corrêa de Azevedo, consistiam de vestígios da modinha. “Não há [...] um compromisso entre a arte
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brejeira do mulato fluminense e a serena elevação da música sacra?”, indagou retoricamente (Azevedo
1930: 76). Nem todos os estudiosos, contudo, aliaram-se à corrente andradeana. No dizer de Rossini
Tavares de Lima (1941: 85): “Querem alguns espíritos, pouco observadores, encontrar na música do
padre [José Maurício], os primeiros germes do nativismo; mas, infelizmente, somos obrigados a
discordar. A sua música é alemã e principalmente mozartiana e haydneniana”. Esse comentário evidencia
com excepcional nitidez a participação de José Maurício na negociação de uma relação nem sempre
amistosa entre duas estéticas centrais à cultura musical erudita no Brasil.

É bem verdade que, em um artigo publicado um ano antes de seu falecimento, Mário de Andrade
(1944; in Coli 1998: 142-146) reconsiderou a posição em que havia situado José Maurício dentro do
quadro do nacionalismo musical brasileiro. Nesse artigo, Mário de Andrade esclarece que os
“brasileirismos” que pontuavam a música desse compositor eram meramente fortuitos, acidentais -
“como sem querer” (Coli 1998: 359-360). A produção mauriciana estava social, estética e ideologicamente
comprometida com os interesses da colonização portuguesa, entendida não como um sistema simbiótico,
à maneira de Gilberto Freyre, mas como uma estrutura de dominação. Pressupondo (erroneamente)
um compositor perfeitamente entrosado à sociedade da época, florescendo sob as benesses dos monarcas
bragantinos, Mário de Andrade viu em José Maurício a negação da arte como missão social, um dos
pilares do pensamento desse musicólogo. Assim, ao procurar nesse compositor uma “mulataria” a
insurgir-se contra o poder colonial, Mário de Andrade nada encontrou além de conformismo e submissão
(1944; in Coli 1998: 144-145):

“Para nós, ele foi sobretudo um colonial [colonizado]. Nisto, embora mulato da maior
mulataria, escuro e pixaim, ele nada representa, ou pouco, o valor ‘negro forro’ das
nossas idiossincrasias raciais. Busco em vão por onde se o possa dizer uma forma
qualquer de luta, um prurido mesmo longe de revolucionaridade [sic] ativa, ou um
‘marginal’. [...] José Maurício foi um mulato sem os problemas da mulataria. Nem
externos, nem internos. E a música dele também”.

Essa crítica derradeira, contudo, não impediu com que os estudiosos continuassem a buscar na produção
mauriciana os elementos para a construção de uma patrilinhagem nacional-modernista. É o caso de
Bruno Kiefer (1977: 58), segundo quem “uma audição mais refinada [da obra de José Maurício] [...]
poderá descobrir, aqui e acolá, sombras do clima modinheiro, quase um prenúncio da aurora do
sentimento nativo na música brasileira erudita”. No quadro dessa legitimação, a obra de Cleofe Person
de Mattos constitui um exemplo notável. Mattos é autora dos dois principais trabalhos musicológicos
sobre o compositor, o catálogo temático de 1970 e a biografia de 1997. Ambas as contribuições aludem
à presença da modinha nas composições religiosas de José Maurício. É o caso da melodia transcrita
no exemplo 1, que, segundo Mattos (1997: 48), constitui uma “transposição espiritualizada” dessa
forma vocal. Do ponto de vista da musicologia tradicional, o comentário de Mattos suscitaria
imediatamente a indagação: teria José Maurício realmente se deixado levar pelo sabor popular da
modinha ao compor esse solo religioso? Um quadro de referência crítico-cultural, contudo, nos posiciona
diante de um tipo diferente de pergunta: o que essa alegação tem a nos dizer, em termos ideológicos,
sobre a participação de José Maurício e da modinha na construção de uma brasilidade musicalmente
delineada? À luz dessa indagação, o legado musicológico de Cleofe Person de Mattos se nos afigura
particularmente instigante.

