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TEMPO II 
 

A vida não dá certeza 

pois tudo se movimenta 

cada dia representa 

a chance de uma surpresa 

e até mesmo a natureza 

se altera a cada segundo. 
 

O tempo é ventre fecundo 

aonde tudo é gerado 

se o tempo fosse parado 

nada existia no mundo 

o tempo é ventre fecundo 

aonde tudo é gerado 

se o tempo fosse parado 

nada existia no mundo. 
 

Ninguém sabe o que será 

do tempo futuramente 

mas o tempo do presente 

tudo tem e tudo dá 

que o que tem no tempo está 

em um caderno anotado. 
 

Tudo que o tempo tem dado 

de tempo em tempo se soma 

que o tempo com tempo toma 

tudo o que deu no passado 

Tudo que o tempo tem dado 

de tempo em tempo se soma 

que o tempo com tempo toma 

tudo o que deu no passado. 
 

O tempo não tem feição 

não tem cheiro e não tem cor 

não tem som não tem sabor 

voa sem ser avião 

rouba, mas não é ladrão 

carrega tudo o que cria. 
 

Tempo é vento que assovia 

que passa e faz pirueta 

e o vivente é borboleta 

levada na ventania 

Tempo é vento que assovia 

que passa e faz pirueta 

e o vivente é borboleta 

levada na ventania. 
 

Vejo o tempo que passou 

montando o tempo que passa 

e já respirando a fumaça 

do tempo que não chegou 
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o tempo me atropelou 

no meio de uma avenida. 
 

Estou na porta de saída 

vendo o portão de chegada 

depois de muita rodada 

na bulandeira da vida 

Estou na porta de saída 

vendo o portão de chegada 

depois de muita rodada 

na bulandeira da vida. 

 

SIBA. Álbum: Siba e a Fuloresta - Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar. 

2007. 
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"Tenho duas armas para lutar contra o 

desespero, a tristeza e até a morte: o riso a 

cavalo e o galope do sonho. É com isso que 

enfrento essa dura e fascinante tarefa de 

viver." 

 

Ariano Suassuna 
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RESUMO 

 

Investigamos a história e a memória da música em Vitória da Conquista a partir dos 

materiais empíricos levantados que, somados à luz da teoria, nos permitiu recuperar, 

parcialmente, a história e a memória da Música em Vitória da Conquista de 1950 a 

2000, focando as igrejas batistas conquistenses, especialmente as fundadoras, 

relacionando-as com a formação de musicistas e a instalação de academias e 

conservatórios de música. Os depoimentos coletados e a documentação analisada 

confirmaram a hipótese de uma aprendizagem musical, sobretudo o ensino de piano, 

acordeom, órgão e canto coral, com finalidades ligadas à fé, à evangelização na 

concepção protestante na vertente batista. Grande parte dessas escolas ainda está atuante 

e vigorosa, formando músicos que cantam e regem os corais das igrejas, tocam piano e 

órgão nas atividades religiosas e, sobretudo, vêm na música um importante e 

imprescindível instrumento de evangelização. Estas instituições possibilitaram uma 

formação musical para muitas pessoas, dentro ou fora da comunidade religiosa, que se 

realizaram como músicos profissionais, diletantes e/ou professores de música. 

Identificamos qual o papel que algumas instituições (igrejas, conservatórios, 

filarmônicas, etc.) exerceram na formação musical de determinados grupos em Vitória 

da Conquista e tomamos conhecimento de que as duas escolas de música que existiam 

na cidade, entre 1950 e 1970, foram as de Dona Nair Borges de Oliveira (católica, 

esposa de um dentista) e a de Dona Almerinda Figueira de Oliveira (batista e esposa de 

um pastor). A primeira, vinculada ao Instituto de Música da Bahia, criado em 1897 e, 

posteriormente, incorporada à Universidade Católica de Salvador- UCSAL. Almerinda 

Figueira de Oliveira, que foi aluna de Dona Nair, iniciou suas atividades em sua própria 

residência e, somente em 1964, sob a direção da primeira filha, Vanilda Figueira de 

Oliveira Freitas, se transformou no Conservatório de Música de Vitória da Conquista, 

vinculado ao Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Constatamos que, 

embora as duas professoras tenham sido responsáveis pela aprendizagem musical de 

muitas pessoas, a escola administrada por Dona Nair deixou poucos discípulos, ao 

contrário da escola administrada por Dona Almerinda, que permitiu uma imensa cadeia 

sucessória ─ razão do presente estudo. Para desenvolver esta pesquisa, utilizamos a 

história oral, visto que focamos as vivências de sujeitos cujas memórias remeteram ao 

contexto religioso e musical que tratamos neste trabalho. Tomamos como grupo de 

análise a Família Gusmão Figueira, tendo como figura central Dona Almerinda Figueira 

de Oliveira, seus filhos, netos e sobrinhos, assim como ex-alunos do conservatório. 

Também utilizamos outras fontes documentais, escritas e imagéticas, como jornais, 

fotografias e/ou revistas e, por fim, entrecruzamos os dados coletados à luz da teoria da 

memória, o que nos fez perceber que o cenário em torno da música na cidade neste 

período, fazia parte de um todo muito maior e construído de forma coletiva, guardado 

por sujeitos unidos pelo tríplice liame: música, igreja e família. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Memória. Educação Musical. Família. Religião Protestante. 
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ABSTRACT 

 

We investigate the history and memory of music in Vitória da Conquista from the raw 

materials raised that, added to the theory, allowed us to recover, in part, the history and 

the memory of music in Vitória da Conquista from 1950 to 2000, focusing on the 

Baptist churches, especially the founders, relating them to the training of musicians and 

the installation of academies and conservatories of music. The reports analyzed and 

documentation collected confirmed the hypothesis of learning music, especially the 

piano teaching, accordion, organ and choir, for purposes related to faith, evangelization 

in the Protestant conception in Baptist perspective. Most of these schools are still active 

and vigorous, forming musicians singing and govern coral churches, play the piano and 

organ in religious activities, and above all, see in music an important and indispensable 

instrument of evangelization. These institutions allowed a musical education for many 

people, inside or outside the religious community, which took place as professional 

musicians, hobbyists and/or music teachers. We identify the role played by some 

institutions (churches, conservatories, philharmonic, etc.) the musical training of certain 

groups in Vitória da Conquista and we notice that there were two music schools in 

Vitória da Conquista, between 1950 and 1970: Mrs. Borges de Oliveira´s school 

(Catholic, wife of an important dentist) and the Mrs. Figueira de Oliveira´s school 

(Baptist and a pastor's wife). The first, linked to the Bahia Music Institute, created in 

1897, that was later incorporated into the Catholic University of Salvador (UCSAL). 

Almerinda Oliveira de Figueira, who was a student of Mrs. Borges, began  teach in his 

own residence, and only in 1964, under the direction of her first daughter Vanilda 

Figueira de Oliveira Freitas, became Vitória da Conquista Conservatory of Music, 

linked to Brazilian Music Conservatory of Rio de Janeiro. We found that although the 

two teachers have been responsible for the musical learning of many people, the school 

run by Mrs. Borges, left few disciples, unlike school run by Mrs. Figueira which 

allowed a huge inheritance chain _ reason of this study.  To develop this research, we 

used oral history, as we focus on the individual experiences whose memories have 

referred to the religious and musical context we worked in this study. There were took 

for group analysis, the Gusmão Figueira Family, with the central figure the Mrs. 

Figueira, their children, grandchildren and nephews, as well as former students of the 

Conservatory. We also use other resources, written and imagery such as newspapers, 

pictures and/or magazines and, finally, intertwined data collected in the perspective of 

memory theory, which made us realize that the scenery around music in the city at that 

time, was part of a larger whole and built collectively, guarded by subjects united by a 

triple bond: music, church and family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando adentramos o universo acadêmico e nos imbuímos em desenvolver uma 

pesquisa temos, muitas vezes, a sensação de estar diante de um quebra-cabeça, cujas 

peças estão dispersas por muitos lugares e, embora num primeiro momento pareça 

simples juntá-las, esta ação será o grande desafio a ser realizado. Percebemos, então, 

que não é necessário simplesmente juntar as peças, mas sim, dar sentido ao vasto 

universo de possibilidades que se apresentam, a partir do objeto que pretendemos 

investigar. 

No trajeto da pesquisa, o objeto e o universo a serem desvendados se misturam e 

se entrelaçam com a realidade do investigador e, conforme C. Wright Mills ,“[...] o 

estudioso, como artesão intelectual, tentará juntar o que está fazendo intelectualmente e 

o que está experimentando como pessoa. Não terá medo de usar sua experiência e 

relacioná-la diretamente com os vários trabalhos em desenvolvimento” (1982, p.212). 

Daí, percebemos que nas escolhas acadêmicas ecoam as vivências a partir das 

interações individuais e coletivas dos grupos que compomos ao longo da trajetória 

pessoal e acadêmica e o quebra-cabeça que citamos anteriormente vai sendo reunido e 

ganhando forma pouco a pouco. 

O presente trabalho, intitulado Meio Século de História e Memória da Música 

em Vitória da Conquista: uma herança religiosa e familiar (1950-2000) começou a se 

delinear com início no trabalho monográfico do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

realizado em 2006, quando abordamos o tema: A Educação e Memória: o Auto da 

Catingueira de Elomar Figueira Mello, cujo foco era perceber a relação entre a 

memória e a educação presentes no Auto e de que forma o autor evidenciava esses 

conceitos. Com o término deste trabalho, ficaram alguns questionamentos e lacunas, 

preenchidas, em parte, entre 2006-2008, durante o curso de especialização em 

Educação, Cultura e Memória/ Museu Pedagógico – UESB. 

Nossa primeira intenção naquele curso era a de fazer uma sociobiografia do 

músico conquistense Elomar Figueira Mello, com o intuito de perceber quais eram os 

fatores e agentes responsáveis pela sua trajetória pessoal e pela sua obra. Mas, a partir 

das leituras realizadas e, principalmente, dos primeiros contatos com materiais 

empíricos, percebemos que a trajetória e a obra de Elomar e suas implicações técnicas, 

artísticas, familiares e religiosas não eram um ponto de chegada e sim um ponto de 
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partida. Destarte, optamos por ampliar o olhar para algumas categorias até então 

ausentes do nosso trabalho, como a história, a religião, a cultura, a família, enfim a 

memória coletiva e social em torno da música. Diante disso, o tema abordado nesta 

nova etapa foi: A música em Vitória da Conquista e a sua trajetória de formação. 

Doravante, nesta dissertação, discutimos aspectos envolvendo a Educação, o 

Protestantismo e a Música na cidade de Vitória da Conquista. Embora saibamos que 

esta temática é vasta, agregando muitos elementos como histórias, memórias de 

indivíduos e grupos diversos que estão inseridos na história e memória da música na 

cidade ─ como, por exemplo, os “cantos de incelenças”; a trajetória das filarmônicas e 

das Bandas; os folguedos, as festas populares e cívicas; a presença da música nas festas 

religiosas; a rica trajetória do movimento afro com os grupos de afoxé e percussão ─ 

dentre outros movimentos relevantes, vale ressaltar que aqui nos aproximamos de um 

contexto relacionado ao percurso de uma educação musical realizada em instituições 

como Igrejas e Conservatórios. 

Cabe dizer que não utilizamos, no presente trabalho, a ideia de música apenas 

como “arte e técnica de combinar sons” 
,
 conceito este utilizado por muitos dicionários e 

enciclopédias, mas a música como forma de arte tão presente em nosso dia-a-dia, cuja 

apresentação se dá sob as mais variadas formas e estilos, e que pode nos levar a muitos 

lugares, épocas, e grupos sociais
1
. Pois, assim como acontece em outras artes, a música 

não é produzida isolada do seu contexto sócio-histórico e, muito menos, se constitui de 

forma aleatória. Pelo contrário, esse aprendizado musical é dotado de nuances, 

qualidades, ideologias e intencionalidades, conforme explicitamos no decorrer da 

leitura. 

Sendo assim, com base nos estudos de Maurice Halbwachs (2006), acreditamos 

que a elaboração e a permanência deste „saber musical‟, e de uma memória musical, 

podem ser atribuídas ao domínio dos conhecimentos específicos contidos nos sinais 

musicais, como por exemplo, a partitura. Isto é, para que este saber seja apreendido, se 

faz necessário haver empenho e acordos realizados no interior do grupo. Caminho esse 

que percorremos com a finalidade de entender de que forma a memória musical na 

                                                 
1
 Dicionário Online Michaelis: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues- 

portugues&palavra=m%FAsica, acesso em 04 de novembro de 2013. 

 

 



22 

 

 

cidade foi construída de forma coletiva, tendo, sobretudo, o amparo de quadros sociais 

como a família, a religião e conservatórios de música. 

Segundo Fischer, para conseguir ser um artista é necessário ter muito mais do 

que sensibilidade ou aptidão para a arte; é importante, sobretudo, ter o domínio e o 

controle da área na qual se pretende adentrar. O artista tem que ser capaz de 

“transformar a experiência em memória, a memória em expressão, a matéria em forma”, 

precisa ter intimidade com as suas características, peculiaridades e, sobretudo, saber 

transmiti-la (1987, p.14). 

Importante dizer, também, que não pretendemos, neste trabalho, discutir as 

diferenciações de estilos e de percepções musicais existentes na cidade, nem analisar a 

música somente pelo aspecto estético e artístico e, sim, nos detemos em compreender 

como se deu a História e a Memória da Música em Vitória da Conquista, a partir de uma 

herança religiosa e familiar, no período compreendido entre 1950-2000. Objetivando, 

também, com esta proposta de pesquisa, valorizar a cultura regional/local, suscitando o 

interesse da utilização de outras fontes de conhecimento (como a música) no fazer 

acadêmico. 

Nessa perspectiva, consideramos o caminho percorrido pelas principais 

instituições musicais e verificamos a influência de uma herança familiar, religiosa, 

como também o contexto histórico social, que possibilitou, no período de 1950-2000, a 

formação de uma educação musical voltada, sobretudo, para uma vertente mais erudita 

e/ ou instrumental da música. 

Escolhemos este recorte temporal em virtude das primeiras entrevistas 

realizadas, bem como pelo fato de alguns dados da pesquisa empírica terem apontado 

que as primeiras professoras de música (piano e canto-coral) na cidade iniciaram suas 

atividades neste período. A maioria dos entrevistados fizeram referências a duas escolas 

de música que existiam em Vitória da Conquista, entre 1950 a 1970: a escola de Dona 

Nair Borges de Oliveira (católica) e a de Dona Almerinda Figueira de Oliveira (batista e 

esposa de um pastor). A primeira escola tinha vínculo com a Escola de Música da 

Bahia, em Salvador, instituição responsável pelas certificações dos alunos no curso 

técnico em piano, fundado em 18972. Já a professora Almerinda Figueira de Oliveira, 

                                                 
2
 Tudo indica que este Instituto de Música da Bahia, responsável pelas certificações técnicas da Escola de 

Música de Dona Nair Borges de Oliveira, é o mesmo apresentado pelas autoras Maria da Conceição Costa 

Perrone e Selma Bulhosa Alban Cruz, no livro Instituto de Música: um século de tradição na Bahia, sendo 

fundado em 1897 “quando da criação do conservatório, através da Lei Estadual, e da sua anexação à 

escola de Belas Artes, passando pelo momento da fundação da Sociedade Auxiliadora do Conservatório, 
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que foi aluna de Dona Nair, iniciou suas atividades em sua própria residência. Somente 

em 1964, sob direção de sua filha Vanilda Figueira de Oliveira Freitas, o 

estabelecimento musical, institucionalmente reconhecido, se transformou no 

Conservatório de Música de Vitória da Conquista, vinculado ao Conservatório 

Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, cujo convênio foi firmado no ano de 19733. 

Após uma longa e ininterrupta caminhada, a escola de música que começou na própria 

casa de D. Almerinda está, atualmente, sob a coordenação da sua primeira filha, 

Vanilda, que neste ano comemorou 50 anos de existência e de influência na formação 

musical de muitas pessoas na cidade. 

Dessa maneira, analisamos a trajetória da educação musical na cidade, como 

também de artistas e instrumentistas que, de alguma forma, tiveram um contato com a 

música e com esse ambiente no período marcado. 

No decorrer da nossa observação empírica, tomamos conhecimento da atuação 

das famílias batistas conquistenses, principalmente daquelas de origem pioneira, ligadas 

à Primeira Igreja Batista que, depois, fundaram a Segunda Igreja Batista e, mais tarde, 

devido a algumas dissenções com os membros das duas anteriores, fundaram a Igreja 

Batista Peniel. Foi dessas três primeiras igrejas, por meio dos seus membros 

(especialmente de algumas famílias, como Figueira e Gusmão, prevalentemente), que se 

originaram as primeiras escolas de música e os primeiros conservatórios os quais, 

depois, se desdobraram em muitos outros, geralmente sob a direção feminina. 

Pelos depoimentos e documentação analisada, tudo nos leva a crer que as 

instituições ensinavam música erudita, principalmente o ensino de piano, acordeom, 

órgão e canto coral, com finalidades ligadas à fé, à evangelização e à “Glória de Deus” 

─ na concepção protestante4. Muitas dessas escolas permanecem até hoje, atuantes e 

vigorosas, formando músicos que cantam e regem os corais das igrejas, tocam piano e 

órgão nos ofícios religiosos e, ainda, evangelizam por meio da música. Outros 

                                                                                                                                               
até o ano de 1917, quando conquistou sua autonomia” (p.9). E, ainda segundo informações das referidas 

autoras, a partir de 1969 vai ser incorporado à Universidade Católica do Salvador- UCSAL. 
3
 Vide anexo 07 – Termo de Convênio Cultural entre o Conservatório Brasileiro de Música e o 

Conservatório de Música de Vitória Da Conquista – 30 de dezembro de 1973. 
4
 Estamos nos referindo à música erudita, aquela que denominaremos no primeiro capítulo de música 

ocidental. Nas escolas de música, inicialmente nas residências das professoras, e posteriormente com a 

institucionalização dos conservatórios, estas instituições seguiam um programa, onde é obrigatório o 

ensino de músicas de compositores eruditos (clássicos, românticos, entre outros). No período que estamos 

tratando (1950-2000), mais precisamente nas décadas de 1950 a 1970, não se dava muita ênfase a 

compositores nacionais. O curso de Piano possuía um programa extenso e muito rígido, que chegava a 

durar 15 anos de curso. A Escola de Música de Dona Nair Borges seguia um método Francês, que era 

muito mais rígido do que o método utilizado pelo Conservatório de Música de Vitória da Conquista, que 

foi introduzindo uma técnica mais dinâmica e de influência norte-americana. 
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membros, dentro ou fora da comunidade religiosa, se realizaram como músicos 

profissionais e professores de música. Esta foi a nossa hipótese inicial comprovada. 

Dito isto, na verificação da teia de relações que está por trás da história e 

memória da música em Vitória da Conquista, cabe ressaltar o valor da memória, como 

meio de rememorar o passado e de saber como o mesmo foi possível, visto que 

entendemos o conceito de memória na perspectiva de Halbwachs, como um modelo 

dinâmico, e elaborado socialmente.  

Para Halbwachs (2006), a memória parte da coletividade, uma vez que não 

existem memórias puramente individuais e uma vez que nossas lembranças estão 

associadas à coletividade que colaborou para a construção das memórias às quais 

recorremos para reconstruir um percurso, ou trajetória de algo ou de alguém, cuja 

importância se explicita nas tentativas de valorização e rememoração da mesma. 

Entendemos que se faz necessário usar como suporte a história oral, visto que 

boa parte desta pesquisa se ancora nas vivências de sujeitos cujas memórias remetem ao 

contexto religioso e musical do qual trataremos neste trabalho. Assim, escolhemos 

realizar entrevistas, para evocar e recompor essas lembranças em torno da música na 

cidade. Os relatos individuais e coletivos nos ajudaram a remontar como este cenário 

em torno da música foi tecido, e quais sujeitos e instituições foram responsáveis por 

essa memória coletiva. 

Segundo José Carlos Sebe Bom Meihy e Fabíola Holanda, a história oral pode 

ser qualificada através de cinco maneiras: 1 – ferramenta; 2 – técnica; 3 – metodologia; 

4 – formas de saber e 5 – disciplina. Utilizar da história oral foi um dos nossos 

procedimentos e, na perspectiva dos autores citados, este, “muito mais do que técnica, 

[...] é um recurso que indica um procedimento organizado [...] de investigação, capaz de 

garantir a obtenção de resultados válidos para propostas desenhadas desde a formulação 

de um projeto”, pois, vista como tal, deve nortear o caminho a seguir, visando obter os 

resultados esperados de acordo com as hipóteses previamente estabelecidas (2007, p. 

72). 

Além disso, utilizamos também outras fontes documentais escritas e imagéticas, 

como jornais, fotografias, memórias escritas, revistas e informativos, que ofereceram 

dados sobre o desenvolvimento da música na cidade e as relações entre os indivíduos 

envolvidos, com o intuito de recompor o percurso que possibilitou a valorização e 

legitimação da música, principalmente a música cuja fundamentação clássica/erudita 
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possui certo destaque na cidade, incentivada por uma formação musical, sobretudo 

institucional (conservatórios, igrejas, etc.). 

Trabalhamos, principalmente, em uma perspectiva metodológica que parte da 

análise da realidade que compõe o objeto em questão, entendendo que, para 

compreender a história e a memória da música na cidade, devemos considerar que este 

universo possui múltiplas determinações, baseadas nas relações constituídas a partir das 

primeiras igrejas batistas, escolas e conservatórios de música como, também, referentes 

a aspectos sociais, políticos e econômicos, na parte e no todo. 

Assim, para falar do percurso da educação musical, sobretudo do ensino de 

piano e canto coral, enfatizamos que os conceitos elaborados em torno da música fazem 

parte das interações sociais realizadas no interior de um determinado grupo ou classe, 

onde estes sujeitos, entre outros elementos, percebiam a música como um fator de 

distinção e status social. 

Segundo Marilena Chauí, as classes sociais “não são coisas nem ideias, mas são 

as relações sociais determinadas pelo modo como os homens, na produção de suas 

condições materiais de existência, se dividem no trabalho [...] reproduzem e legitimam 

[...] aquelas formas por meio das instituições sociais e políticas”. As classes sociais, 

também estão relacionadas ao “fazer-se classe dos indivíduos em suas atividades 

econômicas, políticas e culturais” (1984, p.53). 

A partir da coleta realizada, percebemos que o grupo do qual faz parte a maioria 

dos entrevistados, quando eram alunos, possuíam condições econômicas para se dedicar 

aos estudos de piano e canto coral, e esta aprendizagem musical estava dentre os 

aspectos importantes e relevantes de uma “boa” educação no período abordado, situação 

que independia de se ter aptidão ou habilidade para a música, e que este gosto e 

formação musicais influenciavam e eram influenciados pela atmosfera musical que 

impregnava as Igrejas Batistas da cidade. Ou seja, quase todos os entrevistados fizeram 

ou ainda fazem parte destas Igrejas, bem como seus avós, pais, tios e primos. 

Ante o exposto, gostaríamos de ressaltar que o objetivo principal desta pesquisa 

foi o de “recuperar a história e a memória da Música em Vitória da Conquista, de 1950 

a 2000, focando as primeiras igrejas batistas conquistenses e as famílias dos principais 

fundadores, relacionando-as com a formação de musicistas e com a instalação de 

academias e conservatórios de música da cidade”. Para esse fim, se fez necessário 

identificar qual o papel que algumas instituições (igrejas, conservatórios, filarmônicas, 

etc.) exerceram na formação musical de determinados grupos em Vitória da Conquista, 
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por meio de um levantamento sobre “quais grupos” estamos falando nesta pesquisa, e 

também que tipo de espaço a formação musical teve na comunidade conquistense. 

Como hipótese, afirmamos que o ensino musical era comum a todos os filhos 

das famílias consideradas importantes de Vitória da Conquista e, dentre essas famílias, 

os filhos dos batistas das primeiras igrejas fundadas tiveram mais incentivos, privilégios 

ou dons musicais. Observamos que os católicos e espíritas conquistenses não eram tão 

motivados pelas suas famílias ou pelas suas comunidades religiosas para o estudo e 

ensino da música como alguns segmentos batistas e somente estes constituíram um 

grupo que, além de formar coletivos pelos sobrenomes ou opção religiosa, também 

formaram um coletivo de amantes da música. Afirmamos, finalmente, que a inter-

relação entre: família, música e protestantismo está preservada na memória coletiva das 

famílias envolvidas e no imaginário dos grupos sociais que vivenciaram esse meio 

século. 

Com base nessas questões principais a serem respondidas, a presente dissertação 

foi organizada em quatro sessões. Na primeira, apresentamos alguns aspectos da 

evolução da música ocidental incluindo, também, o percurso que esta música trilhou no 

Brasil, levando em conta que o valor, a função e o espaço que esta ocupa na sociedade 

se modificam de acordo com cada período histórico no qual está inserida. Dessa forma, 

para que compreendamos tal desenvolvimento, fez-se necessário, “refazer o percurso do 

pensamento em diferentes épocas em busca dessas transformações” (FONTERRADA, 

2008, p.25). 

Antes mesmo de adentrarmos na investigação de como ocorreu a formação 

musical na cidade, ministrado no interior das escolas de música e das igrejas batistas, foi 

preciso recuar um pouco no tempo para entender melhor as características dos estilos de 

cada época, cujas denominações, na maioria das vezes, acompanham os períodos 

históricos ou as denominações utilizadas por outras expressões artísticas como a pintura, 

arquitetura, literatura, dentre outras. 

Na segunda sessão, elaboramos um levantamento das principais conceituações 

da religião, principalmente a partir das perspectivas utilizadas por Émile Durkheim 

(2008) em sua obra As formas elementares de vida religiosa, como, também, a partir da 

abordagem de Marx Weber (1980), em A Ética Protestante. Traçamos ainda os 

principais caminhos trilhados pelo protestantismo no Brasil, sua trajetória, principais 

representantes tanto de forma mais ampla, como também o movimento realizado na 

Bahia, sobretudo aquele relacionado à instalação de Igrejas Batistas no município de 
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Vitória da Conquista, justificando tal percurso pelas aproximações e inter-relações que 

este caminho tem com o objeto de pesquisa em questão. 

Na terceira sessão, apresentamos um pouco do percurso das Filarmônicas 

musicais, que foi uma das manifestações artísticas de maior relevância anterior ao 

período tratado nesta pesquisa. Pelas fontes utilizadas, tudo indica que a música nos 

anos de 1900 a 1950 esteve relacionada com a presença de bandas e filarmônicas na 

cidade, aparecendo, também, algumas ocorrências esparsas de apresentações musicais e 

teatrais relacionadas a outras instituições artísticas, como associações militares, 

grêmios, escolas, cinemas e rádios5. 

Na quarta e última sessão, apresentamos o percurso da educação musical na 

cidade de Vitória da Conquista de 1950-2000, que ficou, por muito tempo, associada ao 

ensino de piano, e amparada em quadros sociais como a família e a religião. Tais 

quadros se tornaram meios dinâmicos para recompor a memória da música no período 

mencionado. 

Realizamos vinte e uma entrevistas com familiares, ex-alunos, professores e 

sujeitos que, de alguma forma, estão inseridos neste contexto, o que nos possibilitou 

aproximarmos deste universo musical e, também, compreendermos melhor como a 

educação musical foi tecida no período em estudo. 

Assim, é com a intenção de apresentar estas informações, que mostramos como 

a trajetória da educação musical na cidade esteve correlacionada com uma herança 

familiar, com a religião protestante, e com a ideia da existência do “dom” musical, em 

determinados membros, de determinadas famílias. 

No ambiente pesquisado, o ensino musical foi elemento predominante tanto pra 

formar o músico erudito quanto para formar o músico popular, o leigo e o profissional, 

o professor de música, seus discípulos, como também para a utilização desses músicos 

para a propagação do protestantismo, para a conversão à fé evangélica e para louvar a 

Deus. O artigo, a memória coletiva dos músicos, serviu de fio condutor para a 

apresentação e recomposição dessas relações (HALBWACHS, 2006). 

Reafirmamos ter privilegiado uma metodologia baseada na história oral, visto 

que boa parte desta pesquisa se ancorou nas vivências de sujeitos cujas memórias 

                                                 
5 Para atestar tal afirmação, conforme consta nas Referências, consultamos seis jornais que datam de 1911 

a 1937 e um jornal dos anos de 1952 e 1953, que são: 1 – Jornal “A Conquista” (Pioneiro) – (1911); 2 – 

Jornal “A Palavra” – (1917- 1920); 3 – Jornal “A Notícia” (1920-1930); 4 – Jornal “A semana” (1923-

1928); 5 – Jornal “Avante” (1931- 1933); 6 – Jornal “A Luta” (1936-1937) e 7 – Jornal “A Batalha” 

(1952-1953) e 1965 (edição comemorativa). Vide apêndices de M a U. 
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remeteram ao contexto religioso e musical que tratamos neste trabalho, onde tomamos 

como grupo de análise a Família Gusmão Figueira. Entrecruzamos os dados coletados à 

luz da teoria da memória na perspectiva de Halbwachs, que nos fez perceber que o 

cenário em torno da música na cidade neste período, fazia parte de um todo muito maior 

e construído de forma coletiva, guardada por sujeitos unidos pelo tríplice liame: música, 

igreja e família. 
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2. A FORMAÇÃO DA MÚSICA OCIDENTAL: UMA ABORDAGEM 

GERAL 

 

 

2.1 ACORDES INICIAIS 

 

A arte é uma das formas mais significativas, da humanidade, de fazer cultura, e 

uma das principais chaves de entendimento do intelecto e das emoções humanas. É um 

testemunho vivo do passado, principalmente quando o monumento artístico revela as 

razões desse passado. Na perspectiva de Otto Maria Carpeaux (2001) e Marisa Trench 

de Oliveira Fonterrada (2008), ao lado das artes verbais, a música, com suas várias 

nuanças e estilos, é o aspecto da cultura mais elaborado no mundo ocidental, ao longo 

dos séculos. Sabemos que várias são as perspectivas, mas, considerando o papel e a 

função das variadas formas de expressão artística na história da humanidade, classificar 

o grau de importância de cada uma é tarefa árdua. 

Imaginemos, então, sua importância como guardiã da memória social e coletiva. 

Falar de música é falar de sons, sentimentos, estruturas formais, opções, compositores 

marcantes. Mas é, também, falar do ser humano, falar de gosto, de classe social, de 

oportunidades, de geografia e/ou de história. É perceber, sobretudo, a relação entre essa 

modalidade de arte (música) e seu contexto, assim como as possibilidades do fazer 

musical na sociedade, com todas as particularidades e especificidades de cada tempo. 

Em suma, falar de música é falar de estética com todas as acepções que este conceito 

possui. 

A música, conforme a Enciclopédia Einaudi (1984), é uma arte difícil de 

precisar, porque não sabemos onde a mesma se inicia e quais limites determinam seu 

fim. Muitas vezes definida a partir dos fenômenos relacionados aos sons, esquecemos 

que sua definição possui uma relação estreita com as orientações estéticas e ideológicas 

constituídas a partir das interações vivenciadas pela sociedade em cada tempo histórico. 

A música é, pois, sujeito e objeto da eterna luta entre a estética formal e a estética 

sociológica. 

Antes de adentrarmos nas caracterizações, conceituações, distinções, estilos e 

outras ressalvas pertinentes à temática, faremos uma pequena digressão. Propomos, 

aqui, a leitura e análise de um pequeno trecho, sobre o efeito que a música tocada na 

igreja causou a Jean Cristophe, personagem e título da obra de Romain Rolland: 
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[...] Está na igreja com o avô. Não se sente muito a gosto. Proibiram-

lhe mexer-se. Os presentes murmuram juntos palavras que não 

entende, e depois calam-se ao mesmo tempo. Mostram todos uma 

fisionomia solene e lúgubre. Olha-os intimidado. [...] em certos 

momentos chega mesmo a não reconhecer o avô. Está com um pouco 

de medo. Mas habitua-se logo e procura distrair-se por todos os meios 

a seu alcance. Balança-se, torce o pescoço para olhar o teto, faz 

caretas, puxa o avô pelo casaco, estuda as palhas da cadeira, 

experimenta fazer nela um buraco com o dedo, ouve o pipilar dos 

pássaros, boceja a mais não poder.  

Súbito uma catarata de sons: é o órgão. Um frêmito corre-lhe ao longo 

da espinha. Volta-se, apóia o queixo no espaldar da cadeira e fica bem 

quieto. Nada compreende dêsse barulho, não sabe o que significa: é 

uma coisa que brilha, que redemoinha, não se pode distinguir nada. 

Mas é bom. Já então não se sente mais que está sentado, há uma hora, 

na cadeira que machuca, numa velha casa aborrecida. Sente-se como 

que suspenso no ar, como um passarinho, e quando a torrente de sons 

se espraia por toda a igreja, reboando pela abóbada, repercutindo 

contra as paredes, sente-se levado por ela, voa célere por aqui, por ali, 

bastando para isso abandonar-se. É livre, é feliz, o sol brilha .... 

Adormece. 

O avô não está satisfeito com êle. Portou-se mal na igreja. (1961, 

p.16-17). 

 

O texto em destaque pode nos levar a muitos lugares: à relação música-igreja, ou 

a aspectos educacionais-disciplinares, tanto familiares, como religiosos. Porém, esta 

emoção que envolveu Romain Roland, cuja materialização se dava pelo órgão, som para 

ele desconhecido até então, vem de onde? Tem suas origens baseadas em que 

instrumento? Podemos chamá-la de música sacra, música clássica ou música erudita? 

Como a lembrança de uma música ouvida na infância pode ter sido guardada na 

memória do autor com tal nitidez? 

A esse respeito, geralmente utilizamos o termo música clássica remetendo a um 

contexto de erudição e, quando utilizamos esse conceito, muitas vezes o associamos a 

certo aspecto de “distinção”. Conforme Rushton (1986), “Clássica” é chamada, hoje, 

toda música ocidental distinta do jazz, da música folclórica ou popular6.  

No “contexto da crítica musical, o adjetivo tem várias conotações, com 

diferentes graus de precisão”. Ademais, não se encontra entre elas o sentido consagrado 

em literatura e história da arte. Referimo-nos aos “clássicos” da música, para denotar 

obras reconhecidas, mas sem que, com isto, estejamos nos referindo à música das 

civilizações “clássicas”, com modelos estilísticos próprios deste gênero musical
7
. 

                                                 
6
 A observação de Rushton (1986), malgrado quase 30 anos passados continua válida. 

7
 Etimologicamente o termo clássico, vem de “classe” (com poucos discípulos) ao contrário do 

“escolástico” (derivado de escola, para muitos). Mas, além desse sentido, alguns autores consideram 
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Assim, para fazer referência à música ocidental, elaborada principalmente 

durante os séculos XVIII e XIX, a melhor denominação é música erudita, pois Roy 

Bennett nos chama atenção para a ideia de que
8
: 

 

„Música Clássica‟ tem sentido especial e preciso: é a música composta 

entre 1750 e 1810, que inclui a música de Haydn, Mozart, Beethoven 

e outros. As composições de outros autores não podem ser 

consideradas clássicas. Ouvir Bach ou Vivaldi significa dizer que 

estamos ouvindo música barroca, se referirmos a Chopin, Verdi ou 

Wagner estaremos ouvindo música do período romântico (1986) 
9
. 

 

A perspectiva aqui empregada, não tem a intenção de ser uma historiografia da 

música, muito menos buscaremos circunscrevê-la em definições, uma vez que 

acreditamos que esta busca por um conceito, em se tratando da música, não seja um 

percurso fácil de ser trilhado. Como dissemos anteriormente, esta sofre alterações de 

acordo com cada período histórico. Entretanto, o utilizaremos como ponto de partida 

para a compreensão do seu desenvolvimento e das suas evoluções.  

A palavra Música, etimologicamente, deriva do grego “Mousa” (musa), cujo 

plural, “mousai”, “designa as deusas que presidiam as tekhnai, lat. artes”, ou seja, a 

música na tradição grega considerada como a arte das musas
10

. Nas enciclopédias, o 

termo música, geralmente, aparece como: “arte de combinar sons de maneira agradável 

ao ouvido
11

; “É ciência e arte”. A primeira está nos “domínios da acústica”, já a 

segunda refere-se às “manifestações do espírito, cuja interpretação pertence à 

estética”
12

: “Arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos”
13

. 

                                                                                                                                               
clássicos aqueles que permanecem ou aqueles cuja obra é, comprovadamente, de qualidade. Outros 

autores argumentam que todo estilo artístico tem uma evolução, passando pelo período “arcaico” (início), 

“clássico” (apogeu) e “barroco” (decadência). Para Helmut Hatzfeld, o estilo barroco teria três fases: 

maneirista (século XVI), barroco propriamente dito (ou clássico), e rococó (barroco na sua fase terminal). 

(HATZFELD, 1988 apud CASIMIRO, 2002). No presente trabalho, concordamos com a argumentação 

de Bennet (1986). 
8
 Bennet (1986), Disponível em: http://www.oliver.psc.br/compositores/historiamusica.htm, acesso em 31 

de outubro de 2013. 
9
 Este é o conceito de “Clássico”, em oposição ao “Barroco”- como estilos opostos, na concepção de Roy 

Bennet, com o qual concordamos, mas poderíamos levar em conta outros conceitos de clássico, como: a) 

O período áureo da arte grega; b) A fase estrutural de qualquer estilo de época; C) Ou mesmo a música de 

um autor contemporâneo em relação às suas músicas mais aceitas (tipo: um clássico de Antônio Jobim). 
10

 Segundo Edson Tadeu Ortolan (2011), estas musas eram “as ninfas que ensinavam aos seres humanos 

as verdades dos deuses, semideuses e heróis, através da poesia, da dança, do canto lírico, do canto coral, 

do teatro etc. Todas estas manifestações eram acompanhadas por sons”. Disponível em:  

http://www.movimento.com/2011/09/historia-da-musica-ocidental/. Acesso em 01 de julho de 2014/ 

Definição retirada da Enciclopédia MIRADOR INTERNACIONAL, (1979, p. 7958) 
11

 Grande Enciclopédia Delta Larousse, (1978, p.4699). 
12

 Enciclopédia Mirador Internacional, (1979, p. 7958). 
13

 Enciclopédia Barsa, Volume 9, (1964, p. 180). 

http://www.movimento.com/author/edson-ortolan/
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A partir das definições apresentadas, concordamos com a ressalva apresentada 

pela Enciclopédia Einaudi que, ao tratar do conceito de música, considera que muitas 

enciclopédias buscam definir “ou descrever os fenômenos com que se preocupou a 

musicologia, exceptuando o próprio conceito de música”, porém, esta mesma 

enciclopédia expõe que isto “não é totalmente exacto”, pois: 

 

Na enciclopédia Fasquelle, François Michel cita, no seu artigo 

„Música‟, a conhecida fórmula de Rousseau: „Arte de combinar os 

sons de uma maneira agradável ao ouvido‟ e, a seguir, a de Littré: 

„Ciência ou emprego dos sons a que chamamos racionais, ou seja, que 

pertencem a uma escala, dita gama (gamme)‟. [...] a definição de 

música depende de uma orientação estética ou de uma escolha 

ideológica: pré- romantismo em Rousseau, positivismo em Littré. Os 

contornos do facto musical variam segundo as pessoas, as épocas, e as 

culturas. [...] „As representações colectivas de que a música é objeto, 

nas sociedades sem escrita, estão longe de ser suficientemente 

conhecidas. Falta-nos, se se pode assim dizer, conhecer o fenômeno 

por dentro. Temos nos dedicado muito pouco a precisar o que define, 

no espírito dos indígenas, o conceito de „música‟. Por outras palavras, 

teríamos dificuldade em dizer, qualquer que seja a população 

considerada, onde começa a música e onde acaba, e quais as fronteiras 

que marcam a passagem da fala para o canto‟. (Rouget, 1968, p.1344). 

Pronunciar a palavra „música‟ significa delimitar outro conjunto de 

fenómenos existentes como „não música‟. (EINAUDI, V. 3, 1984, p. 

212). 

 

Tais definições servem para nos mostrar que o conceito é amplo, e não se 

restringe apenas ao fenômeno musical, uma vez que, em “cada época, os valores, as 

visões de mundo, os modos de conceber a ciência dão suporte à prática musical, à 

ciência da música e à educação musical” que, também, estão inter-relacionados com 

aspectos econômicos, políticos, sociais, filosóficos e, principalmente religiosos 

(FONTERRADA, 2008, p.25). 

Neste “prelúdio” sobre a música, queremos destacar que, embora esta possua 

várias definições, compreensões, estilos e funções, desde a Antiguidade até a atualidade, 

é importante ressaltar o caráter instrucional que a mesma adquire tanto nas instituições 

religiosas, quanto naquelas de cunho apenas pedagógico, conforme aprofundamos mais 

adiante
14

. 

                                                 
14

 Prelúdio s.m. Exercício preliminar; primeiro passo para um certo desfecho. 

Música: Peça musical, escrita ou improvisada, que serve de introdução a uma composição vocal ou 

instrumental. Dicionário On line de Português. Disponível em: http://www.dicio.com.br/preludio/. Acesso 

em 03 de julho de 2014. 
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A música erudita ocidental é dividida, comumente, em períodos distintos, cada 

um com estilos e características específicas.  Bennet (1986) ressalta que “um estilo 

musical não se faz da noite para o dia. É um processo lento e gradual, sempre com os 

estilos sobrepondo-se uns aos outros”. Mas, de forma geral, costuma-se dividir a 

História da Música Ocidental em
15

: Música na Antiguidade; Música Medieval; Música 

Renascentista; Música Barroca; Música Clássica; Música Romântica e a Música 

Moderna ou Contemporânea. Estas subdivisões não são lineares e estanques, e as 

características de um estilo musical de uma escola anterior, conforme o autor 

supracitado, muitas vezes sobrevive num estilo posterior. 

 

2.2 ESTILOS MUSICAIS 

 

2.2.1 Música na Antiguidade Clássica 

 

A música que denominamos de ocidental tem seu valor ancorado na Grécia, e 

sua referência é de extrema importância, visto que somos “herdeiros diretos [...] dessa 

civilização”. Principalmente no que diz respeito à fantasia e aos mitos gregos, que 

continuam a exercer sobre nós uma grande relevância (FONTERRADA, 2008, p.25). 

Esta influência abrange diversas áreas artísticas e culturais e não poderia ser 

diferente com a música, pois desde os primórdios da organização política e social grega, 

a música era tida como um agente que “influía no humor e no espírito dos cidadãos e, 

por isso, não podia ser deixada exclusivamente por conta dos artistas executantes.” 

Assim, esta foi objeto de preocupação tanto para os governantes das pólis, como para os 

cidadãos, que entendiam ser necessário estar à frente de sua organização, sobretudo 

pelos legisladores que, muitas vezes, a incluíam até no sistema educacional (IBDEM, 

2008, p.26)
16

. 

O grande enlevo que era dado à música neste contexto, principalmente em 

Esparta, se dava pelo fato de se acreditar que ela colaborava na formação do caráter e da 

cidadania e que:  

                                                 
15

 Nas obras consultadas, no que se refere à História da Música, esta é apresentada a partir da Música 

Medieval, excluindo a Música na Antiguidade, período esse que incluímos nesta caracterização dos 

estilos musicais, pois acreditamos ser importante para a compreensão de aspectos relevantes nesta 

pesquisa. 
16

 Licurgo (legislador da pólis Espartana), “exigia que a música fizesse parte da educação da infância e da 

juventude, e que fosse supervisionada pelo Estado”. Isto fazia parte do “sistema de educação para os 

jovens e para o povo” (Op.cit, p.26). 
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As canções não podiam ofender o espírito da comunidade, mas 

deviam exaltar a terra natal. Os cantos conferiam aos jovens um senso 

de ordem, dignidade e obediência às leis, além da capacidade para 

tomar decisões. Por esse motivo, o modo preferido em Esparta era o 

dórico
17

, que evocava equilíbrio, simplicidade e temperança 

(FONTERRADA, 2008, p.26). 

 

Já em Atenas, na legislação de Sólon, embora a música recebesse destaque como 

em Esparta, esta possuía um caráter “extramusical”, pois, seu estudo e prática 

“contribuía para o desenvolvimento ético e a integração do jovem na sociedade. [...] A 

intenção nesse tipo de ação, era desenvolver a mente, o corpo e a alma: a mente pela 

retórica, o corpo pela ginástica e a alma pelas artes”, mas vale ressaltar que este acesso à 

educação musical era apenas dos cidadãos livres, ficando excluídos desse processo os 

escravos (Op. Cit., p.27). 

A música era encarada de maneira muito respeitosa e possuía um valor central 

na educação dos cidadãos. E isto se deve ao fato de que, conforme Fonterrada (2008), 

para “todos os gregos, a literatura, a música e a arte têm grande influência no caráter, e 

seu objetivo é imprimir ritmo, harmonia e temperança à alma”, tarefa esta que tem que 

ser responsabilidade do Estado. Assim, a música na Grécia possuía, sobretudo, uma 

função pedagógica, uma vez que:  

 

Sendo responsável pela ética e pela estética, está implicada na 

construção da moral e do caráter da nação, o que a transforma em 

evento público e não privado. [...] Segundo a concepção helênica, a 

boa música promove o bem-estar e determina as normas de conduta 

moral, enquanto a música de baixa qualidade a destrói. Desse modo, 

na Grécia, a música boa é estreitamente relacionada e determinada 

pelas normas da conduta moral, o que se mostra no uso da mesma 

palavra- nomos- para designar a correta harmonia e lógica musicais e 

as leis morais, sociais e políticas do Estado. (FONTERRADA, 2008, 

p.27). 

 

Além do caráter formador da música, outro aspecto de extrema importância para 

os gregos era a relação desta com a magia, ou seja, a “estreita correspondência entre 

sons e fenômenos cósmicos: estações do ano, ciclos do dia, do Sol e da Lua, 

                                                 
17

O Sistema Dórico “propicia equilíbrio e força moral, importantes para a formação do cidadão e o 

fortalecimento da pólis. A doutrina deriva-se do pensamento de Pitágoras, que concebe a música como 

um sistema de sons e ritmos regido pelas mesmas leis matemáticas que operam na criação”(Op. Cit, 

p.28). 
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homem/mulher, morte/ renascimento” (FONTERRADA, 2008, p.28)
 18

. Esta 

magicidade da música tem suas raízes no Oriente e, posteriormente, migrou para a 

Europa, culminando na “doutrina grega do éthos”, que justifica a centralidade que a 

mesma possui no sistema político e educacional da Grécia Clássica, papel esse 

dificilmente encontrado em outra época
19

. 

Sobre a importância da música na educação e na formação do caráter do 

cidadão, sobretudo o que se referia à educação dos jovens cidadãos, Aristóteles (384 a.C 

- 322 a.C) em A Política, apresenta a música como uma das matérias que se destinava a 

esta formação, contanto que não tivesse o caráter “profissionalizante”, acompanhada 

também da Gramática, Ginástica e, às vezes, do desenho (ARISTÓTELES, s/d, livro V, 

capítulo I, p.201). Aristóteles questiona a utilidade da música, e se esta deve realmente 

fazer parte da educação do jovem. Conclui que esta deve ser considerada, sobretudo se 

estiver voltada para os cantos morais: 

  
§4. De resto, aceitando a divisão dos cantos adotada por alguns 

filósofos, em cantos morais, práticos, próprios a despertarem o 

entusiasmo, e admitindo ainda uma harmonia especial a cada um 

deles, de modo que cada parte admita naturalmente um gênero próprio 

de harmonia, diremos que o uso da música não se limita a um só 

gênero de utilidade, e que, antes, ela deve ter vários. Com efeito, ela 

pode servir à instrução, à purificação (em nossos tratados sobre a 

Poética explicaremos o que entendemos por esse termo que aqui 

empregamos de um modo geral); finalmente, ao prazer, como meio de 

distração e repouso após uma atenção prolongada. Disso resulta 

claramente que se deve fazer uso de todas as espécies de harmonia, 

mas não de um só modo em todos os casos. Ao contrario, é preciso 

fazer servir os cantos morais à instrução, mas limitar-se àqueles que se 

chamam práticos, e os que são próprios a despertar o entusiasmo, 

quando executados nos instrumentos por outras pessoas. 

(ARISTÓTELES, s/d, Livro V- capítulo VII, p.218). 

 

É importante destacar que estamos falando de uma sociedade antiga e de classes 

sociais hieráticas. Desta forma, havia uma formação musical para o cidadão, e outra 

para o profissional artista, onde a música muitas vezes era vista como “uma ocupação 

baixa e servil”, e o Filósofo discutia até qual limite deveria estudar “os homens cuja 

ocupação tem por fim a virtude política, quais os acordes e ritmos que devem estudar, e 

                                                 
18

 Devemos lembrar, outrossim, a proximidade de todas as modalidades da arte grega com o mito e a 

religião, uma vez que era por meio da expressão artística que os mortais se aproximavam dos Deuses do 

Olimpo. Os homens criavam os deuses à sua imagem e semelhança, ao mesmo tempo em que lhes davam 

emoções, o que os aproximavam dos humanos. 
19

Doutrina do éthos – “explica a influência da música na formação do caráter humano”, que ocupou “um 

lugar tão preponderante na vida mental e espiritual de uma nação” (Op.cit, 2008, p.28). 
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que instrumentos lhes convém aprender a tocar”. (ARISTÓTELES, Livro V- capítulo 

VII, p.218). Sendo assim, embora reconhecesse a sua importância, o autor exclui, da 

aprendizagem do jovem cidadão, instrumentos como a flauta, pois esta não era 

considerada adequada para: 

 
[...] operar sobre as afeições morais. Só deve ser empregada quando os 

espetáculos têm mais por objetivo corrigir que instruir. Acrescentemos 

que o emprego da flauta tem algo de contrario à necessidade de 

instrução e impossibilita o uso da palavra. É por isso que os nossos 

antepassados proibiram o seu uso aos jovens e aos homens livres, 

embora de começo o tivessem admitido. (Livro V- capítulo VI, p.215-

216). 

 

 

Dito isto, vemos, de um lado, a relevância de um caráter instrucional, elemento 

de primordial importância para a formação do cidadão livre ─ características presentes 

na Música na Antiguidade Clássica, principalmente na Grécia. Em contrapartida a esta 

função pedagógica, a música romana, conforme Fonterrada (2008), gradativamente vai 

ganhando “inclinação pelo grandioso e pelo virtuosismo”, proporcionando assim uma 

intensa admiração e aumentando cada vez mais o número de diletantes (2008, p. 29-30). 

Muitos resquícios dessa relação dos gregos com a música, nós herdamos através dos 

séculos. 

Embora a música romana tenha suas bases na cultura grega, igualmente a outras 

modalidades artísticas, esta possui especificidades que a música grega não possuiu 

devido às interações culturais advindas do Império Romano e até mesmo a um 

conhecimento científico agregado a este período. Ao lado disso, enquanto o aspecto 

pedagógico sobressaia na música grega, em Roma a música “adquiriu feição própria 

quase „sinfônica‟, afastando-se da prática musical grega e transformando 

completamente os princípios que a regiam”. (FONTERRADA, 2008, p.29-30). 

Nesse período, ainda conforme a autora (2008) havia grupos instrumentais e de 

cantores que valorizavam e se utilizavam das “técnicas virtuosísticas”, que deram 

origem àquelas utilizadas, depois, pelos artistas entre os séculos XVIII ao XX
20

. A 

música de Roma vai se destacar pela sua vivacidade e pelo número crescente de 

admiradores, originando muitas escolas de música e dança que eram frequentadas pelos 

filhos dos cidadãos. Para a autora: 

 

                                                 
20

 Ao se referir à música em Roma, Fonterrada se baseia nos estudos de Lang (LANG apud 

FONTERRADA, 2008, p.30). 
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A antiga estética musical se impôs, aos poucos, tentando continuar as 

especulações acústico-matemáticas dos predecessores gregos, o estudo 

das relações misteriosas entre números e sons, a que não correspondia, 

no entanto, a prática artística, permanecendo no terreno teórico e 

especulativo. As ideias de Platão continuavam a exercer influência, 

relacionando música e magia. (LANG apud FONTERRADA, 2008, 

p.30). 

 

 

2.2.2 Música na Idade Média 

 

Já na Idade Média o que prevaleceu foi a música com finalidades litúrgicas, cujo 

intuito maior era o de louvar a Deus. Este canto deveria representar, segundo ressalva de 

Henry Raynor (1986), “a voz de uma Igreja Universal”; entretanto, a cultura medieval 

não valorizava individualidades e habilidades artísticas individuais. Nesse período, foi 

grande o investimento por parte da Igreja na formação musical e, para isso, foram 

criadas as “Scholas Cantorum”, responsáveis por viabilizar esse aprendizado. No 

entanto, mesmo que a predominância nesse período tenha sido a música litúrgica, 

principalmente sob a influência do Canto Gregoriano de forma Cantochanica, este 

investimento por conta da Igreja possibilitou também um desenvolvimento e ampliação 

da música para outros espaços. 

Nesse longo período compreendido como Idade Média, as modalidades artísticas 

tiveram uma relação muito estreita com os contextos nos quais estavam inseridas e, 

dentre elas, muito se destacou aquela que foi considerada, “a primeira grande época da 

música ocidental”, depois denominada de „medieval‟ (CARPEAUX, 2001, p.26). Esse 

período, bastante variado, foi marcado pela tensão e oposição entre Ars Antiqua (Arte 

Antiga) e Ars Nova; (Arte Nova), homofonia e polifonia; música religiosa – música 

profana/ mundana (música desenvolvida fora da Igreja). 

Para entender a música da Idade Média, é preciso antes saber um pouco do seu 

contexto. Esse período, de acordo com Maria João Freitas (2009), “situa-se entre o 

século V, marcado pelo fim do classicismo greco-romano e o século XV, ou seja, o 

início da Renascença”, o que abrange, aproximadamente, um período de “dez séculos na 

história” 
21

.  

                                                 
21

 Artigo Vila Medieval, de Maria João Freitas (2009), no site Castro Marim. Disponível em: 

http://www.cm-castromarim.pt/site/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=25#p1. 

Acesso em 10 de julho de 2014. 
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Muitas vezes denominada como Idade das Trevas, tempo de escuridão e 

ignorância, a Idade Média, entretanto, foi um longo período de acontecimentos 

marcantes na história, como também de inúmeras produções artísticas
22

. Freitas (2009) 

ressalta que muitas das obras artísticas a que temos acesso atualmente, como “catedrais, 

castelos, igrejas”, e outras obras de arte, devemos a esta época, principalmente pelo fato 

destas serem testemunhas e eco deste período decisivo na história do homem. 

Falar de música medieval é falar, sobretudo, da música elaborada dentro da 

Igreja na formação da Europa Cristã, pois esta detinha “os recursos e meios intelectuais” 

para seu ensino, possibilitando assim “não apenas a notação de melodias, mas também a 

codificação de técnicas e algumas normas dos estilos” (RAYNOR, 1986, p.26). 

 

O mundo medieval era cristão e, quanto mais a música e a liturgia se 

desenvolviam, mais se sentia que o novo culto requeria uma 

justificativa teológica e um fundamento filosófico. [...] O início da 

Idade Média estabeleceu contato direto com a ciência musical 

clássica, embora os últimos grandes escritores desse período tenham 

produzido seus textos na era cristã; neoplatônicos e neopitagóricos 

continuaram a colocar a música dentro de um contexto 

mágico/cósmico, desenvolvendo um importante simbolismo 

especulativo. Teóricos cristãos, Boécio e Cassiodoro fornecem a base 

do pensamento musical da época, ainda extremamente influenciado 

pelos pensadores gregos. O simbolismo numérico dos neopitagóricos 

continuou nos escritores cristãos, e a música desempenhava 

importante papel nas explicações alegóricas. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1995, apud, FONTERRADA, 2008, p.31). 

 

Consta, segundo Ortolan (2011), que a participação dos fiéis nas cerimônias, por 

volta do século IV, se dava através do canto. Estes batiam as mãos e os pés, havendo 

ainda a presença de alguns instrumentos, como: harpa, saltério, órgão, trompete, sinos, 

etc., onde se tinha também até a possibilidade de se dançar discretamente. 

Memorialmente é o que vemos acontecer até hoje na liturgia de várias correntes 

religiosas. 

Essa realidade mudou completamente a partir do século V, quando a Igreja 

Católica padronizou seu culto em todos os lugares criando, assim, um “estilo único”, 

com uma escritura musical própria. Esta atitude da Igreja culminou na criação da 

“Scholae Cantori em Roma, onde os padres-compositores deveriam estudar” 

(ORTOLAN, 2011, s/p).  

                                                 
22

 Principais Compositores Medievais: Perotin- Século XII; Leonen- Século XII; Guido d‟Arezzo 995/ 

1050; Philippe de Vitry- 1290- 1361; Guillaume de Machaut- 1300- 1377 e John Dunstable – 1385- 1453. 

 



39 

 

 

A essa altura, além de receber influencias da concepção grega de música e de 

ciência, a música recebeu ainda uma motivação de grande importância, sobretudo no 

período medieval, que a via “como incorporação e expressão da devoção cristã, 

intermediária entre Deus e os homens”, sendo a Igreja o maior veículo propagador desta 

ideia, além de ser também responsável por viabilizar seu aprendizado (FONTERRADA, 

2008, p.35). 

A partir da incorporação da música pela Igreja, surgiu a necessidade de se criar 

todo um aparato e estruturas que antes não existiam como, por exemplo, a criação de 

“métodos de notação” para ajudar na memória dos músicos, pois a música teve que ser 

ensinada através da memorização das formas corretas para que não se cometesse erros 

na execução da mesma, visto que um engano na música do culto, assim como na 

palavra, gesto ou movimento poderia invalidar a celebração que, portanto, tinha de ser 

repetida (RAYNOR, 1986, p.26). 

A música então cantada pela Igreja era o “cantochão”, e o rigor que esta 

instituição impunha à música não tinha finalidades apenas estéticas. Fonterrada ressalta 

ter sido: 

 

[...] fundamental para a Igreja medieval que o cantochão fosse 

corretamente transmitido, pois fazia parte da disseminação da fé cristã, 

um dos principais elementos de unidade do culto num de seus 

momentos de grande expansão. Daí a razão da criação das scholae 

cantori, que se expandiram com o papa Gregório
23

 desde o final do 

século VI (2008, p. 35-36). 

 

Percebemos que o percurso das instituições musicais da época estava 

estreitamente relacionado à Igreja. Sendo assim, não podemos desassociar o Coro Papal 

da “Scholae Cantori” ou “Schola Cantorum” 
24

. Conforme Raynor (1986), o Coro 

Papal “é a mais antiga organização musical” de que se tem registro e cuja história não 

possuiu interrupções. Este coro era constituído de cantores cuja preparação se dava 

                                                 
23

 O cantochão, segundo Ortolan (2011), mais conhecido como Canto Gregoriano, recebeu este nome, 

porque “Gregório I, papa entre 590 a 604”, e outros, foram os responsáveis em compilar, compor e 

organizar “vários poemas e canções, que foram reunidos nos livros: Graduale (cantos solos e corais para 

todas as festas católicas); - Kyriale (cantos para as partes fixas das missas) - Antiphonale (cantos, hinos e 

orações dos monges)”. História da Música Ocidental. Disponível em: 

http://www.movimento.com/2011/09/historia-da-musica-ocidental/Acesso em 01 de julho de 2014. 
24

  Esta escola de preparação de cantores para a Igreja é mencionada pelos autores citados e possuem 

diferenças na sua denominação. Para Henry Raynor (1986) “Schola Cantorum”, já Marisa Trench de 

Oliveira Fonterrada (2008) utiliza “Scholae Cantori”.  

http://www.movimento.com/2011/09/historia-da-musica-ocidental/
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justamente na “Schola Cantorum”, “que assumiu a sua forma definitiva durante o 

papado de Gregório, O Grande, que durou de 590 a 604” (RAYNOR, 1986, p.30) 
25

. 

Dessa maneira, esta instituição foi responsável por formar “tutores”, cuja função 

não era somente a de se preocupar com os padrões de execução da música nas Igrejas, 

mas, também, de garantir que “só fosse cantado o canto reformado e não as músicas 

tradicionais locais ou variantes da nova música” (1986, p.30). Fonterrada (2008) ressalta 

que a função principal das “Scholae” era a de atender às “necessidades litúrgicas” das 

Igrejas, paróquias e conventos, a partir da boa formação musical dos cantores que 

compunham os coros destas instituições. E complementa declarando que: 

 
Como o maior propósito da música era louvar a Deus, as instituições 

cristãs, isto é, igrejas, conventos e seminários arregimentavam 

crianças dotadas de boa voz para suprir as necessidades de seus coros. 

Geralmente provindas de lares pobres, essas crianças garantiam, 

muitas vezes, o sustento próprio e da família. (2008, p.36). 

 

Cabe lembrar que essa era a função explícita, declarada, mas sabemos que em 

toda a história da arte, esta teve outras funções implícitas de natureza educativa, 

proselitista, ideológica e que a arte, incluindo a música, nunca esteve dissociada da 

sociedade que a criou. Inclusive, na contemporaneidade a música é utilizada com as 

mesmas finalidades como o foi na Idade Média. Porém, com implicações ainda mais 

complexas. 

A aprendizagem e o conteúdo musical destinados às crianças e jovens destas 

mencionadas escolas dependiam de cada Igreja e poderiam possuir variações de acordo 

com cada época, mas, basicamente, eram compostas de “aulas de canto, contraponto e 

improvisação. Essa prática perdurou por séculos; muitos dos importantes músicos do 

período gótico, renascentista e barroco foram “meninos cantores”, destas instituições de 

formação musical (RAYNOR, 1981apud FONTERRADA, 2008, p.3 6-37). Algumas 

denominações protestantes e a própria Igreja Católica utilizaram essa metodologia de 

aprendizagem musical com objetivos de suscitar e cultivar a fé. 

                                                 
25

- A História da “Schola Cantorum”, conforme Raynor (1986), “[...] recua pela tradição ao pontificado 

de São Silvestre, entre 314 e 335, mas sem dúvida existia e foi aparentemente reorganizada durante o 

pontificado de Santo Hilário, de 461 a 468. Após a destruição da Abadia de São Benedito de Monte 

Cassino, a comunidade beneditina fugiu para Roma em 580 e inaugurou seminários próximos à Igreja de 

São João Latrão. Tendo reformado e codificado o canto cristão, Gregório, o Grande, confiou-lhes a 

administração da Schola Cantorum, e o dever dos beneditinos era manter e ensinar o canto autêntico 

como Gregório o estabelecera” (RAYNOR, 1986, p.30). 
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Como foi dito anteriormente, o objetivo principal destas escolas era o de 

amparar as Igrejas em suas necessidades musicais, visto que, numa época de poucos 

letrados, a música e as imagens sacras eram utilizadas como principais instrumentos de 

transmissão dos preceitos religiosos. 

Nesse período, o conceito de infância como entendemos nos dias atuais, era 

inexistente. A criança era tida e tratada como um adulto em miniatura. Por isso, as 

instituições religiosas as viam apenas “como um instrumento de louvor a Deus; e seu 

talento era a condição que lhe permitia aprender o ofício de músico e, mais tarde, 

exercer a profissão” (FONTERRADA, p.37-38). Daí, não havia uma preocupação 

voltada para a criança e para o adolescente nestas instituições, visto que a sociedade 

medieval não destinava às crianças e aos adolescentes um tratamento diferenciado 

daquele destinado aos adultos. Pelo contrário: 

 

[...] os termos puer e adolescens se confundiam. “[...] a ideia de 

infância está ligada à de dependência; só se sai da infância ao sair 

dessa condição. [...] Não poderia haver, portanto, preocupação quanto 

à educação infantil, ou outros investimentos a longo prazo, quando 

não se sabia por quanto tempo a criança estaria na família. É essa 

razão também de seu anonimato. (ARIÉS, 1981 apud 

FONTERRADA, 2008, p.37). 

 

A partir da perspectiva apresentada por Philipp Ariés, Fonterrada (2008) 

acrescenta que as crianças escolhidas para se integrarem às “Scholae Cantori” 

medievais e cantarem na Igreja, eram aquelas dotadas de “boa voz cantada” e talentosas 

musicalmente. 

Ademais, a preocupação com a formação musical para a Igreja acontecia porque 

esta música representava o todo da instituição, não devendo se destacar nem o cantor, 

muito menos a música como divertimento, uma vez que: 

 
O canto da Igreja Católica devia ser a voz da Igreja, e não a de algum 

crente individual: a recitação de rezas, lições, epístolas e evangelhos, 

com suas fórmulas de entonação para assinalar a pontuação, como os 

cantos de salmos ou a austera alternância da participação da 

congregação na Missa, tinha por fim dar objetividade às palavras que 

podiam muito facilmente cair no sentimento pessoal subjetivo. [...] A 

música devia ser a voz de uma Igreja Universal (RAYNOR, 1986, 

p.26-27). 

 

Esta realidade referente à formação musical e ao seu aprendizado, apresentada 

anteriormente, não teve grandes modificações. O foco de preocupação da Igreja estava 
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voltado para uma “estabilidade da fé com sua política de expansão”, fazendo, assim, 

com que esta não estimulasse mudanças. Era importante manter as coisas como antes, 

principalmente no que se referia à liturgia a ao canto, pois estes deveriam permanecer 

“estáveis em todos os recantos por onde o cristianismo penetrava, funcionando como 

emblemas da Igreja” (FONTERRADA, 2008, p.38). 

Assim, grandes alterações na aprendizagem musical só vieram a acontecer no 

século XII, a partir da proposta de Guido D‟Arezzo (995-1050), o qual, contrariando o 

pensamento de teóricos anteriores a ele ─ que davam maior ênfase a aspectos teóricos 

da música, como foi o caso de Boécio ─ criou um sistema de notação musical que 

objetivava “educar o cantor da maneira mais rápida possível, até que se atingisse a 

habilidade de cantar canções desconhecidas a partir da notação escrita” 

(FONTERRADA, 2008, p.38). 

Este sistema de notação, do monge italiano Arezzo, foi considerado uma grande 

revolução na música. Ele apresentou pela primeira vez a pauta musical, sugerindo a 

utilização de uma pauta de quatro linhas, cujo método ainda é utilizado no canto 

gregoriano
26

. O sistema silábico de Arezzo, inicialmente, era: UT queant laxit; 

REssonare FIbris; MIra gestorum; FAmuli tuorum; SOLvi polluti; LAbii reatum; 

SAncte Ioannes, cada melodia proposta foi associada  a um texto sagrado em latim, cuja 

sílaba inicial deu nome a uma nota da escala musical (BENNET, 1986, s/p)
27

. 

 
A notação em uso até então pressupunha a tradição oral, pois servia, 

apenas, de ajuda mnemônica; a invenção de Guido [...] permitiu que 

cada monastério ou igreja tivesse seu próprio coro e que, pela primeira 

vez na história, fosse capaz de cantar não só o repertório tradicional, 

mas também cantos desconhecidos (FONTERRADA, 2008, p.39). 

 

As mudanças ocorridas no período de Arezzo (século XII), conforme Raynor 

(1986) faziam parte de um desenvolvimento não só relacionado à música, mas, também, 

a uma ampliação “da vida intelectual europeia”. Havia, neste momento, a influência do 

comércio e da organização municipal, que trazia consigo novas maneiras de pensar. 

 

                                                 
26

 A utilização do sistema silábico de dar nome às notas deve-se também ao monge Guido d'Arezzo e 

encontra-se numa melodia profana, hino que os meninos cantores entoavam ao padroeiro dos músicos, 

São João Batista, para que os protegesse da rouquidão, cada linha da qual começava com uma nota mais 

aguda que a anterior. 
27

 Conforme Bennet (1986), a tradução do sistema silábico de Arezzo é: Para que nós, servos, com nitidez 

e língua desimpedida, o milagre e a força dos teus feitos elogiemos, tira-nos a grave culpa da língua 

manchada São João. Posteriormente, já no século XIX, este sistema de Guido foi adaptado, o sol- fá
27

 

tônico o Ut tornou-se DÓ e SA tornou-se SI (iniciais de Sancte Ioannes). 
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[...] o peso e a solidez do estilo arquitetural conhecido na Bretanha 

como normando ocasionou maior riqueza e requinte do gótico; 

floresciam a literatura e as artes fora da igreja; foram lançadas as 

pedras angulares da filosofia escolástica, não apenas por Pedro 

Abelardo, [...] mas pelos filósofos europeus muito mais ousados na 

especulação que os mestres subsequentes da escola. As universidades 

foram fundadas atendendo ao novo desejo de conhecimento, e por sua 

existência estimulavam o pensamento especulativo e novas ideias, não 

só em teologia, filosofia, mas também em música. (RAYNOR, 1986, 

p. 38). 

 

Nesta trajetória da música na Idade Média, percebemos que esta foi 

predominantemente litúrgica dentro da tradição gregoriana, onde a forma utilizada era 

basicamente o cantochão. No entanto, Carpeaux (2001) acrescenta que existiu uma 

“contradição” dentro do coral gregoriano
28

. Pois, se de um lado havia “a obrigação de 

acompanhar fielmente o texto litúrgico à maneira de recitativo, de outro lado havia a 

presença de tão rica matéria melódica, os „melismos‟” (CARPEAUX, 2001, p. 21-22)
 29

. 

Esta contradição no coral gregoriano levou a um importante acontecimento no 

seu interior: a divisão das vozes: “uma, recitando o texto; outra, ornando-o 

melodicamente”. Este acontecimento ocasionou o nascimento dos primeiros ensaios de 

música polifônica, o Organum e o Discantus (2001, p.21-22)
30

. 

Raynor esclarece que o moteto foi a principal forma polifônica elaborada no 

final do período gótico, marcando assim o desenvolvimento da polifonia vocal
31

. 

Segundo o autor: 

 
O moteto, [...] introduziu-se na missa como acréscimo musical que se 

seguia ao Gradual. O Gradual era cantado, como o cantochão sempre 

fora, por todo o corpo de cantores, ao passo que o moteto era função 

de qualquer grupo de cantores preparados para executar a polifonia 

(1986, p. 38-39). 

                                                 
28

 Termo utilizado pelo autor, que achamos melhor não substituir para não mudar seu sentido. 
29

 Melismos - Melismas: „cantar sem palavras‟, um grupo maior ou menor de notas musicais sobre uma 

mesma sílaba com uma função ornamental jubilatória. Diversamente do vocalizo, tem um caráter 

ocasional, uma dimensão restrita (e não inclui a noção de virtuosismo). Meloteca - Sítio de Música e 

Artes - Termos de expressões musicais. Disponível em: http://www.meloteca.com/dicionario-

musica.htm#m. Acesso em 04 de agosto de 2014. 
30

 ORGANUM- Segundo Ortolan (2011), a origem mais provável desta palavra é grega e, talvez, 

signifique “voz”. Outros optam por instrumento. [...] Recebeu, também, o nome de diafonia (“conjunto de 

dois sons” em grego). Partindo do cantochão, os compositores acrescentaram uma segunda voz. O 

cantochão, base desta música, recebeu a denominação de “vox principalis” ou “cantus firmus” (“canto 

firme” em latim).  

DISCANTUS - A segunda voz foi chamada de “vox organalis” ou “discantus” (“canto diferente” em 

latim). Para embelezar e reforçar a sonoridade usavam instrumentos. Disponível em:  

http://www.movimento.com/2011/09/historia-da-musica-ocidental/.  Acesso em 01 de julho de 2014.  
31

 “Os motetos eram acréscimos ao texto do ritual e podiam por isso ser tratados com maior liberdade 

pelo compositor” (RAYNOR, 1986, p. 38-39).  
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Com o moteto, iniciou-se a utilização de instrumentos como acompanhamento 

das vozes na Igreja e, “em pouco tempo se transferiu das salas de banquete da 

aristocracia e veio a se tornar uma forma secular e religiosa – não raro parecendo uma 

canção para solo vocal com suas demais partes polifônicas destinadas a instrumentos” 

(RAYNOR, 1986, p.39). Esta polifonia demarca um momento importante na música 

ocidental, cujas características vão sofrendo modificações tanto no que diz respeito à 

composição, como, também, relacionado à sua apreciação. 

Como foi dito antes, a música medieval também é Ars Nova (século XII) e, 

segundo Carpeaux (2001), foi um movimento que “corresponde à elaboração cada vez 

mais sutil do pensamento filosófico”, cujo teórico principal foi o bispo Philipus de 

Vitry. Este teórico, juntamente com outros teóricos da época, “voltava-se às antigas 

doutrinas e buscava atingir o ideal românico de perfeição, propósito, esplendor e 

suavidade”. A partir deste momento, há uma aproximação e “reconciliação entre o 

conhecimento profano e as crenças de uma religião revelada” (FONTERRADA, 2008, 

p. 35). 

Além da música litúrgica elaborada na Idade Média, não podemos deixar de 

reconhecer a importância da música profano-mundana, isto é, aquela constituída fora 

dos espaços religiosos. Dessa maneira, embora não se tenha muitos registros, no período 

feudal existiram ricas formas de “educação secular dos cavaleiros”, que “deveria incluir 

a criação de versos e canto, além do domínio do alaúde ou de outro instrumento”. 

(FONTERRADA, 2008, p.39).  Sobre esse aspecto, a autora complementa ainda 

que: 

 
Os tocadores de flauta e lira, e outros músicos e cantores seculares, 

exercitavam a invocação dos prazeres por meio de suas produções 

artísticas, melodias e composições. As características do aprendizado 

da música profana assemelhavam-se ao da música religiosa, cabendo a 

um mestre a transmissão de conhecimentos ao aprendiz [...] os autores 

do período romanesco mostravam uma curiosa mistura de pensamento 

conservador e progressivo, e os principais ideais da época eram 

perfeição, propósito, preparação, esplendor e suavidade. (2008, p.39-

40). 

 

Diante do exposto, reconhecemos a importância e a influência que a música 

litúrgica e as instituições responsáveis pela sua elaboração e formação tiveram para a 

música ocidental da Idade Média, cujos ecos repercutiram nos estilos musicais 

posteriores, não desconsiderando, é claro, a música profana, que esteve o tempo todo 
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em tensão com a música produzida na Igreja. Consideramos que esse embate entre o 

religioso e o profano acontece até os dias atuais e a música hoje tida como religiosa, ou 

de finalidade religiosa, continua com a mesma missão de suscitar a fé. 

Nos séculos IX ao XV, ao mesmo tempo em que se consolida um dos períodos 

mais importantes da arte gregoriana, há um “extraordinário florescimento da teoria 

musical”, mesmo que pela finalidade de dar suporte à “oração e à expressão da emoção 

e do sentimento religiosos”. Seu aprendizado começava a abrir espaços que 

privilegiavam o músico como artista, visto que já existiam outros lugares de formação e 

aprendizagem como, por exemplo, a universidade (FONTERRADA, 2008, p.39). 

É de lembrar que, a esta altura da civilização, diversos eram os avanços 

científicos, tanto no campo da física, quanto da matemática e mesmo no campo das artes 

(geometria, desenho, filosofia, estética), o que propiciava uma capacidade maior quanto 

ao engenho musical. 

 

2.2.3 Música na Renascença 

 

Na Renascença, a música foi extremamente influenciada em razão do 

“humanismo, da descoberta do mundo e da valorização do homem”, incentivando no 

homem renascente uma intensa busca por um conhecimento renovado “das formas de 

arte”, e possibilitando uma nova forma de ver e de ouvir. Nesse interregno, percebemos 

uma maior valorização da música profana como, também, uma independência gradual 

da arte musical frente às instituições religiosas (FONTERRADA, 2008, p. 40). 

Na História da Europa Ocidental, o período da Renascença se caracterizou pela 

grande importância dada ao saber e à cultura, sobretudo às ideias advindas dos antigos 

gregos e romanos. Foi, também, uma época de grandes descobertas e explorações como 

as que fizeram Vasco da Gama, Colombo e Cabral, dentre outros, como também, foi 

época de novos conhecimentos que se processavam em todas as áreas da ciência. A 

História da Arte considera que o estilo advindo na Renascença foi efêmero, antecedido 

pelo “gótico tardio” (ainda medieval) e precedido pelo “maneirismo” (final do século 

XV e início do XVI). 

Neste momento da história da música, talvez devido ao humanismo nas artes em 

geral, os compositores passaram a ter um interesse maior pela música dita profana, ou 

seja, a música não religiosa, pela sua independência da liturgia religiosa e porque suas 

composições não mais estavam destinadas apenas a acompanhar as vozes, mas, sim, 
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passaram a ser peças compostas especificamente para instrumentos
32

. Porém, mesmo a 

música “profana” tendo ganhado grande destaque, “os maiores tesouros musicais 

renascentistas foram compostos para a Igreja, num estilo descrito como polifonia coral 

ou policoral e cantados sem acompanhamento de instrumentos” (BENETT, 1986). 

Sem dúvida, podemos afirmar que, se nas artes pictóricas e plásticas os temas 

escolhidos variavam entre o sagrado (temas bíblicos) e o profano (recriações da arte 

greco-romana), também na música as composições oscilavam entre a música sacra e a 

música profana. Entretanto, ambas as formas de arte se alimentavam mutuamente. 

 

2.2.4 Música Barroca 

 

O Barroco, adotado inicialmente pelas artes plásticas, arquitetura e literatura nos 

séculos XVI a XVII, se iniciou somente nos fins do século XVI e se estendeu até 

meados do século XVIII. Otto Maria Carpeaux (2001) chama a atenção para o fato de 

que os adjetivos que a música barroca recebe, como „grandioso‟, „pomposo‟, „maciço‟, 

dentre outros, dizem mais respeito ao “efeito subjetivo” que causa em seus ouvintes, 

“do que à feição objetiva” desta arte (CARPEAUX, 2001, p.131). 

Este período foi marcado por conflitos religiosos entre católicos e protestantes 

na Europa, e estas tensões se reverberaram também na música. Temos, nesse momento, 

dois grandes polos musicais: Veneza e Roma onde, embora “fossem movidos pelo 

mesmo espírito”, manifestações musicais seguiam caminhos opostos. De um lado, a 

música elaborada por Roma era mais conservadora e dogmática e primava pela “ordem, 

medida e tradição”; do outro lado, estava Veneza, que dava ênfase à “paixão estética, o 

poder e o fervor místico”, cujas manifestações se baseavam na música de Andrea e 

Giovanni Gabrielli, autores que, embora ainda possuíssem características da 

Renascença, pareciam estar mais próximos do Barroco (FONTERRADA, 2008, p.44-

45). 

A música barroca não é uniforme. Ela é polifônica em Bach e Handel, é também 

homófona em suas óperas, a saber, a “ópera monódica de Monteverde”. Além disso, 

possui uma rica música litúrgica, mas é também o período de desenvolvimento da 

música profana.   

                                                 
32

 Principais Compositores Renascentistas: William Byrd- 1542/ 1623; Josquin des Préz- 1440 / 1521; 

Giovanni Pierluigi Palestrina- 1525 / 1594; Giovanni. Gabriel- 1555 / 1612 e Claúdio Monteverdi- 1567/ 

1643. 
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Nesse sentido, Carpeaux se baseia nos estudos da musicóloga belga Suzanne 

Clerx, a qual afirma que, “na época barroca, a melodia torna-se independente do coro, 

colocando-se no centro do universo musical como expressão de situações dramáticas e 

sentimentos humanos”, características presentes na ópera (CLERCX apud 

CARPEAUX, 2001, p.132). 

Carpeaux (2001) apresenta também as observações do musicólogo Manfred 

Bukofzer, o qual, para definir o barroco, o subdivide em: primeiro Barroco; alto Barroco 

ou Barroco médio; e último Barroco. “No primeiro Barroco, destacam-se as óperas 

elaboradas em Florença, da monodia e do baixo contínuo”.  Já no alto Barroco ou 

Barroco médio, a presença da “ópera veneziana de Monteverde e suas repercussões na 

Alemanha (Schuetz), França (Lully) e Inglaterra (Purcell)” e, por fim, no último barroco 

ocorre a “volta da polifonia nos países nórdicos”, vistas na arte de Bach e Handel 

(BUKOFZER, apud, CARPEAUX, 2001, p. 132). 

O termo Barroco, de início, designava o estilo de arquitetura e da arte do século 

XVI, XVII e XVIII, caracterizado pelo excesso de ornamentos. Como esse estilo 

coincidiu com as navegações iniciadas no século XVI, se espalhou na Europa e nas 

colônias com tantas ramificações de estilos, e apareceu em tão diversas formas, nos 

diferentes países e culturas, que parece difícil reduzi-lo a um denominador comum. 

Com a aproximação do europeu com civilizações existentes na África, Índia, 

China e América ─ e as imagens, sons e cores advindas dos contatos com esses povos 

exóticos ─ era plausível que o movimento barroco, muito uníssono, surgisse totalmente 

oposto às concepções culturais e às modalidades de arte criadas no Renascimento, 

momento em que o universo cultural europeu se restringia ao próprio continente e a 

algumas civilizações orientais. Ademais, se a cultura renascentista era tributária do 

passado greco-romano, o barroco tinha como uma das mais fortes fontes inspiradoras o 

cristianismo. 

O barroco, a serviço da religião, desenvolveu-se em várias vertentes, 

principalmente nos campos da arquitetura, pintura, escultura. Mas foi de grande valia 

para a evangelização cristã no campo da oratória sagrada e da música a qual se 

destinava a comover e a persuadir. O termo foi empregado pelos músicos com a 

finalidade de indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e 

do oratório até a morte de Johan Sebastian Bach. Mas, além do período histórico, outras 

características definiram a música barroca. Bennet ressalta que: 
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A música barroca é geralmente exuberante: ritmos enérgicos, 

melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres 

instrumentais e sonoridades fortes com suaves [...] Durante o 

período barroco, a música instrumental passou a ter importância 

igual à da música vocal. A orquestra passou a tomar forma. No 

início a palavra „orquestra‟ era usada para designar um conjunto 

formado ao acaso, com os instrumentos disponíveis no momento. 

Mas no século XVII, o aperfeiçoamento dos instrumentos de cordas, 

principalmente os violinos, fez com que a seção de cordas se 

tornasse uma unidade independente. Os violinos passaram a ser o 

centro da orquestra, à qual os compositores acrescentavam outros 

instrumentos: flautas, fagotes, trompas, trompetes e tímpanos (1986, 

s/p). 

 

Não podemos deixar de citar que, neste período do barroco, foram elaboradas 

novas formas de composição como a fuga, a sonata, a suíte e o concerto, onde a 

presença do cravo ou órgão era constante nas orquestras barrocas, abundantes em 

elementos sonoros
33

. 

 

2.2.5 Música Clássica  

 

O período musical comumente chamado “Clássico” (1751-1810) foi 

fundamental para o desenvolvimento da música erudita. Em comparação com os 

períodos mencionados anteriormente e também aos que apresentaremos logo em 

seguida (romântico e moderno), a música clássica, conforme Bennet (1986) mostrou-se 

mais elaborada, tendendo a ser mais “leve, menos complicada do que a Romântica e 

seguintes”. Os compositores procuraram realçar a beleza e a graça das melodias 

clássicas (BENNET, 1986)
34

. Devemos mencionar que é neste momento que a música 

orquestrada está em desenvolvimento, sendo que os compositores abandonaram o uso 

do cravo e incluíram mais instrumentos de sopro, complicando mais ainda as 
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Principais compositores Barrocos: A Corelli – 1653-1713; A Scarlatti – 1660-1755; A. Vivaldi – 1678-

1741; D. Scarlatti – 1685-1757; Henry Purcell – 1659-1695; George Philipp Telemann – 1681-1767; 

Johan Sebastian Bach – 1685-1750; J. F. Haendel – 1685-1759; Jean-Philippe Rameau – 1683-1764 e 

José Antônio Carlos Seixas – 1704-1742. 
34

 Principais compositores Clássicos: Carl P. E. Bach (1714-1788); Gluck (1714-1787); Hayden (1732-

1809); W. A. Mozart (1756-1791); Ludwig Van Beethoven (1770-1827); Joaquim A. de Mesquita (1746-

1805); Padre José Maurício N. Garcia (1767-1830); Antônio Soler Ramos (1729-1783); Muzio Clemente 

(1729-1783) e Antônio Carlos Gomes. 
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composições
35

.  Sem dúvida a música, suas fontes e seus meios sempre alavancados 

pelas descobertas e experimentos científicos.  

Daí, a música instrumental foi ganhando cada vez mais espaço e passou a ter 

uma relevância maior que a vocal. Tal fato foi tão importante, que Rusthon (1986) 

chama a atenção para a “maneira como a posteridade imediata passou a encarar este tipo 

de música, um elenco de obras de inegável prestígio artístico”, e complementa ainda 

com as palavras de Kermode, quando este foi indagado sobre o que seria um clássico, 

no que respondeu: 

 
Os primeiros Clássicos reconhecidos na música ocidental são os frutos 

amadurecidos no período Clássico: abertura, concerto para solista, 

sinfonia; quarteto de cordas, sonata; as óperas de Mozart, as canções 

de Schubert. (KERMODE apud RUSTHON, 1986, p.9) 

 

Conforme Rusthon (1986), oposto ao adjetivo “romântico”, o adjetivo 

“clássico”, “deriva do duradouro reconhecimento da importância de certas obras 

musicais, e não de qualidades peculiares a estas obras” e, como é um estilo no qual há 

uma maior valorização da música instrumental, clássico aqui se subtende a uma maior 

tendência à disciplina formal do que à intensidade do sentimento. Não queremos 

afirmar, é claro, que a música clássica era – e é isenta de emoções. Pelo contrário, 

Rusthon argumenta que: 

 
Seria equivocado supor que a música clássica não expressa emoção. 

As formas que os acadêmicos posteriormente identificariam como 

típicas do período – e modelos de estrutura equilibrada – e eram 

novidades para os compositores que as utilizavam. Não devemos ouvi-

las como formas, mas como processos; não se tratou em momento 

algum de moldes estruturais a serem preenchidos com ideias musicais. 

Assim é que frequentemente nos surpreendemos com a singular 

liberdade estrutural da música de Joseph Haydn, quando na realidade 

ele se mostrava livre na invenção de formas e rigoroso na aplicação de 

princípios gerais. Quando esta música já não era nova, transformou-se 

em padrão de excelência, e era natural que os pedagogos a estudassem 

em busca de métodos a serem emulados. (1986, p.10) 
36

. 

 

2.2.6 Música Romântica – Os Romantismos 

 

                                                 
35

 Tanto a utilização de mais instrumentos como a valorização da composição musical em detrimento das 

letras, foi um passo importante na direção de maior profissionalização e menor acesso à música erudita 

pelas classes mais pobres. 
36

 Neste sentido, com o qual concordamos, Rusthon (1986) considera que “clássico” são aqueles de cuja 

“classe” derivam as “escolas”. Clássicos são os fundadores dos estilos musicais. 
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O Romantismo foi um movimento artístico que conviveu com inúmeros outros 

na encruzilhada estilística do século XIX. Junto com estilos renascidos como o 

neogótico, neoclássico e o realismo, o romantismo nas artes plásticas primou pelos 

temas naturalistas, cores suaves, tons pastéis, o uso de guirlandas e elementos da flora e 

da fauna, temas românticos. Correspondendo à assimetria das artes plásticas, na música 

romântica os compositores traziam o desequilíbrio em suas composições, contrapondo-

as ao equilíbrio da estrutura formal e expressiva da música clássica
37

. Sendo assim, 

buscavam: 

 
Maior liberdade de forma, a expressão mais intensa e vigorosa das 

emoções, frequentemente revelando seus pensamentos mais 

profundos, inclusive suas dores. Muitos compositores românticos 

eram ávidos leitores e tinham grande interesse pelas outras artes, 

relacionando-se estreitamente com escritores e pintores. Não raro uma 

composição romântica tinha como fonte de inspiração um quadro 

visto ou um livro lido pelo compositor. (BENNET, 1986, s/p). 

  

Temas como terras exóticas, o passado distante, a noite, o luar, a natureza, 

exerciam sobre os compositores românticos um grande fascínio. Sendo assim, suas 

“melodias tornaram-se apaixonadas, semelhantes à canção, cujas harmonias tornam-se 

mais ricas, com maior emprego de dissonâncias” (BENNET, 1986). 

O concerto romântico usava grandes orquestras; e os compositores, agora sob o 

desafio da habilidade técnica dos virtuoses, tornavam ainda mais complexa a parte do 

solo. Conforme Bennet (1986) consta ainda, neste período, a presença de uma grande 

variedade musical, dentre elas danças como “valsas, polonaises, mazurcas, peças breves 

como o romance, a canção sem palavras, o prelúdio, o noturno, a balada e o improviso” 

38
. 