No referido catálogo, Mattos (1970: 323) havia caracterizado a vocação modinheira inventada ou
* Este trabajo obtuvo Mención Honrosa en el VI Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 2008. Revisión de texto: Ana María
Soto-Aguilar.

Raça e escravidão

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e quase de imediato puseram-se a escravizar a
população ameríndia. Com a gradual aniquilação dessa população através de doenças, confrontos e
maus-tratos, os colonizadores voltaram-se à África para o suprimento de mão-de-obra. A primeira
metade do século XIX não apenas testemunhou a transferência da corte portuguesa de Dom João VI
(1808), a declaração da Independência e as coroações de Dom Pedro I (1822) e de Dom Pedro II
(1841), mas também o ápice do tráfico de africanos; estima-se que um milhão e meio de escravos
tenham sido deslocados nesse período. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a extinguir
a escravatura, em 1888. A abolição, decretada sem que fossem indenizados os grandes proprietários
rurais, incompatibilizou-os irreversivelmente com o governo imperial. Essa incompatibilidade foi um
dos fatores responsáveis pela queda do regime monárquico e a proclamação da República, em 1889.

Foi sobretudo a partir da década de 1870, com a iminência do término da escravidão, que o tema da
raça foi incorporado à pauta das instituições brasileiras de pesquisa e ensino (Schwarcz 2001: 42-43).
Ao afirmarem a realidade das raças, as faculdades, museus e institutos do país contribuíram para a
perpetuação da hierarquia racial de poder para além da abolição: concedia-se a liberdade aos ex-
escravos com uma mão enquanto, sob a justificativa da “ciência”, obstava-se o seu avanço com a outra.
Com efeito, a nova ordem não implicou na integração social do contingente recém-liberto. Carentes
de formação profissional e escolar, de terras e capital, os ex-escravos que não enfrentaram o desemprego
abraçaram ocupações de baixa remuneração ou ocuparam brechas no setor informal da economia.

A racialização da transição do trabalho compulsório para o livre centrou-se, em grande medida, sobre
o grau e o caráter da miscigenação do povo brasileiro. “Trata-se de uma população totalmente mulata,
viciada no sangue e no espírito e totalmente feia” (Raeders 1988 [1976]:96; apud Schwarcz 1993:13,
2001:25), afirmou Arthur de Gobineau. Outros estrangeiros externaram sua ojeriza para com essa
população, alimentando uma imagem identitária notoriamente negativa, dentro e fora do país. Se ,
como também alegava Gobineau, indivíduos inferiores significavam nações inferiores, a miscigenação
extremada de sua população prenunciava ao Brasil um futuro não pouco sombrio. O problema da raça,
e particularmente da mestiçagem, foi objeto de um debate que mobilizou os mais diversos setores da
intelligentsia local, não surpreendendo, portanto, que a condição mulata de um compositor da estatura
de José Maurício tenha sido objeto de considerações. E diante do deslocamento das matrizes em que
repousava esse debate, durante a chamada Era Vargas, também não é de admirar que as formas de
pensar José Maurício e sua música tenham sofrido, concomitantemente, uma expressiva reorientação.

Música e sociedade

O sistema escravocrata imprimiu à sociedade oitocentista uma estrutura essencialmente tripartida. Em
termos ultra-esquemáticos, a classe senhorial e a escrava ocupavam os extremos do espectro social,
emoldurando uma camada intermediária predominantemente composta por filhos de escravos nascidos
livres e por libertos. A pertença à classe proprietária pressupunha, além do elemento racial, o partilhar
de um conjunto de valores, estilos e comportamentos moldados à concepção européia de progresso e
civilização. É dentro desse quadro que, durante a maior parte do século XIX, as óperas francesas e
italianas, mas sobretudo essas últimas, foram consumidas obsessivamente pelas elites que, assim, se
diferenciavam culturalmente das ralés livre e escrava que formavam a maioria da população. Além

da grande música alemã, a música que tornava audível o anseio das elites por uma nação branca, livre
das raças inferiores que obstavam seu florescer.
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enfatizada do compositor da seguinte maneira: “sabe-se que José Maurício ensinava música com uma
viola de arame. E que cantava, acompanhando-se nesse instrumento, xácaras e modinhas”. Na biografia,
contudo, o assunto não foi apenas revisitado, mas reafirmado com um sentido mais explícito (Mattos
1997: 53):