A música Romântica se opõe às características utilizadas pelo classicismo, 

principalmente no que se refere a aspectos composicionais, aderindo assim ao 

movimento romântico que já era tão utilizado pela literatura. Tanto Carpeaux (2001) 
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 Principais compositores Românticos: Gustav Mahler (1860-1911); Moritz Moszkowki (1854-1925); 

Geuseppe Verdi (1813-1901); Sergei V. Rachmaninov (1873-1943); Louis Hector Berlioz (1803-1869); 

F. Schubert (1797-1828); F. Mendelssohn (1809-1847); F. Chopin (1810-1849); R. Schumann (1810-

1856); F. Liszt (1811-1886); R. Wagner (1813-1883); J. Brahms (1838-1897); Tchaikovsky (1840-1893). 
38

 Dicionário Online – VIRTUOSE - som e m.f. Artista que alcançou um elevadíssimo nível de 

entendimento e competência técnica no desempenho ou na realização de sua própria arte: um virtuose da 

literatura. 

Pej. Artista que possui um conhecimento técnico que se sobrepõe à inspiração ou à sua própria 

sensibilidade; p.ext. Indivíduo habilidoso - pessoa com excessiva aptidão para realizar alguma coisa: um 

virtuose do violão. (Tem. Do francês: virtuose). Disponível em: <http://www.dicio.com.br/virtuose/->. 

Acesso em: 01 de novembro de 2013. 
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quanto Fonterrada (2008) afirmam que não existiu um romantismo apenas, mas houve, 

sim, romantismos com visões e posturas diversas de ver e compreender o mundo e, 

diante de tanta diversidade, “o que une as várias tendências é a orientação literária do 

movimento” (FONTERRADA, 2008, p.67). 

Carpeaux (2001, p.212) ressalta que a música do século XIX teve o predomínio 

do romantismo e, apesar das diferenças, havia também pontos em comum, como uma 

“maior liberdade de modulação e um cromatismo cada vez mais progressivo”, que 

serviu “à maior expressividade dessa música subjetivista e individualista” 

(CARPEAUX, 2001). A música nesse período afastava-se cada vez mais de uma visão 

utilitária e recreativa, tão utilizada na concepção iluminista, e ia “alcançando uma 

posição privilegiada em relação às outras artes” (FUBINI apud FONTERRADA, 2008, 

p.67). 

A importância dada à forma e à razão no classicismo foi substituída no 

romantismo por uma maior “valorização da intuição e da emoção subjetiva, bem como 

para a Natureza e para o Infinito”. Nesse momento, a música é vista como um 

organismo, “que faz parte de um mundo ordenado, mas dinâmico e mutável, [...] que dá 

ao ouvinte a sensação de deslocamento e flexibilidade” (FONTERRADA, 2008, p. 68). 

Como foi dito, em meio à diversidade dos romantismos, Fonterrada (2008), 

tomando como base os estudos de Fubini (1971), destaca que a maior contribuição que 

o romantismo proporcionou à música foi a ascensão desta na “hierarquia das artes, 

elevando-a para o status de arte absoluta, capaz de chegar à essência das coisas, ao 

espírito, ao infinito”, a técnica, nesta perspectiva, era de caráter secundário, pois o mais 

importante era associá-la à emoção e à expressão (FUBINI,1971 apud FONTERRADA, 

2008, p. 69). 

 

2.2.7 Música Moderna / Contemporânea 

 

Na história, a Idade Moderna é concebida como aquela que se instaura a partir 

das grandes navegações e descobertas de novos povos pelos europeus. Na pintura, 

consideramos moderna a arte que, a partir de meados do século XIX, principalmente na 

França, se insurgiu contra a arte acadêmica, feitas nos ateliês, ganhando as ruas, as 

praças, as paisagens, em plena luz do dia. O advento desses movimentos, chamados de 

“ismos” (impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo, etc.), deveu-se às 

duas guerras mundiais, às novas configurações geopolíticas dos países, ao imperialismo, 
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à industrialização das tintas e materiais plásticos, ao invento da fotografia, do cinema, 

ou seja, ao avanço tecnológico em geral
39

. 

Importante ressaltar que a música elaborada no Século XX recebeu várias 

denominações, entre elas: 

 
MODERNA (“hoje” em latim) ou CONTEMPORÂNEA (“ao mesmo 

tempo” em latim). Outras vezes a chamam de VANGUARDA (do 

francês “avant-garde”, que significa “soldado avançado”). Ainda há o 

termo EXPERIMENTAL. Todas estas denominações são provisórias 

porque, talvez pela primeira vez, a música não retira conceitos das 

outras Artes e, também, porque algumas músicas já não são tão 

modernas ou contemporâneas, outras já deixaram de ser vanguarda há 

muito tempo e toda arte criativa, em qualquer época, tem a 

experimentação como fundamento para a sua realização. Assim, a 

preocupação em batizar este período deve ser deixada aos futuros 

historiadores, levando-se em conta somente a estrutura e a estética 

musicais (ORTORLAN, 2011, s/d). 

 

No caso da música, especialmente, alguns aspectos da vida moderna 

contribuíram para uma utilização abundante da música pelo homem do século XX. Em 

primeiro lugar, os avanços tecnológicos, a industrialização e comércio internacional e a 

criação de novas formas de arte (audiovisuais, por exemplo), contribuíram para a 

diversidade dos estilos musicais que podemos chamar de música moderna. Em segundo 

lugar, esse mesmo avanço tecnológico sofisticou mais ainda os instrumentos musicais; 

criou outros tantos, tornando-os mais acessíveis aos estudiosos em geral. Em terceiro 

lugar, outro aspecto considerável foi a facilidade de migração de pessoas, grupos 

inteiros, de um país para o outro, em busca de oportunidades de trabalho, que 

carregaram consigo suas culturas, suas línguas, suas comidas, suas religiões e suas 

expressões artísticas, dentre elas a música. 

Por conta de tantas variáveis, podemos afirmar que no século XX o uso 

inusitado da música foi um fenômeno multicausal que, por um lado, resultou em uma 

maior polarização entre a música chamada erudita e aquela chamada popular (se bem 

que uma se utiliza bastante dos predicados da outra e vice-versa) e, por outro lado, essa 

forma de arte pode funcionar tanto para agregar quanto para segregar classes sociais 

antagônicas. 

                                                 
39

 No Brasil, chamamos de arte moderna o movimento vanguardista com data de 1922, agregando várias 

modalidades, como pintura (Tarsila do Amaral, Anita Malfatti), escultura (Victor Brecheret), literatura 

(Mário e Oswald de Andrade) e música (Villa Lobos), por vários artistas sob influência europeia. 
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Devemos dizer, também, que não se pode falar de uma “música moderna”, mas 

sim de vários estilos de música moderna, a começar pela música clássica moderna, pela 

música popular erudita, pela música sertaneja, regional, recriação de músicas 

folclóricas, e muitas outras modalidades que não cabe agora classificar. 

A música do século XX, em contraposição ao estilo romântico do século XIX, 

muitas vezes é caracterizada, principalmente pelos críticos, como „anti-romântica‟. 

Segundo Bennett (1986), este estilo musical “constitui uma série de tentativas e 

experiências que levaram a uma série de novas tendências, técnicas e, em certos casos, 

também, à criação de novos sons”, contribuindo assim para a constituição de um estilo 

rico e diverso musicalmente. 

A música elaborada nos períodos anteriores à modernidade possuía um único 

estilo, comum a todos os compositores daquele momento. Já no século seguinte, século 

XX, ela se apresenta como uma mistura complexa de muitas tendências, mas todas estas 

tendências que compõem a música moderna compartilham da oposição à música do 

século XIX
40

.  

Na história da arte, quando se fala na arte de “hoje”, é convencional estar se 

tratando da chamada “arte contemporânea” ou “arte pós-moderna”, cuja maior 

característica é a fragmentação e a permissão para a convivência entre o “velho” e o 

“novo”. No caso da arte musical isto é bem visível, principalmente pela possibilidade 

que outras mídias oferecem, como as trilhas sonoras dos filmes, das novelas e a 

popularização da música mediante CDs e pequenos aparelhos de som. 

Nosso foco de pesquisa, que abrange meio século de música na cidade de Vitória 

da Conquista, está inserido exatamente no limiar do que hoje chamamos de arte 

moderna e arte pós-moderna. Ficou visível nas entrevistas a preocupação das pessoas 

conhecedoras do assunto em classificarem os tipos e estilos das músicas ou de deixar 

claro que, além da significativa participação dos protestantes no campo musical 

conquistense, outras modalidades existiram advindas dos filmes, rádios, cancioneiro 

popular, filarmônicas, etc. 

Assim, não é de se estranhar os juízos de valor vislumbrados nas entrevistas 

analisadas que fazem observações e apreciações tanto sobre a música clássica, quanto 

                                                 
40

 Principais compositores Modernos: Igor Stravinsky (1882-1971); Cláudio Santoro (1919-1989); Sergei 

Prokofiev (1891-1953); Marlo Nobre de Almeida (1939); Edino Krieger; Cézar Guerra Peixe (1914-

1993); Radamés Gnatalli (1906-1988); Alberto Evaristo Ginatera (1919-1983); Oscar Lorenzo Fernandez 

(1897-1948); C. Debussy (1862-1918); Schoenberg (1874-1951); M. Ravel (1875-1937); B. Bartók 

(1881-1945); A. Berg (1885-1945); H. Villa- Lobos (1887-1959). 
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sobre a música popular, religiosa, sacra, profana, “gospel”, dentre outras. São 

exatamente a variação de estilos, qualidades, quantidades, regionalidades e 

universalidade que contribuem para que a estética da atualidade seja chamada de “pós-

moderna”. Variação esta da qual Vitória da Conquista é um espelho multifacetado41. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL 

 

Vimos na parte inicial desta sessão alguns acontecimentos marcantes sobre a 

música ocidental, suas principais características e estilos. Apresentamos, agora, 

sumariamente, o caminho trilhado pela música no Brasil. Primeiramente, porque é onde 

está inserido nosso objeto. Segundo, porque a música brasileira, além da grande 

diversidade de estilos, possibilitou amalgamar ritmos, instrumentos e formas de 

expressão musical comum às várias culturas que formaram a sociedade brasileira.  

Conforme Rita de Cássia Fucci Amato (2004), foi a partir da colonização do 

Brasil pelos portugueses, que se registraram as primeiras “manifestações artístico-

musicais” no país. A autora ressalta este fato através da referencia encontrada na Carta 

ao Rei Dom Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha, que registra: “após a pregação, 

os índios levantaram-se, tangeram corno e buzina e começaram a saltar e dançar” 

(CAMINHA apud AMATO, 2004, p.22). 

Com a vinda dos Jesuítas para o Brasil, em 1549, os mesmos viram nas 

habilidades musicais dos primeiros habitantes do Brasil um caminho para realizar “os 

trabalhos de catequese”, pois os indígenas demonstravam “facilidade para aprender os 

cânticos dos autos (forma dramática originária do teatro medieval) e das celebrações das 

missas (música de característica europeia)” que maravilhou estes missionários 

(AMATO, 2004, p.22). 

Fonterrada (2008) ressalta que os jesuítas traziam consigo suas percepções e 

compreensão de mundo, pautadas, unicamente na concepção católica, cujos “valores e 

práticas” exerceram “grande influência no conceito de educação no Brasil”. A autora 

destaca ainda que: 

Na ação jesuítica, desde os primeiros tempos no Brasil, duas 

características podem ser imediatamente percebidas: o rigor 

metodológico de uma ordem de inspiração militar e a imposição da 

cultura lusitana, que desconsiderava a cultura e os valores locais, 

substituindo-os pelos da pátria portuguesa (2008, p. 208). 

 

                                                 
41 Vide Apêndice A - Quadro Cronológico da Música Ocidental 
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Não havia, por parte dos colonizadores, nenhum interesse em valorizar e 

considerar a cultura que aqui existia. Pelo contrário, os jesuítas, a cada dia, por meio de 

suas práticas, impunham seus valores, sobretudo os de ordem religiosa com finalidades 

catequéticas. 

A ordem jesuítica instalada no Brasil foi criada por Inácio Loyola, que se 

utilizou de uma metodologia pedagógica pautada nos Exercícios Espirituais (1534-

1990), cujos princípios consistiam na “programação minuciosa das tarefas do dia, 

estabelecimento de objetivos e metas, recordação do programado no dia anterior e 

comparação com o efetivamente realizado” (FONTERRADA, 2008, p.208-209). A 

autora ressalta que é nesse contexto, e tomando por base esses princípios, que se 

inaugura no Brasil, “a primeira proposta pedagógica em educação musical, em que os 

curumins das missões católicas eram treinados e aprendiam música e autos europeus” 

(2008, p.209). 

A formação das primeiras instituições musicais no país, conforme informações 

de Amato são do século XVI, e possuía uma estreita relação com a “ação educativa dos 

mestres de capela, função exercida por padres e leigos” que fundaram na Bahia, em 

1551, o primeiro e mais antigo “centro musical” de que se tem registro, fato este de 

extrema relevância para a educação musical daquele período (2004, p.23) 42. Ainda a 

esse respeito, a mesma autora informa que: 

 

 O desenvolvimento do ensino musical esteve ligado a diversos 

padres-músicos, devido à sede do episcopado estar localizada na 

Bahia e nesse período figura Antônio Rodrigues Lisboa (considerado 

o patrono dos educadores musicais no Brasil) e, já no século XVII, 

destaca-se a presença do Padre João de Lima, um dos grandes mestres 

de música na catedral da Bahia, onde ensinou teoria e prática musical. 

Em 1763, a Bahia perde sua posição de centro eclesiástico do Brasil 

com a transferência da capital para o Rio de Janeiro (2004, p.23). 

 

É importante dizer que, além de Salvador, São Paulo e o Rio de Janeiro foram 

considerados polos da educação musical no Brasil. Houve também outras cidades, com 

destaque para Olinda e Recife, que realizaram atividades significativas na área musical 

e, em decorrência, a capitania de Pernambuco “produziu mais de seiscentos músicos, 

                                                 
42

A partir da determinação, “por Carta d‟El Rey foram criados os cargos de chantre  e de moço de coro, 

na Sé de Salvador” (AMATO, 2004, p.23). 
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entre padres e leigos compositores, diretores de coro, organistas, cantores e 

instrumentistas” (AMATO, 2004, p.23) 43. 

Outro importante centro musical, sobretudo no período colonial, foi Minas 

Gerais, cuja “produção musical”, principalmente àquela relacionada à „Escola de 

Compositores da Capitania Geral das Minas Gerais‟ foi pesquisada pelo “musicólogo 

Francisco Curt Lange, o qual incorporou novas fontes, fatos e documentos 

comprovando o dinamismo musical nessa região, com a presença de músicos brasileiros 

natos-mestiços, em sua grande maioria” (AMATO, 2004, p.23-24)  44. 

A referida autora, no entanto, adverte que em virtude de Minas Gerais estar 

vivenciando o declínio da mineração, a música produzida nesta cidade sofreu os 

impactos deste acontecimento, saindo do foco das grandes produções musicais e 

culturais, e ocasionando, assim, a transferência para o Rio de Janeiro, no início do 

século XIX, do “centro de desenvolvimento artístico e musical” (2003, p.24). 

Embora os estudiosos da trajetória da educação musical no Brasil apontem os espaços e 

sujeitos responsáveis pela divulgação da música, como importantes elementos para a 

formação e a aprendizagem da música no país durante o período colonial, a música não 

sofreu grandes mudanças, visto que tanto a educação musical como45: 

 
[...] a educação em geral, estava estreitamente ligada às formas e ao 

repertório europeu, e a preceitos básicos de organização e ordenação 

de conteúdos, que evoluíam dos mais simples aos mais complexos e 

que se utilizavam de repetições, memorizações e averiguações de 

aprendizado. É preciso que se diga que, então, o ensino da música se 

dava pela prática musical e pelo canto. Não havia o conceito de 

educação musical tal como o compreendemos hoje e, nesse sentido, 

esta estava ligada ao mesmo modo europeu de promover a educação e 

a prática musical nas igrejas, conventos e colégios. (FONTERRADA, 

2008, p.209). 

 

                                                 
43 A referida autora, com base nos estudos de Esperidião Neves (2003), destaca Luís Alvares de Pinto 

como “um dos mais relevantes músicos pernambucanos com formação musical europeia” que também foi 

autor “ de Arte de Solfejar, obra datada de 1761, cujo manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional de 

Lisboa, talvez a primeira obra musical didática da Colônia”(ESPERIDIÃO (2003) apud DINIZ (1971), 

In: AMATO, 2004, p.23). 
44 AMATO (2003) faz ressalvas também ao fato de que em Minas Gerais, no período colonial, o ensino de 

música restringia-se, “a algumas iniciativas particulares com os mestres de músicas, em suas residências. 

No interior destes „Conservatórios privados‟ ou destas „Escolas de Música‟, floresceram vários 

compositores e músicos mestiços nas Minas Gerais Coloniais” (ESPERIDIÃO apud AMATO, 2004, p.23-

24). 
45 No período colonial, além de não podermos falar em “povo brasileiro”, “país”, também não podemos 

falar de música brasileira, mas sim de música de brancos, portugueses ou brasileiros, batuques de negros e 

instrumentos musicais próprios dos nativos da terra. 
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Desse modo, somente, em 1808, após a chegada da família real de Portugal ao 

Brasil, o panorama musical dos colonizadores começou a mudar, pois até então, estava 

estreitamente ligado à Igreja, mas, daí, passou a ocupar os espaços dos teatros que 

costumavam receber companhias estrangeiras de óperas, operetas e zarzuelas 

(FONTERRADA, 2008, p.209). Esta nova realidade da música no Brasil, também foi 

importante fator para que a música nacional ganhasse novas nuances. 

Cabe lembrar que, desde a última metade do século anterior, com a expulsão 

dos jesuítas, a música saiu de um contexto onde o rigor e a disciplina de influências 

jesuíticas tinha seu predomínio e passa a ocupar um ambiente onde o improviso e a 

espontaneidade eram valorizados pela “prática informal da música popular” 

(FONTERRADA, 2008, p.209-210). 

Dessa maneira, por conta da presença de D. João VI e sua família no Brasil, a 

cidade do Rio de Janeiro, escolhida para ser a sede da corte portuguesa, cada vez mais 

“desponta como importante centro musical, em uma época de significativo 

florescimento social e cultural”, onde figuras como a do Padre José Maurício Nunes 

Garcia se destacava por conta da sua função de mestre da Capela Real, posto no qual só 

permaneceu “até a chegada do músico português Marcos Portugal, que foi dominando a 

cena artística carioca” (AMATO, 2004, p. 24)  46. 

Já por volta do ano de 1816, os padrões europeus, utilizados até então, sofrem 

modificações em decorrência da chegada da Missão Francesa ao Brasil, a pedido do 

Conde da Barca, o que ocasionou “um rompimento dos padrões artísticos coloniais, 

influenciando de maneira categórica o desenrolar das artes brasileiras” (AMATO, 2004, 

p. 25). Cabe lembrar que não se tratava de um gosto francês por excelência, mas, sim, 

do estilo de época neoclássico que invadiu toda a Europa em substituição ao gosto 

barroco e rococó, considerados, após três séculos de domínio, como ultrapassados, 

exagerados e vulgares.  

Ainda tomando como base os estudos de Amato, podemos destacar que: 

 
Devido a essas influências já se esboça um processo de laicização da 

música, ainda na época de D. João VI, com o desenvolvimento da vida 

urbana. Entretanto, após o regresso de D. João a Portugal, o nível das 

atividades musicais sofreu um rápido decrescendo: a sociedade 

fluminense, com seus ideais liberais, possibilitou um crescimento no 

processo de independência, e após esse acontecimento e o 

                                                 
46 Conforme Amato (2004), “José Maurício escreveu cerca de 400 obras, religiosas em sua maioria, e um 

número menor de música profana, incluindo o Compêndio de Música e o Método de Pianoforte. Suas 

obras foram reunidas e catalogadas pela musicóloga Clêofe Person de Mattos” (2004, .p.24). 
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agravamento da situação financeira do país, o declínio das atividades 

musicais foi inevitável (2004, p.25). 

 

Este fato possibilitou a difusão da música profana no Brasil, e consequente 

obscurecimento da música sacra. Se, antes, a música ocupava o espaço das Igrejas e 

Capelas, agora cada vez mais se transferia para outros lugares como o teatro e as praças. 

Durante esse período a: 

[...] ausência de escolas de música ou de conservatórios foi suprida 

pela iniciativa particular. O ensino pago, ministrado nas casas das 

famílias mais abastadas, acabou produzindo uma educação musical de 

caráter elitista, privilegiando, portanto, a classe dominante. Nessas 

casas, continuava-se a fazer música e a elite importava artistas 

estrangeiros e até professores‟ (ESPERIDIÃO apud AMATO, 2004, 

p.25). 

 

 

É nesse contexto, conforme a autora que, por conta da “estagnação da produção 

musical nacional”, se origina a admiração e busca pela “cultura pianística, reiniciando 

um novo crescendo artístico” 47. Essa valorização do piano possibilitou a criação de 

instituições como o Conservatório de Música, instituído em 1841 por Francisco Manuel 

da Silva e Marcos Portugal, e que foi considerado “uma contribuição ímpar para o 

campo da educação musical, sistematizando a estrutura pedagógica em sólidas bases” 

(AMATO, 2004, p. 25-26) 48. 

No entanto, mesmo com a criação de instituições como o Conservatório de 

Música, a educação musical no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, se 

dava apenas em instituições privadas. Segundo Fonterrada, “somente em 1854 [...] se 

instituiu oficialmente o ensino de música nas escolas públicas brasileiras, por um 

decreto que ditava que o ensino deveria se processar em dois níveis: „noções de música‟ 

e „exercícios de canto‟” e, mesmo que este decreto não fornecesse mais informações e 

orientações de como a educação musical deveria ser realizada, foi a partir deste 

                                                 
47

 Grifo da Autora- Rita de Cássia Fucci Amato (2004, p.25). 
48

 Segundo a autora, este Conservatório de Música foi criado em 1841, e passou por três fases: 1ª- Em 

(1841-55), foi “autorizada a sua fundação por Francisco Manuel”, mas somente iniciou suas atividades 

em 13 de agosto de 1848, “numa dependência do Museu Imperial”; 2ª- 1855-90, o” Conservatório foi 

inteiramente reorganizado, passando de instituição privada a instituição oficial, incorporada à Academia 

Imperial de Belas Artes. O Imperial Conservatório de Música continuou dirigido por Francisco Manuel 

até seu falecimento (1865); 3ª- “Na última fase (1890-1940), o Instituto foi reestruturado em novas bases 

pela reforma Francisco Campos (decreto nº. 19.852, de 11 de abril de 1931) e anexado à Universidade do 

Rio de Janeiro, cuja denominação passou a ser Escola Nacional de Música pela lei nº. 452, de 5 de julho 

de 1937, que criou a Universidade do Brasil. Este foi o período mais fecundo e brilhante dessa instituição 

(AMATO, 2004, p. 26-27).  
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momento que a “profissão começava a se estabelecer”, embora a referida autora ressalte 

que não foi o que realmente aconteceu (2008, p. 210). 

Esta “inauguração” da música na escola pública ocorreu durante o Segundo 

Império (1840-1889) e, na visão de Amato (2004), foi um dos momentos mais 

singulares e significativos “para a história do piano no Brasil”, e estava, sobretudo, 

ligada a dois “fundadores da virtuosidade pianística nacional”: Artur Napoleão49, no Rio 

de Janeiro, e Luigi Chiaffarelli50, em São Paulo. 

No que diz respeito a São Paulo, Amato (2004) expõe que a educação musical, 

ou melhor, o estudo e ensino de piano, somente se tornou mais evidente naquela 

província a partir da expansão do café, que naquela época era uma das principais 

atividades econômicas e, por conseguinte, forneceu meios para que o piano fosse 

importado. 

 
 [...] A valorização do piano, instrumento caro e não-portátil, gerou 

novos hábitos sócio-culturais: o surgimento de professores 

particulares (imigrantes), de cursos, saraus, concertos de piano, 

sociedades, lojas de música e criação dos conservatórios musicais 

(AMATO, 2004, p.28). 

 

Data de 1906 a instalação do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo 

“que se inseriu na perspectiva cultural traçada por Chiafarelli e alguns professores: Felix 

Otero, Wancole, Florence, contemporâneos seus e ligados ao sonho de uma escola de 

música consistente e paulistana” (2004, p.29) 51. 

Fonterrada ressalta que, sob o ponto de vista do ensino “especializado de música 

no Brasil, destacaram-se duas instituições”. O Conservatório Brasileiro de Música 

(1845), no Rio de Janeiro e, no mesmo ano, como foi dito, o Conservatório Dramático 

Musical. Este último, segundo esta autora, “estava na mesma rota dos então recentes 

conservatórios europeus e americanos, e tinha em seu corpo docente muitos professores 

                                                 
49 Artur Napoleão, “em 1878 fundou, associado a Leopoldo Miguez, uma casa de pianos e de músicas no 

Rio de Janeiro” (AMATO, 2004, p. 27). 
50

 Luigi Chiaffarelli (1856-1923) nasceu de uma família de músicos, na cidade italiana de Isernia; iniciou 

seus estudos sob a orientação de seu pai, dedicando-se intensamente ao estudo do piano em Bologna, com 

o prof. Gustavo Tofano e, posteriormente, transferiu-se para o Conservatório de Stuttgart, na Alemanha, 

na classe do prof. Sigmund Lebert. Chiaffarelli (AMATO, 2004, p.27). 

Ainda sobre Chiaffarelli, Amato (2003) traz a informação que, conforme Junqueira (1982), este músico 

“optou pelo magistério e interrompeu sua carreira de concertista, seguindo para a Suíça, onde conheceu o 

casal Sebastiana e Francisco Paula Machado (fazendeiros de Rio Claro), que posteriormente convidaram-

no para vir ao Brasil, com o intuito de ser professor de seus filhos. Depois de permanecer em Rio Claro, 

decidiu transferir-se para São Paulo” (JUNQUEIRA, 1982 apud AMATO, 2004, p. 30). 
51  O Conservatório Dramático e Musical “foi reconhecido de utilidade pública por decreto do Governo 

Federal nº. 4751, de 26 de novembro de 1923 e, posteriormente, em 28 de outubro de 1941, foi 

oficializado pelo Governo Federal , com o decreto-lei nº. 8132(AMATO, 2004, p.29-30). 
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de formação humanística europeia, perfeitamente alinhados com o que lá se produzia e 

pensava” (2008, p. 211). 

É imprescindível ressaltar que os cursos ministrados pelos conservatórios 

evidenciavam, sobretudo, o ensino do instrumento, visto que: 

 

Conforme o costume da época, [...] durante muito tempo entendeu-se 

que ensino de música e ensino de instrumento eram sinônimos. Ao 

que parece, ainda dessa vez, os procedimentos praticamente não 

variavam: exercícios técnicos progressivos, repetição, memorização e 

formação de repertório. Somente mais tarde as ideias nacionalistas 

passaram a influenciar o Conservatório, principalmente em razão da 

atuação de um de seus professores, Mário de Andrade, que se revelou 

uma das principais cabeças pensantes do seu tempo (FONTERRADA, 

2008, p.211). 

 

Assim como em outros países, o Brasil em 1916 sofria os impactos causados 

pela primeira “Grande Guerra”, e seus efeitos foram sentidos em diversas áreas e setores 

da sociedade brasileira. Nesse contexto, São Paulo “diminuiu seu ritmo de crescimento 

e o café, taxado como supérfluo nos Estados Unidos, perdeu mercado”. Era o prenúncio 

da grande crise econômica mundial dos anos de 1929. A situação era delicada e 

complexa. No entanto, o cenário artístico e cultural não era tão ruim quanto se percebia 

em outros setores (AMATO, 2004, p.34).  Sobre esse assunto, Ângelo (1998) 

complementa que: 

 
A recessão imposta por Wenceslau Brás paralisa as iniciativas. Caem 

as importações. Aumenta a produção para consumo interno, as 

fábricas já instaladas ganham dinheiro. A indústria brasileira, 

principalmente paulista, de tecidos de algodão e de calçados prospera, 

abastecendo países aliados. [...] A Cultura, sem grandes vôos, mas 

com ritmo intenso. A participação de intelectuais e músicos de nível 

manteve, em 1916, a linha de ascensão (ÂNGELO apud AMATO, 

2004, p. 34-35). 

 

Em 1920, o Brasil vivenciaria um momento significativo considerado, 

posteriormente, um divisor de águas, principalmente relacionado ao movimento artístico 

e cultural. Como afirmou Fonterrada, “um sopro novo” chegava nesta época, trazendo 

consigo a figura do escritor Mário de Andrade, “que defendia, no bojo do movimento 

modernista, a função social da música e a importância e o valor do folclore e da música 

popular. A identidade brasileira começava a ganhar espaço entre os educadores 

musicais” (2008, p. 212). 
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Associado a Mário de Andrade, “estava inserido nesse mesmo universo o 

compositor Villa-Lobos,” companheiro de Mário e figura importante do movimento 

que, juntamente com Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, anunciariam os preceitos 

da Arte Moderna, da famosa Semana de 1922 (FONTERRADA, 2008, p.212). 

Além dos nomes citados, a referida autora faz referência a Fabiano Lozano que, 

mesmo tendo sido pouco citado nesse período, foi de extrema importância “[...] para o 

ensino da música nas escolas [...] que defendia e praticava o canto coral com seus 

alunos. Dizem [...] que seu trabalho teria inspirado Villa-Lobos, quando este propôs 

para São Paulo seu projeto educacional de canto coral para as escolas que, mais tarde, se 

ampliaria para todo país” (FONTERRADA, 2008, p.212). A partir disso, começou a ser 

delineado em 1922, o que foi considerado por Amato como uma “colaboração de valor 

[...] entre a Cultura e Villa-Lobos, quer na direção de vários concertos sinfônicos e de 

câmara, quer como instrumentista” (2004, p. 3). 

Assim, Villa-Lobos instaura o canto orfeônico, como parte da sua proposta de 

educação musical, que foi elaborada para ser aplicada nas escolas públicas e que, 

inicialmente, foi dirigida à cidade de São Paulo. Mas, em pouco tempo, expandiu-se por 

todo país. 

Kodály
52

, importante músico responsável em recuperar e valorizar a música 

folclórica do seu país, a Hungria, influenciou grandemente Villa-Lobos, e foi justamente 

com base no método deste músico que Villa-Lobos implementou a música nas escolas 

brasileiras por meio do canto orfeônico53. 

Fonterrada chama a atenção para o contexto em que Villa-Lobos estava inserido, 

e que possibilitou esta identificação com o método nacionalista de Kodály. 

Consideramos o pensamento simplista, mas, para a autora, foi devido ao fato de que “o 

nacionalismo era um fenômeno das nações marginais que reafirmavam sua identidade e 

buscavam reconhecimento” oferecendo, desse modo, dentre outros aspectos, condições 

de possibilidade para o pensamento de Villa-Lobos, muito voltado para a valorização do 

produto nacional (2008, p.212-213). Sobre este rico cenário da música elaborada no 

Brasil, nas décadas de 1920/1930/1940, carece ainda dizer que, se por um lado: 

                                                 
52

 Zoltan Kodály, “nascido em Keskémt, na Hungria, em 1882, foi um ferrenho nacionalista e carregou 

com empenho a tarefa de reconstrução da cultura musical húngara, abandonada e  escondida durante 

muitos séculos pela influência dos sucessivos invasores” (FONTERRADA, 2008, p.150). 
53 O método utilizado por Kodály consistia em usar “o material folclórico e popular da própria terra; a 

ênfase no ensino da música por meio do canto coral, o que democratizava o acesso a essa arte; o uso do 

manossolfa: conjunto de sinais manuais destinados a exercitar a capacidade de solfejar dos alunos 

(FONTERRADA, 2008, p.212-213). 
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[...] encontrarmos, entre os jesuítas, as bases do rigor metodológico 

que acompanha o ensino de instrumentos musicais, especialmente nas 

escolas especializadas, com Villa-Lobos temos a valorização dos 

grandes agrupamentos corais, a serviço da identidade musical 

brasileira, conquistada pelas pesquisas de campo e transmitida com 

agilidade às escolas. A vivência musical e o carisma de Villa-Lobos 

substituíram o rigor do método. Critica-se, com frequência, o 

envolvimento político dessas ações musicais, em que se enaltecia a 

figura do ditador e a pátria. Getúlio Vargas soubera, sem dúvida, 

compreender o poder da música para arregimentar massas e uni-las 

numa só marcação de tempo, e tirava partido disso Villa-Lobos, por 

sua vez, via aí a oportunidade de fazer o Brasil todo cantar. 

(FONTERRADA, 1991, apud FONTERRADA, 2008, p.214). 

 

No entanto, embora houvesse esta atmosfera de pleno desenvolvimento da 

música no país, Amato (2004) informa que, em 1938, “os cursos ou estabelecimentos 

particulares de ensino artístico” funcionariam apenas “no Estado de São Paulo, 

mediante autorização do Conselho de Orientação Artística de São Paulo (COA), com o 

reconhecimento oficial e a realização da fiscalização artística desses estabelecimentos” 

(ESPERIDIÃO, apud, AMATO, 2004. p.41) 54. 

Mesmo depois da substituição do canto orfeônico pela educação musical, na 

década de 1960, conforme indica Fonterrada (2008), percebemos que esta mudança não 

causou grandes impactos na realidade instaurada até então. Pelo contrário, “ao lado do 

que ocorria na escola pública, ampliava-se o interesse de músicos brasileiros pela 

educação musical, o que contribuiu para seu desenvolvimento”, pois, 

independentemente das influências, diferenças musicais e metodológicas que estes 

professores traziam consigo, por conta de sua formação musical, todos “tinham em 

comum a desvinculação da aula de música do ensino de instrumento, o incentivo à 

prática musical, o uso do corpo e a ênfase no desenvolvimento da percepção auditiva”  

55. 

Diante do exposto, longe de esgotar o assunto e querer aqui abordar todos os 

fatos relacionados à educação musical no Brasil, devido à sua amplitude e relevância, 

                                                 
54

“O COA, de Conselho de Orientação Artística, foi transformado posteriormente no Serviço de 

Fiscalização Artística de São Paulo-SEA, concedendo registros de professores de música e inspetores e 

fiscais dos estabelecimentos de ensino autorizados” (ESPERIDIÃO apud AMATO, 2004. p.41). 
55

 Os professores inseridos na educação musical do Brasil, neste período, sobretudo durante a década de 

1960, conforme ressalta a autora, “herdeiros diretos dos educadores musicais que revolucionavam, desde 

o início do século XX, a educação musical europeia: Edgar Willems, Jaques Dalcroze, Carl Orff e Zoltán 

Kodály”, nomes esses que foram precursores em implementar novas possibilidades de se realizar a 

educação musical, principalmente no que dizia respeito a aspectos metodológicos. Saímos assim de um 

método rigoroso e extremamente técnico, para um que considerava a experimentação e a criatividade no 

processo de aprendizagem musical (FONTERRADA, 2008, p. 214). 
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objetivamos pontuar os principais atores responsáveis por esta aprendizagem musical, 

como também elencamos os eventos que mais contribuíram para transformar o cenário 

da educação musical do Brasil, além de preservar uma memória que vai muito além da 

educação escolar. 
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3 O PROTESTANTISMO: UMA ABORDAGEM GERAL 

 

A História e Memória da música em Vitória da Conquista, objeto de análise 

desta pesquisa, estão inseridas em um contexto amplo, onde vários fatores                                                                                                                                

foram responsáveis por sua constituição. Para isso, além de nos aproximar e conhecer 

mais sobre suas principais características, conceituações e fenômenos ─ e considerando 

que estes aspectos foram se modificando ao longo do tempo, acompanhando as 

transformações que ocorreram na sociedade ─ se fez necessário, também, entender de 

que forma a religião, sobretudo o protestantismo, se relacionou com a música, 

percebendo as delimitações, extensões e espaços dessa relação. 

Antes de apresentarmos o contexto que possibilitou o surgimento do 

protestantismo tanto de forma mais abrangente quanto localmente, abriremos esta 

discussão a partir dos seguintes questionamentos. O que vem a ser a religião? Para que 

finalidade foi utilizada? Que sentidos e conceituações foram dados pelos homens? De 

início, nos deparamos com um desafio que é o de não poder precisar seu conceito, visto 

que foi empregado sob várias perspectivas (filosóficas, teológicas, políticas, etc.) e 

esteve sujeito a inúmeras interpretações.  

O sociólogo Émile Durkheim, em sua obra As formas elementares de vida 

religiosa, considera que, antes mesmo da religião ser analisada e estudada pela ciência 

das religiões, os homens “foram obrigados a formar a noção do que é a religião” na 

tentativa de entender e representar de algum modo o universo à sua volta (2008, p.53). 

Durkheim complementa ainda que: [...] Desde há muito tempo, que os primeiros 

sistemas de representações que o homem produziu do mundo e de si mesmos são de 

origem religiosa. Não há religião que não seja, ao mesmo tempo, a cosmologia e 

especulação sobre o divino (2008, p.37). 

Esta necessidade de compreender melhor aquilo que está longe do nosso 

entendimento e da compreensão humana foi objeto de estudo de muitos teóricos, cujas 

diferenciações na conceituação, conforme Abbagnano estão pautadas em “dois 

problemas fundamentais”: o primeiro, baseado “no problema da origem da religião” e o 

segundo, no “problema da função [...], ou seja, o caráter específico da garantia que ela 

oferece à salvação do homem” (2007, p.847). 

As questões relacionadas à sua origem estão estreitamente ligadas à validade que 

se deseja atribuir à religião. Desse modo, diz o autor citado que é “possível distinguir 
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três soluções” para esse problema: 1 - a doutrina da origem divina da religião; 2 - a 

doutrina da origem política e 3 - a doutrina da origem humana da religião (2007, p.847). 

Nessa perspectiva, o primeiro aspecto “[...] expressa o reconhecimento do valor 

absoluto (ou infinito) da religião”. Já o segundo “reduz a religião a um estratagema 

político: portanto, anula seu valor intrínseco” e, por fim, o terceiro considera sua origem 

“como formação humana, cujas raízes estão na situação do homem no mundo”, que 

distante de querer demonstrar sua validade, objetiva expressar um “competente 

fenômeno humano [...] num conceito suficientemente amplo para abranger todas as suas 

manifestações mais díspares” (ABBAGNANO, 2007, p.848). Dessa maneira, para 

complementar uma das compreensões da religião apresentadas anteriormente, que é o da 

origem divina, Abbagnano acrescenta, ainda, que a religião provém de uma palavra 

latina, Relígio, Relígioue, que designa a: 

 

Crença na garantia sobrenatural de salvação, e técnicas destinadas a 

obter e conservar essa garantia. A garantia religiosa é sobrenatural no 

sentido de situar-se além [...] dos limites abarcados pelos poderes do 

homem, de agir ou poder agir onde tais poderes são impotentes e de 

ter um modo de ação misterioso e imperscrutável (2007, p.846). 

 

Para Durkheim (2008), temos a tendência de atribuir tudo aquilo que é religioso 

ao universo do sobrenatural, pois: 

 

Com esse termo entende-se toda ordem de coisas que vai além do 

alcance do nosso entendimento; o sobrenatural é o mundo do mistério, 

do incognoscível, do incompreensível. A religião seria, assim, uma 

espécie de especulação sobre tudo aquilo que escapa à ciência e, mais 

geralmente, ao pensamento distinto (2008, p. 54-55). 

 

Esta crença em algo sobrenatural, conforme Keith Thomas esteve presente em 

praticamente todas as religiões primitivas que serviam de meios para se alcançar este 

poder sobrenatural. Essas religiões funcionavam “como sistema de explicação, fonte de 

imposições morais, símbolo de ordem social ou via para a imortalidade”, que ofereciam 

principalmente uma forma sobrenatural de controlar a vida terrena pelo homem (1991, 

p.35). 

Assim, cada clã, povo, nação, a partir da evolução da sociedade por meio de suas 

conquistas territoriais, guerras, lutas, etc., em cada momento da história deu um 

emprego diferente à religião, mas independentemente do entendimento e uso que foi 

dado a ela, “o sentimento de mistério não deixou de desempenhar papel importante em 
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determinadas religiões, sobretudo no cristianismo”, cuja importância obteve papéis 

distintos, “nos diferentes momentos da história cristã” (DURKHEIM, 2008, p.55). 

É nesta trajetória cristã que nos deteremos a partir de agora, visto que as adesões 

ou conversões ao cristianismo seja “na época da Igreja primitiva, seja sob os auspícios 

dos missionários de tempos mais recentes, são frequentemente reforçadas pela crença 

dos conversos que estão adquirindo não só um meio de salvação [...] mas também uma 

nova magia mais potente” (THOMAS, 1991, p.35). 

Diante disso, o que foi o cristianismo e o que é ser cristão? Segundo Pondé 

(2011), no cristianismo nunca existiu unidade, e a sua pluralidade de formas fez surgir 

polêmicas teológicas e políticas, envolvendo os rituais, a hermenêutica, os calendários, 

os padrões de comportamento, a legitimidade do poder, etc. Por exemplo, temos 

atualmente várias formas de compreensão e prática do cristianismo: 

 
Catolicismo romano, ortodoxia bizantina [...], protestantismo histórico 

(luterano, presbiteriano, calvinista, batista, metodista, anglicano, 

episcopal, entre outros), pentecostalismo (por exemplo, no caso 

brasileiro, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil), 

neopentecostalismo [...], cristãs atípicas como as testemunhas de 

Jeová, o espiritismo de origem Kardecista e a umbanda [...] (PONDÉ, 

2011, p.22-23). 

 

No presente texto, demos uma ênfase maior à trajetória do protestantismo, 

destacando principalmente o caráter eminentemente social que as religiões possuem, 

visto que segundo Durkheim estas são: 

 
[...] representações coletivas que exprimem realidades coletivas; os 

ritos são maneiras de agir que surgem unicamente no seio dos grupos 

reunidos e que se destinam a manter, ou a refazer certos estados 

mentais desses grupos (2008, p.38). 

  

A Reforma Protestante, em linhas gerais, questionando os abusos de poder das 

práticas da Igreja Católica, pôs em cheque a posição de centralidade e a suposta unidade 

cristã.  Esta Reforma teve como marco a afixação das 95 Teses na porta da Catedral de 

Wittenberg, pelo monge alemão Martin Lutero, que com esta atitude convidava a todos 

para discutir as referidas Teses, prática esta comum e legitimada pela Igreja da época, 

porém este diálogo não aconteceu entre Lutero e os representantes da Igreja Romana56. 

                                                 
56

 Embora Lutero tenha escrito as 95 Teses, o mesmo recebeu influência dos pré- reformadores, que 

proferiram “três sermões contra as indulgências entre 1516 a 1517”. Informações baseadas no artigo, A 

Reforma Protestante: divisões, causas e Consequências (BERAKÁ, 2013). Disponível em: 

http://berakash.blogspot.com.br/2013/04/a-reforma-protestante-divisoes-causas-e.html
http://berakash.blogspot.com.br/2013/04/a-reforma-protestante-divisoes-causas-e.html
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Vale ressaltar que esta reforma religiosa do século XVI foi um dos pontos de 

partida para o que Santos (2001, p.216) considerou gênese de uma “ideologia religiosa 

fadada a alterar a configuração do pensamento ocidental”. 

O Protestantismo, de acordo com Estevão Bittencourt (2003), tem como 

características principais, a justificação pela fé sem as obras57; a Bíblia como única fonte 

de fé, interpretada segundo o livre exame do crente; e a negação de intermediários (a 

Igreja) entre Deus e o crente. O termo protestante, tão utilizado na atualidade para 

designar o grupo de evangélicos de diversas denominações se deu a partir de 1529: 

 
[...] durante a campanha da reforma luterana, quando a Dieta de Espira 

(conselho político do Sacro Império Romano Germânico formado para 

discutir assuntos religiosos) resolveu interromper o andamento das 

transformações religiosas até a realização de um concílio geral. Este 

fato provocou um protesto (escrito num documento chamado 

"Protestati") de seis príncipes e de catorze cidades alemãs, que tinham 

aderido à reforma e desejavam a sua continuidade. Posteriormente, 

este adjetivo "protestante" passou a designar todos os cristãos 

reformados que se opõem a Roma. Na atualidade, os cristãos 

reformados tem se autodenominados "evangélicos" termo que os 

denominava no princípio da reforma (BITTENCOURT, 2003, s/p). 

 

Dessa forma, Santos ressalta também que com base nos eventos associados a 

Lutero e “à nova quebra na „unidade cristã‟, a Reforma ainda bem cedo desenvolveu 

novas tendências teo-políticas” (2001, p. 216). 

Este movimento, de cunho sobretudo religioso, não desconsiderando os aspectos 

econômicos e sociais que permearam seu contexto, possibilitou o nascimento das igrejas 

reformadas que “teve como base três origens: a reforma luterana, na Alemanha; a 

calvinista, na Suíça; e a anglicana, na Inglaterra” (BITTENCOURT, 2003, s/p). 

No que se refere às ramificações ou dissenções do protestantismo, Elizeth da 

Silva (1998), em sua tese de doutorado, ressalta que embora a Reforma Protestante 

tenha sido um importante movimento de ruptura com a Igreja Católica, este não 

aconteceu homogeneamente. Conforme a autora identifica-se quatro principais 

tendências na Reforma realizada no século XVI: 

 

                                                                                                                                               
http://berakash.blogspot.com.br/2013/04/a-reforma-protestante-divisoes-causas-e.html. Acesso em 01 de 

novembro de 2014. 
57

 Retirado do artigo Protestantismo e sua Genealogia (BITTENCOURT, 2003). Disponível em: 

<http://www.veritatis.com.br/apologetica/protestantismo/1310-o-protestantismo-e-sua-genealogia>. 

Acesso em 01 de novembro de 2014. 
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[...] uma começada na Alemanha com Lutero e que se difundiu 

posteriormente na Escandinávia; a liderada por Calvino e Zwinglio 

que se desenvolveu na Suíça, França e Escócia; a terceira tendência, 

denominada radical ou anabatista, dirigida principalmente por Thomas 

Münzer, que se difundiu na Alemanha e na Suíça de língua alemã; a 

quarta tendência foi a anglicana, ocorrida basicamente na Inglaterra e 

que recebeu a influência dos ideais reformistas do continente.  Na 

análise do movimento reformador, não podem ser esquecidos os 

humanistas, a exemplo de Erasmo de Roterdã, e a própria contra-

reforma como uma reação da Igreja Católica aos hereges dissidentes. 

(1998, p.26). 

 

A autora em questão chama a atenção para o fato de que não podemos atribuir 

responsabilidade e autoria deste movimento tão importante, que foi a Reforma, que 

posteriormente possibilitou as Reformas Alemã e Inglesa, “como obras pessoais de 

Lutero e Henrique VIII58. Ao contrário, aceitamos que houve uma confluência de fatores 

conjunturais de ordem econômica e política e outros de ordem religiosa, que se 

interpenetraram e propiciaram a receptividade das ideias reformadas” (1998, p.26). 

Sendo assim, nesta breve incursão pela trajetória do Protestantismo, não 

podemos deixar de mencionar que diante de todos esses movimentos reformadores, 

houve uma resposta da Igreja Católica, que não foi pacífica ou harmônica, pelo 

contrário: 

 
Uma vez que a Reforma Protestante desconsiderou e combateu 

diversas doutrinas e dogmas católicos, provocando as maiores 

divisões no cristianismo, a Igreja Católica Romana convocou o 

Concílio de Trento (1545-1563), que resultou no início da 

Contrarreforma ou Reforma Católica, na qual os Jesuítas tiveram um 

papel importante (BERAKÁ, 2013, p. s/p). 

 

Vale destacar que na origem do protestantismo, há uma forte presença da música 

clássica, da música erudita, especialmente dentro do culto batista. Isto já está lá em 

Lutero, por exemplo, que recomendava a criação do coro, a música para acompanhar os 

ofícios religiosos, etc. No depoimento de Ruy Medeiros, ele lembra que isso não era 

apenas uma questão genética e/ou familiar, mas, sim: 

 

                                                 
58 Elizeth da Silva faz essa ressalva, em virtude das abordagens acerca da Reforma Protestante 

supervalorizarem a importância dos líderes desses movimentos, como Martin Lutero na Alemanha e 

Henrique VIII na Inglaterra.  No que diz respeito à Reforma Inglesa, esta aconteceu para atender as 

necessidades políticas do Rei, que por conta do casamento com Catarina Aragão e a mesma não ter-lhe 

dado um filho homem, o mesmo “solicitou ao Papa Clemente VII a anulação do casamento”. (BERAKÁ, 

2013). Assim, com estas afirmações, desconsidera-se todo um contexto mais amplo e, sobretudo, não se 

enfatiza que estes movimentos e os descontentamentos já existiam muito antes mesmo de eclodir a 

Reforma.  
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[...] uma questão da cultura dos protestantes e, em alguns lugares, dos 

católicos. A tradição musical dos católicos durante o período colonial 

e do período imperial foi muito forte, depois é que foi um pouco se 

desfazendo. Ainda existe um pouco? Existe, nas celebrações ainda 

está presente ali a música, mas os batistas aqui em Conquista levaram 

isso mais a sério, eu diria até mais profissionalmente, talvez (2014).

  

 

Diante do exposto e de mencionar as principais causas e acontecimentos que 

culminaram na Reforma Protestante, iremos agora discorrer um pouco sobre de que 

forma esses ecos reverberaram no Brasil e como foi o processo de instalação das 

primeiras Igrejas protestantes no país. 

 

3.1 PROTESTANTISMO NO BRASIL: CAMINHOS TRILHADOS 

 

O protestantismo, composto hoje por uma extensa rede de Igrejas evangélicas, 

de denominações variadas, possui em sua grande maioria uma relação estreita com a 

Reforma Protestante do século XVI, como vimos anteriormente. 

Partimos, inicialmente, de uma visão mais ampla e abrangente da religião, 

enquanto mística/magia/ente divino ou sobrenatural, para a religião enquanto tradição 

cristã, representada por uma instituição responsável e designada a realizar o intermédio 

entre Deus e homem. Essa instituição a que nos referimos é a Igreja que, a princípio, no 

que se refere ao mundo ocidental, esteve por muito tempo restrito aos limites e poderes 

da Igreja Católica e que, somente após a Reforma, surgiram outras Igrejas com 

percepções e crenças distintas da primeira. 

Nesse sentido, conforme Renato Ortiz (2008), este conceito de Igreja foi visto de 

modo completamente diverso por muitos estudiosos que se preocuparam com a temática 

da religião59. Ortiz destacou a distinção entre as visões de Durkheim e Weber. Para o 

primeiro, a igreja é “o espaço no interior do qual as crenças e as práticas religiosas se 

articulam e se unem em torno de uma mesma comunidade moral” que tende sempre 

para um caminho mais “consensual” da religião. Já para o segundo, possui uma 

perspectiva completamente diferente da anterior. Weber concebe a igreja como “uma 

espécie de „empresa de salvação de almas‟, o que lhe abre a possibilidade de 

compreender o poder político e sacral nas diferentes religiões que considera” (2008, 

p.20). 

                                                 
59 Estas considerações de Renato Ortiz se encontram na apresentação do livro As formas elementares de 

vida religiosa, de Émile Durkheim. Editora Paulus, 3. Ed. São Paulo, 2008. 
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Partindo dessas diferenciações, é importante deixar claro que, em nosso 

entendimento da religião, não dissociamos seu surgimento, dogmas e ideologias do 

contexto econômico, social e político que possibilitaram tanto o seu nascimento, quanto 

sua manutenção. 

Neste trabalho queremos, sobretudo, destacar a função social da 

religião/protestantismo desempenhada na e a partir dos grupos que as pratica e as 

defende. 

Desse modo, concordando com Silva, acreditamos que “a religião e as igrejas 

estão ligadas necessariamente, à sociedade pelo fato mesmo da sua pretensão 

proselitista ou missionária de dirigir uma mensagem aos homens que nela vivem” 

(1998, p. 18). 

Em se tratando de Brasil, o protestantismo foi introduzido a partir do século 

XIX, o que se deve a dois motivos: primeiro, às questões relativas ao “ordenamento 

jurídico do Estado Português”, que controlava rigidamente a entrada de estrangeiros em 

territórios brasileiros, tanto para evitar as explorações de riquezas, quanto para garantir 

“a manutenção de uma estrutura sócio-ideológica monolítica”, fundamentada no 

catolicismo. Segundo, o protestantismo só desenvolve atividades missionárias 

posteriormente, pois até isto acontecer, teve que se preocupar em “garantir sua própria 

sobrevivência, consolidar a sua elaboração teológica, com a fixação das fórmulas e 

confissões, e pôr termo às lutas intestinas que marcam o seu desenvolvimento” 

(SANTOS, 2001, p.214).  

Severino Vicente da Silva informa que no século XIX recrudesce a presença de 

um maior número de igrejas cristãs não católicas, advindas de vários lugares: 

 
Da Inglaterra chegaram os anglicanos (1818), dos Estados Unidos 

vieram os Metodistas (1835), Os Presbiterianos (1863), Os Batistas 

(1871), Os Adventistas (1879) e os Episcopais (1890). Esses grupos 

formam o que se conhece como Protestantismo de Missão, para 

diferenciar-se daquele outro vindo com os imigrantes, trazidos por 

levas de alemães, principalmente o Luteranismo, desde a terceira 

década do século XIX (2001, p.138). 

 

Silva ainda ressalta que, em relação às diversas tipologias protestantes que 

vieram ao país, foi utilizado pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação 

seguindo “os critérios de transplante, antiguidade e teologia”, as seguintes 

diferenciações: 
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Protestantismo de Imigração: Igreja Anglicana, Igreja Luterana e 

Reformados. Protestantismo de Missão: batistas, congregacionais, 

episcopais, metodistas e presbiterianos; Pentecostais: Assembléia de Deus, 

Congregação Cristã do Brasil, Igreja de Deus e Igreja Pentecostal; 

Pentecostais Autônomos: Casa da Benção, Deus é Amor, Evangelho 

Quadrangular, Maranata, Nova Vida, o Brasil para Cristo, Universal do 

Reino de Deus e outros; Carismáticos: Batistas da Renovação, Cristã 

Presbiteriana, Metodistas Wesleyanos; Pseudo-Protestantes: Adventistas, 

Mórmons e Testemunhas de Jeová (1998, p.9). 

 

De acordo com os critérios acima descritos, Silva informa que, na trajetória 

realizada aqui no Brasil, estabeleceram-se as seguintes relações: Igreja Anglicana 

associada ao “protestantismo de imigração” e a “a Denominação Batista como 

protestantismo de missão ou missionário” (1998, p.9). 

Como já foi dito, embora a efetiva instalação e “presença sistemática” do 

protestantismo no Brasil tenham ocorrido apenas na metade do século XIX com os 

grupos de missão, aconteceu, no século XVI, a presença de huguenotes no Rio de 

Janeiro e, no século seguinte, a inserção de calvinistas em Pernambuco, onde estes 

últimos criaram “comunidades evangélicas”, mas sua duração só perdurou enquanto 

ocorreu a ocupação francesa e holandesa. É importante dizer que a vinda destes 

protestantes só foi possível em decorrência das guerras religiosas que aconteciam na 

Europa moderna, por conta da Reforma Protestante e da política mercantilista. 

Diferentemente dos primeiros grupos protestantes que estiveram no país, em 

1808 houve uma receptividade maior aos mesmos, “em decorrência de uma conjunção 

de fatores de ordem econômica e política, destacando-se a abertura dos portos às nações 

amigas, e a imigração europeia a partir do período Joanino” (1998, p. 25). Nessa 

segunda etapa, entrou no país o que Silva (1998) intitulou de primeira onda protestante: 

 
 Os Anglicanos [...] como comerciantes nas grandes cidades e os 

luteranos, como pequenos colonos no interior da região sul. Fundaram 

suas igrejas para propiciarem assistência espiritual aos fiéis de origem 

inglesa e alemã, respectivamente. Esses dois grupos são considerados, 

por excelência, protestantismo de imigração (1998, p.25). 

  

Já a segunda onda, foi composta por aqueles que receberam a denominação de 

protestantismo missionário. Além da política liberal ainda estar em vigência e, desse 

modo, facilitar a entrada destes protestantes no Brasil, associado a este contexto 

existiram outros fatores que foram preponderantes para “uma nova corrente migratória 

vinda dos EUA; a expansão dos interesses comerciais norte-americanos no Brasil; para 

além das questões terrenas, fatores religiosos se alinharam, a exemplo do avivamento 
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missionário, ocorrido entre as denominações protestantes da América do Norte”. Assim, 

“a partir de 1858, missionários de origem congregacional, metodista, presbiteriana, 

batista e episcopal fundaram suas igrejas” nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Bahia e Rio Grande do Sul, propagando dessa maneira o protestantismo missionário por 

todo país. (SILVA, 1998, p.25). 

E, por último, a terceira onda chega ao Brasil, através daqueles que foram 

denominados de pentecostais. Os mesmos estabeleceram-se no país devido à 

urbanização crescente, fato que facilitou a sua inserção e expansão, principalmente a 

Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. Houve, também, já no final da década de 

70, “o chamado neopentecostalismo, representado especialmente pela Igreja Universal 

do Reino de Deus. Partindo do Rio de Janeiro, espalhou-se nas grandes cidades” de todo 

o país como uma proposta religiosa inovadora (SILVA, 1998 p.25-26).Gostaríamos de 

acrescentar a esta breve incursão sobre as principais causas e razões que trouxeram os 

protestantes ao Brasil que as duas primeiras ondas (imigração e missão) possuem 

compreensões opostas à última onda (Pentecostais/neopentecostais).   

A principal diferença entre o Protestantismo de Missão e de Imigração e o 

Protestantismo Pentecostal é em relação à Reforma do século XVI. Ou seja, o primeiro 

grupo, das “igrejas históricas [...] advogam para si uma relação direta com a Reforma, 

como se não houvesse uma distanciação cultural, temporal e geográfica da denominação 

brasileira com a Reforma europeia”. Em contrapartida, as últimas, as igrejas 

pentecostais e neopentecostais, se eximem totalmente dessa relação, pois, na concepção 

das mesmas, caso se vinculassem a esta tradição se assemelhariam ao catolicismo.  

Desse modo, estas instituições além de negarem esta aproximação com a Reforma 

Protestante, afirmam se basearem “unicamente na Bíblia” (NETO, 2009, s/p). 

Diante do exposto, vimos que no caso dessas três ondas de protestantes que 

chegaram ao Brasil, embora possuíssem motivações diferentes, a instalação dos mesmos 

só teve espaço devido às condições favoráveis nos aspectos sociais, políticos e culturais, 

e foram imprescindíveis para a consolidação do movimento Protestante no país, como 

também, tais condições possibilitaram a expansão protestante por todo o território 

nacional. 

 

3.2 PROTESTANTISMO NA BAHIA: AS MISSÕES BATISTAS 
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No que diz respeito ao movimento protestante realizado na Bahia, daremos mais 

ênfase ao grupo de missão mais especificamente relacionado à denominação batista, 

visto as inter-relações que este grupo possui com o objeto em estudo. 

Os batistas, como já dissemos, integram o protestantismo missionário, cujo 

objetivo é o de conquistar novos adeptos. Neste grupo, ao lado dos batistas, também 

fazem parte os presbiterianos, metodistas que foram “denominados pela Sociologia da 

Religião como Protestantismo Histórico, para diferenciá-los dos pentecostais e 

neopentecostais” (NETO, 2009, s/p). Desse modo, conforme Silva, vários foram os 

aspectos que possibilitaram o contexto histórico que culminaria na chegada destes 

missionários no Brasil: 

 

Um fator de ordem religiosa que muito contribuiu foi o grande 

avivamento religioso ocorrido na Europa nos finais do século XVIII, e 

que se difundiu nos EUA, basicamente na virada para o século XIX, 

através dos entusiastas evangelistas Jorge Whitefield e Jonatas 

Edward. Em decorrência do fervor evangelístico e do proselitismo, 

várias sociedades missionárias foram organizadas nas primeiras 

décadas do século XIX, pelas diversas denominações, dentre elas os 

batistas, que iniciaram suas atividades missionárias com o objetivo 

precípuo de salvar os pecadores da danação eterna. (1998, p. 48). 

 

Além dos aspectos religiosos, os acontecimentos socioeconômicos ocorridos nos 

Estados Unidos, em meados do século XIX, foram imprescindíveis para a expansão 

missionária. Entre eles, podemos citar a guerra de Secessão (1861-1865). Neste período, 

vivia-se um momento de tensão, não somente relacionado à “luta fratricida em torno da 

escravidão, mas, sobretudo, a concretização das tensões entre um estilo de vida baseado 

na agricultura e uma civilização em franco processo de industrialização” (SILVA, 1998, 

p.49). 

Havia também os conflitos entre os próprios protestantes, após a deflagração, da 

mencionada guerra civil, o que provocou uma cisão entre aqueles que se consideravam a 

favor, e os que se punham contra a escravidão no país. Tal polarização culminou em 

1845, na criação da “Convenção Batista”, que não admitiria missionários que 

possuíssem escravos em seu poder. Este acontecimento ocasionou “uma dissidência, 

pois as igrejas sulistas, não admitindo tal decisão, organizaram-se em uma convenção 

separada das igrejas do norte”, a Convenção Batista do Sul que era a favor do trabalho 

escravo (1998, p.49). 
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Ao final da guerra, vencido o Sul e sua visão de mundo, o abismo 

cavado entre protestantes do Norte e do Sul tornou-se mais profundo. 

O término da Guerra Civil determinava que os valores nortistas 

fossem os valores nacionais. A reconstrução foi um processo penoso e 

humilhante para os soldados e os agricultores sulistas. Muitos se 

deslocaram de sua pátria em busca de novas terras e das velhas 

práticas, como a agricultura e a escravidão (SILVA, 1998, p. 49). 

 

Diante deste quadro, dentre aqueles que se deslocaram dos EUA com o fim da 

Guerra de Secessão, muitos destes sulistas eram protestantes e se direcionaram para o 

Brasil e procuraram manter, mesmo estando em solo estrangeiro, suas tradições (língua 

e religião) amparando-se mutuamente, contando com o apoio de professores e pastores 

que integravam o grupo. 

Ainda conforme Silva (1998) os missionários protestantes encontraram uma 

condição favorável aqui no Brasil, e apesar de se depararem com uma legislação civil 

que conservava em alguma medida certa resistência à presença dos protestantes no país, 

este fato foi contornado pelo governo imperial que, não só driblou os obstáculos, como 

também incentivou a imigração dos mesmos. 

 

Outro fator importante, no contexto da vinda dos missionários para o 

Brasil, foi à intensificação do comércio entre os EUA e o Brasil, após 

a década de 1860. A Inglaterra ainda ocupava o primeiro lugar no 

comércio exterior do Brasil, mas os EUA, ocupando o segundo lugar, 

continuavam céleres para conquistar a hegemonia na Primeira 

República. [...] pode-se afirmar que as missões protestantes, [...] a 

partir da segunda metade do século XIX, faziam parte de um 

movimento maior de expansão norte-americana na América Latina, 

como um todo. Os missionários que vêm pregar o Evangelho no Brasil 

são homens do seu tempo - tempo de expansão capitalista dos EUA -, 

e se instalaram no Brasil a partir desse quadro (SILVA, 1998, p.50-

51). 

  

É nesse contexto de expansão do capitalismo, que estão inseridos os protestantes 

que aqui chegaram, com crenças e lógicas próprias. É nesse sentido que Weber afirma 

que não foi o capitalismo que proporcionou o protestantismo, mas justamente o 

contrário, “[...] o moderno capitalismo não poderia ter surgido sem uma mudança 

espiritual básica, como aquela que ocorreu nos fins da Idade Média”, ou seja, essa 

mudança de mentalidade favoreceu não só o surgimento do capitalismo como 

possibilitou seu crescimento e expansão (PENSADORES, 1980, p. XVI). 

Assim, somado a todos esses importantes acontecimentos, outro aspecto que 

propiciou uma receptividade maior da população brasileira à mensagem protestante foi 
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o trabalho desenvolvido pelos “colportores”, que eram agentes das sociedades 

missionárias responsáveis por distribuir bíblias e literatura evangélica nas províncias do 

país. Dentre estas localidades estavam a Bahia. 

Dito isto, foi justamente em “decorrência da conjunção de fatores proveniente do 

contexto histórico dos EUA e da conjuntura brasileira no II império, que o 

protestantismo missionário instalou-se no Brasil” (SILVA, 1998, p.51) 60. 

Na Bahia, lugar para onde os missionários batistas fora enviados, o cenário 

religioso baiano que se compunha a partir do predomínio católico, da presença das 

religiões de origem afra e, também, da presença de comunidades protestantes que ali 

chegaram primeiro, mesmo que ainda em um número bem reduzido. 

Segundo Silva a escolha da Bahia pelos missionários batistas não foi aleatória. 

Pelo contrário, esta primeira missão esteve sob a responsabilidade da Junta de 

Richmond, que elaborou uma “estratégia previamente montada pelo comitê americano 

para divulgação das doutrinas batistas” (1998, p.55). Todo esse empenho e investimento, 

precisamente calculado antecipadamente ,podem ser observados na correspondência que 

o Reverendo Bagby enviou à Junta Richmond: 

 
 [...] Escolhemos a Bahia por diversas razões: primeiro, pela sua 

grande população [...] Encontramos ali massas do povo ao alcance 

imediato. Segundo, a região que cerca a cidade é muito povoada. 

Terceiro, é ligada pelo mar com outros portos importantes, por baías e 

rios com grandes cidades e vilas por duas linhas de estrada de ferro 

com muitos lugares no interior. Quarto, teremos também na Bahia um 

campo quase desocupado, enquanto no Rio se acham seis ou oito 

missionários de outras denominações evangélicas (CRABTREE, A. R, 

1906 apud SILVA, 1998, p. 55). 

 

  

Com isso, o proselitismo foi um dos caminhos encontrados pelos batistas para 

que, a cada dia, ganhassem mais adeptos. Silva (1998) informa que essa expansão se 

deu em todo o país. Em 1915, os batistas ajudaram a organizar 41 igrejas na Bahia, 

totalizando 2.748 membros. 

No entanto, como em toda a trajetória do protestantismo apresentada até aqui, o 

movimento batista da Bahia não saiu isento de reprimendas por parte da Igreja Católica 

que, por muito tempo, esteve à frente do domínio da fé, pois se sentiu ameaçada diante 

                                                 
60

 A autora complementa que, experiências como essas motivaram A Convenção Batista do Sul dos EUA, 

que “decidiu investir no Brasil”. Em janeiro de 1882, a Junta de Richmond “nomeou como missionários 

para o Brasil o casal Reverendo Zacarias Taylor e Katerine Taylor” (Silva, 1998, p. 52). 
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desta nova realidade religiosa, reagindo com resistência e animosidade no período que 

se deu o início das atividades batistas em Salvador.. 

Da chegada e instalação dos batistas na cidade de Salvador, era de se esperar que 

se desdobrassem os trabalhos de evangelização. Assim, após algum tempo, os 

missionários da capital ou os chegados do “estrangeiro” se estabeleceram nas principais 

cidades do interior da Bahia, notadamente Vitória da Conquista, conforme nos indicam 

as fontes impressas e a memória dos descendentes desse coletivo. 

 

3.3 PROTESTANTISMO EM VITÓRIA DA CONQUISTA: NASCIMENTO DAS 

IGREJAS BATISTAS  

 

Na primeira metade do século XX, Vitória da Conquista já se destacava como 

um promissor polo econômico, social e cultural do sertão da Bahia. A agricultura e a 

pecuária eram atividades fortes, desde a ocupação e povoamento daquela área, no século 

XVIII; e, a partir dos anos 1920, o seu comércio tornou-se relevante, pois catalisava a 

produção das fazendas e sítios que circundavam a cidade e atraiam, também, as 

populações de outros municípios. A movimentação de pessoas e alguns sinais de 

modernização são fatos relevantes a partir dos anos 1940; e, numa relação de 

reciprocidade, tais fatos se ligam aos fenômenos de crescimento do comércio, 

favorecido com a abertura das estradas Ilhéus-Lapa e Rio-Bahia (MEDEIROS, 2002); 

expansão urbana; e aumento do interesse das famílias abastadas pela educação escolar e 

religiosa. É nesse cenário que floresce importante segmento do protestantismo. 

Nos primeiros cinco anos da década de 40, o país vivia o Estado totalitário, 

dirigido pela ditadura de Getúlio Vargas e a sua política extremamente nacionalista 

impunha à educação o dever de servir à nação como recurso disciplinador e formador 

dos defensores da ordem vigente. Por isso, era comum o rigor no campo da educação 

formal e informal, nas escolas públicas e privadas, nas igrejas, nas famílias fiéis ao 

objetivo da disciplina. No que se refere à economia, o país assistia ao avanço da 

industrialização e do liberalismo. Esse cenário alimentou princípios como o civismo e o 

nacionalismo, ancorados pela ideologia burguesa e pelo ideário conservador cristão. Tal 

conjunto de valores foi introduzido e propagado, principalmente, pelos meios de 

comunicação em massa, pela educação escolar e pela religião. 

Em Vitória da Conquista, além da sociedade dividida entre fazendeiros e 

comerciantes por um lado e por uma extensa faixa de pobreza por outro, tínhamos uma 



77 

 

 

evidente polarização religiosa, entre católicos e protestantes, bem como no restante do 

país, numa continuidade da Reforma Protestante.  

Conforme o depoimento de Ruy Medeiros (2014), o Integralismo do Brasil foi 

muito forte e era, sobretudo, formado por pessoas muito vinculadas à Igreja Católica. Se 

esta era uma instituição religiosa conservadora, o fato de haver uma presença grande de 

Integralistas dentro da Igreja Católica e de pessoas da Igreja Católica no integralismo, 

isso reforçava o conservadorismo dentro da Igreja.  Quanto ao protestantismo o 

entrevistado fala sobre: 

 
Uma Igreja Protestante, final do século XIX, sobretudo no início do 

Século XX, essa igreja Batista, os protestantes de denominação 

Batista que se desenvolvem a partir de dois núcleos familiares. Do 

ponto de vista religioso nós temos basicamente essa clivagem. 

Católicos uma maioria, e protestantes representando aqueles que eram 

os evangélicos, mas protestantes da denominação Batista. Nós só 

tivemos outras denominações a partir da década de 1950, os 

Adventistas, que em 1960 começam a crescer, e depois vêm outras 

Igrejas, já na década de 1960 (MEDEIROS, 2014). 

 

Também, Itamar Pereira de Aguiar (2007) ressalta que os protestantes de missão 

foram tipificados como Batistas e, sempre com a intenção de conversão, instalaram, no 

ano de 1892, em Salvador, a primeira Igreja Batista. A história da implantação da 

Primeira Igreja Batista na cidade de Vitória da Conquista se mistura com a história da 

família Gusmão. Sua origem é, mais precisamente, obra de Tertuliano Gusmão, 

patriarca, que “possuía muito prestígio político e de projeção na cidade”. Tertuliano 

ocupou o cargo de Juiz de Paz, esteve ligado à lavoura e à pecuária, e, juntamente com 

seus irmãos, era proprietário da “fazenda Santana, que abrangia todos os terrenos dos 

lugares chamados Felícia, Lagoa de Baixo, Santa Rita e Jatobá” (VIANA, 1982, v.1, 

p.84). Nesta fazenda, um acontecimento envolvendo Tertuliano e um jovem pastor está 

estreitamente relacionado à fundação da I Igreja: 

 
Em suas viagens como boiadeiro, teve a oportunidade de conhecer, na 

Zona de Areias, um jovem Pastor evangélico
61

, muito perseguido 

pelos adversários religiosos, naquela época em que ainda não havia 

liberdade de culto religioso, e lhe fez exposição de sua situação, 

pedindo-lhe socorro, no que foi atendido. Em reconhecimento pela 

acolhida, o jovem lhe ofereceu um exemplar da Bíblia Sagrada 

(VIANA, 1982, v.1, p.84). 

 

 

                                                 
61

Certamente, o Pastor convidado para essa primeira missão tenha sido o Pastor Laurindo, conforme 

depoimento de D. Rosália a Elzir Villas Bôas (1996). 
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Foto 1 - Imagem da bíblia que Tertuliano Gusmão ganhou de presente do pastor 

evangélico 

 

                                             
 
Fonte: Arquivo pessoal, cedida pela Primeira Igreja Batista.  A referida bíblia foi cedida à Igreja para as 

comemorações dos 114 anos da I Igreja Batista em março de 2013. 

 

 

Foto 1.1 - Imagem da bíblia de Tertuliano Gusmão - Registro de Família. 

Foram registrados por Tertuliano nesta bíblia dados referentes à sua família 

(nascimentos, falecimentos, etc.) 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, cedida pela Primeira Igreja Batista.  A referida bíblia foi cedida a Igreja para as 

comemorações dos 114 anos da I Igreja Batista em março de 2013. 
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Foto 2 - Tertuliano da Silva Gusmão - (velho Terto) 

 

 

Fonte: Acervo da 1ª Igreja Batista, cedida pelo Pastor Marcos Infante. 

 

Tertuliano retornou ao lar, se interessou pela leitura do livro que ganhou de 

presente e, posteriormente, ele e toda a sua família se converteram à Religião Batista 

fundando, em 04 de fevereiro de 1900, na Fazenda Felícia, a Primeira Igreja e o 

primeiro templo evangélico da cidade ─ no princípio, apenas uma casa de oração ─ que, 

teve como primeiro pastor Antônio Teófilo de Queiroz (genro de Tertuliano) (VIANA, 

1982, v.1, p.84-85). Posteriormente a igreja mudou-se para a Rua 02 de julho nº 25, 

onde foi estabelecido o seu segundo templo. 

Em 16 de outubro de 1928 foi inaugurado o templo na Praça 02 de Julho, hoje 

Praça Caixeiros Viajantes, sendo este o terceiro templo desta instituição religiosa, que 

foi derrubado para a construção do templo atual, inaugurado em 1966. (VIANA, 

1982,v.2, p.575). 
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Foto 03 - Segundo templo da Primeira Igreja Batista – 1905 - Rua 02 de Julho 

 
Fonte: Acervo da Primeira Igreja Batista, cedida pelo Pastor Marcos Infante. 

 

A começar por Tertuliano, outras pessoas trabalharam na propagação do 

protestantismo na cidade: “Firmino da Silva Gusmão [...], José Matias, Bocage da Silva 

Gusmão, Manoel Augusto de Melo, Francisco de Assis Santos, Francisco e Joaquim 

Viana de Castro”. Outros ajudaram ativamente na construção do templo: “Virgílio 

Mendes Ferraz (Ziziu Mendes), João Batista de Sousa e Virgílio Manoel Figueira” 

(VIANA, 1982, v.2, p.575).    

Com o passar do tempo, por conta dos casamentos entre parentes e entre 

vizinhos de fazendas, das relações de amizade e do próprio proselitismo da 

evangelização, aconteceu uma significativa expansão da fé protestante na região, 

incorporando aos Gusmão outras famílias como Figueira, Andrade, Ferraz, Mendes, 

dentre outras. Conforme o depoimento de Medeiros: 

Havia portanto isso, e por coincidência as localizações. Por que 

geralmente as pessoas moram perto de suas famílias. Como a religião 

protestante atraiu de início, sobretudo, dois troncos familiares, 

parentes gostam de morar perto de parentes. Estes dois troncos 

familiares eram os Gusmão-Mendes / Mendes-Gusmão, porque havia 

esse casamento preferencial entre eles, eu digo preferencial, mas não 

sei se é uma palavra adequada para isso, mas esses protestantes 

cresceram muito e passaram a ter duas Igrejas, Primeira Igreja Batista, 

Segunda Igreja Batista, eles avançaram e eram tidos como exemplo de 

vida comedida (2014). 
 

A estes, mencionados por Medeiros, com os dados apreendidos nos livros dos 

memorialistas e também com base nas entrevistas, acrescentamos o tronco da família 



81 

 

 

Figueira. Parcela importante, tanto pelo número de descendentes, quanto pelo fato de 

ser o ramo paterno de Dona Almerinda uma das mais importantes divulgadoras da 

música nas igrejas batistas conquistenses, bem como suas filhas. Dona Almerinda 

Gusmão Figueira (depois, Figueira Oliveira), pessoa importante nesse trabalho, era 

bisneta do fundador do protestantismo na região, Tertuliano Gusmão, em razão do qual 

todos os descendentes se converteram. Seu pai, Virgílio Manoel Figueira, casou-se com 

Dona Maria Gusmão Figueira (D. Maricota), e geraram muitos filhos, cujo sobrenome 

(Figueira) até hoje está presente na identidade dos sujeitos focados no presente texto. 

Capítulo especial foi dedicado a esse ramo da família Gusmão/Figueira. Tais 

relações familiares são parte da memória social conquistense, e constam dos livros dos 

principais memorialistas citadinos, mas, também, faz parte da memória dos Gusmão e 

dos Figueira, conforme evidencia a entrevista de Vanilda, filha mais velha de Dona 

Almerinda: 

 

Minha mãe (pertence à) tradicional família Gusmão, que é uma 

família tradicional em Conquista. Antigamente, você não podia falar 

mal de ninguém, porque estava atingindo a um Gusmão, que era 

predominante aqui em Vitória da Conquista. [...] (FREITAS, 2014). 

 

Na medida em que o protestantismo ia crescendo, novos templos eram fundados 

na cidade, como a Segunda Igreja Batista, inaugurada em 26 de fevereiro de 1939, 

situada em um prédio na antiga Rua Nova (atual Rua Ascendino Melo, subindo para a 

Avenida São Geraldo). O seu primeiro Pastor foi Valdomiro Oliveira, e muitos dos seus 

membros vinham da Primeira Igreja Batista. O segundo templo desta igreja foi 

construído no dia 27 de Outubro de 1944, na Avenida Lauro de Freitas, onde permanece 

até os dias atuais. 

A transição dos membros da Primeira Igreja para a Segunda, não ocorreu de 

forma tão tranquila quanto parece, pois a Primeira Igreja Batista demonstrou resistência 

para liberar as “cartas demissórias”(AGUIAR, 2007, p.151) daqueles que desejavam se 

transferir, visto que estes membros estavam na lista dos nomes dos primeiros fiéis desta 

Igreja, como “Virgílio Manoel Figueira, Oswaldo Moreira, Almerindo Silva Costa, 

Carmosina Moreira, Victória, Bemvinda Silva Gigante, Olívia e Tertuliano da Silva 

Gusmão”. Este impasse foi colocado em reunião pela primeira Igreja, que autorizou tais 

demissões, “exceto a do Sr. Tertuliano da Silva Gusmão”, talvez por ter o mesmo nome 

do fundador da I Igreja (AGUIAR, 2007, p. 154). 
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Foto 04 - Inauguração do primeiro templo da Segunda Igreja Batista 

 22 de outubro de 1939. 

Situada na antiga Rua Nova, atual Rua Ascendino Melo. 

 

 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

Foto 05 - 2º templo da Segunda Igreja Batista 

 27 de Outubro de 1944, na Avenida Lauro de Freitas. 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

Se aconteciam contendas entre as igrejas protestantes nascentes, é relevante 

informar que a relação entre católicos e batistas (protestantes), durante o período de 

fundação das duas Igrejas Batistas na cidade, era muito mais difícil e, nas primeiras 

décadas, esteve marcada por muitos episódios de desrespeito e até de violência.  Ruy 
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Medeiros, notório conhecedor da história de Conquista, acredita que nem sempre tais 

conflitos eram planejados, mas poderiam ser frutos de coincidências. Mas acredita 

também que havia uma recusa recíproca: 

 

[...] que havia essa recusa recíproca, havia. Há um fato, por exemplo, 

muito interessante, vinculado a Fulô Roxa do Panela: era uma afro 

descendente lindíssima, muito bonita, que foi amante do Coronel 

Gugé, uma das principais expressões da política entre os coronéis em 

Vitória da Conquista, uma grande liderança política aqui em Vitória 

da Conquista [...] e Fulô Roxa do Panela, teve um dia que liderou 

algumas pessoas que saíram com carvão, colocando uma cruz na porta 

dos protestantes. Ela era uma católica, entendia o catolicismo de uma 

forma excludente, e saiu fazendo isso. Assim demonstra uma 

radicalização dessa recusa, uma radicalização antiga, isto ainda na 

República Velha [...] (2014). 

 

Um desses episódios aconteceu durante a construção do Templo da Primeira 

Igreja, quando o “Vigário da Freguesia tentou embargar os trabalhos da construção, 

conforme se tem notícia através de uma publicação feita pelo Cel. Virgílio Mendes 

Ferraz e Américo Almeida, pelas colunas do jornal „A Notícia‟, edição de 28 de Agosto 

de 1921(VIANA, 1982, v.2, 575). 

Outro ocorrido, que demonstra a intolerância da Igreja Católica em relação aos 

Protestantes na cidade, foi noticiado pelo Jornal “A Notícia”, de 09 de Janeiro de 1921. 

Durante a Celebração do Natal, na missa de Galo ocorrida no dia 24 de dezembro de 

1920, o Padre Frota Pessoa, que proferia a missa, pediu aos fiéis da Paróquia que 

evitassem o contato com os protestantes, aos quais chamou de “inimigos”: 

 

O Dr. Padre Frota Pessôa, ilustre Parocho desta freguezia, o qual foi 

acolytado pelo revmo. Padre Octavio Monteiro, pregou o sermão o 

Padre Frota que, em turno do nascimento de Jesus- Christo, fez longa 

e clara explanação; e, momentos depois, usando de novo a palavra, 

além de outras coisas, S. revma. Pediu aos seus parochianos catholicos 

que evitassem o contato dos inimigos da igreja, dentre os quaes 

mencionou os protestantes aqui residentes, que se preparavam para, no 

dia seguinte, comemorarem, o natal do Salvador (JORNAL A 

NOTÍCIA, 09 de JANEIRO, 1921). 

 

Gerson Correia Rocha (1967), membro e Pastor da Primeira Igreja, em 1958, 

informou que as perseguições dos protestantes pelos católicos se iniciaram a partir do 

momento que os membros batistas da “Casa de Oração”, situada na Fazenda Felícia, 

transferiram as atividades religiosas desta fazenda para a cidade, transformando a “Casa 
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de Oração” no 1º templo da Primeira Igreja Batista62. Ele descreve que, com a presença 

dos batistas: 

 

[...] levantou-se logo uma perseguição encarniçada por parte dos 

fanáticos católicos, orientados pelos padres da época, de tal forma que 

o Pastor Queiroz, principalmente o mais atingido, sofreu duras 

consequências. Dentro da Igreja os crentes eram apedrejados. Numa 

destas ocorrências, a esposa do Pastor foi atingida por uma pedra que 

lhe causou um tumor no local e disso ela veio a morrer mais tarde. Os 

filhos dos crentes eram molestados pelos moleques da rua. Eu fui 

cercado várias vezes por eles para me obrigar a beijar cruzes feitas de 

gravetos, ao que me recusava. Muitas outras experiências ultrajantes 

vivi entre eles. Estas perseguições duraram um bom tempo (ROCHA, 

1967, p.13). 

 

Foto 06 - Pedra Fundamental da construção do quarto templo 1ª Igreja Batista. 

Pastor Gerson Rocha - 07 de Setembro de 1958 

 

 

Fonte: Acervo da Primeira Igreja Batista, cedida pelo Pastor Marcos Infante. 

Informações da foto: Marcos Infante 

 

 

Relatos como esses apontam para uma possível resistência ou aversão, dos 

católicos, durante a implantação e os primeiros anos de existência de igrejas batistas 

nesta cidade, e explicam muitas das ofensas verbais e agressões físicas sofridas pelos 

primeiros protestantes conquistenses. A utilização de termos como “perseguidores” e 

                                                 
62 De acordo, com o testemunho de Rocha(1967) o referido templo iniciou as suas atividades numa casa 

alugada, na Rua 02 de Julho, que depois foi comprada e transformada no I Templo da I Igreja Batista. 

Nesse período, o pastor era Antônio Teófilo de Queiroz. 
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“perseguições encarniçadas”, aponta para uma “má vontade” dos católicos, e mesmo 

atos violentos, para com a denominação religiosa recém-chegada, e evidenciam que a 

polarização, na sociedade conquistense, se dava por motivos econômicos, sociais, 

políticos, mas, também, por motivos familiares e religiosos. É ainda o prof. Ruy 

Medeiros que nos lembra que: 

 

[...] quando foi  instaurado o Bispado em Conquista, em 1958, houve 

um padre que fez um dos seus pronunciamentos na porta da Igreja, na 

praça da República, atual praça Tancredo Neves, cheia de fiéis, um 

discurso profundamente anti-protestante, e estava na véspera do 

Vaticano II. De qualquer maneira é o Vaticano II que vai dar essa 

grande virada na Igreja (2014). 

 

Diante do exposto, gostaríamos de ressaltar, mais uma vez, o fato de que ao nos 

aproximarmos da temática religião, instituições religiosas, suas crenças e práticas, é 

preciso entendê-las não como somatório de eventos colocados de forma estanque e 

imutável, mas sim é preciso perceber que estas construções fizeram parte das 

elaborações coletivas dos grupos em questão, objetivando, sobretudo: 

 

Conhecer atitudes, sentimentos e práticas religiosas de homens e 

mulheres concretos, inseridos num determinado contexto histórico. 

Não basta, apenas, descrever e enumerar doutrinas e membrezia; é 

necessário, fundamentalmente, buscar entender os diversos fatores 

internos e externos que estão em jogo, explicitar as diversas formas de 

enquadramento social dos fiéis, suas relações sociais e a construção / 

elaboração que os mesmos fazem da realidade circundante. (SILVA, 

1998, p.18). 

 

Os protestantes conquistenses, desde os primórdios na cidade, se diferenciam 

dos católicos em muitos aspectos. Ainda, segundo depoimento prestado por Ruy 

Medeiros, como a religião católica era dominante, ela não controlava muito a vida e os 

costumes de seus membros, mas: 

 

[...] a maioria dos protestantes tinha uma vigilância maior em relação 

a isso. Havia as pessoas que diziam que entravam para a lei dos 

crentes para deixar de fumar, deixar de beber, tal e etc. E era um 

choque quando algum protestante saía de Conquista e ia para São 

Paulo, conhecer os protestantes por exemplo, protestantes não, os 

presbiterianos, evangélicos da Mackenzie em São Paulo, era um 

choque, porque era uma vida bem diferente daquela que levavam aqui, 

[...] o que se via aqui era uma vida bem mais regrada, o estudo da 

bíblia, o afastamento do vício da bebida, o afastamento do vício do 

fumo, coisas assim, depois liberalizou mais, abriu mais (2014). 
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Portanto, ao tomarmos o grupo dos protestantes, especialmente o que diz 

respeito aos batistas, que vieram para o interior da Bahia (Vitória da Conquista), temos 

o intuito de, nessa aproximação, entendermos melhor sua constituição, sobretudo 

percebermos que estas vivências coletivas e grupais possuíram na cidade uma estreita 

relação com o surgimento de escolas, academias e conservatórios de música no período 

de 1950- 2000, relações essas que trataremos mais adiante. 
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4 AS MANIFESTAÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA (1900 A 1950) 

 

A depender da concepção teórico-metodológica utilizada, a música é percebida 

como um sistema racional que pode ser explicado logicamente pela matemática ou pelas 

leis da física no campo da acústica. É técnica aprimorada cada vez mais pelo uso de 

novas tecnologias. Pode ser expressão de emoções e sentimentos, como também um dos 

caminhos usados para provocar reflexões e críticas acerca da realidade histórica, social 

e política na qual estamos inseridos. Sendo assim, constatamos que esta multiplicidade 

de percepções e conceitos, ao invés de opostos, anda de mãos dadas, na maioria das 

vezes. 

Dessa maneira, tanto com base nos relatos coletados, como na bibliografia 

consultada, percebemos que o aspecto mais destacado desse teor é justamente o da 

música como expressão de emoções, ganhando muitas vezes uma dimensão de conexão 

com o Cosmos ou Universo. Ao lado disso, todos os autores aqui elencados, para 

entender o contexto em que surgem as Filarmônicas ou Bandas de Músicas, como: 

Celso José Rodrigues Benedito (2011); Delmar Domingos Carvalho (2009); Melira 

Elen Mascarenhas Cazaes (2012) e Pablo Sotuyo Blanco (2006) mencionam a 

etimologia da palavra Filarmônica63/ Filarmônico, considerando seu significado como 

aquele que é “Amigo” ou “Amante” da Música/Harmonia. 

Embora Carvalho aponte o surgimento das filarmônicas como posterior à 

Revolução Francesa, o mesmo ressalta que a música foi utilizada muito antes “como 

meio de incentivar a força, a coragem e como forma de lazer, lúdica, nos intervalos 

entre as guerras” (2009, p.2). Aliás, o “rufar dos tambores”, as cornetas e os “toques de 

alvorada” sempre estiveram associados à ideia de guerra. 