“A modinha, feita de elementos comuns à música européia - o texto, a melodia chegada
a padrões conhecidos, nascida e desenvolvida sob o signo de um cruzamento de raças
- tinha qualidades para ocupar, culturalmente, o espaço que lhe cabia nessa miscigenação.
E crescer com ela. São cantos seresteiros que traem na obra de José Maurício o cantador
de modinhas e xácaras, e revelam o músico que traz um vulcão dentro de si e se rende
a este gênero meio popular, meio erudito, fazendo-o aflorar em várias composições
religiosas. Os ecos deste gênero na música de José Maurício podem ser vistos com [sic,
como] as primeiras manifestações do nosso nacionalismo musical”.

A citação exalta a modinha como produto da mistura das raças e costumes, das culturas local e
estrangeira, das tradições popular e erudita, destacando José Maurício não apenas por seus dotes
modinheiros em si, mas por sua habilidade em canalizá-los para o objetivo maior da composição sacro-
musical. Não falta a Cleofe Person de Mattos, portanto, subsídios para poder proclamar José Maurício
como o fundador da escola de composição nacional-modernista - pilar da linhagem mestra formada
por Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e -muito especialmente- Heitor Villa-
Lobos. A importância dessa paternidade não pode ser subestimada. Na intuição modinheira do padre-
compositor, celebrada por Mário de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Bruno Kiefer e Cleofe
Person de Mattos, o modernismo musical nacionalista descobriu as suas raízes e a memória de José
Maurício encontrou uma de suas mais fortes razões de ser. José Maurício corporifica, assim, a idéia
de brasilidade inerente ao projeto andradeano, um projeto que continua a condicionar os termos em
que a música é criada, executada e estudada no país com mínimos sinais de desgaste.
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Considerações finais

O presente trabalho é ilustrativo de como o fazer e o pensar musical constituem mananciais simbólicos
conducentes à configuração e re-configuração de identidades raciais e nacionais. Durante o final da
Monarquia e o início da República, o cânone alemão personificou uma conformidade cultural cosmopolita
consistente com a exclusão das ralés negra e mestiça do ideal de nação. Durante a Era Vargas, contudo,
o encurralamento das camadas racialmente subalternizadas necessitou ser reconsiderado à luz da
conjunção entre interesses populistas e capitalistas (Turino 2003: 186-192). A modinha, valorada como
música mestiça e matéria-prima para a composição erudita, encarnou uma individualidade cultural
nacional consistente com o relaxamento dos limites raciais da nação, com vista à cooptação da população
afro-descendente. A transformação da mestiçagem de causa dos males do país em fonte de orgulho
nacional, passando por solução branqueadora, demarcou o percurso pelo qual se enveredou a recepção
do compositor mulato José Maurício Nunes Garcia. Suas encarnações sociais evidenciam como a
busca, na Europa, de modelos para a criação musical deu lugar à procura, no Brasil, de maneiras de
se expressar a brasilidade através da música. José Maurício não apenas foi arregimentado em prol da
grande arte austro-germânica, da qual era considerado herdeiro, mas também em favor da tradição
nacional-modernista, da qual era considerado pai. Esses processos ideológicos de conformidade
cosmopolita e individualidade nacional traduziram-se na construção de duas genealogias mauricianas,
a primeira partindo de Haydn e a segunda culminando em Villa-Lobos. O “clássico brasileiro”
transformou-se, assim, no “brasileiro clássico”.