É nessa conjuntura de guerras, lutas e dissenções sócio-políticas, conforme o 

autor citado (2009), que nascem as fanfarras, movimentos que antecedem as 

filarmônicas, e que eram compostas de instrumentos (percussão e embocadura) 

                                                 
63 Embora o significado “Amigo ou Amante da Música” seja mais empregado, Carvalho (2009) com base 

nas conceituações de José Pedro Machado e Domingos Azevedo (1887 - 1889), traz algumas 

considerações importantes quanto a etimologia do termo FILARMÔNICO  onde: “Philarmonique” vem 

do Francês  no sentido de “sociedades amadores de   música”. Já FILARMONIA, é proveniente do grego, 

que origina “dois vocábulos”: „philos’= „Amigo‟ e „harmonikos’= Harmonia. 

O referido autor ressalta ainda, que „HARMÔNICO’, possui “a raiz harmonia e o sufixo “ico” do latim „ 

icu‟ e este do grego „ikós‟”, significando “pertença, relação”, portanto Carvalho (2009) conceitua 

Filarmônico, como aquele que tem relação com a Filarmonia, ou seja, pertence à Sociedade Filarmônica 

ou Banda Filarmônica (CARVALHO, 2009, p.8). Disponível em: 

http://www.meloteca.com/pdfartigos/delmar-domingos-de-carvalho-a-historia-das-bandas.pdf>. Acesso 

em: 06 de setembro de 2014. 
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utilizados até então por militares. Desse momento em diante, com as finalidades 

militares, estratégicas e organizacionais, são criadas as “Bandas Militares”, que 

acabaram por inspirar a criação das filarmônicas64. 

Carvalho ressalta ainda que a diferença principal entre as fanfarras e as 

filarmônicas é que as primeiras foram compostas de músicos profissionais, com 

características mais urbanas, e as últimas, no entanto, eram formadas por “amadores e 

mais rurais, verdadeiras Escolas de Música” (2009, p.2). 

Importa dizer, conforme Ortolan, que estas sociedades musicais, de tradição 

europeia, começaram a ser elaboradas, principalmente, “a partir de meados do século 

18, [...] promoveram espetáculos (óperas e balés), concertos, recitais e audições, e 

contrataram compositores, regentes, cantores, virtuoses, coro, etc.”  65.  Este autor 

destaca, também, que nesse momento se iniciava o processo de especialização do 

músico, ou seja, as divisões de funções, como por exemplo: “Há músico que é 

especialista em compor, outro em reger uma orquestra, outro em executar determinado 

tipo de instrumento e assim por diante” (2011, s/p). 

Faz-se necessário considerar que além da admiração pela música enquanto 

expressão estética e artística, uma das finalidades centrais destas sociedades musicais 

estava relacionada à instrução, pois: “Face à falta de instrução das populações, na sua 

maioria analfabeta, não só em Portugal como noutros países, eis que as pessoas criam 

meios de elevar os seus níveis culturais e de instrução, constituindo as Filarmônicas, 

cumprindo uma nobre missão” (CARVALHO, 2009, p.3). 

Conforme Cazaes (2012, p. 489), no caso da música brasileira, principalmente 

aquela elaborada na Bahia, em decorrência de Salvador ter sido por muito tempo um 

dos centros de referência musical no país, tal arte se desenvolveu “Em três âmbitos 

sociais complementares: a) nas Igrejas e outros espaços religiosos; b) nas residências, 

salões, teatros e outros palcos; e c) no âmbito das manifestações de rua (procissões, 

serestas, festas de largo, etc.)”.  

Esta autora declara que no período colonial foi quando floresceram as primeiras 

sociedades filarmônicas no Brasil, em decorrência do “advento das Bandas Militares, e 

                                                 
64 Conforme Carvalho (2009) encontra-se “Bandas militares desde o Século XVIII. As fanfarras são 

anteriores”, e mesmo que as Filarmônicas de forma geral pertençam ao século XIX, as mesmas “já 

existiam desde finais do século anterior” (CARVALHO, 2009, p.2). 
65 Termo utilizado pelo autor -  Edson Tadeu Ortolan (2011). 
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que mais tarde foram “[...] estruturadas ao longo do século XIX e início do XX” 
 66

. 

Estas sociedades receberam nomes distintos, a depender da região do país onde se 

instalaram. Na Bahia foram denominadas de “filarmônicas”, mas também receberam 

outros nomes, como “banda de música”, “grupos” ou “associações de música” 

(CAZAES, 2012, p.5)
 67

. 

Outro fator relevante é que esses tipos de bandas de música, também conhecidos 

como „banda de barbeiro‟, conforme a autora supracitada teve grande aceitação na 

sociedade brasileira, sendo muitas vezes “requisitadas para abrilhantarem os rituais 

religiosos e as comemorações” (CAZAES, 2012, p.3) 68. Blanco, ainda sobre esta 

denominação, complementa que, por conta dos antecedentes das filarmônicas terem sido 

baseadas nestas bandas de barbeiro: 

 

As sociedades filarmônicas e suas bandas foram se estruturando e 

firmando durante a segunda metade do século XIX e começo do XX, 

ocupando espaços cada vez maiores na vida musical urbana, cívica 

e/ou militar. Salvo poucas exceções, ocuparam aqueles previamente 

preenchidos por diversas orquestras e outros conjuntos, que foram 

perdendo vigência ou função por motivos diversos, entre os que se 

destaca a falta de meios econômicos de sobrevivência (sobretudo no 

interior do Estado pelas mudanças no mapa econômico do Brasil) 

(2006, p.489). 

  

Cabe lembrar que tanto as manifestações artísticas, como em qualquer outra área 

do saber, não estão desassociadas do contexto econômico, político e social no qual estão 

inseridas.  Nesse sentido, percebemos que as filarmônicas estiveram atuantes e 

vigorosas até meados do século XX, mas a partir daí, em virtude de transformações que 

passavam o Brasil naquele período, estas sociedades musicais foram aos poucos 

perdendo o “fôlego” e o destaque que possuíam no início deste século. 

Já nas últimas décadas do século XX, por não serem mais as únicas 

possibilidades de entretenimento e cultura foram, aos poucos, perdendo sua visibilidade, 

                                                 
66

  A referida autora esclarece ainda que “as primeiras bandas de música no Brasil foram dirigidas pelas 

irmandades religiosas e pelos senhores de engenho no início do século XVIII. A partir desse momento as 

bandas ficaram conhecidas como bandas da fazenda, que tinham a finalidade de manter os costumes 

europeus” (TINHORÃO apud CAZAES, 2012, p.4). 
67

 Cazaes (2012) ressalta que: “O termo “banda” é oriundo do latim Bandum que significa estandarte” 

(2012, p. 5). 
68

  A autora em questão, Melira Elen Mascarenhas Cazaes (2009) expõe que existia esta denominação de 

„banda de barbeiro‟, pois foi “uma espécie de “banda primitiva” que existia desde o século XVIII, 

constituída primeiramente por escravos que eram obrigados por seus senhores a aprenderem novos 

ofícios. Esta denominação deve-se ao fato de que a profissão de barbeiro era a única a conceder um tempo 

livre para aprendizagem de outras atividades” (2009, p.3). 
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até por conta de efeitos provenientes “das mudanças tecnológicas da indústria musical. 

[...] Junto ao rádio, os discos e a televisão, os novos repertórios e exigências do mercado 

musical das décadas de 1950 a 1970 exigiam instrumentais e número de músicos 

diferentes dos das filarmônicas” (BLANCO, 2006, p.489-490). 

Blanco destaca outro fator que muito contribuiu para o declínio destas 

sociedades musicais como, por exemplo, a “perda de função social específica (pelas 

mudanças que o movimento restaurador e cecilianista – apoiado pelo Motu Proprio Tra 

le Solicitudine promulgado em 1903 por Pio X”, e que ocasionou mudanças na 

condução da prática musical por parte da Igreja Católica” (2006, p. 489) 69. 

Diante do exposto se, num primeiro momento, as filarmônicas foram utilizadas 

para tornar a arte mais democrática e possibilitar condições mais igualitárias, sobretudo 

para aqueles que não tinham meios de pertencer às instituições e espaços especializados 

de música, em outro momento, estas entidades culturais “cada vez mais [...] são meios 

dinamizadores culturais com funções socioeconômicas de grande valor”. E mesmo que 

este saber musical seja relacionado a aspectos técnicos e/ ou instrumentais ou às 

questões sociais, o certo é que ele sobreviveu aos impactos mencionados anteriormente, 

possibilitando aprendizagem musical para inúmeros sujeitos que participaram e 

participam deste universo da música (CARVALHO, 2009, p.9). 

 

4.1 FILARMÔNICAS MUSICAIS EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

O percurso musical da cidade de Vitória da Conquista está associado a um saber 

que se encontrou, por muito tempo, mais precisamente a partir dos anos de 1940, tanto 

local como nacionalmente, circunscrito a espaços de aprendizagem especializados, 

                                                 
69

 Em linhas gerais, conforme Fernando Lacerda Simões Duarte (2012), em seu livro Música e 

ultramontanismo: possíveis significados para opções composicionais nas missas de Furio Franceschini, 

em 1868 foram criados por Franz Witt a Associação de Santa Cecília, sob inspiração das ligas cecilianas 

que “defendiam, desde o século XVIII, como ideal de música sacra, aquela com pouco ou nenhum 

acompanhamento instrumental (exceção feita para o órgão)”. Havia nesse movimento uma preocupação 

com o modo que a música estava sendo executada dentro da Igreja no século XIX, onde seus integrantes 

desejavam que ocorresse uma “revitalização” do modelo antigo de música utilizada no período gregoriano 

de base cantochânica (DUARTE, 2012, p. 79). 

É nesse sentido que o referido autor esclarece, com base nos estudos de Nunes (2007), que por conta das 

intenções do movimento cecilianista na Europa e “com o interesse de prover as igrejas com a música 

adequada aos serviços religiosos”, o Papa Pio X decretou, em 22 de novembro de 1903, no dia de Santa 

Cecília, o motu proprio Tra le Sollecitudini, que “obrigava as igrejas católicas do mundo todo a obedecer-

lhe”, e por este motivo, que a partir desta determinação, o cantochão passou a ser a música obrigatória e 

oficial da Igreja neste período (NUNES, apud DUARTE, p.103). Disponível em: 

<http://www.culturaacademica.com.br/_img/arquivos/Musica_e_ultramontanismo-WEB.pdf>. Acesso em 

14 de setembro de 2014. 
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como associações musicais, escolas de música e conservatórios, a maioria delas de 

iniciativa privada. 

No entanto, percebemos que permanecem ativas nas lembranças das pessoas 

entrevistadas algumas rememorações sobre as primeiras manifestações musicais na 

cidade, quando estas fazem alusão aos cantos de “incelenças” utilizados nos funerais e 

principalmente, às filarmônicas musicais, sendo esta última destacada como lugar de 

incentivo e produção musical. Um dos memorialistas de Vitória da Conquista, Prof. Dr. 

Ubirajara Brito, estabelece diferença entre aquilo que chamamos de música regional 

conquistense, hoje, com aquilo que ele considera ser o conceito fundamental, cuja 

origem remonta aos tropeiros e à vida rural: 

 

[...] a música regional daqui é a viola e o coco. Desafio entre violeiros, 

[...] também você precisa fazer referência à incelença. Essa sim tem 

raiz na tradição. Incelença é a música que se canta para defunto, você 

tem as cantoras de incelença, elas são conhecidas, então quando morre 

um defunto aqui você vai buscar a cantora a duas léguas a cavalo. Ela 

vem, e é ela que puxa a incelença o dia inteirinho. “Incelença (canto) 

de quem vai se embora, a mãe do santo chorou, o pai do anjo chorou” 

e aí vai... essas que são as músicas locais (BRITO, 2014). 

 

São lembranças rememoradas que se deram muito antes mesmo das primeiras 

escolas de música ser instaladas na cidade. Algumas são lembranças vividas. Outras são 

lembranças aceitas por pertencerem aos coletivos familiares ou de grupos que viveram 

naquela mesma época e reconstruíram juntas as suas memórias comuns. Tal fato 

coaduna-se com a perspectiva de Halbwachs, de que aquilo que permanece, constitui a 

memória, que também possui caráter dinâmico e coletivo, pois, conforme o autor: 

 
Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não 

basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que 

ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que 

existam muitos pontos de contato entre uma e outras, para que a 

lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre uma 

base comum (2006, p.39). 

 

Assim, por conta deste lugar comum ─ Filarmônicas ─ resolvemos recuar nas 

décadas anteriores ao período tratado nesta pesquisa, para recompor este universo 

musical na cidade, cuja busca se iniciou a partir dos anos de 1900, tanto com o intuito 

de saber mais sobre estas sociedades musicais, como também de perceber quais eram as 

vivências musicais e artísticas realizadas na cidade durante este período. 
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Tudo indica, até o momento, que a música dos anos de 1900 a 1950, derivou, 

basicamente, da (s) filarmônica (s) da cidade, acontecendo algumas ocorrências esparsas 

de apresentações musicais e teatrais relacionadas a outras instituições artísticas na 

cidade, como grêmios, escolas, cinemas e rádios70. 

Com o advento de novas tecnologias, esse quadro se modificou, sobremaneira. 

As informações a seguir são do entrevistado Ruy Medeiros, e são transcritas quase na 

íntegra, uma vez que o mesmo conseguiu sintetizar muito bem o que significou a 

introdução do cinema, das emissoras de rádio e da venda desse eletrônico na cidade: 

 

Mas, sobretudo um dado fundamental, o cinema chegou a Conquista 

cedo, [...] nós chegamos a ter um grande número de grandes salas de 

cinema. Houve um momento que tínhamos o Cine Conquista, depois 

chamado Cine Riviera, convivendo com o Madrigal; convivendo com 

o Cine Ritz; O Cine Eldorado; o Cine Glória e, depois, a sala de 

cinema na 02 de julho [...]  Então, se chegou a ter um grande número 

de cinemas, e quando era cinema mudo você tinha o pianista para 

tocar, aqui em Conquista não tivemos muito esta tradição do cinema 

mudo com o pianista (2014). 

 

[...] o cinema passou então a ser acompanhado também de uma 

música, já na própria fita, e acompanhado da música e depois novos 

recursos o cinema musical. E enquanto se esperava a exibição do 

filme, todas as salas de cinema traziam música, ou eram músicas 

clássicas ou eram boleros executados e não cantados, executados por 

orquestras. Orquestra Tabajara, romântica de Cuba, coisas lindíssimas, 

não tenho nenhum preconceito contra a música latino americana. 

Aliás, eu exalto muito essa música. E o conquistense, muito por conta 

do cinema, gostava da música orquestrada também. Se havia o aspecto 

religioso? Havia, mas havia um aspecto fundamental na sala de 

cinema, antes do filme. A gente chegava, todo mundo queria chegar 

cedo para pegar os melhores lugares, quem chegava depois sentava em 

lugares que não eram muito bons. E a música, quer a trilha sonora do 

cinema, quer a música que vinha antes da exibição do filme, do 

documentário, [...] aquilo ali era importantíssimo também, para 

desenvolver o gosto pela música (2014). 

 

[...] mas você tinha também uma outra coisa: o rádio. E nesse sentido, 

a Rádio Clube de Conquista foi fundamental para desenvolver 

também o gosto musical. A Rádio Clube de Conquista chegou a 

possuir programas musicais de qualidade, o programa de Gilson 

Moura, programas de auditório, em que havia disputas entre as 

pessoas para saber quem cantava melhor, e aí havia a rainha do rádio, 

as princesas do rádio, etc. Algumas cantoras muito boas, que ainda 

estão por aí e ainda cantam, não no rádio, mas cantam em casa ou, se 

chamadas, para uma atividade de conhecidos, de família etc. E havia 

programas que atendiam, inclusive aos pedidos dos ouvintes, para 

                                                 
70 Vide Apêndice T - Presença das Filarmônicas Musicais nos Jornais Antigos de Vitória da Conquista         

(1900- 1955). 
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tocarem determinadas músicas. E essas músicas eram de diversos 

tipos. O acervo musical da rádio clube era enorme. Depois veio a 

Rádio Regional, ligada à Igreja Católica, vendida pouco tempo depois, 

que também tinha atividade musical, e as pessoas costumavam, à 

noite, ligar a Rádio Clube para ouvir o noticiário, para acompanhar os 

programas de auditório aos domingos, os programas musicais à noite, 

atendendo aos ouvintes, por exemplo, então isso também ajudava 

muito, porque também era uma forma de lazer. Passivo, sim, mas 

ouvia-se o rádio, e se aprendia a cantar, se aprendia o ritmo, muito em 

razão do rádio (2014). 

 

[...] e finalmente, algumas lojas para vender discos e aparelho de som 

foram estabelecidas em Conquista. A Sinfonia Móveis chegou depois 

a vender pianos, as famílias ricas de Conquista tinham o piano como 

um móvel da casa (risos), um móvel bonito. Nem sempre se tratava de 

família em que houvesse alguém que tocasse o piano, mas o piano era 

um fetiche, você tinha aquele piano como uma coisa bonita (2014). 

 

Medeiros (2014) assinala, ainda, que a Rádio (Clube) e o cinema ajudaram 

muito a desenvolver o gosto musical e ─ não apenas a atividade das Igrejas ─ o rádio 

foi fundamental para isso, o cinema foi fundamental para a música orquestrada. “A 

Rádio Clube tinha um acervo de mais de cinco mil discos”. 

Além desses aspectos fundamentais, tão bem sintetizados pelo entrevistado, 

sentimos a necessidade de conhecer de forma mais ampla o contexto em que surgiram 

as filarmônicas, como também de saber em quais bases estiveram ancoradas suas 

influências, conceitos e funções, visto o lugar de destaque que ocuparam por muitas 

décadas na sociedade conquistense, uma vez que dizem respeito a práticas decorrentes 

de um conhecimento musical teórico e muito contribuiu para a formação do gosto 

musical do conquistense. 

Destarte, sentimos a necessidade de conhecer de forma mais ampla o contexto 

em que surgiram as filarmônicas, como também de saber em quais bases estiveram 

ancoradas suas influências, conceitos e funções, visto o lugar de destaque que ocuparam 

por muitas décadas na sociedade conquistense. 

Conforme os registros históricos da cidade, sobretudo aqueles realizados por 

Aníbal Lopes Viana, na Revista Histórica da Cidade, (Volume 1 e 2 - 1982) e os 

realizados por Mozart Tanajura, na obra História de Conquista: crônica de uma cidade 

(1992), já havia uma valorização da música, e uma relação muito estreita entre o meio 

rural e o meio urbano, principalmente após a implantação do Arraial da Conquista, visto 

que, naquele tempo, o meio rural era mais populoso que o urbano. Realidade que 

progrediu mesmo quando o arraial se tornou em Vila da Vitória, e depois, em cidade. 
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Enquanto na vila imperava a solidão, quando não passavam as 

boiadas, nas fazendas a vida era dinâmica e corria normalmente, no 

afã de trabalhar e produzir. Em muitas havia escolas, com aulas 

ministradas por professores contratados pelos fazendeiros para 

ensinarem aos seus filhos e aos dos agregados. Outras fazendas davam 

ao luxo de ter bandas de música, coisa inexistente até nas cidades 

civilizadas do litoral e capela para celebração de missas e batizados 

(TANAJURA, 1992, p.28-29). 

 

De acordo com tais informações, embora não tenhamos nenhum registro que 

confirme a existência destas escolas e bandas de música71 nas fazendas de Vitória da 

Conquista, o trecho acima demonstra, sobretudo, a importância que este fato 

representou para a cidade, em virtude da permanência e sobrevivência desta informação 

ao longo dos anos, como também de sua transmissão para as gerações futuras. 

Ressaltamos, pois, a importância da teoria da memória coletiva para 

compreender a reconstrução deste passado, a partir das necessidades do presente. Ou 

seja, estas memórias, na perspectiva de Halbwachs, só sobrevivem porque pertencem ao 

grupo que alimenta e ancora estas memórias, pois: 

Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um 

acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta 

reconstrução funcione a partir de dados ou de noções comuns que 

estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão 

sempre passando destes para aquele e vice-versa, o que será possível 

somente se tiverem feito parte e continuarem fazendo parte de uma 

mesma sociedade, de um mesmo grupo. Somente assim podemos 

compreender que uma lembrança seja, ao mesmo tempo, reconhecida 

e reconstruída (2006, p.39). 

 

A partir de um levantamento inicial, verificamos que, apesar de se ter um 

número significativo de pesquisas que tratam das filarmônicas na Bahia, não 

localizamos dados que remetam ao panorama trilhado pelas filarmônicas atuantes em 

Vitória da Conquista e região, o que nos impulsionou a buscar a memória musical 

constituída em torno destas sociedades musicais, recompor seu passado e dos sujeitos 

partícipes desse processo, os quais muito influenciaram na formação de uma memória 

musical da cidade, evidenciando ainda o contexto, sócio-histórico e político da cidade. 

Considerando as informações veiculadas tanto no artigo de Melira Cazaes 

(2012), como na tese de doutorado de Celso José Rodrigues Benedito (2011), 

                                                 
71

  O que sabemos sim, conforme Viana (1983) é que houve uma banda de música ou filarmônica que 

também foi regida pelo professor Ernesto Dantas, localizada na Fazenda Jequitibá, a 24 quilômetros da 

cidade, “aonde mensalmente, iam os músicos para os necessários ensaios, montados a cavalo” (VIANA, 

1982, vol.2, 668). 
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constatamos que estes autores fazem referência à Filarmônica “Erato Nazarena” situada 

na cidade de Nazaré das Farinhas – Bahia, como a mais antiga filarmônica do estado, 

fundada em 186372. Cazaes (2012) traz ainda a informação da Filarmônica ‟15 de 

março‟ fundada em 1868, em Feira de Santana, e menciona a “Sociedade Cultural 

Orfeica Lyra Ceciliana”, em 187073. 

Porém, com base na memória da cidade, encontrada na obra de Aníbal Viana, há 

indícios de que houve em Conquista, ainda quando esta era a Vila Imperial da Vitória, 

“em 1847 [...] um grupo de músicos que tocou a marcha fúnebre nos funerais da célebre 

mulher conquistense Faustina Gonçalves da Costa” (1982, v.2, p. 668). 

Consta, nesse mesmo período, o surgimento da primeira Filarmônica, fundada e 

regida pelo Prof. Ernesto Dantas. A segunda surgiu com a desativação da primeira, 

composta por pessoas de destaque na cidade, naquele período, como: José Maximiliano 

Fernandes de Oliveira (regente), Sebastião, João e Henrique de Farias, Francisco Piloto 

da Silva, Abílio Braga, dentre outros. 

Para Mozart Tanajura, o desenvolvimento cultural da cidade, cujas raízes estão 

nos folguedos populares e nos bailes pastoris, que vêm desde os tempos da Imperial 

Vila da Vitória, realizou um percurso totalmente diferente do obtido com a expansão 

econômica e urbana; ou seja, só há informações das primeiras atividades artísticas em 

Conquista “a partir de 1910, com a chegada da imprensa e o aparecimento do primeiro 

jornal”, sendo que a ampliação deste movimento cultural, só aconteceu realmente 

“quando a cidade começou a se expandir, na década de 1940” (1992, p.103). 

 
Esse movimento se traduzia, comumente, sob a forma de teatro e 

expressão literária, promovidos pelas diversas entidades culturais que 

foram surgindo, na comunidade conquistense, durante a sua fase 

embrionária em busca da expressão urbana. Também representou 

papel de destaque nesse movimento cultural a presença das 

filarmônicas, que foram a vida e a alma da cidade naquele período de 

transição entre a estagnação e o desenvolvimento (TANAJURA, 1992, 

p. 103). 

 

No entanto, para Viana (1982) este movimento é anterior ao mencionado por 

Tanajura (1992), pois o autor informa que a primeira74 filarmônica da cidade, de curta 

                                                 
72

 Celso José Rodrigues Benedito - O Mestre de Filarmônica da Bahia: um educador musical - Programa 

de Pós-Graduação em Música – UFBA – Salvador - Ba, 2011. 
73

 Informações encontradas no artigo da referida autora, (CAZAES, 2012, p.4). 
74

 Além do Professor Ernesto Dantas, “faziam parte desta banda de música, José Maximiliano Fernandes 

de Oliveira e seus irmãos Joaquim e Manoel Fernandes de Oliveira, João Fernandes, os irmãos Sebastião, 

Henrique, João e Antônio Farias. Antônio Palmeira Paraguaçu, Antonio Teófilo de Queiroz, João 
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duração, foi fundada por Ernesto Dantas que, além de exercer a profissão de professor, 

foi também músico. E complementa ainda que a segunda75 filarmônica só foi criada por 

conta da extinção da primeira. 

Houve, conforme os registros do referido autor, uma terceira76 filarmônica ou 

banda de música, que também foi regida pelo professor Ernesto Dantas, e seus ensaios 

aconteciam na zona rural na Fazenda Jequitibá, de propriedade de um dos integrantes 

desta sociedade musical. 

A Filarmônica Aurora Fraternal, criada em 1909, por Deoclides Pereira de 

Novais, Demósthenes Alves da Rocha, Alziro Prates e Dona Eutália dos Santos Silva, 

onde tiveram como regentes os “Maestros Joaquim Pedro Moreira e Francisco Antônio 

de Vasconcelos” (1982, vol.2,  p. 669) 77. 

No que diz respeito à Sociedade Filarmônica Vitória Conquistense78, criada em 

08 de setembro de 1910, esta permaneceu ativa até 1916, tendo como fundador o 

tenente Coronel Paulino Viana de Oliveira, e recebeu músicos da filarmônica anterior 

(Aurora), que durante a sua existência recebeu como regentes: Joaquim Pedro, Eufrásio 

Silva, Manoel da Cruz e Vasconcelos79. 

Aníbal Lopes Viana destaca que a fundação desta Filarmônica (Vitória) foi 

divulgada e comemorada por toda sociedade conquistense, sendo noticiada pelo Jornal 

“A Conquista” em 1911, conforme podemos ver no trecho baixo: 

 
No dia 8 de setembro de 1911, comemorou com muita festa e forte 

entusiasmo o seu primeiro aniversário de fundação tendo nesse dia 

tomado posse a sua diretoria, que era constituída de homens de 

destaque político, social e econômico daquela época, a saber: 

                                                                                                                                               
Venceslau dos Santos Silva e Manoel Emiliano Moreira de Andrade”. Revista Histórica da Cidade (1982, 

vol.2, p. 668).  
75

 A segunda filarmônica foi “composta por José Maximiliano Fernandes de Oliveira, seu regente, 

Sebastião, João e Henrique de Farias, Steliano Sátiro dos Santos Silva e seu irmão Leôncio Santos Silva, 

Glicério José Borba, Francisco Piloto da Silva, Heron Silva, Manoel Souto, Manoel Eufrasio Santos 

Melo, Joaquim Prates, Manoel Ramos, Laurindo Souto, Moises Rocha, Abílio Braga, Manoel Inácio da 

Silva Leite e Hermes Cunha”. Revista Histórica da Cidade (1982, vol.2, p. 668).  
76

 “Desta histórica bandinha de música [...] faziam parte, Ernesto Dantas, Otávio Santos, Euclides Gugé, 

Manoel Dantas, Flaviano Dantas, Manoel Emiliano Moreira de Andrade, Tibúrcio Freitas, Joaquim 

Fernandes (Quinquim), Manoel Eufrásio dos Santos Melo (Neca Correia), Laurindo Souto, Manoel 

Souto, João Venceslau Santos Silva, Joaquim Prates e Enélvio Santos Silva”- Revista Histórica da 

Cidade- (1982, vol.2, p. 668).  
77

  Da „Filarmônica Aurora Fraternal‟ faziam parte Francisco Piloto da Silva, Manoel Inácio da Silva 

Leite, Deoclides Novais, Perminio França, Manoel José dos Santos Silva (Neto), Steliano Farias, Manoel 

Eufrásio dos Santos Melo, Ramiro Santos, Leôncio Santos, João Farias, Otávio Santos, Manoel de 

Andrade Silva e outros. Revista Histórica da Cidade (1982, vol.2, p. 669).  
78

  No jornal “A Conquista”- (1911-1912), esta Filarmônica era escrita da seguinte forma: “Philarmonica 

Victoria”. 
79

 Francisco Vasconcelos. 
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Presidente - Cel. Paulino Viana de Oliveira; Vice Presidente - Cel. 

José Maximiliano Fernandes de Oliveira; 2º Vice-Presidente - Cel. 

Manoel Antônio de Brito; 1º Secretário - Major Glicério José de 

Borba; 2º Secretário - Cel. João Pereira da Silva; Tesoureiro - Cel. 

Rodrigo dos Santos Silva; Orador - Major Reinaldo Casemiro; 

Conselho Fiscal - Cel. Francisco da Silva Costa, Major Francisco 

Piloto da Silva e Tem. Cel. Francisco Soares de Andrade. (1982, v.2, 

p.669). 

 

Os autores mencionados informam que as comemorações, tanto religiosas, 

capitaneadas pela Igreja Católica, quanto cívicas, contavam sempre com a presença das 

filarmônicas, que garantiam sua participação com a execução de um amplo e animado 

repertório. 

Nesta trajetória exposta até aqui, percebemos que a fundação destas sociedades 

musicais partiu de pessoas consideradas “importantes” e de destaque na sociedade 

conquistense. No que diz respeito a essa informação, Blanco ressalta que foram: 

 
Fundadas no princípio da função social e comunitária, frequentemente 

sustentadas por personalidades locais abastadas (coronéis, fazendeiros, 

comerciantes, etc.), geralmente escolhidos independente até que a sua 

sustentação não fosse mais possível – pelo empobrecimento ou 

afastamento das aristocracias locais (2006, p.489-490). 

 

Já nos anos de 1921, em um dos subdistritos de Vitória da Conquista ─ José 

Gonçalves – mais conhecido pela população como “Guigó” ─ foi criada a Filarmônica 

União Recreativa, cujo regente foi Manoel José da Cruz. Sobre esta sociedade musical 

Viana (1983) ressalta que, neste período, “a vida de José Gonçalves [...], gozou de uma 

fase de desenvolvimento digno de nota pelo movimento de seu comércio, pela expansão 

de sua lavoura e principalmente pela cultura de seus habitantes” (VIANA, 1982, vol.2, 

672)80. 

Viana (1982) relata, ainda, a existência de mais três filarmônicas que se 

destacaram na cidade, como a Filarmônica Santa Cecília (1925-1931); Sociedade 

Filarmônica Conquista Lira (1940-1945) e, por último, a Filarmônica Maestro 

Vasconcelos, que fazia parte da Sociedade Lítero Musical de Vitória da Conquista, 

criada em 1963, e que ainda está em funcionamento. 

                                                 
80

 A Filarmônica de José Gonçalves - Filarmônica União teve a eleição de sua diretoria no dia 23 de 

janeiro de 1921, cujos membros foram: “Joaquim Domingos dos Santos - Presidente; Vice-Presidente - 

Laurentino José de Souza Meira; 1º Secretário - Sebastião Gonçalves; 2º Secretário - Marcionilo Ferreira 

Porto; Tesoureiro - Filogônio Alves dos Santos; Orador - Dr. Antonio Agripino da Silva Borges; 2º 

Orador - Demósthenes Silveira; Arquivista - Lauro Ferreira Porto; Moisés Maurício Rocha - Fiscal; 

Comissão de Sindicância- Manoel Almeida Ribeiro, José Francisco de Souza e Eloy Luiz Santiago”. 

Revista Histórica da Cidade (1982, vol.2, p. 672). 
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No que diz respeito à “Santa Cecília”, esta foi criada por Nicanor José Ferreira81 

e por outras pessoas denominadas por Viana como “homens amantes do progresso de 

Conquista” 82. Este autor considera que, embora tenham enfrentado muitas dificuldades 

para manterem as atividades em funcionamento, “graças à associação se formaram 

excelentes músicos clarinetistas, como Asdrúbal Viana e Manoel Bacelar” (1982, v.2, p. 

670). 

Viana (1982) rememora que, nesta sociedade musical, havia jovens muito 

talentosos e alguns dos regentes foram “os maestros Francisco Antônio de Vasconcelos 

e Manoel José da Cruz” que contaram ainda com o apoio de Manoel Eufrásio Santos 

Melo e Ulysses Vaz de Morais83. Este “grupo” musical encontrou dificuldades em 

manter suas atividades em funcionamento, e foi se desagregando pouco a pouco, até que 

em 1931 se extinguiu por completo, e teve seus instrumentos doados para a paróquia 

Nossa Senhora das Vitórias, matriz da Igreja Católica na cidade. 

A respeito das filarmônicas, de modo geral, Blanco comenta sobre o apoio que 

recebiam para que pudessem continuar suas atividades. Certamente era o que acontecia 

em Vitória da Conquista: 

 

Tudo parece indicar que as formas de sustentação econômica das 

filarmônicas dependeram, desde então, de duas fontes: as de origem 

comunitária (do próprio município ou dos municípios vizinhos) e de 

origem pública municipal, estadual ou federal. As de origem 

comunitária ainda envolvem atuações remuneradas nas festas e 

ocasiões sociais (sejam de cunho civil ou religioso) tanto na própria 

cidade quanto nos distritos do município e até nos municípios 

vizinhos, ou receber diversas colaborações ou doações realizadas 

diretamente à filarmônica por pessoas ou instituições. (2006, p.490). 

 

Aníbal Viana rememora, ainda, a Sociedade Filarmônica Conquista Lira84, criada 

em 15 de dezembro de 1940, por Ismênio Antunes da Silveira, e regida por Raymundo 

                                                 
81

 Nicanor Ferreira foi progenitor da conhecida professora Helena Cristália Ferreira, dona de uma escola 

que por muitos anos alfabetizou os filhos das famílias mais proeminentes da cidade. 
82

 A primeira exibição desta filarmônica foi no dia 5 de novembro de 1925 no salão de espetáculos do 

Grêmio Dramático Castro Alves (VIANA, 1982, v.1, p. 170). 
83

 Estes nomes receberam a atribuição pelo referido autor, de “componentes mestres” (VIANA, 1982, v.2, 

p.670).  
84

 Conforme registros de Viana (1982), o art. 1º do estatuto desta filarmônica reza que: „A Sociedade 

Filarmônica Conquista Lira, fundada nesta cidade, [...] sob a proteção de Santo Onofre, é uma gremiação 

em número ilimitado de pessoas, sem distinção de sexo, e nacionalidade tendo por fim recreiar os 

associados por meio de uma banda musical e promover diversões várias, especialmente aquelas que 

dizem respeito à música‟. A transcrição do trecho acima conservou a forma original apresentada no livro 

pelo referido autor (v.2, p. 670). 
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Leituga85, que permaneceu ativa até 1945. Conforme o mesmo memorialista (1982), 

depois desta filarmônica, “surgiram outros grupos musicais, inclusive uma que o povo 

batizou com o nome de „A Furiosa‟, regida pelo mestre Manoel da Cruz e cujo 

presidente foi Oscar Silva”  86. 

Por fim, a última das filarmônicas do passado conquistense, que teve sua 

trajetória registrada na obra de Aníbal, surgiu em virtude de a cidade estar sem nenhuma 

filarmônica ou banda de música há algum tempo, dezoito anos aproximadamente. E, 

segundo os relatos do referido autor, o presidente do “Lyons Clube de Vitória da 

Conquista” sugeriu a amigos e colegas a criação de uma sociedade musical, a qual foi 

fundada em 10 de setembro de 1963, denominada Sociedade Lítero Musical, sob a 

responsabilidade do “Lyons Clube” 
 87

. Esta Associação tinha previsto no art.3º dos seus 

estatutos a finalidade de “[...] Alfabetizar e aprimorar a cultura intelectual dos seus 

associados, estimulando a literatura, a música, a poesia, o teatro, o jornalismo e 

mantendo escola de alfabetização, biblioteca, escola de música e filarmônica” (1982, 

v.2, p.671). 

Na mesma direção de Viana, alguns depoimentos orais complementam as 

informações impressas: Medeiros menciona o maestro Gandra que marcou época, 

“muitos daqueles [...] que são violonistas em Conquista, aprenderam com Gandra. Por 

exemplo, os irmãos Barros foram ligados a Gandra, esse homem que foi um líder desse 

conservatório municipal de música, muito competente, de muito bom gosto”. 

 

As filarmônicas conquistenses, Filarmônica Aurora, de Euclides 

Dantas. Nós tivemos várias filarmônicas, na República Velha, e temos 

uma aqui que sobreviveu, a trancos e barrancos e depois tomou nome 

de Filarmônica Maestro Vasconcelos. Vasconcelos foi o autor da 

trilha sonora, podemos chamar assim, (risos), do Hino a Conquista, da 

música a Conquista, a cantiga é de Euclides Dantas, com pequena 

participação de um ou dois versos de Alvares Lima, o último 

sobrevivente da ala de Letras de Conquista, está com 100-101 anos, é 

membro da Academia Baiana de Letras, Augusto Alvares de Lima [...] 

(MEDEIROS, 2014). 

 

                                                 
85

 Aníbal Viana apresenta este regente com a patente de “tenente do Exército (reformado)” (1982, v.2, 

p.670). 
86

 Oscar Silva, foi protético na cidade, mais conhecido como Oscarzinho (1982, v.2,  p.670). 
87

  O referido autor complementa ainda que esta inauguração ocorreu “no salão de recepções da 

Companhia Telefônica, em reunião de Assembleia Geral [...], foi solenemente fundada, sob os auspícios 

do „Lyons Clube de Vitória da Conquista‟, a‟ Sociedade Lítero Musical de Vitória da Conquista‟” 

(VIANA, 1982, v.2, p.670). 
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Foto 07 - Aprovação projeto de utilidade pública Sociedade Lítero Musical / 

Filarmônica Maestro Vasconcelos - 18 de novembro (sem informação de ano) 

Comunicado da Câmara para o presidente da filarmônica.88 

 

 

 

Dessa forma, a mencionada filarmônica foi integrada e coordenada por esta 

Sociedade Lítero Musical e, por conta disso, justamente um mês depois da sua fundação 

(10 de outubro de 1963), realizou-se a Assembleia Geral “para eleição e posse da 

primeira Diretoria” (VIANA, 1982, v.2, p. 671) 89. 

No dia da posse, esta associação decidiu, com os sócios presentes, eleger o 

melhor nome para representar a filarmônica recém-criada. Nesta ocasião, os 

participantes lembraram-se de alguns nomes90 de filarmônicas já existentes para se 

inspirarem, mas chegaram à conclusão de que o melhor nome seria “ „Filarmônica 

Maestro Vasconcelos‟, visto as contribuições dadas por este maestro, “que regeu várias 

filarmônicas nesta Cidade e ensinou música a centenas de jovens” (VIANA, 1982, v.2, 

p. 671). 

                                                 
88 Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário Mendes, Daniela 

Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica - Museu Pedagógico Mércia Caroline Sousa de 

Oliveira, visitas realizadas em 11 a 14 novembro de 2014. 
89 Composição da  primeira diretoria da Sociedade  Lítero Musical:  Presidente - Dr. Edgar Pereira Gama; 

Vice Presidente - Demétrio Teixeira do Amorim filho; 1º  e 2º Secretários - Miguel Jaconde Arleo e 

Aníbal Lopes Viana;  1º Tesoureiro - Clarindo José da Silva; 2º Tesoureiro - Artur Pereira Saldanha. 

Oradores - Dr. José Gil Moreira e Altamirando Novais e Silva; Conselho Fiscal - Dr. Fernando Dantas 

Alves, Dr. Raymundo Oldegar de Azevedo (esposo da professora de piano Nair Borges Azevedo, supra 

mencionada) e Juvenal de Oliveira; Suplentes - Dr. Crésio Dantas Alves, Jacob de Lima Domingos e 

Antônio Dias Rebouças (VIANA, 1982, v.2, 671).  
90 “Euterpe Conquistense, „Dez de Setembro‟, Cruzeiro do Sul, Lira Santa Cecília, Lira Conquistense, 

Vitória”, alguns dos nomes mencionados na referida reunião (VIANA, 1982, v.2, p.671). 
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Foto 08 - Projeto de Lei nº 642/66 - Concessão de Subvenção Municipal para a 

Sociedade Lítero Musical/Filarmônica Maestro Vasconcelos 

30 de dezembro de 196691. 

 

 

 

Com sede própria, comprada por uma das primeiras gestões, a Filarmônica 

Maestro Vasconcelos foi presidida por pessoas que ocupavam algum destaque na 

cidade, como92: “Edgar Pedreira Gama, Joaldo das Neves Ferreira, Dr. Edgar Pedreira 

Gama (2ª vez), Julito Magalhães Melo, Demétrio Teixeira do Amorim Filho, Julito 

Magalhães Melo (2ª vez), Aníbal Lopes Viana93, [...] e Oriosvaldo Silva Pontes”94 

(VIANA, 1982, v.2, p. 672). 

Além da presidência, outro cargo muito importante dentro destas associações, 

era o de regente, e esta sociedade teve como regentes, Geraldo Macedo, depois 

Bernardo Batista Fagundes (Nadinho), sendo substituído por Álvaro Mascarenhas Neto 

                                                 
91 Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário Mendes, Daniela 

Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica - Museu Pedagógico Mércia Caroline Sousa de 

Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro de 2014. 
92

Segundo Viana, esta sociedade “ficou por alguns anos em uma casa situada à Praça da República, 

cedida gratuitamente pelo [...] comerciante João Cairo dos Santos, mudando-se depois para a sua sede 

própria, situada à Rua 10 de Novembro, comprada na presidência de Anibal Viana” (VIANA, 1982, v.2, 

p. 672). 
93

 Aníbal Viana informa, ainda, que esteve à frente desta sociedade “sendo reeleito para o novo mandato 

de 2 anos”(VIANA, 1982,v.2, p. 672). 
94 Vide anexos 01, 02 e 03 onde percebemos a importância e preocupação que a sociedade conquistense 

demonstrava por essas associações musicais, visto que solicitaram seu reconhecimento como utilidade 

pública perante a câmara de vereadores da cidade. 
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(Maestro Alvinho), “que ficou na regência até setembro de 1981” (VIANA, 1982, v.2, 

p.672). 

Apesar desta longa existência, e presença constante nos principais eventos da 

cidade, tanto a associação quanto a filarmônica estavam próximas de trilhar o mesmo 

caminho que as sociedades musicais anteriores. Por conta disso, ficou decidido em 

Assembleia Geral Extraordinária, no dia 12 de junho de 1977, que, a partir daquele 

momento, a Sociedade Lítero Musical e todo o seu acervo deveriam ser transferidos 

para a Prefeitura Municipal95, que assumiu “o compromisso de manter a filarmônica 

com o nome de „Filarmônica Maestro Vasconcelos”, cujo fato, segundo Viana (1982), 

ficou registrado na ata de transferência da referida sociedade. 

Desse modo, mesmo que as Filarmônicas e bandas musicais estejam inseridas 

em um recorte temporal diferente do período utilizado nesta pesquisa, queremos 

enfatizar que estas manifestações musicais foram importantes e significativas para a 

cidade, onde fazem parte da memória das pessoas, que fazem referência a estas 

associações como elemento importante no movimento musical da cidade. 

Conforme Medeiros (2014), vivências como as filarmônicas, o cinema e, 

sobretudo, a música que compunha as trilhas sonoras dos filmes e a rádio em Vitória da 

Conquista, como também “o espaço, a forma de viver, o estilo de vida, a questão do 

lazer, tudo isso soma para que a gente tenha alguma tradição musical”, facilitando assim 

a receptividade dos movimentos musicais posteriores, a exemplo da aprendizagem 

musical das escolas e conservatórios de música. 

  

 

 

 

                                                 
95 Este compromisso e transferência foram acordados na gestão do prefeito Raul Ferraz. 
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5 MEMÓRIA MUSICAL: UM SABER COLETIVO 

 

Temos até aqui nos referido a um saber, „a música‟, na qual o nosso recorte de 

pesquisa está inserido em um contexto estreitamente relacionado a uma memória 

familiar amparada pela igreja batista e, posteriormente, com a criação de escolas de 

música na cidade. Mas será que além destas aproximações, existem outros fatores que 

constituem e dão suporte a estas inter-relações presentes neste objeto? 

Iremos, nesta sessão, suscitar algumas questões no que se refere à estruturação, 

composição e permanência da memória dos músicos ou da memória musical, 

estabelecendo sua relação com a memória coletiva, cuja identidade está inserida no 

interior dos grupos, objetivando também associar estas reflexões ao objeto central desta 

pesquisa, que é justamente o de perceber de que forma essa relação entre a música, as 

famílias, a igreja batista e as escolas e conservatórios, contribuíram ou auxiliaram para a 

formação de uma música mais instrumental/erudita, principalmente uma educação 

musical que diz respeito a uma geração, um grupo de pessoas, e condições para estarem 

inseridas em tal contexto. 

Para isso, entrecruzamos a escalada musical em Vitória da Conquista, e a teoria 

da memória com os materiais empíricos coletados, para uma melhor compreensão de 

como estes saberes foram elaborados e ganharam força suficiente para estruturarem uma 

memória coletiva em torno da música, amparada pelo apoio institucional de 

conservatórios e igrejas. 

Dessa forma, concordamos que, nesta relação entre aprendizado e transmissão, a 

memória realmente comparece, mas o sentido que damos à mesma não é de técnica, 

como entendia Fischer (1987), e nem como teoria fisiológica, na percepção de Henri 

Bergson96, que considerava a repetição e a reprodução da música apenas como um 

modelo fixo, baseado estritamente na capacidade cerebral, mas a utilizamos conforme a 

compreendeu Halbwachs, como modelo dinâmico e social (2006, p.204). 

Acreditamos que o conceito de memória na perspectiva de Halbwachs (2006), 

conforme já foi mencionado nas sessões anteriores, dá um valor especial às 

permanências realizadas ao longo do tempo, onde a lembrança e esquecimento dizem 

respeito diretamente ao grupo e ao meio social ao qual pertencem. Neste viés, esta 

                                                 
96

O referido autor Maurice Halbwachs faz alusão a Henri Bergson, no artigo a Memória Coletiva dos 

Músicos, do livro Memória Coletiva (HALBWACHS, 2006). 
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aprendizagem musical a que nos referimos neste trabalho, mesmo que inicialmente 

possa envolver técnica, regras e repetições, atrela aprendizagem a um grupo específico, 

ao grupo dos músicos e aos saberes que são acordados, definidos no interior do mesmo. 

Para entender melhor como acontece a elaboração e transmissão desses saberes 

musicais, Halbwachs nos apresenta em seu artigo a Memória Coletiva dos Músicos, que 

a lembrança dos sons se distingue da lembrança das palavras, pois estas se fixam em um 

modelo ou esquema exterior, ao contrário dos sons “que não são palavras” e, por isso, 

não podemos “compará-los a modelos puramente auditivos, porque estes lhes faltam" 

(2006, p.194) 97. 

O referido autor, de forma gradual e explicativa, vai apresentando neste artigo 

que, se a fixação dos sons musicais em nossa memória estivesse reduzida ao ato de 

escutar o maior número de notas ou conjunto de sons possíveis, simplesmente nos 

esqueceríamos rapidamente deles. 

A lembrança dos sons musicais deve estar pautada em algo além da nossa 

lembrança auditiva, como por exemplo, na “aprendizagem de movimentos vocais”, pois 

embora “utilizemos os esquemas ativos e motores, fixados no cérebro”, dos quais nos 

fala Bergson, esta lembrança está exterior a nós, pois mesmo sendo incapaz de 

reproduzi-las, as recordamos quando ouvimos sua composição musical, executada por 

outros músicos (HALBWACHS, 2006, p. 195). 

Nesta perspectiva, a recordação de um motivo musical acontece de formas 

distintas entre não músicos e músicos. Nos primeiros, a recordação se dá porque 

conseguem reproduzir esta música cantando ou, a partir de sua execução, reconhecem 

alguns trechos que já tinham ouvido anteriormente. Já nos segundos, a recordação 

acontece ou por meio da execução ou porque, ao ler a partitura, poderão reconhecê-la 

após sua apresentação. 

Portanto, o que Halbwachs (2006, p.196) nos evidencia é que entre essas 

diferentes categorias de músicos (os que executam e/ou que representam os símbolos 

musicais e sua sequência) existem uma mesma relação entre aqueles que reproduzem 

apenas pela audição ou pelo canto, ou seja, há uma linguagem musical específica a ser 

reconhecida, mesmo que sob níveis diferentes de percepção. 

                                                 
97

 Maurice Halbwachs publicou artigo com o título Memória Coletivo entre os Músicos, na Revue 

Philosophique, em março – abril de 1939, e que posteriormente foi incluído em 1949, como anexo à obra 

Memória Coletiva, do mesmo autor. Informações retiradas da nota de Advertência sobre a segunda edição 

da referida obra (HALBWACHS, 2006, p.25). 



105 

 

 

A memória dos músicos está pautada em um suporte material fora do cérebro, 

que é a partitura musical. Ou seja, sua notação musical com suas características 

peculiares. Poderíamos até considerar que, por muito esforço, ensaio e dedicação, um 

músico pudesse reproduzir várias músicas sem o apoio desta, mas, embora isto fosse 

possível, seria mais difícil sua execução ou limitaria o número de trechos a ser 

apresentado. 

Apesar dos vários elementos importantes nesta discussão, acreditamos que um 

dos pontos mais relevantes para o presente trabalho é que, para ser possível a 

interpretação da partitura, foi necessário para o músico empreender um esforço para 

apreender esta notação e ser capaz de interpretar esses sinais, pois isto:  

 

[...] Pressupõe a existência de um acordo prévio e um acordo contínuo 

entre os homens a respeito do significado desses sinais. [...] Além do 

mais, o símbolo e ao mesmo tempo o instrumento dessa unidade, da 

unidade desse todo, existem materialmente: são os sinais musicais e as 

folhas impressas das partituras. Tudo o que se produz no cérebro em 

função desse acordo ou dessa unidade não pode ser levado em conta 

isoladamente (HALBWACHS, 2006, p.199). 

 

É justamente o fato deste músico não estar sozinho, que seu aprendizado não se 

deu apenas pelo seu esforço individual. Pelo contrário, resulta de um pacto coletivo, 

entre muitos homens. Halbwachs ressalta que, para seu aprendizado e, principalmente 

para sua transmissão, foi necessário realizar “um acordo” entre aqueles que partilham 

deste mesmo código. Sendo assim, para o aprendizado de qualquer linguagem “é 

preciso submeter-se a um adestramento difícil, que troque as nossas reações naturais e 

instintivas por uma série de mecanismos cujo modelo está completamente fora de nós, 

na sociedade” (2006, p.203- 204). 

Dessa maneira, este acordo só foi possível devido à memória coletiva que se 

formou em torno do grupo. Para que esta memória pudesse existir, foi preciso que 

houvesse interação entre os grupos, mesmo levando em conta todo o empenho 

individual e o percurso do músico, uma vez que o saber que é possuidor foi elaborado 

em torno do grupo. 

Embora em grande parte do século XX o desinteresse pela memória tenha sido 

grande, esta foi tema de investigações científicas para muitos autores. Por muito tempo 

foi estudada principalmente pela Filosofia, por estudiosos como Henri Bergson ou, no 

âmbito da psicologia, cujo expoente central foi Sigmund Freud o qual, entretanto, “em 

contextos laboratoriais, descurou-se da sua base social” (PERALTA, 2007, p. 5). 
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É nesse contexto que Halbwachs, além de valorizar que a memória é 

reconstruída com base no entorno social, inaugura que esta é um “fenômeno 

eminentemente coletivo”, considerando, pois, “que a memória coletiva é o locus de 

ancoragem da identidade do grupo, assegurando a sua continuidade no tempo e no 

espaço” (PERALTA, 2007, p.5-6). 

Ainda em concordância com este pensamento, ao escrever o posfácio de uma das 

obras de Halbwachs, Los Marcos Sociales (1925), Gérard Namer, afirma: “El individuo 

recuerda cuando assume el puento de vista del grupo y que la memoria del grupo se 

manifiesta y se realiza em las memorias individuales” (NAMER, 2004, p.11). 

Na abordagem de Halbwachs, o grupo que partilha suas lembranças e 

conhecimentos é o grupo dos músicos. Este conhecimento ficou registrado sob um 

suporte material que é a partitura e mesmo que em um primeiro momento este 

aprendizado pareça estar fora do grupo, este saber não está sob o acesso de todos 

indistintamente. É preciso pertencer ao grupo, realizar aprendizados e negociações no 

interior do mesmo. 

Até porque, conforme Fischer, esta música erudita, sobretudo após sua 

desvinculação da religião (igreja), “exigia virtuosismo, originalidade, inventiva, sutil” e 

que não estava ao acesso de todos na sociedade. Pelo contrário, este “tipo de música 

instrumental tornou-se exclusiva de um número reduzido de ouvintes refinados” e, 

também, em decorrência disso, foram desenvolvidos dois tipos de música com 

destinações muito específicas: “uma música „erudita‟, afastada do povo e uma música 

„popular‟, de diversão, em geral com pequeno valor” (1987, p.218). Sobre este aspecto 

distintivo da música erudita, Fischer, complementa ainda que: 

 

Não devemos esquecer que muitas obras importantes de Bach, 

Mozart, Beethoven e Brahms jamais foram “populares” e até hoje 

nunca chegaram a ser apreciadas senão por setores restritos da 

sociedade. (E um dos objetivos da educação musical sistemática é 

exatamente o de ampliar a cisão de que falamos). Para uma justa 

análise da experimentação musical e da sua necessidade artística, não 

devemos perder de vista duas coisas: 1) um compositor, tal como 

qualquer outro artista, serve, em última análise, a uma necessidade 

social; 2) existe igualmente a sua necessidade individual de artista de 

se comprazer no que está fazendo (1987, p.218-219). 

 

É dentro do cenário aqui exposto que indagamos de que forma essa memória 

musical foi transmitida ao longo dos anos, em uma relação estreita entre a religião 

protestante a partir das primeiras Igrejas Batistas fundadas na cidade (1ª e 2ª Igrejas, e 
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Igreja Peniel), e dos Conservatórios de Música. A análise parcial, de uma entrevista 

realizada em 2008, nos chamou a atenção para a importância dessa relação da igreja 

protestante com a música. 

Na mencionada entrevista, a diretora do Conservatório de Música de Vitória da 

Conquista, Vanilda Figueira de Oliveira Freitas, afirmou que este foi o primeiro 

conservatório de música da cidade, fundado em 1964, mas, cuja existência, trabalho e 

empenho remontavam há muito mais tempo, com a ação pedagógica da sua mãe, Dona 

Almerinda Figueira Oliveira, além de ser realizado em gerações anteriores de sua 

família. A depoente reforçou que, a partir da formação musical recebida nesta 

instituição, outros conservatórios nasceram e os quadros de professores puderam ser 

continuamente renovados. No seu depoimento, a diretora declara: 

 

[...] uns 300 ou 400 professores de música já saíram daqui. Quase 

todo mundo em Conquista que estudou música, em geral passou por 

aqui: Claúdia Cavalcanti foi aluna daqui, Norma Eliete, do 

Conservatório Friederich Chopin; Eliane Nazaré. Em geral, quase 

todo mundo passou por aqui; João Omar passou por aqui, tem muita 

gente que não posso nem dizer os nomes, gente que está aqui ainda e 

que foi embora pra fora também. Eu tenho uma aluna que terminou o 

curso comigo e foi embora para os Estados Unidos (FREITAS, 

2008). 

 

Diante deste fato percebemos que a valorização dessa aprendizagem musical, 

sobretudo pianística, na cidade, se baseava em um universo muito mais amplo do que 

havíamos percebido nas pesquisas realizadas anteriormente98. 

Por causa da importância deste Conservatório e do envolvimento dos seus 

membros na vida da música erudita e da música tocada nas igrejas batistas, tomamos 

como grupo de análise a Família Figueira de Oliveira, tendo como figura central Dona 

Almerinda Figueira de Oliveira, alguns dos seus antecessores, todos os seus filhos, 

muitos netos e uma quantidade muito grande de sobrinhos, assim como ex-alunos do 

conservatório, relações estas que aprofundaremos no item a seguir. 

Portanto, com base nestas informações, e através dos estudos de Halbwachs, em 

torno da memória coletiva, já apresentados, concordamos que os saberes musicais são 

                                                 
98

 Anterior a esta pesquisa, foram realizados os seguintes trabalhos: A Educação e Memória: o Auto da 

Catingueira de Elomar Figueira Mello -  Monografia de conclusão do curso de Pedagogia , UESB- 2006 

e  no Curso de Especialização em Educação Cultura e Memória - UESB/ 2008, a pesquisa: A música em 

Vitória da Conquista e a sua trajetória de formação. 
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elaborados e transmitidos para as gerações futuras, através da memória coletiva do 

grupo. Pois: 

 

[...] se ignorássemos a existência do grupo de que o musico faz parte, 

a ação exercida sobre seu cérebro pelos sinais só poderia ser 

insignificante. [...]. Para devolver a percepção deste sinal todo, o seu 

valor, é preciso recolocá-la dentro do conjunto de que faz parte: é 

dizer que a lembrança de uma página coberta de notas é a parte de 

uma lembrança maior ou de um conjunto de lembranças - ao mesmo 

tempo em que vemos a partitura em pensamento, também entrevemos 

todo um ambiente social, os músicos, suas convenções, e a obrigação 

que a nós se impõe, para entrar em relação com eles, é a de nos 

curvarmos a ela (HALBWACHS, 2006, 199-200). 

 

Dando continuidade a este raciocínio, o estudo em questão investiga como a 

memória musical foi elaborada e re-transmitida. Para recordarmos de algo, por exemplo, 

precisamos ter em mente que não vamos reviver o passado que envolve a música na 

cidade. Mas, conforme Halbwachs (2004) é possível sim, “reconstruir um pasado desde 

los marcos sociales del presente”. 

Através da memória de seus quadros sociais, atualizamos racionalmente o 

passado a partir das necessidades do presente (HALBWACHS apud NAMER, 2004, 

p.382). Estes quadros sociais, de acordo com Namer (2004), se apresentam como 

demarcadores ou organizadores das nossas lembranças, cujo sentido está estreitamente 

ligado às memórias dos grupos.  

 
Estos marcos colectivos de la memoria no son simples formas vacías 

donde los recuerdos que vienen de otras partes se encajarían como 

em um ajuste de piezas; todo lo contrario, estos marcos son ─ 

precisamente ─ los instrumentos que la memoria colectiva utiliza 

para reconstruir uma imagem del passado acorde com cada época y 

em sintonia com los pensamientos dominantes de la sociedade 

(NAMER, 2004, p.10)99. 

 

Como vimos, é incorreto pensar que, através da memória, iremos recompor todo 

o passado de um grupo tal como aconteceu. Mas é possível encontrar uma lembrança 

que dê sentido a estas memórias. Para isto, não tem como desconectar estas memórias 

do tempo e do espaço ao qual pertencem, como por exemplo: “acontecimentos 

                                                 
99

 Estes marcos coletivos da memória não são simples formas vazias, aonde as recordações que vêm de 

outras partes se encaixam como em um ajuste de peças; ao contrário, estes marcos são ─ precisamente ─ 

os instrumentos que a memória coletiva utiliza para reconstruir uma imagem do passado de acordo com 

cada época e em sintonia com os pensamentos dominantes da sociedade (tradução nossa). 
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familiares, ocupaciones profesionales, investigaciones científicas”, estes quadros 

podem, sim, nos mostrar os caminhos trilhados pelos grupos (NAMER, 2004, p.383). 

Assim, a família, a religião, os conservatórios musicais evidenciados nesta 

pesquisa podem ser vistos como marcos de referência, que podem nos auxiliar a 

recompor um todo muito maior, que é a reconstrução desta memória coletiva em torno 

da música na cidade de Vitória da Conquista. Lembrando, mais uma vez, que não 

devemos compreendê-los (os quadros) como sistemas estáticos de datas e lugares, mas 

sim como algo dinâmico, que se processa nas relações sociais (IBDEM, 2004, p. 383). 

Claro que não é nossa pretensão acreditar que esta transmissão se dá de forma 

linear e harmônica. Há, sim, muitos pontos de encontro e, sobretudo, de desencontro, 

tensões, disputas de espaço e de poder, tanto político quanto religioso, e também não 

excluímos que este saber retransmitido pela memória musical, também esteja associado 

a uma classe específica, que teve condições favoráveis para ter acesso primeiro a este 

conhecimento, evidenciando assim seu caráter distintivo. 

Na perspectiva tratada, até podemos chegar a uma primeira conclusão: “a 

linguagem musical não é um instrumento inventado depois, para fixar e comunicar aos 

músicos o que um deles imaginou espontaneamente. Ao contrário, foi essa linguagem 

que criou a música”, sendo assim as discussões aqui apresentadas apontam que esta 

linguagem está ancorada no domínio destes sinais presentes na partitura musical. É 

como se fosse um código invisível, presente nos grupos que ampararam este 

conhecimento e só é permitido decifrá-lo àqueles que foram “escolhidos” para 

pertencerem a este grupo de saber tão elaborado. 

Dito isto, mesmo sabendo ser necessário adentrar um pouco mais nos pontos 

aqui apresentados, entendemos, no entanto, que a teoria de Halbwachs aqui utilizada, 

serve de fio condutor para desvendar essa teia de múltiplas determinações, que está 

inserida a transmissão e permanência de um saber musical para as gerações futuras. 

 

5.1 A MEMÓRIA DA MÚSICA EM VITÓRIA DA CONQUISTA: UMA HERANÇA 

RELIGIOSA E FAMILIAR 

 

5.1.1 Dona Almerinda Figueira de Oliveira e a educação musical na cidade 
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Dona Almerinda Gusmão Figueira (depois, Figueira Oliveira) nasceu em Vitória 

da Conquista, em 22 de novembro de 1917100, de uma grande família formada por 

fazendeiros, sendo bisneta do fundador do protestantismo na região, Tertuliano 

Gusmão, em razão do qual todos os descendentes se converteram. Filha do casal 

Virgílio Manoel Figueira e de Dona Maria Gusmão Figueira (D. Maricota), que tiveram 

onze filhos (nascidos entre 1907 e 1925) cujos nomes foram: Ubaldino Gusmão 

Figueira, Virgílio Gusmão Filho, Laudicéia Gusmão Figueira (depois, Figueira 

Mendes), Eurides Gusmão Figueira (depois, Gusmão Figueira Mello), Corinto Gusmão 

Figueira, Laura Gusmão Figueira (depois Figueira Brito), Rosália Gusmão Figueira 

(depois, Figueira Silveira), Jair Gusmão Figueira, Hilda Gusmão Figueira (depois 

Figueira Santos) e Valter Gusmão Figueira. Dona Almerinda foi uma das fundadoras de 

escolas de ensino musical na cidade, por volta de 1957 e a grande incentivadora do 

ensino de música em Vitória da Conquista. 

 

Foto 9 - Dona Almerinda Gusmão Figueira 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

                                                 
100 Informações retiradas das entrevistas realizadas com as filhas de Dona Almerinda: Vanilda Figueira 

de Oliveira Sales e Maria Eugênia Figueira de Oliveira Spínola em março de 2014, em Vitória da 

Conquista.  
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Segundo a memória de um dos entrevistados, os membros das famílias Figueira 

e Gusmão além do dom musical e da oportunidade familiar de aprender música tinham, 

também, boa voz. Por isso, achamos interessante colocar a genealogia de Almerinda, 

cujos ancestrais, muitos dos quais foram músicos, são exatamente os componentes 

dessas famílias101. 

Conforme relatos de familiares, a sua aptidão musical e artística está vinculada à 

história da família e começou, justamente, por influencia dos seus pais, que gostavam de 

música. O seu pai foi membro da Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, e 

“tinha um dom artístico”, escrevia peças para a igreja e, provavelmente, “chegou a tocar 

na Filarmônica [...] de Santo Antônio de Jesus”.  

A família dele tinha esse “dom”, afirma sua filha Maria Eugênia. O percurso 

trilhado por Dona Almerinda, que consideramos ser uma figura emblemática para a 

formação musical da cidade, sobretudo no ensino de piano, canto coral e acordeom, 

elege a música como um instrumento pedagógico, num propósito educacional amplo, 

cujo objetivo é oferecer suporte ao projeto protestante das Igrejas Batistas 

Conquistenses, especialmente às instituições fundadoras: Primeira Igreja Batista, 

Segunda Igreja Batista e Igreja Batista Peniel.  

A instalação de escolas e conservatórios, inicialmente por Dona Almerinda e, 

mais tarde, pelas suas filhas, sobrinhas e algumas alunas mais dedicadas, influenciou a 

arte musical na cidade, sobretudo na propagação de uma música que se aproxima da 

vertente inicialmente mais erudita, visto a obrigatoriedade de alguns compositores da 

música ocidental nas provas finais do curso de piano, a fim de receberem a certificação 

final do curso técnico. 

 

5.1.1.1 História/ família / trajetória religiosa e profissional 

 

Tanto Maria Eugênia Figueira de Oliveira Hollomon102, terceira filha de 

Almerinda, quanto uma das suas netas, Dulciane Figueira de Oliveira Nascimento, filha 

de Maria Isabel Figueira de Oliveira, quinta filha, acreditam que a aptidão musical de 

Dona Almerinda teve a influência de seus pais, que gostavam de música. Seu pai, 

Virgílio Manoel, “tinha um dom artístico”, escrevia peças para a igreja e, 

                                                 
101

 Prof. Dr. Ubirajara Brito. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2013, Vitória da Conquista. 
102 Quando a entrevista foi realizada, em 31 de março de 2014,  a referida entrevistada utilizava o nome 

Maria Eugênia Figueira de Oliveira Spínola, mas em 12 de outubro de 2014, em virtude do casamento, 

passou a se chamar Maria Eugênia Figueira de Oliveira Hollomon. 
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provavelmente, “chegou a tocar na Filarmônica de Santo Antônio de Jesus. A família 

dele tinha esse dom”, complementa Maria Eugênia. 

Ainda segundo Maria Eugênia, Dona Almerinda “estudou com Dona Nair. Mas, 

antes desta professora, teve uma pessoa, da qual ela não recorda o nome, que ensinou 

alguma coisa à sua mãe que, em seguida, foi para o Seminário de Educadoras Cristãs 

em Recife, onde estudou em uma escola de formação religiosa chamada SEC – 

Seminário de Educadoras Cristãs em Recife, cujo objetivo era ser uma educadora 

cristã103. Nas palavras da filha, educadora cristã “é uma pessoa que ensina a palavra, 

ensina a bíblia, ensina os princípios cristãos, educa, que é responsável, por exemplo, [...] 

pela programação didática, da escolha do material, dos livros, das revistas que se deve 

ler e estudar, como se fosse um planejamento geral do currículo para a igreja. A 

educadora cristã tem essa finalidade: educar, ensinar, desde a criancinha, quando ela 

começa” 

Conforme Maria de Lourdes Porfírio dos Anjos (2008), as escolas protestantes 

batistas que atuavam em Recife, no Seminário do Norte, em 1917, e no Colégio 

Gilreath (posteriormente conhecido como Colégio Americano), direcionavam as suas 

atividades educacionais apenas para rapazes. Porém, com o propósito de “formar 

professoras para o trabalho das igrejas, para as escolas anexas e para suprir as lacunas 

existentes na educação da mulher”, foi criada a Escola de Trabalhadoras Cristãs (ETC), 

em 1917. Era, pois, uma escola confessional, nascida da iniciativa de missionárias 

batistas norte americanas, que “tinha a finalidade de estudar a possibilidade de organizar 

uma escola de educação feminina [...] para desenvolver um trabalho com ensino e 

evangelização” (ANJOS, 2008, p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Embora sua filha Maria Eugênia não saiba quem foi este professor, Heleusa Figueira Câmara 

menciona em entrevista realizada em 24 de outubro de 2014, que a mesma aprendeu um pouco de órgão 

com o Maestro Francisco Vasconcelos, que foi regente de Filarmônicas na cidade. 
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FOTO 10 - Turma Etecistas – Casa Formosa 

 Seminário de Educadoras Cristãs – Recife - 1935 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

Almerinda foi para a Escola de Trabalhadoras Cristãs/Seminário de Educadoras 

Cristãs em Recife, com aproximadamente 18 anos, em 1935, e concluiu seus estudos em 

1939, quando retornou a Vitória da Conquista. 

 

Foto 11 - Formatura de Dona Almerinda - Seminário de Educadoras Cristãs - 

Casa Formosa – 1935 

 
Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 
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Em Recife, conheceu Valdomiro Oliveira, que fazia o curso teológico no 

Seminário do Norte, ficou noiva e se casaram em 14 de Junho de 1940
104

. 

 

Foto 12 - Casamento de Dona Almerinda (Gusmão) Figueira Oliveira e Valdomiro 

Oliveira - Vitória da Conquista - Ba, 14 de junho de 1940. 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

Já com 15 anos de casada, por volta dos anos de 1954, seu esposo, então Pastor 

da Segunda Igreja Batista de Vitória da Conquista, recebeu, a convite da NABA 

(Associação dos Batistas Americanos), uma bolsa de estudos para aprimorar os 

conhecimentos teológicos por meio do curso de Bacharelado em Divindade, no 

                                                 
104

 No livro “Memórias de um Pastor”, Valdomiro de Oliveira (2001) informa a data de sua ordenação 

como Pastor: dia 26 de outubro de 1939.  Conforme Viana (1983), em 26 de Fevereiro de 1939 foi 

inaugurado o templo da Segunda Igreja Batista de Vitória da Conquista. 
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Seminário de Jacksonville, Texas, nos Estados Unidos. Por conta deste acontecimento, 

Dona Almerinda acompanha o seu esposo, juntamente com as cinco filhas, para os 

Estados Unidos (OLIVEIRA, 2001, p. 186- 187). 

 

Foto 13 - Viagem para os EUA – Dona Almerinda e Família acompanharam o 

esposo, que foi fazer o curso Divindade  

 Seminário Jacson Village Texas – EUA 1954. 

Dona Almerinda e Pastor Valdomiro (frente); Eneida Márcia; Dulcinéia; Vanilda; 

Maria Eugênia e Maria Isabel (atrás - esquerda para direita). 

 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

Embora o objetivo da viagem fosse acompanhar o Pastor Valdomiro, toda a 

família teve acesso à formação educacional e musical. Dona Almerinda se matriculou 

no curso de Literatura Inglesa e no curso de órgão elétrico, “com o famoso professor 

Wendell Weltch”. As filhas do casal foram matriculadas na escola de curso regular e no 

curso de piano, na Escola de Música “„Gober‟s Music School” (OLIVEIRA, 2001, p. 

194). Conforme as memórias do Pastor Valdomiro: 
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Nosso tempo era preenchido integralmente. Na semana estudávamos 

no seminário e em casa colocávamos em dia todo o conteúdo 

trabalhado. [...] Toda família se ocupava estudando e participando 

ativamente do trabalho missionário sobre a nossa responsabilidade 

(OLIVEIRA, 2001, p.200). 

 

Foto 14 - Apresentação Musical - Banda de Acordeom - 

Escola de Música Helen Gober - Jacson Village Texas 

Filhas de Dona Almerinda - Vanilda Figueira, Dulcinéia e Maria Eugênia 

 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

5.1.1.2 Participação musical 

 

Valdomiro Oliveira, em seu livro Memórias de um Pastor, ao fazer referência a 

Dona Almerinda, ressalta as habilidades artísticas e, sobretudo, a musicalidade de sua 

esposa. Valdomiro relembra que, mesmo antes de se casar, Almerinda tocava órgão, 

piano e também “era uma excelente solista, sendo uma pedra preciosa no soerguimento 

da obra missionária daquela Igreja que nascia a cada dia” (OLIVEIRA, 2001, p.67). 

 

Passei a contar com a presença de uma grande solista me 

acompanhando no trabalho de evangelismo / Minha noiva Almerinda 

me acompanhou naquelas férias no trabalho evangelístico, usando o 

seu talento, a sua bela voz de primeiro soprano para louvar ao Senhor 

e ganhar almas para Cristo (OLIVEIRA, 2001, p.30-31 e p.48). 
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Maria Eugênia relata, também, a participação de Dona Almerinda no Instituto 

Conquistense de Ensino, onde “[...] se cantava, se tocava” e ela também [...] já ensinava 

piano lá”
105

. Este Colégio foi dirigido pelo esposo Valdomiro, que logo após retornar do 

Seminário do Norte em Recife, e vir para Conquista em 1939, recebeu o convite do Sr. 

Wilson Batista, então proprietário da escola “para dirigir uma escola da qual, mais tarde, 

Valdomiro passou a ser proprietário”. Inicialmente, esta escola funcionou em uma casa 

alugada na Praça Vitor Brito, mudando-se posteriormente para uma residência, onde 

atualmente é o Ginásio de Esportes Raul Ferraz. 

 

Foto 15 - Desfile de Sete de Setembro - Instituto Conquistense de Ensino, 

sob direção do Pastor Valdomiro Oliveira – 1954. 

 

                    Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

                                                 
105

 Relato de Maria Eugênia Figueira Oliveira Spínola, em entrevista - 31 de março de 2014. Observação: 

Até então Maria Eugênia, era viúva e tinha o sobrenome Figueira de Oliveira Spínola. Mas em virtude do 

seu casamento, e consequentemente da mudança de nome da entrevistada, iremos utilizar nos relatos 

coletados expostos neste trabalho, o sobrenome  de casada da mesma, ou seja, Hollomon. 
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Outro lugar de aprendizado e atuação musical de Dona Almerinda foi a Segunda 

Igreja Batista. Segundo a filha, “a primeira escola que a [...] mãe teve”
106

. 

 

Foto 16 - Dona Almerinda regendo o coral da Segunda Igreja Batista 

Década de 60 

 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

Na análise das entrevistas realizadas entre familiares de Dona Almerinda, 

sobretudo de suas filhas, e também dos registros deixados no já mencionado livro, 

escrito pelo esposo Valdomiro Oliveira, percebemos que Dona Almerinda, durante os 

anos que antecedem a fundação da escola de música, mais precisamente entre o período 

de fundação da Segunda Igreja, em 1940, até a fundação da escola de música em 1957, 

após retornar dos Estados Unidos, atuou ativamente, através da música, nas obras 

missionárias e evangelísticas da referida Igreja. “[...] O evangelho foi disseminado em 

Conquista. Pregávamos no templo e quando terminávamos íamos com a Igreja para as 

praças praticar o evangelismo de massa e pessoal” (OLIVEIRA, 2001, p.128). 

                                                 
106

 Maria Eugênia - 31/03/2014. 
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Sobre a presença constante da música, como também da presença de sua família 

nas atividades evangelizadoras, Oliveira ressalta: 

A música sempre foi um instrumento divino no evangelismo. 

Começávamos o trabalho cantando fervorosamente com os irmãos os 

hinos do Cantor Cristão, orávamos silenciosamente e o povo 

começava se ajuntar ao nosso redor. Pregávamos mensagens curtas e 

objetivas, falando a alma do povo. Fazíamos sempre apelo e muitas 

eram as conversões. Após o término do trabalho os irmãos distribuíam 

folhetos e falavam diretamente as pessoas (2001, p.128). 
107

 

 

Ainda sobre a importância da música no trabalho evangelizador, Oliveira afirma: 
 

O trabalho nas cadeias sempre teve primazia no nosso ministério. 

Minha família me acompanhava nesta obra do coração de Deus. 

Levávamos o pão espiritual e o material para os presídios. A música 

era indispensável, pois aqueles corações machucados pelo pecado 

eram sensíveis à música divina, a qual os tocava profundamente, 

levando-os ao arrependimento (2001, p.153-154). 

 

Após o retorno dos Estados Unidos, depois “de três anos e quatro meses fora do 

Brasil”, Dona Almerinda abre uma escola de música, em sua residência, em 1957
108

, 

onde ministrava aulas de piano para seus filhos, e também “[...] tinha muitos alunos” 

que “[...] aprendiam inclusive acordeom, todos esses instrumentos, acordeom, naquele 

tempo não existia teclado, mas se estudava tudo, teoria musical, solfejo, tinha todo um 

currículo, um programa completo de música, era um curso regular mesmo, que era feito 

nos mesmos repertórios que se tocava nas grandes escolas”(HOLLOMON, 2014)
109

. 

Fato esse que não escapa das memórias de Oliveira: “[...] Minha esposa abriu um 

Conservatório de Música dando prosseguimento à Educação Musical das meninas que 

mais tarde foram para o Rio de Janeiro se aperfeiçoar” (2001, p.239). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Ver Anexo 14 – Hinário Cantor Cristão- Música e Letra. Neste anexo estão alguns hinos mais 

conhecidos e cantados no período que Valdomiro Oliveira foi pastor da Segunda Igreja. Informações 

cedidas por Vanilda Figueira de Oliveira Freitas. Primeira filha do casal, Valdomiro e Almerinda. 
108

 Maria Eugênia, em entrevista em 31/03/2014, informa que embora a escola de música de Dona 

Almerinda tenha funcionado após o retorno dos Estados Unidos, em 1957, ela recorda que “desde 51, 52, 

minha mãe já ensinava”. 
109

 Maria Eugênia - 31/03/2014. 
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Foto 17 - Retorno dos EUA - 1957 

Pastor Valdomiro; Dona Almerinda e Valdomiro Oliveira Júnior; Vanilda; 

Dulcinéia; Maria Eugênia; Maria Isabel e Eneida Márcia (esquerda para direita). 

 

               Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 

 

Foto 18 - Dona Almerinda - Atividades Musicais - Escola de Música 

 

Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor- Valdomiro de Oliveira- 2001. 
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Maria Eugênia ressalta que um dos objetivos da mãe “visava estimular, formar 

pessoas para tocar na igreja. Começou com esse objetivo”, mas a filha complementa 

ainda que embora esse fosse o objetivo principal quando a mãe abriu a escola, este 

ensino de música era também o meio que a mesma encontrou para “sustentar [...] a 

família”
110

. 

Assim, mesmo que o ensino musical também estivesse voltado para a Igreja, o 

repertório utilizado nesta escola era amplo, e embora não fosse registrada a outras 

instituições que emitissem certificações técnicas do ensino musical, Dona Almerinda: 

 

Não [...] ensinava só música religiosa não [...] era um ensino com um 

currículo normal das escolas que existiam, nas escolas regulares de 

música, escolas ou do governo ou escolas particulares de ensino do 

país, tinha aqueles programas, programas que eram seguidos, 

programas que se estudava, não se estudava só os cânticos religiosos, 

se tocava escalas, toda a técnica para a formação dos dedos, para 

agilidade, tudo se estudava, estudava visando justamente [...] treinar a 

pessoa para ser um bom pianista, tocava também um repertório 

erudito, tocava os grandes compositores, os mestres da música eram 

tocados (HOLLOMON, 2014). 

 

A Escola de Música e a atuação como professora de Inglês no Instituto de 

Educação Euclides Dantas - IEED/ Escola Normal, propiciava a Almerinda fonte de 

trabalho e renda que auxiliava a família na criação de seus filhos. Esta mulher, singular 

para a sua época, pois o espaço na sociedade para as mulheres ainda era restrito ou 

possuía muitos empecilhos teve, conforme uma de suas filhas, uma vida de luta e de 

trabalho: 

 

Ela também ensinava no Estado, também no colégio estadual, ela 

tinha um trabalho, tinha seis filhos para criar, trabalhava de manhã e 

de noite na escola normal dando aula de inglês, e as tardes aqui, 

cuidando dos filhos e com os alunos, então ela teve muitas 

dificuldades, teve uma vida bem difícil, minha mãe criou a gente com 

muita luta, com muita dificuldade, uma família pobre, nós somos de 

origem de família pobre, continuamos sendo pessoas que se sustentam 

com o trabalho, não somos ricos (HOLLOMON, 2014). 

 

De acordo com Valdomiro de Oliveira Júnior, último filho de Dona Almerinda, 

sua mãe se diferia das outras mulheres da época por conta da própria liberdade 

concedida pelo esposo e pela condição de esposa de pastor, que lhe dava amparo para 

atuar ativamente naquele contexto. Ademais, a influência estadunidense, que vivia o 

                                                 
110

 Maria Eugênia - 31/03/2014. 
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movimento feminista, foi de suma relevância para uma postura que estava à frente do 

seu tempo e da realidade circundante111. 

Conforme Oliveira, em 1960, Almerinda esteve à frente do Coral da Segunda 

Igreja, onde “cantava em todos os cultos. Não somente aos domingos, como nos cultos 

de oração e de evangelismo dentro e fora do templo. O nosso Deus habita no meio dos 

louvores” (2001, p.248). Embora o vínculo com a música não se esgotasse, Almerinda 

foi, pouco a pouco, substituindo as aulas (de piano e inglês) pelas atividades musicais e 

evangelísticas da Igreja, pois “começou a ficar com mais idade, mais cansada, [...] e 

transferiu para Vanilda” as atividades voltadas à educação musical
112

. 

Em 1964, foi instituído o Conservatório de Música de Vitória da Conquista, mas 

Dona Almerinda não ensinou nesta instituição113. A direção do mesmo ficou a cargo da 

sua primogênita, Vanilda, que após concluir o curso de música no Rio de Janeiro, deu 

continuidade ao ensino musical, iniciado por sua progenitora. 

Desse momento em diante, D. Almerinda passou a se dedicar mais aos trabalhos 

da Igreja e, como membro atuante desta instituição, juntamente com a Sociedade 

Feminina Missionária, ela e outras mulheres foram responsáveis em lançar “a primeira 

campanha pró-construção do novo santuário” [a Segunda Igreja]. (OLIVEIRA, 2001, 

p.254). A obra para construção do novo Templo da Segunda Igreja ficou sob a 

responsabilidade do arquiteto e músico Elomar Figueira Mello
 
 e o Pastor Valdomiro 

Oliveira, o descreve da seguinte forma: 

 

[...] sobrinho da minha esposa, filho da irmã Eurides Figueira, 

membro fundadora da nossa Igreja, para elaborar o projeto do novo 

Santuário. Elomar Figueira Melo é um grande compositor, conhecido 

internacionalmente principalmente entre os intelectuais; O mesmo é 

admirado pelo seu talento genial, pelos grandes nomes da música no 

Brasil e de vários países da Europa. Este jovem de coração humilde e 

temente a Deus, aceitou o desafio, o qual foi elaborado sem pressa, 

pois se tratava de uma obra de grande responsabilidade. (OLIVEIRA, 

2001, p.256-257). 

 

A pedra fundamental do novo Templo “foi lançada” em 26 de outubro de 1982 e 

sua obra concluída no dia 26 de Outubro de 1989, dia em que também foram 

comemorados os cinquenta anos de ministério do Pastor Valdomiro Oliveira. Para 

                                                 
111 Entrevista realizada em 12 de outubro de 2014. 
112

 Maria Eugênia - 31/03/2014. 
113 Vide Anexo 06 - Alvará de Licença - Conservatório de Música de Vitória Da Conquista - 30 De 

Dezembro De 1973. 
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celebrar este momento tão significativo para seus membros, a Segunda Igreja realizou 

“três dias de atividades comemorativas, com a presença de muitos obreiros”, e também 

a música, que “encheu todo o Santuário de louvor ao Grande, Eterno e Poderoso Deus, 

num pleito de gratidão pela grande benção daquele momento” (OLIVEIRA, 2001, p. 

269). 

Acreditamos que este momento teve muita importância para a comunidade 

batista da Segunda Igreja, inclusive para a família de Dona Almerinda, pois em algumas 

fotografias registradas em seu livro, o Pastor Valdomiro ressalta a participação e 

presença de toda a família nesta ocasião. 

 

Ao lado esquerdo do espaçoso Santuário estavam alojados a Banda 

„Lira de Israel‟ com o seu regente, o meu querido amigo e irmão em 

Cristo, Raimundo Brito, que juntamente com a minha filha, Dulcineia 

Spínola ao piano, acompanharam o cântico do Hino Nacional 

Brasileiro e dos lindos hinos do Cantor Cristão, cantados 

fervorosamente pela congregação. O Prelúdio e o Poslúdio foram 

executados pelas minhas filhas Vanilda, ao órgão, e Dulcinéia ao 

piano (OLIVEIRA, 2001, p.269). 

 

 

Foto 19 - Comemoração de inauguração do segundo templo da 

Segunda Igreja Batista. 
 

 
Fonte: Fotografia retirada do livro Memórias de um pastor - Valdomiro de Oliveira - 2001. 
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A fotografia abaixo é outro momento que ilustra a participação de toda a família 

e membros da Igreja, prestigiando esta comemoração dupla: inauguração do Novo 

Templo e os Cinquenta anos de Ministério. 

 

Foto 20 - Comemoração 50 anos de Ministério do Pastor Valdomiro  

na Segunda Igreja Batista. 

 

                              Fonte: Fotografia retirada do Livro Memórias de um Pastor - Valdomiro Oliveira -2001. 

 

Segundo Maria Eugênia, a mãe era muito empenhada e “sempre foi uma pessoa 

muito vocacionada, [...] sempre amou o que fazia, fazia com dedicação e [...] valorizava 

muito as pessoas”. Assim, percebemos que a música permeou toda a trajetória de Dona 

Almerinda, onde “ela passou, a música, de uma forma bela, uma forma positiva, com 

amizade, com respeito pelas pessoas, valorizando, assim, se relacionando com as 

pessoas, para o bem delas” (HOLLOMON, 2014). 

A trajetória de Dona Almerinda se mistura ao percurso trilhado pelo esposo. 

Dedicou-se à Segunda Igreja, ao lado dele, durante os cinquenta e sete anos em que 

esteve à frente do Ministério desta Igreja e, por todo este tempo, a música esteve vívida 

e presente, mas quando Valdomiro Oliveira faleceu, em 2002, “ela não quis mais tocar, 

porque esse piano ele tinha dado pra ela” e sobre esta relação dos pais, Maria Eugênia 

ressalta que era: “uma relação afetiva, [...] viveram 60 e poucos anos em comum, meu 
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pai e minha mãe eram um casal muito unido, ela sentiu muito, como nós sentimos 

muito, a partida de meu pai”
114

. 

Dona Almerinda faleceu no dia quinze de julho de 2014, aos noventa e seis anos, 

onde a música se fez presente mais uma vez na segunda Igreja Batista, no culto de 

gratidão115 pela vida desta que dedicou grande parte de sua trajetória às atividades 

musicais e evangelísticas desta Igreja, que reuniu, neste momento, familiares, ex- alunos 

e a comunidade conquistense.  

 

Foto 21 - Valdomiro Oliveira e Almerinda Figueira Oliveira 

 

Fonte: Acervo pessoal de Vanilda Figueira de Oliveira Freitas. 

 

5.2 HERANÇA MUSICAL E RELIGIOSA  

 

5.2.1 Vanilda (Gusmão Figueira) de Oliveira Freitas 

 

Conforme relato de Vanilda, Dona Almerinda era de família predominante aqui 

em Vitória da Conquista: Gusmão e Figueira, “e minha mãe foi aquela pessoa assim, 

que amava a música, era idealista e falava para as filhas”: 

                                                 
114

 Maria Eugênia- 31/03/2014. 
115 Ver Anexo 15- Culto de Gratidão pela vida da irmã Almerinda Figueira de Oliveira- Homenagem 

Segunda Igreja Batista. 
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[...] minha filha, você gosta de música? Quem falasse que gostava, 

ótimo! Quem falasse que não gostava: mas você vai aprender também. 

Lá em casa todo mundo tinha que aprender piano, que era o 

instrumento que ela tocava e que ela teve inicialmente aqui em 

Conquista. Uma professora, que hoje é falecida, que era Dona Nair, 

que teve a primeira escola de Música em Vitória da Conquista. Essa 

Dona Nair era uma pessoa maravilhosa, mas daquelas professoras 

assim bem rígidas, e ela usava, naquele tempo, o estilo bem 

interessante, uma vez eu era muito pequena, minha mãe foi me levar 

lá para conhecer a Dona Nair [...] Quando eu cheguei tinha um menino 

com um cartaz na frente ali onde é o Banco do Brasil, era a casa dela, 

e esse menino estava com um cartaz na frente que dizia assim: “sou 

preguiçoso”, porque ele não tinha dado a lição direito, mas ela era 

muito rigorosa. Minha mãe estudava piano com ela, e o que ela 

aprendia lá ela passava para as filhas (FREITAS, 2014) 
116

. 

 

Sobre essa primeira experiência musical de Dona Almerinda, Vanilda informa 

que “o conservatório da [...] mãe, [...] ficou o tempo todo sendo o único da cidade, dona 

Nair acabou, e então o da minha mãe ficou sendo o único. Aí o nosso conservatório, 

formou outros professores e ai os outros foram se espalhando e fazendo outras escolas”. 