Desde “Idéias sobre a música”, construções raciais de poder informam o discurso histórico-musical
brasileiro, e especificamente a literatura mauriciana, de um modo e em um grau para os quais os
próprios musicólogos ainda não atentaram. Ao confinarem seu objeto de estudo a um passado remoto,
cuja reconstrução encararam como um processo tácito e apolítico, os biógrafos e historiadores do
compositor deram o seu dever por cumprido e eximiram-se de toda e qualquer autocrítica. Em
descompasso com as demais ciências humanas, onde a problematização crítico-teórica do legado racial
brasileiro é uma prática consolidada, a musicologia exibe o etos de uma sociedade onde o racismo é
uma espécie de tabu. Uma sociedade onde, nas clássicas palavras de Florestan Fernandes (1972: 42),
vigora “o preconceito de ter preconceito”. Desnecessário dizer, esse silêncio é inaceitável (Bohlman
1993; Radano, Bohlman 2000: 38-40) frente à injustiça que permanece, hoje, estampada em índices
desproporcionais de desemprego, analfabetismo e mortalidade infantil.
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Mestiçagem e branqueamento

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)

Como já apontaram vários estudiosos, os brasileiros não apenas absorveram, mas re-elaboraram a seu
modo os modelos raciais originários da Europa. A doutrina do “branqueamento” -um cruzamento sui

generis entre o evolucionismo social, que escalonava raças e sociedades em estágios obrigatórios de
desenvolvimento, e o darwinismo social, que imaginava a miscigenação racial como índice e agente
degenerativo- emergiu no bojo desse processo re-interpretativo (Schwarcz 2001: 43). Os advogados
do branqueamento não rejeitavam a inferioridade africana, mas, ao invés de condenarem sua mistura,
acreditavam que a superioridade genética do europeu diluiria o sangue negro, de geração para geração,
até sua completa extinção. Aqui também, a imigração européia em larga escala era preconizada como
grande solução. Todavia, nesse caso, imigrantes europeus não apenas substituiriam a força de trabalho
negra, como imaginava Taunay, mas também interagiriam com a população afro-descendente, alvejando-
a paulatinamente em termos somáticos, mentais e culturais. A tela reproduzida na figura 3, de não
pouca notoriedade, traduz essa ideologia (Schwarcz 1993: 11-12).

A visão de um Brasil cada vez mais puro, através da mestiçagem, foi acolhida entusiasticamente pelo
jovem governo republicano. Fundamental foi o papel desempenhado por José Maria da Silva Paranhos
Júnior, Barão de Rio Branco, que serviu como ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Com
o objetivo de estimular a imigração, e de atrair o capital estrangeiro, Rio Branco promoveu uma
agressiva campanha dirigida para a veiculação de uma imagem progressista do Brasil na Europa e nos
Estados Unidos (Skidmore 1989 [1974]: 151). Essa campanha, que incluiu o apontamento de intelectuais
de renome para postos diplomáticos, era tida como essencial caso o Brasil pretendesse vencer a corrida
imigratória, em franca competição com a vizinha Argentina. Entre esses intelectuais estava Manuel
de Oliveira Lima, renomado homem de letras e entusiástico advogado da miscigenação construtiva,
designado plenipotenciário do Brasil na Bélgica em 1909. Nesse mesmo ano, Oliveira Lima foi

Figura 1. Máscara mortuária de José Maurício Nunes Garcia. Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. Reprodução: Mattos
1997:xx, apêndice.

Figura 2. Trazendo a legenda: “Pobre lavoura! Já não bastava o preto,
vais ter o amarelo! Com o auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há
de progredir de um modo espantoso”. Reprodução (com retoques):
Pessanha 2005:20 (fonte  original omitida por Pessanha).

Figura 3. Trazendo a inscrição “Le nègre passant au blanc, à la
troisième génération, par l’effet du croisement des races”. Modesto
Brocos y Gomes. Redenção de Cã (1895). Óleo sobre tela. Museu
de Belas-Artes, Rio de Janeiro. Reprodução:
<http://www.dezenovevinte.net/bios/bio_mb_arquivos/mb_1894_
cam.jpg> (Acesso: 08 fev. 2007).

Exemplo 1. Verso do Responsório III das Matinas de Natal, para coro a quatro vozes e orquestra. Cabido Metropolitano
d o R i o  de  J an e i ro .  A ut ó gr a fo  p ar c i al ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 7 99  o u  18 0 1.  F ac - s í mi l e:
<http://www.acmerj.com.br/CMRJ_CRI_SM51.htm> Acesso: 08 fev. 2007.
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