Vanilda continua o seu relato, que demonstra que a vida cotidiana de Dona Almerinda, 

do Pastor Valdomiro, não era exatamente um “mar de rosas”, pelo contrário, era 

atribulada pelo trabalho e pela preocupação em bem educar as filhas, na escola e 

também na música: 

 
[...] foi assim, eu comecei a estudar piano muito pequenininha, com 

uns sete anos que iniciei o estudo de música, e ela eu me lembro ela 

tinha outros alunos de piano e não sobrava horário pra mim, então ela 

me acordava muito cedo, naquele tempo em Conquista, era assim tudo 

muito escuro, muito frio e eu estudava assim muito cedo, 6 horas da 

manhã eu tinha que estar ao piano para estudar porque era a vaga que 

tinha pra quem era filho, porque o resto era para os alunos que ela 

tinha. Mas foi assim, minha vida foi totalmente envolvida em música 

(FREITAS, 2014). 

 

Foram morar nos EUA, quando o Pastor Valdomiro foi fazer o curso de teologia, 

a convite de uma missão americana. A família foi também, aproximadamente, quatro 

anos estudando lá. Vanilda, já entrando para adolescência. Todos estudaram música e 

frequentaram a escola. No relato da mesma: 

 
Quando eu saí de lá, já tinha feito dois anos de High School e lá a 

gente estudava música, uma vez que eu e minhas irmãs, todo mundo 

gostava de música, então ela nos colocou em uma escola de Jackson 

Village Texas e lá nós crescemos muito. Porque o americano gosta 

muito de tocar música popular, fazer arranjos e aqui a gente estudava 

                                                 
116 Entrevista realizada em 21 de março de 2014. 
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o clássico. Era duro, era difícil, [...] e lá nos EUA, era mais amplo, 

você podia estudar música popular americana, aí nós estudávamos 

piano e acordeom e como a família era assim toda musical, [...] a 

gente cantava, e meu pai era pastor e pregava em muitas igrejas, ai 

viajava pelos EUA, pelas cidades, ali no Texas, Dallas, Houston, Fort 

Worth, muitas cidades. Viajamos até o Canadá, e meu pai pregava nas 

igrejas e a gente tocava. Tinha um trio de acordeom, tocava piano, 

então foi assim uma vida, o tempo todo na música (FREITAS, 2014). 

 

No que se refere ao início da sua trajetória musical, Freitas relata: 

 
[...] quando nós voltamos dos EUA, minha mãe falou assim: vamos! 

Você agora. Eu era muito nova ainda, mas ela disse assim: vocês 

agora já podem começar a trabalhar, aí abriu uma escola de acordeom 

[...] Academia Mascarenhas, era uma homenagem a Mário 

Mascarenhas, que ele tinha várias academias pelo Brasil, e eu tinha 

nesse período cerca de 90 alunos de acordeom. Eu fiz uma banda de 

acordeom, nós éramos uma base de 50 acordeons, nós viajávamos 

aqui para Ilhéus, para Itapetinga, para Jequié, para vários lugares aqui 

da Bahia, tocando nessa banda que eu dirigia, era muito legal. Lá nos 

EUA, já tinha uma banda assim, então até o modelo da farda era igual. 

Essa banda foi mais ou menos nos anos 60 (FREITAS, 2014). 

 

Foto 21 - Academia Mascarenhas - Banda de Acordeom - 

Dirigida por Vanilda Figueira de Oliveira Freitas - 1960 

 

 
 
                        Fonte: Fotografia retirada do Livro Memórias de um Pastor - Valdomiro Oliveira - 2001. 
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Vanilda foi então para o Rio de Janeiro estudar, onde fez a faculdade de música 

no Conservatório Brasileiro de Música, situado nesta cidade. Ao término desta 

formação, esta instituição franqueou uma parceria para ela continuar como uma filial do 

Conservatório. Esta recém-criada instituição recebeu o nome de Conservatório de 

Música de Vitória da Conquista, fundado oficialmente em 1964, logo posterior à sua 

vinda do Rio, que comemorou neste ano seu cinquentenário117. A diretora deste 

conservatório destaca, em seu depoimento, a importância da música na sua família: 

 
Muito importante a relação da música com a igreja, meu pai era 

pastor, minha mãe era esposa de pastor, nós éramos filhas de pastor, 

então [...] foi a nossa família que trouxe o ensino de música dentro da 

igreja [...] todo mundo que toca piano por aqui em Conquista nas 

igrejas, passou por aqui. Nessa casa, ensinei vários pianistas que tem 

por aí que tocam nas igrejas e tudo, tiveram que estudar aqui, muitos, 

muitos que já estão fora daqui de Conquista, tem outros que estão 

fora, em outro país (FREITAS, 2014). 

 

Foto 22 – Convite - Comemoração 50 anos  

Conservatório de Música de Vitória da Conquista 

Auditório IFBA - 24 de maio de 2014 

 

 
Fonte: Acervo pessoal de Vanilda Figueira de Oliveira Freitas. 

 

                                                 
117 Vide anexo 07 - Termo Convênio Cultural entre o Conservatório de Música de Vitória da Conquista 

com o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. 
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Foto 23 - Comemoração 50 anos Conservatório de Música de Vitória da 

Conquista - Irmãs: Eneida Márcia, Vanilda e Maria Eugênia 

 (esquerda para direita) 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora tirada no dia do evento - 24 de maio de 2014 - Auditório do IFBA. 

 

Foto 24 - Comemoração 50 anos  

Conservatório de Música de Vitória da Conquista 

Coral de encerramento - Hino dos 50 anos - acompanhado por alunos; ex-alunos, 

familiares e professores do conservatório. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora tirada no dia do evento - 24 de maio de 2014 - Auditório do IFBA. 

 

Conforme a mesma depoente, do conservatório originou-se vários musicistas e 

professores de música, terceira e quarta gerações dos alunos oriundos de Dona 

Almerinda, alguns dos quais foram por nós entrevistados: 
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Tem uma ex-aluna, Simone Cathalá, que hoje tem a escola Cathalá, do 

Instituto Cathalá, Norma Eliete, da Friedrich Chopin, foi também fruto 

daqui, estudou aqui a vida inteira, tive o privilégio de formá-la, uma 

menina muito inteligente, muito bem dotada pra música. Simone 

também, então foi assim, eu tive vários alunos, e tem vários 

conservatórios que existem e que nasceram aqui. Claúdia Cavalcanti, 

que hoje trabalha na UESB, foi minha aluna, estudou comigo, então 

tem muita gente. Elomar Figueira também, que é meu primo carnal, 

sobrinho da minha mãe, ele também já entrou aqui. João Omar, foi 

também meu aluno, estudou piano aqui comigo, teoria [...]. Hoje já é 

um grande nome no Brasil, tem muita gente que passou por esta casa, 

e Deus, se for contar. [...] Conquista é uma cidade que acolhe muito a 

música, é uma cidade onde o povo ama a música. Eu acho assim, tem 

muita cidade que a gente vai, mas a pessoa não liga, muitas vezes não 

tem uma professora, e quando tem, não tem alunos para ensinar. Em 

Conquista, o povo busca a música, todos os conservatórios, estão 

todos cheios. Norma está com a escola cheia, Simone com a escola 

cheia, aqui também já está cheio (FREITAS, 2014). 

 

Sobre a relação família Gusmão Figueira e o dom musical, Vanilda comenta: 

 
Na minha família, minhas irmãs, por exemplo, todas são musicistas, 

tem uma, Dulcinéia, por exemplo, ela é compositora, [...] compôs uma 

cantata de natal. Foi apresentada no natal da Igreja Peniel, com Dr. 

Agenor. Foi, assim, maravilhosa. Ela tem esse dom de compor, ela é 

música toda, então essa coisa, parece que existe muito isso no sangue, 

quando nasce. [...] Dulcinéia, Maria Eugênia, Eneida Márcia, ela é 

concertista, tem até CD gravado, [...] mora em Salvador e ensina 

música também. Maria Isabel, que é professora de canto, e Júnior, que 

mora em Brumado. Júnior não fez assim propriamente piano, mas ele 

fez flauta, toca flauta transversal. [...] Maria Isabel é professora de 

canto, e Dulcinéia sempre vem aqui me ajudar, às vezes no coral, e às 

vezes, quando você precisa de alguma coisa, elas estão aqui. E eu 

tenho a equipe de professores já de anos que trabalha comigo. Ana 

Neri que [...] já tem 29 anos que trabalha no conservatório, minha mão 

forte aqui dentro. Nós aqui somos uma família. Aqui a gente vive, os 

professores trabalham, a gente faz um ambiente bem gostoso, 

ninguém tem contrariedade, ninguém tem problema, a gente joga os 

problemas lá fora e quando chega aqui é só coisa boa (FREITAS, 

2014). 

 

 

5.2.2 Maria Eugênia (Gusmão Figueira) de Oliveira Spínola (depois, de Oliveira 

Hollomon) 118 

 

Maria Eugênia Figueira de Oliveira Holloman, terceira filha do casal Valdomiro 

Oliveira e Almerinda Figueira, nasceu em Vitória da Conquista, em 13 de maio de 1945 

e relata que sente orgulho de fazer parte desta cidade onde nasceu. Não tivemos dados 

                                                 
118 Maria Eugênia, como dito anteriormente, até então era viúva e tinha o sobrenome Figueira de Oliveira 

Spínola, casou-se em 12 de outubro de 2014, assumindo o sobrenome Hollomon. 
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sobre sua vida escolar, e sim mais informações referentes à sua trajetória vinculada à 

música. Em entrevista realizada em 31 de março de 2014, mencionou rapidamente, que 

estudou no Instituto de Educação Euclides Dantas – IEED, mais conhecida como Escola 

Normal, juntamente com a irmã Dulcinéia, onde “teve um tempo muito bom, 

maravilhoso, [...] a gente cantava naquelas festas, tinha tanta coisa bonita que a gente 

fazia, recitava. Foi uma turma boa” (HOLLOMON, 2014). 

No que se refere à aptidão musical, atribui, sobretudo, à influência da mãe, pois 

relata que “[...] desde a vida intrauterina foi ouvir minha mãe tocar, acho que já na 

barriga da mãe, já escutava as valsas de Chopin [...] as lindas melodias que ela tocava, 

ela estudava piano, e nasci ouvindo boa música”. Destaca também a importância de ter 

nascido em um ambiente que propiciava esta relação com a música: 

 

Cresci num ambiente que todo mundo em casa, minha mãe, [...] meu 

pai era clarinetista, cantava também, até foi regente do coro do 

primeiro conjunto vocal da igreja. Meu pai era pastor batista da 

segunda Igreja e eu cresci assim num ambiente. Minha mãe, toda a 

família de minha mãe, toda a família Figueira tem grande talento para 

música, nós somos, eu tenho pelo lado de meu pai os Oliveira e os 

Figueira do lado de minha mãe, [...] acho que nós temos já uma 

vocação genética para a música, porque [...] quase toda a família canta 

e toca, meus irmãos todos, todas as minhas irmãs são formadas em 

piano, educação musical, meu irmão toca flauta transversa 

(HOLLOMON, 2014). 

 

 

Começou “a estudar piano muito criança”, desde os seis anos de idade, em 1951, 

com a mãe, Dona Almerinda, que foi responsável pela iniciação ao piano de todos os 

seis filhos. 

Maria Eugênia também faz referência aos estudos que realizou em Jackson 

Village Texas - Estados Unidos, na Escola de Música “„Gober‟s Music School”, onde 

estudou com a professora Ellen Goldberg que, embora esta fosse “evangélica”, oferecia 

na sua escola o ensino regular, e não um ensino especificamente religioso. Sobre esta 

vivência musical destaca: 

 

Nós fomos para a escola de Ellen Goldberg, uma professora idealista, 

uma escola muito boa, e nós estudamos lá quatro anos, cada um em 

seu nível. 

[...] Ellen Goldberg era também evangélica, [...] a escola dela era uma 

escola regular, tinha todo um repertório. Nós tínhamos a oportunidade 

de nos apresentar na televisão, tocar lá algumas vezes, o pessoal 



132 

 

 

achava que nós tínhamos talento, nós cantamos, tocamos, 

participamos assim dos recitais da escola dela (HOLLOMON, 2014). 

 

Maria Eugênia enfatiza que estudou com a mãe até “[...] ir para Salvador 

estudar”. Fez Graduação em Música - Educação Artística Musical, no Instituto de 

Música, que se tornaria mais tarde a Universidade Católica de Salvador - UCSAL. 

 Além da graduação em música, fez o curso de Filosofia, pela Universidade 

Federal da Bahia e também o curso de licenciatura em Biologia
119

. Durante este período 

em que esteve em Salvador, Maria Eugênia aproveitou o ambiente que a universidade 

oferecia para realizar vários cursos de atualização, a cujas informações também teve 

acesso por conta da proximidade que possuía com os instrumentistas da Orquestra 

Sinfônica da Faculdade, visto que estes eram membros da mesma Igreja que participava 

em Salvador. 

Ainda, relacionado a cursos que fez, menciona que ela e suas irmãs participavam 

todo ano em Salvador de um “Encontro anual de músicos, com pessoas de renome que 

vinham do mundo inteiro, de educação musical e a gente todo ano fazia uma 

reciclagem”. Este encontro já está na sua 25ª edição e recebe músicos e professores de 

música de vários lugares, inclusive de Vitória da Conquista. 

Apesar de não ter feito formalmente o curso de musicoterapia, Maria Eugênia 

ressalta que, por ver na música também uma função terapêutica, transformadora, ela já 

assistiu: 

 

Vários cursos de musicoterapia, não quis fazer o curso em si não, 

porque [...] eu acho que a vivência que eu tenho, como que eu já li, 

que eu já assisti em vários cursos de curta duração, [...] acho suficiente 

para mim, com a minha sensibilidade, com a experiência que tenho 

como gente (HOLLOMON, 2014). 

  

De formação Batista, desde os dez anos de idade, fazia parte da Igreja Batista da 

Graça, onde também atuava musicalmente: “Tocava nos concursos de corais, 

acompanhava os corais da minha igreja, sempre ligada à [...] Igreja Batista da Graça e 

tocava muito com os instrumentistas, os violinistas de orquestra, [...] que eram os meus 

amigos”. 

No que diz respeito à sua conversão, Maria Eugênia afirma: 

 

                                                 
119

 Não ficou claro na entrevista qual foi a instituição onde cursou a licenciatura em Biologia. 
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Eu conheci o Senhor Jesus quando eu tinha dez/onze anos, nessa 

faixa, que eu comecei a ver o que a música fazia na vida das pessoas 

sofridas. Pessoas que não tinham [...] nenhum motivo. [...] A música 

dava um sentido à vida delas. [...] O que eu vi a música de Deus fazer 

na vida das pessoas me estimulou a estudar mais (2014). 

 

 O primeiro trabalho que realizou com a música foi na Escola Doméstica Kate 

White120, em Salvador, de origem batista, que oferecia vários cursos como: música, 

artes, voltados para pintura em tela, em porcelana, tecido, culinária e “tinha vários 

cursos [...] artísticos e tinha piano”. Ainda sobre esta experiência, acrescenta que 

desenvolveu por meio das aulas de piano ministradas nesta instituição atividades “com 

pessoas muito traumatizadas”. Ao se referir a esta experiência, menciona casos que 

eram encaminhados para ela onde, através da música, auxiliava pessoas que tinham 

dificuldades diversas como: insegurança, perdas de entes queridos, inclusive auxiliou 

uma senhora que possuía Alzheimer, mas que tinha muita vontade de tocar piano. 

Depois desta experiência, atuou como responsável pela música “da Igreja Batista 

da Graça”, onde foi regente de quatro corais, incluindo as atividades de iniciação, coro e 

musicalização infantil: 

 

Trabalhava com o [...] coro infantil, [...] com musicalização infantil de 

iniciação. [...] No trabalho da Igreja fazia isto, nos ensaios porque 

quando você ensaia um coro infantil, você tem que musicalizar as 

crianças, introduzir a música na vida da criança, usando as canções. 

Assim que ensina a criança amar a vida, amar a família, amar a Deus, 

amar a natureza, respeitar as pessoas, ter uma vida de qualidade 

(HOLLOMON, 2014). 

  

Nesse período esteve à frente também de um projeto social, onde atendeu 

aproximadamente trezentas e dez crianças. Este projeto pertencia às atividades 

oferecidas pelo Centro Comunitário Batista da Igreja da Graça - CECOM, onde 

trabalhou com a música nessa mesma instituição, por mais de vinte anos. 

 

A gente usava a música como terapia mesmo, muitas crianças 

sofridas, crianças que viviam na rua, muitas com as mães trabalhando 

                                                 
120 A Escola Doméstica Kate White, fundada em 15 de março de 1930 pela missionária norte-americana 

que deu nome a instituição, é a representação daquilo que era comum no passado, só que atualmente em 

versão moderna, com cursos voltados para profissionalização de pessoas. Os cursos oferecidos vão desde 

Arte Culinária, Decoração e Bolo, até Pintura em Tela e Corte e Costura. A novidade são os cursos de 

Telemarketing, Recepção Clínica com Faturamento de Convênios Médicos e Auxiliar Administrativo 

com Departamento Pessoal. Homens, mulheres e em alguns casos, até mesmo crianças podem participar 

das aulas. Informações disponíveis no site: http://escolakatewhite.blogspot.com.br/p/escola.html. Acesso 

em 10 de fevereiro de 2015. 
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fora, crianças em situação de risco, mexiam com drogas, mas eu tive 

uma experiência muito boa no trabalho lá. A gente cuidava das 

crianças, cuidava das famílias, através das crianças. Trazíamos as 

famílias e tentávamos também dar uma orientação psicológica, [...] 

religiosa, [...] psicossocial, mexendo também com a parte do 

relacionamento das famílias. Toda a estrutura da família, tentando 

influenciar e aí a gente fez esse trabalho o tempo todo, porque tinha 

esse CECOM - Centro Comunitário da Igreja Batista da Graça. Eu 

trabalhei lá por uns 20 e tantos anos e foi uma experiência muito boa 

(HOLLOMON, 2014). 

 

Maria Eugênia ressalta, ainda, que a Igreja Batista é “uma escola muito 

importante [...] uma escola de música, uma escola de vida”. Ao mesmo tempo em que 

trabalhava na Igreja Batista da Graça, também desenvolvia atividades musicais em 

escolas situadas em “bairros bem pobres e distantes [...] depois da cidade baixa”, em 

Salvador. Desse período destaca o trabalho que desenvolveu em uma escola particular 

com crianças entre três a cinco anos de idade, onde realizou a musicalização destas 

crianças, e ao final do projeto: 

 

No final do ano nós fizemos uma cantata linda de natal e as crianças. 

[...] Foi uma interação entre as famílias e as crianças [...] que vieram 

ajudar na ornamentação, uma coisa linda. Eu conheci as famílias, [...] 

pude interagir com elas e foi assim um momento tão lindo na vida 

daquelas famílias que nunca tinha experimentado isso e assim 

realmente [...] são lembranças eternas na minha vida. Eu me sinto 

muito feliz de [...] de sempre estar vivenciando isto (HOLLOMON, 

2014). 

  

De acordo com os relatos de Maria Eugênia, boa parte de suas atividades 

musicais estavam relacionadas a trabalhos vinculados à igreja batista e à evangelização 

(direta e indireta). Cita que, diferentemente da mãe, que deu aula no ensino formal, e 

das irmãs (Vanilda e Maria Isabel) que atuam no Conservatório de Música, não chegou 

a dar aulas em instituições como escolas públicas, embora tenha feito uma licenciatura 

em Biologia e ter sido aprovada em vários concursos, não chegou a assumi-los, pois o 

“marido tinha dificuldades de aceitar isso e por isso eu não fui”, sua atuação esteve mais 

voltada ao ensino de “piano em casa, para alunos particulares”. 

A mesma depoente informou também que, a partir do ano 2000, mais 

precisamente, em 2001, com a perda do esposo, e 2002, com a perda do pai, começa a 

rever o fato de exercer atividades com fins lucrativos: “foi chegando um momento que 

eu achei que devia ensinar, não para ganhar dinheiro, mas que eu deveria desenvolver 

projetos pra ajudar as pessoas”. 
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Maria Eugênia rememora, sem mencionar o período, que chegou a trabalhar com 

a musicalização infantil em uma escola particular da cidade, o Educandário Juvêncio 

Terra, pertencente à sua tia Rosália Figueira Silveira, a convite da prima Zali Figueira, 

mas esclarece que não gostou da experiência, pois os pais dos alunos não compreendiam 

que o processo de educação musical deveria ser lento e gradual, e este não tinha apenas 

a finalidade de se realizar apresentações ou aprendizados rápidos
121

. 

 

Trabalhei um tempo lá, mas não me realizei, porque era uma escola 

particular e os pais não valorizavam meu trabalho. Eu fazia iniciação 

musical, um trabalho muito meticuloso e as mães queriam que as 

crianças aprendessem a tocar de qualquer jeito e não queria uma 

formação musical, uma musicalização consciente, um trabalho 

gradativo e sério, aí eu fiquei muito desestimulada, aí eu digo, um 

dinheiro que eu ganho, que as mães não entendem e nem valorizam, 

então para que eu vou estar trabalhando em uma coisa [...] e também 

não me realizava porque eu queria trabalhar com crianças que 

tivessem vocação e que fossem carentes, esse era o meu foco 

HOLLOMON, 2014). 

 

Em 2005, em virtude do adoecimento da mãe, Maria Eugênia retornou a Vitória 

da Conquista, sua cidade natal. Ela expressa suas impressões desta mudança no trecho a 

seguir: 

 

Deixei todo o meu trabalho que [...] fazia, eu tinha uma vida muito 

ativa lá (em Salvador), trabalhava na sede comunitária da Igreja, ia à 

Universidade, eu tinha muitas oportunidades de tocar com o pessoal 

que tocava, que fazia peças mais difíceis ao piano, que era uma 

realização pra mim, eu perdi todo esse mundo lá quando eu vim pra 

cá, eu sinto saudades (HOLLOMON, 2014). 

 

No ano seguinte, 2006, realizou “um concerto de piano a quatro mãos, danças, 

marchas e valsas”, no auditório do Colégio Sacramentinas, com o Maestro Marcos 

Ferreira, professor do Instituto Federal Baiano - IFBA
122

. 

Como foi mencionado anteriormente, Maria Eugênia gosta de realizar e de se 

envolver em trabalhos voluntários, nos quais, por meio da música, possa auxiliar 

pessoas. Assim, ao retornar para a cidade, procurou o então reitor da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, informando-lhe sua vontade de atuar no projeto 

social que esta instituição desenvolvia em bairros socioeconomicamente desfavorecidos, 

                                                 
121

 Zali Figueira é a mãe de Virginia Mendes Coronago. 
122

 Maria Eugênia informou que nunca atuou nesta Instituição, o concerto foi realizado em um espaço que 

foi alugado para a realização deste evento, único local disponível na ocasião. 



136 

 

 

inclusive atividades que eram oferecidas pelo Centro Social Urbano - CSU, que era uma 

parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal e a UESB. Atuou neste projeto 

aproximadamente por três anos, no período entre 2006 a 2008. 

 

[...] Fiquei três anos trabalhando nesse projeto, mas depois eu percebi 

que a UESB não dava apoio para o trabalho, eles não me davam 

condição nenhuma de trabalhar, me colocavam em ambientes 

terríveis, [...] em uma capela lá em cima, sem nenhuma higiene. O 

lugar não tinha nenhuma estrutura para as crianças, não tinha cadeiras 

apropriadas, tinha que colocar as crianças para sentar no chão, lugar 

com muita poeira, muito pó, sem lanche, eu escrevi várias solicitações 

pedindo, eu queria lanche, água, sanitário limpo, não podia trabalhar 

naquelas condições. Crianças que iam fazer aula de musicalização 

com exercício, com marcha, com movimento, sem lanche, sem um 

café, muitos não tinham nenhuma estrutura, então todo o dinheiro que 

eu ganhava era para comprar lanche para essas crianças, não me 

importei não, porque eu realmente fui buscar esse trabalho. [...] 

Depois eu me chateei porque eles começaram a convidar [...] as 

crianças para cantarem lá no teatro da Universidade, quando os 

prefeitos e os políticos vinham e aí eu comecei a ver que era 

manipulação. Eles estavam usando para campanha de agasalhos, na 

realidade não era nada, era só por detrás, era só politicagem e eu me 

irritei muito e aí eu pedi demissão, não fiz mais, não consegui ficar 

mais, porque fiquei [...] irada de estar num projeto que foi desvirtuado, 

não respeitava as crianças, não respeitava as pessoas (HOLLOMON, 

2014). 

 

Apesar das dificuldades e dos impasses que teve durante a participação neste 

projeto, Maria Eugênia expõe que “foi uma experiência muito boa, séria, [...] me 

lembro, e me alegro, pois pude, pelo menos, entrar na vida daquelas crianças trazendo 

músicas belas e de qualidade, com letras e com melodias que realmente só ajudaram as 

crianças a serem melhores pessoas”. 

Atualmente, é responsável pelo Ministério de Música da Segunda Igreja Batista: 

 

Eu ensino piano e teclado, e tenho o coral infantil. Lá eu tenho 

pessoas que me ajudam, tenho uma equipe, nós temos um coral 

infantil, nós temos um coral de jovens e temos o coral da igreja de 

adultos, e têm idosos também, tem os solistas da igreja, temos os 

instrumentistas, a gente tem uma banda que toca músicas jovens, eu 

trabalho assim, nessa parte, administrando o Ministério de Música da 

Igreja (HOLLOMON, 2014). 

 

Maria Eugênia, não deixa de destacar, mais uma vez, a influência musical que 

recebeu da sua família, e principalmente da sua mãe, como também ressalta a 

importância que foi a universidade para que ela sentisse “que a música era muito 
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importante [...] me estimulou muito, eu tive professores muito bons, lá”. Porém, enfatiza 

que a maior influência que recebeu foi vinda de Deus: 

 

[...] eu lhe digo, sinceramente, que eu creio que Deus, que é Deus Pai, 

Deus Filho, Deus Espirito Santo, que ilumina a gente. Acho que o 

Espírito Santo sempre me mostrou que eu tinha uma vocação de 

ajudar as pessoas através da música [...] eu sou uma pessoa que eu 

respiro relacionamento, eu amo gente, eu acho que, assim, o carro 

chefe da minha vida é amar gente, e trabalhar com música, porque 

como eu amo gente, a coisa melhor que eu encontrei na vida, nesse 

mundo foi a música, então eu sou assim, uma pessoa realizada, isso 

me estimula, acho que Deus me estimula (HOLLOMON, 2014). 

 

Ressalta, ainda, que a função principal da música é justamente usá-la: 

 

Como uma forma de um instrumento para abençoar as pessoas, 

abençoar vidas, para educar crianças, tornar a vida mais significativa, 

porque eu creio no poder da música, da boa música [...] de qualidade. 

E eu tenho uma responsabilidade social muito grande, acho que todos 

os músicos deveriam sentir essa grande responsabilidade, de tratar a 

música com um cuidado muito especial, porque [...] ela é um 

instrumento de cura, tantas utilidades que poderia chamar de mil e 

uma utilidades, a música. [...] desenvolve, educa o ser humano, 

socializa. A música dá cultura, [...] desenvolve a sensibilidade do ser 

humano, torna o ser humano mais humano, mais sensível. A música 

consola o aflito, [...] une as pessoas, [...] também cria, une, promove a 

comunhão entre o ser humano, para que ele considere o outro como 

parte deste universo. A música desenvolve o ser humano todo, porque 

a música é ritmo, harmonia e melodia, são os três elementos da 

música, então ela [...] é vida, a música mexe com o ser humano todo, 

porque quando você faz o ritmo da música você mexe com o corpo, 

quando você tem a melodia, você mexe com suas emoções, com sua 

vida afetiva. [...] A melodia (aqui acho que é harmonia) com o 

cognitivo, com o raciocínio lógico, então todo o ser está totalmente na 

música, [...] você se realiza como gente eu não conheço nenhum 

presente melhor e maior neste universo, depois de Jesus Cristo, que é 

Deus para mim, do que a música. Acho que a música foi o grande 

presente que Deus nos entregou, inclusive para o mundo, sempre foi a 

música, [...] instrumento de cura, de libertação, de educação, de tudo 

de bom, de alegria, de expressar suas emoções, [...] seus sentimentos 

mais profundos, que você não consegue expressar falando, e você 

consegue expressar cantando. Já trabalhei muito com comunidade 

pobre, com crianças que sofrem muito e as minhas aulas se 

transformaram num momento terapêutico, parecendo uma sessão de 

terapia mesmo (HOLLOMON, 2014). 

 

5.2.3 Eneida Márcia Figueira de Oliveira 

 

Natural de Vitória da Conquista, Eneida nasceu na década de 50. Das mulheres, 

é a filha mais nova de Dona Almerinda; começou os estudos musicais com a mãe, mas 
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concluiu o curso técnico em piano em 1964, pelo Conservatório de Vitória da 

Conquista- BA, com a sua irmã, Vanilda. 

Fez o curso de graduação em Piano em 1969, pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, e mestrado em Física pela mesma instituição. Neste período que 

estava no Rio de Janeiro, trabalhou sempre em Igrejas, tocando nos cultos e 

acompanhando corais. 

Após a conclusão dos referidos cursos, retornou à Conquista em 1985, onde foi 

professora de física na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB e também 

ministrou aulas particulares de piano em sua residência, época em que realizava 

anualmente recitais no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da 

Conquista. 

Por conta da trajetória familiar, sobretudo a de seus pais, desde criança foi 

membro integrante da Segunda Igreja Batista, participando ativamente das atividades 

desenvolvidas, principalmente as atividades musicais. Atualmente, reside em Salvador e 

além de membro da Igreja Batista da Graça, atua em projetos sociais do CECOM, 

vinculado à referida Igreja. 

Acerca da influência da Igreja em sua vida e sobre sua trajetória nas Igrejas 

Batistas, Eneida ressalta que: 

 

Ah, sim, a Igreja influenciou demais a minha vida, porque eu comecei 

desde cedo a acompanhar os hinos da Igreja e isso me desenvolveu 

demais, tanto que eu tive muita facilidade em improvisação, em 

prática de orquestra, porque eu já tocava na Igreja, já acompanhava 

coral, desde cedo eu comecei a tocar, a acompanhar os hinos, a 

acompanhar coral. Lá no Rio de Janeiro, trabalhei sempre em Igrejas, 

tocando, acompanhando corais, tocando para os cultos. E aqui em 

Conquista também, na Segunda Igreja Batista de Vitória da Conquista, 

enquanto estive aqui, eu toquei. Tocava sempre nos cultos, me 

desenvolvi muito, ajudou muito meu desenvolvimento (OLIVEIRA, 

2014). 

 

 

Assim como as suas irmãs, a entrevistada aponta a música como um elemento 

importante e imprescindível em sua vida, onde faz referência a importantes espaços de 

aprendizagem e vivências musicais: a Igreja e as instituições formais de aprendizagem 

musical (conservatório e universidade). Evidenciando de que forma estas instituições 

foram significativas em sua trajetória, como podemos visualizar no relato a seguir: 
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Acho que a Igreja me influenciou demais, a Segunda Igreja, porque eu 

tocava sempre na igreja, isto me incentivava muito. O ambiente 

também, o conservatório de música de Vitória da Conquista, me 

incentivou demais, porque eu participava de todos os recitais, [...] e 

isso me incentivava demais, porque tinha a oportunidade de me 

apresentar, tocar, tanto na Igreja, quanto nas audições dos recitais do 

Conservatório.  [...] E depois, quando eu fui para o Rio, aí lá eu tocava 

na universidade, na escola de música, tinha também os recitais que eu 

me apresentava e também nas Igrejas que eu participei lá. Tive a 

oportunidade de ser pianista da Primeira Igreja Batista do Rio de 

Janeiro, e aí também me desenvolvi bastante. Depois, fui pianista de 

outra Igreja, que aí tocava para os cultos, para os corais, então me 

desenvolvi muito (OLIVEIRA, 2014). 

 

Com base nas informações apresentadas e diante das entrevistas realizadas, tanto 

das filhas de Dona Almerinda quanto das outras pessoas, cujas memórias remetem à 

história da música conquistense no geral, e à memória da música cultivada pelos 

membros das igrejas protestantes ─, mormente os batistas da Primeira e da Segunda 

Igrejas Batistas e, mais tarde, da Peniel ─ bem como o envolvimento de outros 

membros protestantes e parentes de Dona Almerinda, foram fundamentais para a 

realização do presente trabalho123. 

Para um maior aprofundamento do mesmo, precisaríamos, ainda, realizar 

entrevistas com músicos indicados nos próprios depoimentos. Músicos como Elomar 

(Gusmão) Figueira de Mello, Virgínia (Gusmão) Figueira Brito, Edilce (Gusmão) 

Figueira, Jair Mendes Matos, Dulcinéia (Gusmão Figueira) de Oliveira Spínola e Maria 

Isabel (Gusmão) Figueira de Oliveira, filha de Dona Almerinda ─ bem como com 

musicistas, amantes da música ou professores de música como Palmira Bittencourt 

Ferraz Laranjeira, Manoelita Correia de Mello, Iracema Santos Gusmão, Altair Gusmão 

Cunha, dentre tantos outros que nos foram indicados nas primeiras entrevistas ─, mas 

dificuldades como o agendamento, viagens, problemas de saúde de algumas dessas 

pessoas, dentre outros motivos, nos impediram de alargar mais a coleta. 

Da mesma forma, algumas entrevistas, tão valiosas como aquelas que citamos no 

corpo do texto, se bem que apreciadas, não foram incorporadas no texto final e /ou  

transcritas em tempo hábil, , como  por exemplo, as de Valdomiro Júnior, filho de Dona 

Almerinda; de Dulciane, sua neta; de Heleusa Figueira, Virgínia Coronago e de Manoel 

Augusto Salles Gusmão Figueira, sobrinhos124. 

                                                 
123

 Vide apêndice D - Dados pessoais dos entrevistados. 
124 Vide apêndice E - Quadro total dos entrevistados. 
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O roteiro das mencionadas entrevistas, nos apêndices B.1 e B.2, e as próprias 

transcrições, evidenciam que, inicialmente, levantamos várias categorias de análise, mas 

reduzimos para as três principais que nortearam o objeto: música, família e religião. 

Entretanto, as demais categorias foram incorporadas como aspectos interessantes a 

serem analisados mais tarde125. 

As primeiras entrevistas realizadas, principalmente com as pessoas de notório 

saber sobre a história e a memória de Vitória da Conquista e da Região Centro-Sul da 

Bahia, nos indicaram algumas escolhas e procedimentos que se justificam. Primeiro, 

sobre a organização da vida material e cultural de Conquista, da sua origem, das 

principais famílias e do advento do protestantismo na região, mormente os de origem 

missionária126. 

Segundo, por exemplo, sobre a ideia, corrente na cidade, de que determinadas 

famílias possuíam dons musicais mais apurados, sendo que os sobrenomes mais citados 

eram Gusmão e Figueira. Tais informações nos direcionaram para investigar a origem 

dessas famílias, sua cultura familiar e a existência desses dons. Nossa investigação 

inicial nos levou a constatar um quantitativo bastante significativo da relação 

sobrenome versus atividade musical, acrescido com informações qualitativas sobre 

relação com a música, relações de gênero, profissionalização, amor à música, música e 

evangelização, música e espiritualidade, protestantismo, etc., como nos sugerem, por 

exemplo, as declarações de Maria Eugênia e Eneida, dentre outras entrevistadas. 

Mas, por motivo do tempo de integralização do mestrado (dois anos), foi 

imperativo que escolhêssemos categorias que pudéssemos analisar no tempo previsto. 

Por conta disso, escolhemos as mesmas categorias ligadas à nossa hipótese inicial e que 

dá título a este trabalho: Meio Século de História e Memória da Música em Vitória da 

Conquista: uma herança religiosa e familiar (1950-2000). 

 Assim, nos ativemos a três categorias principais, como já foi mencionado: 1- 

Família – sobrenome (Gusmão e Figueira), cultura familiar, educação familiar, rede de 

parentesco, descendentes e aderentes (famílias Ferraz, Sales, Mendes, Andrade, por 

exemplo), etc. conforme consta no apêndice L127; 2 - Religião - protestantismo, 

denominação batista, Primeira e Segunda Igrejas Batistas de Vitória da Conquista, 

Igreja Batista Peniel, sem desprezar, entretanto, a mudança de alguns dos membros do 

                                                 
125 Vide apêndices - B.1 Roteiro de entrevista geral e B.2 - Roteiro de entrevista específico. 
126 Vide apêndice C - Quadro de entrevistas. 
127

 Vide apêndice L - Quadro aprendizagem musical família Gusmão/ Figueira. 
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clã em estudo para outras denominações, ou a participação de músicos relacionados a 

esses pioneiros da música em outras igrejas renovadas conforme apêndice E128; 3 – 

Música – focando apenas algumas variáveis, como professores, ensino/aprendizagem, 

tipos de instrumentos (piano, flauta, coral, violão – os mais citados), tempo de estudo, 

grau de formação musical, relação com a música (diletante, profissional, professor, 

tocar na Igreja, etc.), de acordo com os apêndices de F a K129. 

Infelizmente, por razões metodológicas, outras categorias empíricas ficaram de 

fora, como as variações entre música popular e/ou erudita, música religiosa e/ou 

profana, talento, dom musical,  estética, linguagem musical, razões sociais e 

econômicas e acesso à música, espaço da música na igreja católica e nas igrejas 

protestantes, estudo e profissionalização musical para meninos e meninas, dentre outros 

pontos importantes, que gostaríamos de ter desenvolvido. Porém, constam na íntegra da 

coleta, conforme consta nos apêndices ao texto. 

Ao lado da ideia de termos dissertado sobre o meio século de história e memória 

da música em Vitória da Conquista e de considerar que o levantamento dessa memória é 

importante para a nossa vivência cultural, não negamos nem descartamos a ideia de que, 

ao lado desse coletivo de músicos batistas, pertencente a determinadas famílias, 

aconteceram outros tipos de atividades musicais entre outros coletivos de amantes da 

música na Diocese Católica, nos terreiros de Umbanda, nas festividades folclóricas, 

filarmônicas, enterros e em espaços profanos, como os bailes dos clubes sociais da 

cidade, dos carnavais e micaretas e mesmo as músicas mais populares tocadas nos 

cinemas, nas rádios e nos aparelhos de som das residências, conforme relatam Ubirajara 

Brito e Ruy Medeiros. 

Consideramos, ainda, alguns aspectos desse trabalho que precisam ser 

apontados: Primeiro, é que, por escolha metodológica, as entrevistas coletadas nos 

levaram a um coletivo de pessoas que têm uma memória coletiva em comum, já na sua 

sétima e oitava gerações, se tomarmos em conta que Plácido Gusmão foi pai de 

Tertuliano (fundador da Primeira Igreja), que foi pai de Dona Laudicéia Gusmão, que 

                                                 
128

 Vide apêndice E - Quadro total dos entrevistados. 
129

 Vide apêndices: F - Quadro filhos de Dona Almerinda; G - Quadro de ex-alunos de Dona Almerinda 

que se tornaram professores de música e/ou donos de conservatório; H - Quadro de ex-alunos de Vanilda 

que se tornaram professores de música e/ou donos de conservatório; I - Quadro de ex-alunos de Maria 

Eugênia que se tornaram professores de música e/ou donos de conservatório; J - Quadro de ex-alunos de 

Maria Isabel que se tornaram professores de música e/ou donos de conservatório; K - Quadro de ex-

alunos de Dona Nair. 
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foi mãe de Maria Gusmão (Dona Maricota – mãe de Dona Almerinda, casada com 

Virgílio Manoel Figueira, avós de Elomar Figueira, bisavó do maestro João Omar). 

Conforme já mencionamos, Dona Almerinda deixou uma rede de descendentes, 

sendo que ela foi a agregadora, a disseminadora e a pioneira da relação música, família 

e evangelização e suas cinco filhas, sem exceção, seguiram seu exemplo na utilização 

da música na evangelização, além do fato de que o aprendizado com a mãe 

proporcionou a todas uma profissão que permitia tanto o sustento como também a 

propagação da fé evangélica. 

Essas mulheres, por sua vez, educaram seus filhos e filhas nos mesmos moldes, 

sendo que hoje a maior parte dos netos de Dona Almerinda são estudantes ou já 

professoras de música, como é o caso de Dulciane. Educaram também jovens 

protestantes, sobrinhas (Virgínia Coronago), primas e irmãs na fé que também abriram 

escolas de músicas, tocam nas suas igrejas e educam suas filhas no mesmo modelo 

pedagógico. Muitas dessas mulheres mencionadas não são professoras de música, mas 

tocam na Igreja, cantam, regem corais, tocam piano, e compõem músicas de louvor a 

Deus ou cantatas de Natal (como é o caso de Dulcinéia e Edilce). 

Se bem que em número menor, alguns participantes desse clã de músicos 

batistas, do gênero masculino, também se enquadram no mesmo padrão das mulheres: 

Valdomiro Júnior (filho de Dona Almerinda), segundo informações coletadas, é 

excelente intérprete e flautista; Elomar Figueira Mello é cantor, compositor, violonista e 

considerado como um dos grandes músicos nacionais; seu filho, João Omar de Carvalho 

Mello, é maestro, cantor e compositor, também reputado. Manoel Augusto (Gusmão) 

Sales Figueira, é exímio maestro, estudou piano, e cantor; seu irmão, já falecido, Paulo 

Augusto (Gusmão) Sales Figueira, era considerado como um grande pianista, um 

virtuoso. 

Tal escolha por esse coletivo familiar, entretanto, não descarta a existência 

simultânea de outros coletivos familiares ou não, que se agruparam em torno da música, 

construindo uma história e dividindo uma memória coletiva comum. Estes foram os 

casos de Dona Nair Borges, primeira professora de Dona Almerinda, de Heleusa 

Câmara e suas irmãs; este foi o caso das rádios, com suas “rainhas”, “princesas” e 

respectivos “fãs-clubes”; este foi, ainda, o caso da música no espaço urbano da cidade, 

representado pelas bandas militares, filarmônicas, fanfarras e furiosas, ao alcance de 

qualquer conquistense que “espiasse” pela janela. Porém, pela singularidade das 
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categorias mais indicadas nas primeiras entrevistas, o coletivo escolhido foi aquele já 

mencionado. 

Os apêndices ao texto trazem quadros – incompletos, é bem verdade –, mas 

bastante significativos dessa estreita relação entre as categorias música, família e 

religião protestante. Não foi feita uma quantificação por meio de instrumentos 

estatísticos, se bem que, em termos qualitativos, possamos falar que nas famílias 

analisadas a maioria das filhas dos batistas da Primeira e Segunda Igreja Batista, e da 

Igreja Batista Peniel, tiveram educação musical, principalmente estudo de piano. 

Podemos falar também que uma proporção bem menor dos filhos homens também 

estudou música. 

Especificamente, podemos falar que a totalidade da família de Dona Almerinda 

estudou, ensinou e alguns vivem da docência musical, cujo emblema maior é Vanilda. 

Somente uma análise especial (e feita por especialistas) poderia aferir o dom musical 

que esses personagens detêm, pois essa categoria está profundamente imbricada com a 

categoria “cultura familiar” e não poderíamos dizer onde começa uma e onde acaba a 

outra. 
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6 -CONCLUSÃO 

 

Investigamos a história e a memória da música em Vitória da Conquista levando 

em conta materiais empíricos coletados que, somados à luz da teoria, teriam como 

propósito recuperar a história e a memória da Música em Vitória da Conquista de 1950 

a 2000, focando as igrejas batistas conquistenses, especialmente as fundadoras, 

relacionando-as com a formação de musicistas e a instalação de academias e 

conservatórios de música. 

Os depoimentos coletados e a documentação analisada confirmaram a hipótese 

de que as primeiras instituições musicais possibilitaram uma aprendizagem musical, 

sobretudo o ensino de piano, acordeom, órgão e canto coral, com finalidades ligadas à 

fé e à evangelização dos protestantes/batistas. Tais instituições eram – e continuam 

sendo –, nucleadas por determinadas famílias, principalmente a dos descendentes da 

família Gusmão e da família Figueira, conforme atestaram a maioria dos depoimentos. 

Grande parte dessas escolas está atuando, formando músicos que cantam e 

regem os corais das igrejas, tocam piano e órgão nas atividades religiosas e, sobretudo, 

vêem na música um importante e imprescindível instrumento de evangelização. Estas 

instituições possibilitaram a formação musical de um grande número de pessoas, de 

dentro ou de fora da comunidade religiosa, que se realizaram como músicos 

profissionais, diletantes e/ou professores de música. 

A partir desta pesquisa, tomamos conhecimento de que, no período estudado, 

principalmente entre 1950 a 1970, houve algumas escolas de música na cidade, a saber: 

a escola de Dona Nair Borges de Oliveira; a de Dona Almerinda Figueira de Oliveira; a 

escola de Dízia e Aderci, e também o Conservatório Municipal, que foi fundado por 

volta dos anos 1970. Porém, devido ao direcionamento que foi dado à pesquisa, 

priorizamos aqui as escolas de Dona Nair e Dona Almerinda, sobretudo o percurso 

relacionado a Dona Almerinda Figueira de Oliveira e sua família. 

Como já relatado, a escola de Dona Nair estava vinculada ao Instituto de Música 

da Bahia, que posteriormente foi incorporada à Universidade Católica de Salvador - 

UCSAL. Já a professora Almerinda (Gusmão) Figueira Oliveira, iniciou suas atividades 

na década de 50, cujo percurso serviu de incentivo para que sua filha Vanilda desse 

prosseguimento às atividades musicais, realizadas anteriormente por sua família, com a 

fundação do Conservatório de Música de Vitória da Conquista, vinculado ao 
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Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, cujo convênio foi firmado no ano 

de 1973. 

Desse modo, constatamos que, embora as duas professoras tenham sido 

responsáveis pela aprendizagem musical de muitas pessoas, a escola administrada por 

Dona Nair deixou poucos discípulos, ao contrário da escola administrada por Dona 

Almerinda, que permitiu uma imensa cadeia sucessória ─ razão do presente estudo. 

A maioria dos relatos ressaltou a influencia desse vínculo familiar, e também o 

aprendizado realizado nas Igrejas, onde muitos a referenciaram como uma importante 

escola musical, através do exercício e aprendizagem contínua do canto coral, estudos e 

apresentações das escolas dominicais (infância e juventude) e também por conta de toda 

a dinâmica musical realizada na Igreja, experiência essa que muitos entrevistados 

afirmam ter sido de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade 

musical em outros espaços religiosos ou laicos. 

Além disso, outros aspectos foram evidenciados como parte integrante de um 

modelo ou padrão da época onde as atividades musicais e artísticas faziam parte de uma 

aprendizagem direcionada à mulher, como artesanato, costura, atividades culinárias e 

artísticas (pintura, piano e canto) como atributos indispensáveis para um futuro 

casamento. 

Ressaltamos, ainda, que essa aprendizagem musical demonstra acordos que 

foram realizados no interior do grupo, como também condições de possibilidade para 

isso. Era necessário ter condições, tanto financeiras como sociais, para estarem inseridos 

nesse contexto, pois percebemos que mesmo aqueles que não faziam parte de famílias 

mais abastadas, sua trajetória só foi possível por conta de estarem inseridos nesse 

contexto familiar, religioso, educacional ou até mesmo profissional. 

Alguns entrevistados, porém, elencaram que nessa valorização musical da 

cidade, que é tão apregoada por muitos sujeitos, principalmente aqueles relacionados a 

essas famílias que ora evidenciamos, existem outras relações e outros fatores 

determinantes, que precisariam de um amparo e investimento mais amplo, como por 

exemplo, a criação de um curso superior de música, o que possibilitaria uma valorização 

ainda maior desta na cidade, propiciando um efetivo investimento e, sobretudo, 

auxiliaria que mais pessoas desenvolvessem suas aptidões e habilidade musicais, 

ampliando assim o acesso a essa realidade, sem que os mesmos não precisassem se 

deslocar para outros centros. Mesmo diante de tais críticas, ficou evidenciada a 

importância dessas instituições (igrejas, escolas e conservatórios de música) na 
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trajetória musical da cidade, lugares esses responsáveis por uma motivação inicial e por 

um sucessivo despertar para a música. 

Gostaríamos ainda de ressaltar que a trajetória musical apresentada neste 

trabalho, além de formar e ser responsável pela aprendizagem musical de muitos 

sujeitos deu uma importante contribuição no que se refere a aspectos culturais e 

artísticos de Vitória da Conquista, visto que muitos desses sujeitos se tornaram 

professores de música, músicos profissionais, regentes de corais dentro e fora do espaço 

das Igrejas, e também ex-alunos que, posteriormente, fundaram suas próprias escolas de 

música. 

Ao nos aproximarmos dessa aprendizagem musical, percebemos a estreita 

relação entre a religião protestante, a música e a família, mas claro que outras relações 

também poderiam ser evidenciadas. Mormente, priorizamos entrecruzar os dados 

coletados à luz da teoria da memória, que nos fez perceber que o cenário em torno da 

música na cidade, neste período, fazia parte de um todo muito maior e construído de 

forma coletiva, guardada por sujeitos unidos pelo tríplice liame: música, igreja e 

família. 

Sabemos que, por conta do recorte que aqui utilizamos, e também por questões 

de tempo para dar um melhor tratamento a outras categorias relevantes e que se fizeram 

presentes nas entrevistas, muitos aspectos e sujeitos ficaram de fora de nossa análise 

nesse momento, mas que temos o interesse em retomá-los em trabalhos posteriores. 
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- Valdomiro de Oliveira Júnior, sexto filho de Dona Almerinda. Entrevista concedida 

em 12 de outubro de 2014. 

 

Jornais Antigos da Cidade 

 

- Acervo do Arquivo Particular do Professor Ruy Hermann de Araújo Medeiros. 

Pesquisa realizada em maio de 2014. 

- Jornal “A Conquista” (Pioneiro) - (1911); 

- Jornal “A Palavra” – (1917-1920);  

- Jornal “A Notícia”- (1920-1930); 

- Jornal “A semana”- (1923-1928);  
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- Jornal “Avante” – (1931-1933);  

- Jornal “A Luta”- (1936-1937); 

- Jornal “A Batalha”- (1952-1953) e 1965 (edição comemorativa). 

- Jornal “A Notícia” - (09 de Janeiro de 1921. Ano II nº 51). Acervo do Arquivo 

Particular do Professor Ruy Hermann de Araújo Medeiros. Pesquisa realizada em maio 

de 2014. 
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APÊNDICE A- Quadro Cronológico da Música Ocidental 

 

PERÍODO SÉCULO ESTILO PRINCIPAIS REPRESENTANTES FORMAS 

ANTIGUIDADE VII  a.C a V d.C. Música Grega e 

romana 

----- ---- 

 

 

IDADE MÉDIA 

 

IV- XIII d.C 

Canto 

Gregoriano 

Santo Ambrósio; São Gregório.  

Polifonia ----- Música 

Enchiriadis, Organum, discantus. 

Monodia 

trovadoresca 

Trobadours, Minnesanger. Cantigas de Santa Maria de Afonso X, (o 

sábio). 

ALVORES DA 

RENASCENÇA 

XIV Ars Nova 

Pomerium 

Filipe Vitry; Marcheto de Padova; G. de 

Machault; Giovanni de Cascia, Landino. 

Balada; Rondó; Virelai; Moteto, Frottola, 

Missa. 

 

 

RENASCENÇA 

XV Evolução da 

Polifonia 

Dufay; Binchois; Ockegem; Obrecht; Josquin 

des Prés. 

Missa; Moteto; Canção; Caccia, 

Vilancico. 

XVI Apogeu da 

Polifonia 

Palestrina;Ingegneri; Janequin; Goudimel, 

Zarlino; Willaert; Irmãos Gabrieli; Victoria; 

Luca Marenzio. 

Missa; Moteto; Madrigal; Salmos. 

 

 

 

 

 

CLASSICISMO 

 

 

 

 

XVII 

 

 

 

Ópera  Monteverdi; F. Cavalli; A. Scarlatti; Pergolesi; 

Lully; Rameau; Schutz; Purcell. 

 

 Oratório e 

Cantata 

Carissimi; Stradela; Cesti; B. Marcello; Vivaldi.  

Música 

Instrumental 

Frecobaldi. Tocata e Partita 

 

 

Música 

Instrumental 

 

Frecobaldi. Tocata e Partita 

Torelli. Concerto 
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PERÍODO SÉCULO ESTILO PRINCIPAIS REPRESENTANTES FORMAS 

   Corelli Sonata 

Titelouze; Sweelinck; Buxtehude ---- 

 

NEOCLASSICISMO 

 

XVIII 

------ Johan Sebastian Bach; J. F. Haendel; ------ 

Música 

Instrumental 

Boccherini; Stamitz; Escola de Mannheim; J. Haydn. -------- 

Ópera Jommelli; Paisiello; Cimarosa; Gluck; Cherubini; Mozart. ------- 

 

ROMANTISMO 

 

 

 

XIX 

---- Beethoven; Weber; Shubert; Schumann; Mendelssohn; Berlioz; Liszt; 

Chopin; Brahms; 

-------- 

Ópera Rossini; Donizzetti; Bizet; Wagner; Bellini; Verdi; Massenet. ------ 

 

 

ULTRAROMANTISMO 

 

 

XIX 

---- G. Mahler; Max Reger; Fauré; Mussorgski; Rimsky- Korsakov. ------- 

Ópera Leoncavallo; Mascagni;Puccini. ------- 

 

ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

 

XX 

----- Stravinsky Le Sacre du 

Printemps. 

Impressionismo 

Francês  

Debussy; Ravel; Dukas; Florent Schmitt; J. Ibert; Poulenc.  

Expressionismo 

Alemão 

Schonberg; Webern; Alban Berg.  

Escola Rítmica e 

Poliarmônica  

Stravinsky e Bela Bartok.  

 

FONTE: Dados coletados na Enciclopédia Luso - Brasileira de Cultura - 1977. 
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APÊNDICE – B.1- Roteiro de Entrevista- Geral 

 

TEMA: Música em Vitória da Conquista (1950-2000) 

ENTREVISTADORA: Mestranda Priscila Correia de Sousa Carneiro 

ORIENTADORA: Profa. Drª Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiro  

 

DATA E LOCAL: 

NOME DO ENTREVISTADO:    IDADE: 

ENDEREÇO: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

INSTITUIÇÃO ONDE ESTUDOU: 

RELIGIÃO:     

FREQUENTA QUE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA? 

ESTADO CIVIL: 

FILHOS/ NOMES: 

 

QUESTÕES 

 

- Gostaríamos que a (o) Senhor (a) falasse brevemente sobre sua vida escolar 

 

- Qual foi a experiência inicial ou acontecimento, que fez com que a (o) Senhor (a) 

estudasse música? Quanto tempo estudou? Em que ano isso aconteceu? 

 

- Teve mais alguém da sua família esteve envolvido com a música? De que forma foi 

este envolvimento? E os seus filhos, também demonstraram afinidade e/ou 

envolvimento com a música? 

 

- Qual era a relação da música com a igreja? Era somente para adoração ou havia algum 

incentivo para ser musicista ou para se investir na música profissionalmente? 

 

- O que você acha da música? E da ação musical em termos de estética/ espiritualidade? 

 

- Quem foram às pessoas que te influenciaram? 

 

- Qual a importância de se ter instituições dedicadas à música na cidade? 

 

- O (A) Senhor (a), acredita que na cidade de Vitória da Conquista, há uma valorização 

em torno da música? De que forma? 

 

- O (A) Senhor (a), conhece alguém que fundou na cidade alguma escola e/ ou 

instituição de música? 

 

- Em sua opinião o que se precisa para ser um bom músico ou um músico de destaque? 

 

- Além dos conservatórios, a senhora percebe que existem outras instituições que 

contribuam com a formação musical na cidade? 

 

- O (A) Senhor (a) acredita que há um saber que é somente compartilhado entre os 

músicos? 
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- A música é uma arte que se diferencia das demais? Por quê? 

 

- O que a música significa para o Senhor (a)? 

 

- O (A) Senhor (a) acredita que há algo que possa interromper alguém que possua a 

habilidade de tocar um instrumento? 

 

- Muitos musicistas de Vitória da Conquista, vão se especializar nos EUA, por que fazer 

especializações lá e não em outros lugares? 

 

- O (A) Senhor (a) se lembra de algum conservatório que foi criado aqui na cidade? 

 

- Para você qual a importância destes conservatórios para a cidade? 

 

- Sabe falar como era escolhido o repertório tocado nestas escolas de música? 

 

- Aqueles que demonstram aptidão e são da Igreja, há um direcionamento de repertório 

para essa pessoa? 

 

- Pode citar nomes de pessoas ligadas à música e de ex-alunos de D. Almerinda / 

Conservatório para nos indicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

APÊNDICE – B.2- Roteiro de Entrevista- Específico 

(Familiares/ Dona Almerinda/ Conservatório de Vitória da Conquista). 

 

TEMA: Música em Vitória da Conquista (1950-2000) 

ENTREVISTADORA: Priscila Correia de Sousa Carneiro 

ORIENTADORA: Profa. Drª Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiro 

 

DATA E LOCAL: 

NOME DO ENTREVISTADO:    IDADE: 

ENDEREÇO: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

INSTITUIÇÃO ONDE ESTUDOU: 

RELIGIÃO:      

FREQUENTA QUE INSTIUIÇÃO RELIGIOSA? 

ESTADO CIVIL: 

FILHOS/ NOMES: 

 

QUESTÕES 

 

- Gostaríamos que a (o) Senhor (a) falasse brevemente sobre sua vida escolar? 

 

- Qual foi à experiência inicial ou acontecimento, que fez com que a (o) Senhor (a) 

estudasse música? Quanto tempo estudou? Em que ano isso aconteceu? 

 

- Teve mais alguém da sua família esteve envolvido com a música? De que forma foi 

este envolvimento? E os seus filhos, também demonstraram afinidade e/ou 

envolvimento com a música? 

 

- Qual era a relação da música com a igreja? Era somente para adoração ou havia algum 

incentivo para ser musicista ou para se investir na música profissionalmente? 

 

- O que você acha da música? E da ação musical em termos de estética/ espiritualidade? 

 

- Quem foram às pessoas que te influenciaram? 

 

- Qual a importância de se ter instituições dedicadas a música na cidade? 

 

- O (A) Senhor (a), acredita que na cidade de Vitória da Conquista, há uma valorização 

em torno da música? De que forma? 

 

- O (A) Senhor(a), conhece alguém que fundou na cidade alguma escola e/ ou 

instituição de música? 

 

- Em sua opinião o que se precisa para ser um bom músico ou um músico de destaque? 

 

- Além dos conservatórios, o (a) senhor (a) percebe que existem outras instituições que 

contribua com a formação musical na cidade? 

 

- O (A) Senhor (a) acredita que há um saber que é somente compartilhado entre os 

músicos? 
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- A música é uma arte que se diferencia das demais? Por quê? 
 

- O que a música significa para o Senhor (a)? 

 

- O (A) Senhor (a) acredita que há algo que possa interromper alguém que possua a 

habilidade de tocar um instrumento? 

 

- Muitos musicistas de Vitória da Conquista, vão se especializar nos EUA, por que fazer 

especializações lá e não em outros lugares? 

 

- O (A) Senhor (a) se lembra de algum conservatório que foi criado aqui na cidade? 

 

- Para você qual a importância destes conservatórios para a cidade? 

 

- Sabe falar como era escolhido o repertório tocado nestas escolas de música? 

 

- Aqueles que demonstram aptidão e são da Igreja, há um direcionamento de repertório 

para essa pessoa?] 

 

- Pode citar nomes de pessoas ligadas a música e de ex-alunos de D. Almerinda / 

Conservatório Vitória da Conquista para nos indicar? 

 

- Sobre o tempo que passou na escola de música/ conservatório o que você lembra sobre 

ele ou os professores (D. Almerinda/ Vanilda etc.). 

 

- Quando foi à criação do conservatório Vitória da Conquista? Havia outros 

conservatórios na cidade? 

 

- Qual foi à motivação que Dona Almerinda teve para fundar a escola de música? 

 

- Em sua opinião qual a importância do Conservatório de Vitória da Conquista para a 

cidade? 

 

- O que o conservatório significa para você? Houve alguma experiência marcante em 

todos esses anos? 

 

- Sobre o repertório como era escolhido? 

 

-Aqueles que demonstram aptidão e são da Igreja, há um direcionamento de repertório 

para essa pessoa? 

 

- O nome do Conservatório foi sempre esse? Vitória da Conquista? Hoje da sua família 

quem trabalha no conservatório? 

 

- O (A) Senhor (a) se lembra no período da sua formação musical quais eram os 

métodos teóricos que foram utilizados? 

 

- Tenho notado a repetição do sobrenome Figueira- Gusmão- Protestante- Música pode 

falar um pouco sobre essa relação? 
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- Você percebe que nesse grupo passava pela música essa construção de identidade? A 

música fornece identidade para o grupo? Nós somos aquelas moças que tocam piano, 

etc.? 
 

- Esse grupo tinha a percepção do outro? Tinha condições de possibilidade para a 

música que outros não tinham? Por quê? 
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APÊNDICE C- QUADRO DE ENTREVISTAS 

 

QUADRO DE ENTREVISTAS- Nome do entrevistado. Idade no momento da 

entrevista. Local e Data de Nascimento. Relação com a música/ Igreja/ D. 

Almerinda/ Conservatório. Data e local da entrevista. 

1. Ubirajara Brito. Doutor em Física; Pessoa de Notório Saber. Vitória da Conquista- 

BA, 24 de setembro de 2013. 

2. João Omar de Carvalho Mello. 44 anos, Vitória da Conquista- BA. Maestro, 

sobrinho de D. Almerinda Figueira de Oliveira. Ex-aluno do Conservatório de Vitória 

da Conquista. Vitória da Conquista- BA, 01 de outubro de 2013. 

3. Virgínia Figueira de Oliveira Mendes Coronago. 48 anos. Vitória da Conquista- Ba. 

Trabalha com musicalização para a terceira idade na Universidade do Sudoeste da 

Bahia- UESB. Sobrinha e ex-aluna de D. Almerinda e Conservatório de Vitória da 

Conquista - 11 de novembro de 2013. 

4. Marcos Infante. São Paulo. Pastor da 1ª Igreja Batista de Vitória da Conquista, filho 

do Pastor Presidente. Vitória da Conquista- BA. 31 de Janeiro de 2014. 

5. Ana Lucília Infante, 65 anos, São Paulo.  1949. Ministra de Música da 1ª Igreja, 

curso técnico em música; esposa do Pastor Infante- Presidente da 1ª Igreja.  1ª Igreja. 

Vitória da Conquista, 05 de fevereiro de 2014. 

6. Ana Amélia Bittencourt Ferraz Flores, 83 anos. Itambé. Irmã de Tereza Bittencourt 

(ex-aluna de D. Nair Borges de Oliveira) Protestante, Foi membro d 1ª Igreja, 2ª Igreja 

e atualmente está na Igreja Batista Peniel. Aluna no internato do Pastor Valdomiro. 

Vitória da Conquista- BA, 18 de março de 2014. 

7. Miriam Figueira Andrade de Oliveira Neto. 67 anos. Vitória da Conquista. Sobrinha 

de Dona Almerinda, ex-aluna do Conservatório de Vitória da Conquista- BA. Vitória 

da Conquista- BA, 20 de março de 2014. 

8. Vanilda Figueira de Oliveira Freitas. 73 anos. Vitória da Conquista. Filha de Dona 

Almerinda, fundadora do Conservatório de Vitória da Conquista, 50 anos de fundação. 

Vitória da Conquista, 21 de março de 2014. 

9. Ana Neri Cipriano. 49 anos. Vitória da Conquista. Ex-aluna de Vanilda no 

Conservatório de Vitória da Conquista, atua como professora de música nesta 

instituição há 27 anos. Vitória da Conquista- BA, 28 de março de 2014. 

10. Nazira Cury Abuchidid, 69 anos. Vitória da Conquista- BA, ex-aluna de Dona Nair. 

Vitória da Conquista- BA, 31 de março de 2014. 

11. Maria Eugenia Figueira de Oliveira Holoman, 69 anos. Vitória da Conquista- Ba, 

filha de Dona Almerinda Figueira. Ministra de música 2ª Igreja Batista. Vitória da 

Conquista- Ba, 31 de março de 2014. 

12. Manoel Augusto Sales Figueira, 71 anos.  Vitória da Conquista. Sobrinho de Dona 

Almerinda. Regente de Corais. Pastor da Igreja Episcopal. Vitória da Conquista- BA, 

31 de Março de 2014. 

13. Ruy Hermann de Araújo Medeiros. 67 anos; Pessoa de notório saber. Vitória da 

Conquista- Ba, 24 de abril de 2014. 

14. Dulciane Figueira de Oliveira Nascimento, 35 anos (aproximadamente). Ministra 
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de Música da Igreja Batista Peniel. Neta de Dona Almerinda, filha de Maria Isabel 

Figueira Oliveira. Vitória da Conquista- BA, 24 de abril de 2014. 

15. Simone Cathalá Loureiro Santos, 48 anos. Vitória da Conquista- BA. Ex-aluna de 

Dona Almerinda e do Conservatório de Vitória da Conquista com Vanilda e Maria 

Isabel Figueira. Criou o Instituto Cathalá de Música. Foi da 1ª Igreja Batista e 

atualmente está vinculada à Igreja Adventista. Vitória da Conquista- BA, 30 de abril de 

2014. 

16. Cláudia Cavalcante Fonseca, 49 anos. Vitória da Conquista- Ba. Regente do Coral 

da UESB. Estudou piano com Maria Eugênia Figueira de Oliveira, com Dona 

Almerinda, depois, no Conservatório de Vitória da Conquista com Vanilda. Foi da 2ª 

Igreja Batista e atualmente está na Igreja Batista Peniel. Vitória da Conquista- Ba, 01 

de maio de 2014. 

17. Marcos de Sousa Ferreira, 49 anos, Vitória da Conquista- BA. Maestro e Regente 

do Coral do Instituto Federal da Bahia-IFBA. Foi aluno de piano de Sônia, Dízia e 

Adeci Andrade (professoras de música da cidade). Pertenceu por muito tempo à Igreja 

Adventista, onde se despertou para o piano e para a música. Vitória da Conquista- BA, 

11 de maio de 2014. 

18. Tereza Lúcia Bittencourt Ferraz, 67 anos. Itambé. Protestante da II Igreja Batista, e 

atualmente está na Igreja Batista Peniel. Irmã de Ana Amélia Flores Bittencourt Ferraz 

Flores e de Palmira Bittencourt Ferraz Laranjeiras, ambas ex-alunas de Dona Nair. 

Vitória da Conquista, 01 de setembro de 2014. 

19. Eneida Márcia Figueira de Oliveira, 62 anos (aproximadamente), filha de Dona 

Almerinda, fez o curso técnico no Conservatório de Vitória da Conquista-BA, com 

Vanilda. Pertenceu à 2ª Igreja Batista enquanto morou em Conquista. Atualmente está 

na Igreja Batista da Graça em Salvador. Vitória da Conquista, 08 de setembro de 2014. 

20. Valdomiro Oliveira Júnior, 59 anos, nasceu em Jackson Village- Texas (EUA). 

Filho de Dona Almerinda, fez a musicalização inicial com a mãe, e posteriormente 

aprendeu a tocar flauta transversa no Rio de Janeiro com Celso Woltzenlogel. Vitória 

da Conquista- BA, 12 de outubro de 2014. 

21. Heleusa Figueira Câmara, 70 anos. Vitória da Conquista- BA. Pessoa de notório 

saber. Sobrinha de Dona Almerinda, filha de Ubaldino Gusmão Figueira. Vitória da 

Conquista, 22 de outubro de 2014. 

 

* O quadro foi composto seguindo a ordem que foram feitas as entrevistas. 
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APÊNDICE D- Dados Pessoais- Entrevistados 

 

01- ANA AMÉLIA BITTENCOURT FERRAZ FLORES 

-Nascimento: 29/01 /1931 / Natural de Itambé- 83 anos; 

Avô- Ricardo Ferraz (Seu Dondó) 

Avô materno – Pedro Silveira Bittencourt 

Avó materna – Ana Correia de Mello Bittencourt 

Pai- Cassiano Fernandes Ferraz  

Mãe- Honorina Bittencourt Ferraz 

Irmã de Tereza Bittencourt e Palmira Bittencourt- Tocaram piano e foram alunas de D. 

Nair 

Veio para Conquista no ano de 1944 para estudar no Internato de Pastor Valdomiro de 

Oliveira. 

Religião: Protestante (1ª Igreja, 2ª Igreja e atualmente está na Igreja Batista Peniel).  
 

02- MANOEL AUGUSTO SALES FIGUEIRA 

-Nascimento: 30/10/1943- 71 anos / Natural de Vitória da Conquista. 

PAI- Macário Figueira 

MÃE- Jaelita Sales Figueira- (D. Lilita); 

TIA- Genísia Sales de Melo (D. Nini); 

Irmão de Paulo César Sales Figueira - falecido (foi aluno de Dona Nair- tocava piano e 

um pouco de sax, é considerado como um dos maiores pianistas de Vitória da 

Conquista). 

-Foi Regente do Coral da I Igreja Batista – 1962 - 1º Coral do interior da Bahia, seu 

irmão Paulo tocava harmônio; 

Morou em Brasília- fez concurso para matemática, e fez o seminário em 1964. Paralelo 

ao seminário fez jornalismo- concluiu em 1966- Regente do Coral da Igreja Batista 

Memorial; 

Morou pela segunda vez em Brasília- (1976-1980) Participou do Coral da Igreja 

Metodista; Dessa vez não volta para a Igreja Batista; 

-Quando retornou a Conquista em 1980, assumiu o coral da Igreja Peniel por 18 anos; 

-Trabalhou também no coral de adultos na I e II Igrejas Batistas- período- repertório 

erudito; 

-Estudou piano com a Professora Almerinda e um pouco de Acordeon com Vanilda- 

não lembra o período; 

-Atualmente é Pastor da Paróquia da Reconciliação da Igreja Carismática do Brasil, em 

Vitória da Conquista. 

-INFLUÊNCIAS MUSICAIS 

-Maestro Livino de Alcântara – quando esteve em Conquista; 

-Tia, irmã da sua mãe que tocava teclado e harmônio na Igreja; 

-Mãe- tocava bandolim 

Obs.: não lembra o nome da pessoa que ensinou musica para sua mãe e tia; 

 

03- VANILDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS 

-Nascimento: 1941, 73 anos / (1ª filha de Dona Almerinda) / Natural de Vitória da 

Conquista. 

-Iniciou seus estudos musicais com a mãe, Dona Almerinda, desde os sete anos 

-Em 1954, foi para os Estados Unidos, Jacksonville, Texas, (estudou piano e acordeon); 

-Ao retornar dos EUA, em 1957, abriu uma escola de Acordeon- Academia 

Mascarenhas, chegou a ter até 90 alunos; 
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-Foi para o Rio de Janeiro, estudar música- fez a graduação em música. 

-Após o termino da faculdade, retorna a Conquista e funda o Conservatório de Música 

em 1964, chamado Conservatório de Vitória da Conquista. 
 

04- HELEUSA FIGUEIRA CAMÂRA 

-Nascimento: 1944, 70 anos / Natural de Vitória da Conquista. 

-Professora titular do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários- DELL na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Mestra e Doutora Ciências Sociais pela 

PUC-SP. Coordenadora do Proler, Memorialista e escritora. 

-Família de tradição protestante- Batista, neta de Tertuliano Gusmão, que trouxe o 

protestantismo para Conquista e ajudou a implementar a 1ª Igreja Batista da cidade; 

-Criada na 2ª Igreja Batista por conta da vinculação de sua família com esta Igreja; 

-Começou a estudar piano com Dona Nair, mas não gostava muito das aulas por conta 

dos métodos utilizados, reclamou disso para a mãe que a tirou da escola. 

Obs.: Pessoa de notório saber, falou mais da relação da família Figueira e a relação 

Protestantismo/ Música na cidade de Vitória da Conquista. 
 

05- MARIA EUGÊNIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA HOLLOMON* 

*Observação-Quando a entrevista foi realizada em 31/03/2014, Maria Eugênia era 

viúva e tinha o sobrenome Figueira de Oliveira Spínola, mas em 12/12/2014 se casou e 

passou a se chamar Maria Eugênia Figueira de Oliveira Hollomon. 

-Estudou piano desde os seis anos de idade com a mãe, até ir para a Faculdade em 

Salvador; 

-Em 1954, foi para os Estados Unidos, para Jacksonville, Texas, (estudou piano e 

acordeon); 

-Em Salvador fez a licenciatura de música (Iniciação Musical e artística- piano como 

instrumento), pela Universidade Católica de Salvador- UCSAL. Fez também o curso de 

Filosofia pela UFBA- e licenciatura em Biologia, também pela UFBA; 

-Em Salvador congregou na Igreja Batista da Graça, onde desenvolveu trabalho social.  

-Trabalhou na Escola Doméstica Kate White- curso de música- A música como terapia 

com pessoas que haviam passado por traumas;  

-Administrou a música na igreja Batista da Graça, foi Ministra de Música (Regência 

Coral, infantil, juvenil e adulto), e também musicalização infantil nas escolas 

dominicais; 

-Fez parte do CECOM- Centro Comunitário da Igreja Batista da Graça, atuou lá por 

mais de 20 anos. 

-Retorna a Conquista em 2005; 

-Em 2006- realizou um Concerto a quatro mãos com o Maestro Marcos Ferreira; 

-Trabalhou no Juvêncio Terra- com musicalização infantil; 

-Depois de 2002, parou de ensinar em atividades particulares- começa a se vincular a 

atividades sociais; 

-De 2006 a 2008 atuou no Projeto da UESB em comunidades Carentes e no CSU- 

Centro Social Urbano; 

-Atualmente está responsável pelo Ministério de Música da II Igreja. 

Considera que foi influenciada musicalmente pela família, sobretudo pela mãe; 
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06- NAZIRA CURY ABUCHIDID 

-Nascimento: 10 /07/1945- 69 anos / Natural de Vitória da Conquista 

-Começou a estudar piano com mais ou menos uns oito anos- entre as décadas de 50-60. 

-A escola de Dona Nair Borges de Oliveira era vinculada à Escola de Música da Bahia- 

que enviava uma banca de avaliadores para fazer as avaliações finais. 

-Após o retorno de Dona Nair para Salvador e da conclusão do curso técnico de piano, 

abriu uma escola de música com colegas do curso, e começou a ensinar com Palmira 

Bittencourt, Tereza Bittencourt e Manoelita Correia, porém, esta escola teve uma breve 

existência. 

-Cursou no Instituto de Educação Euclides Dantas, mais conhecida como Escola 

Normal o curso pedagógico (antigo magistério). 
 

07- MIRIAM FIGUEIRA ANDRADE OLIVEIRA NETO 

-Nascimento: 1945- 69 anos / Natural de Vitória da Conquista 

Cursou no Instituto de Educação Euclides Dantas, mais conhecida como Escola Normal 

o curso pedagógico (antigo magistério). 

-Nasceu em um ambiente musical e por causa da Igreja também; 

-Começou a estudar entre as décadas de 50-60. Primeiras notas e exercícios musicais 

com sua tia Rosália Figueira Andrade Cury; 

-Fez piano com Dona Almerinda, parou e retornou após o nascimento dos filhos, por 

volta de 1978, e estudou dessa vez com a cunhada e prima, Maria Isabel Figueira, no 

Conservatório de Vitória da Conquista onde concluiu o curso técnico de piano; 

-Congrega na Igreja Batista Peniel, onde toca de vez em quando, mas já atuou no 

departamento de crianças, fez cantatas de natal; 

-Como professora de Artes pelo Estado, atuou como regente do coral do Centro 

Integrado Navarro de Brito; 

-Trabalhou como professora de música na Casa da Cultura, como professora do Estado, 

ficou à disposição do mesmo, na Casa da Cultura- ensina piano e coral; 

-Realizou um trabalho social em uma empresa particular, onde o marido era sócio. 

Formou um grupo de estudos bíblicos- canto coral, das 18h as 19h; 

-Trabalhou também com a terceira idade da Igreja, por uns oito anos- regeu coral- fez 

cantatas; 

-Considera que sofreu influência musical da tia Almerinda e suas primas; Rosália Cury; 

 

08 - TEREZA LÚCIA BITTENCOURT FERRAZ 

-Nascimento: 1946- 67 anos / Natural de Itambé. 

-Estudou no Instituto Juvêncio Terra; Fez o curso pedagógico (antigo magistério) no 

Instituto de Educação Euclides Dantas- IEED, mais conhecida como Escola Normal; 

-Graduada em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB; 

-Foi para Ilhéus e lá cursou Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz- 

UESC; 

-Fez especialização em Sociologia e Psicologia. Pós-Gaduação em Supervisão Escolar- 

UESC; 

-Mestrado em Filosofia e Filosofia da Educação pela Universidade Católica do Rio de 

Janeiro; 

-Docente da UESC por 27 anos na área de educação. Aposentou-se recentemente; 

-Estudou Piano com Dona Nair Oliveira Borges, desde os oito anos. Fez o curso técnico 

em teoria e solfejo, uma vez que a escola estava vinculada pelo Instituto de Música da 

Bahia em Salvador; 

-Concluiu o curso e, após o retorno de Dona Nair para Salvador, abriu uma escola com 

as colegas: Nazira Cury Abuchidid, Manoelita Correia e Palmira Bittencourt (irmã), 
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mas esta teve curta duração; 

-Fez parte da 2ª Igreja Batista por muito tempo, depois passou para a Igreja Peniel. 

Atuou na escola dominical, regeu corais, etc.; 

-Atualmente, novamente morando em Conquista, retornou às atividades religiosas na 

Igreja Batista Peniel, e pretende em breve se integrar ao Coral desta Igreja, coordenado 

por Agenor Miranda. 
 

09- ANA LUCÍLIA INFANTE  

-Nascimento: 1949- 65 anos / Natural de São Paulo. 

-Ministra de Música da 1ª Igreja, esposa do Pastor Infante- Presidente da 1ª Igreja 

Batista de Vitória da Conquista; 

-Mora em Vitória da Conquista há mais de 30 anos; 

-Formada em Teologia pela Faculdade Teológica; 

-Fez curso técnico no Conservatório Friedrich Chopin, vinculado ao Conservatório 

Brasileiro de Música- Rio de Janeiro. Fez piano clássico e também fez violão popular, 

tocou alguns instrumentos como flauta, acordeom. 
 

10- ENEIDA MÁRCIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA 

-Nascimento: 1952- 62 anos / Natural de Vitória da Conquista 

-Filha de Dona Almerinda, começou os estudos musicais com a mãe, concluiu o curso 

técnico em piano em 1964, pelo Conservatório de Vitória da Conquista- BA, com 

Vanilda Figueira de Oliveira Freitas (irmã); 

-Fez o curso de graduação de Piano, em 1969, pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro- UFRJ; 

-Cursou o Mestrado em Física pela UFRJ, no Conservatório Brasileiro de Música; 

-Retornou para Conquista em 1985, e lecionou física na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB;  

-Lá no Rio de Janeiro, trabalhou sempre em Igrejas, tocando nos cultos e 

acompanhando corais; 

-Nesse período em que retornou a Conquista, deu aulas particulares de piano em sua 

residência. Realizava anualmente recitais no Centro de Cultura;  

-Pertenceu a 2ª Igreja Batista enquanto morou em Conquista; 

- Atualmente está na Igreja Batista da Graça em Salvador. 

 

11- VALDOMIRO OLIVEIRA JÚNIOR   

-Nascimento: 13/07/ 1957- 57 anos/ Natural de Jackson Village- Texas. 

-Iniciou seus estudos musicais com a mãe, fez um pouco de piano; 

-Aos 13 anos se mudou para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II, e 

morou neste período com a irmã Eneida Márcia; 

-Já no Rio de Janeiro foi incentivado pela irmã Maria Eugênia Figueira de Oliveira a se 

interessar por um instrumento musical. Ela lhe deu de presente uma flauta transversa 

trazida dos EUA. A partir daí buscou aprender o instrumento e, posteriormente, fez um 

curso livre com o flautista Celso Woltzenlogel; 

-No Rio de Janeiro, também como forma de socializar, se aproximou novamente da 

Igreja Batista e formou com amigos e integrantes um grupo musical- Tipietê e fez várias 

apresentações com esse grupo; 

-Cursou graduação em Engenharia Metalúrgica e Pós-Graduação em Ciências da 

Computação 

-Atualmente o vínculo que possui com a música é como apreciador, de vez em quando 

participa de alguns eventos musicais/ artísticos; 

-Mora em Brumado, deixou a Engenharia e hoje é empresário. 
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12- MARCOS DE SOUSA FERREIRA 

-Nascimento: 27 /07 /1964- 50 anos / Natural de Vitória da Conquista 

-De formação Adventista desde criança, teve o seu despertar para o piano e para a 

música por causa da Igreja Adventista; 

-Estudou piano em Vitória da Conquista com Dízia, Adeci e Eliane (a escola funcionava 

onde é atualmente o Conservatório Municipal de Música), mas antes já tinha iniciado os 

estudos com Sônia; 

-Em 1979 foi para o internato da Igreja Adventista em Pernambuco, onde concluiu o 

curso técnico em piano através do convênio com o Conservatório Brasileiro de Música 

do Rio de Janeiro; 

-Doutorando em Educação Musical na UFBA. Mestre em Educação Musical pelo 

Centro Universitário do Conservatório Brasileiro de Música (1996). Possui Graduação 

em Regência (1991), Licenciatura em Educação Artística - Habilitação em Música 

(1990) e Graduação em Piano (1989) pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio 

de Janeiro; 

-Atualmente é professor de Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia campus Vitória da Conquista. Foi professor de Educação Musical 

do Colégio Pedro II (1995-2005), da Rede Estadual de Ensino no Rio de Janeiro (1994 e 

1995) e professor de piano do Curso de Graduação em Piano do Conservatório 

Brasileiro de Música (1990 a 1999). Tem experiência na área de Arte, com ênfase em 

Educação Musical, Regência Coral e Instrumento – Piano. 

13- CLAUDIA CAVALCANTE FONSECA   

-Nascimento: 18 / 02 /1965- 49 anos / Natural de Vitória da Conquista 

-ENSINO MÉDIO- Cursou no Instituto de Educação Euclides Dantas, mais conhecido 

como Escola Normal o curso pedagógico (antigo magistério). 

- Começou a estudar piano com oito anos de idade com a professora Maria Eugênia 

Figueira de Oliveira Spínola (filha de Dona Almerinda), estudou um ano com Dona 

Almerinda em sua residência e depois foi aluna de Maria Isabel Figueira de Oliveira 

(filha de Dona Almerinda) e Vanilda Figueira de Oliveira Freitas, já no Conservatório 

de Música de Vitória da Conquista, no período de 1973 a 1989; 

-Fez especialização em Magistério Superior pela Facinter/ Paraná/ Curitiba/ Brasil.  

-Graduada em Licenciatura em Musica pela UFBA/Salvador; 

-Em 1998 passou no concurso da UESB para técnico administrativo e atua como 

Regente do Coral da UESB; 

-Protestante, ficou muito tempo na 2ª Igreja Batista, mas atualmente está na Igreja 

Batista Peniel; 

-Atualmente está cursando o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal da Bahia- UFBA. 

 

14- ANA NERI CIPRIANO 

-Nascimento: 13/03/1965- 49 anos / Natural de Vitória da Conquista 

-ENSINO MÉDIO- Cursou no Instituto de Educação Euclides Dantas, mais conhecido 

como Escola Normal, ou seja, o curso pedagógico (antigo magistério). 

-Concluiu o curso técnico em Piano pelo Conservatório de Vitória da Conquista; 

-Atua como professora, há mais de 27 anos, no mesmo conservatório onde estudou; 

-Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 

-Especialização em Alfabetização e Língua Portuguesa-UESB; 

-Especialização em Educação Infantil- Instituto Pró-Saber. 
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15- VIRGÍNIA (Figueira) MENDES OLIVEIRA CORONAGO 

-Nascimento: 16 /10 /1966- 49 anos, Natural de Vitória da Conquista- BA. 

-A primeira professora de piano foi a prima Maria Eugênia Figueira Oliveira (filha de 

Dona Almerinda), depois continuou os estudos no Conservatório de Música de Vitória 

da Conquista, onde foi aluna de outra prima, Maria Isabel Figueira Oliveira (filha de 

Dona Almerinda) e concluiu o curso técnico profissionalizante- certificado pelo 

Conservatório Brasileiro de Música- RJ. Também foi aluna de teoria musical com sua 

tia Dona Almerinda Figueira Oliveira; 

-Doutorado em Ciências Sociais- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2014). 

Mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(2009); Especialista em Musicoterapia. Licenciada em Música pela Universidade 

Católica de Salvador- UCSAL (1987). Analista Universitária pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB. 

 

16- SIMONE CATHALÁ LOUREIRO SANTOS 

-Nascimento: 11 /05 /1966- 48 anos, Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Mãe- Ana Etelvina Sales Catalã Loureiro; 

Pai- João Antonio Cathalá Loureiro- natural de Valença; 

Tio- Idalmir Nildo Sales dos Santos- Vitória da Conquista (primo carnal de Dona 

Almerinda Figueira de Oliveira). 

-Começou a estudar Piano com cinco anos em Itambé, com a professora Julia Villas 

Boas; 

-Foi aluna de teoria musical de Dona Almerinda Figueira e concluiu o curso técnico em 

piano no Conservatório de Música de Vitória da Conquista, onde foi aluna de Maria 

Isabel Figueira Oliveira (filha de Dona Almerinda) e de Vanilda Figueira Oliveira 

Freitas (filha de Dona Almerinda) com quem estudou a maior parte do tempo; 

-Foi Batista por trinta e três anos (1ª Igreja Batista; Igreja Batista Peniel; Igreja Batista 

Centenário) e nesse período, tocou na Igreja e regeu corais. A partir de 14 de julho de 

2013 se batizou na Igreja Adventista.  

-Fundou o Instituto de Música Cathalá em 1999. 

17- JOÃO OMAR DE CARVALHO MELLO 

-Nascimento: 02/10/1969- 45 anos, Natural de Vitória da Conquista- BA. 

-Fez parte da 2ª Igreja Batista e da Igreja Batista Peniel; 

-Sobrinho de Dona Almerinda Figueira, fez aula de teoria musical com Dona 

Almerinda. Estudou no Conservatório de Música Vitória da Conquista, fez um pouco de 

piano, dos sete aos dez anos, ficou aprendendo mais teoria; 

-Estudou no Conservatório Municipal, aluno de violão do professor Dilson; 

-Os estudos voltados para o violão foi buscando e aprendendo de forma autodidata; 

-Fez aula de Violão Clássico com Turíbio Santos no Rio de Janeiro; 

-Graduação em Composição e Regência pela Universidade Federal da Bahia (1994) e 

mestrado em Execução musical pela Universidade Federal da Bahia (2002); 

-Trabalha desde 2006 como Coordenador de Cultura da Prefeitura Municipal da cidade 

de Vitória da Conquista; 

-Membro do corpo diretor da Associação Cultural Fundação Casa dos Carneiros desde 

2007; -Membro do conselho de cultura de Vitória da Conquista. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



169 

 

 

18- DULCIANE FIGUEIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 

-Nascimento: 1975- 35 anos / Natural de Vitória da Conquista 

-Neta de Dona Almerinda Figueira, filha de Maria Isabel Figueira de Oliveira; 

-Começou a estudar no Conservatório de Música de Vitória da Conquista com mais ou 

menos cinco anos e foi aluna da mãe. 

-Concluiu o curso técnico em piano pelo Conservatório. Fez Licenciatura em Música 

pela Universidade Católica de Salvador; 

-Ao retornar de Salvador trabalhou por um tempo no Conservatório de Vitória da 

Conquista; 

-Abriu uma escola de música em sua residência, entre 1990-1995, que deu o nome de 

“Almerinda Figueira” e trabalhava em conjunto com o Conservatório da tia Vanilda; 

-Atualmente toca no Coral da Igreja Batista Peniel, onde é Ministra de Música.  

 

19- MARCOS INFANTE.  

-Natural de São Paulo. 

-Pastor da 1ª Igreja Batista de Vitória da Conquista, filho do Pastor Presidente.  

Obs.: Foi uma entrevista mais voltada para saber informações da 1ª Igreja Batista, não 

temos informações pessoais do referido entrevistado 

 

20- RUY HERMANN DE ARAÚJO MEDEIROS 

Obs.: Pessoa de notório saber, a entrevista esteve voltada para saber o contexto sócio 

histórico de Vitória da Conquista no período de 1950-2000, por isso não temos 

informações pessoais do entrevistado. 

 

21- UBIRAJARA BRITO 

Obs.: Pessoa de notório saber, a entrevista esteve voltada para saber o contexto sócio 

histórico de Vitória da Conquista no período de 1950-2000, por isso não temos 

informações pessoais do entrevistado. 

* As informações apresentadas acima foram retiradas das entrevistas concedidas no 

período de elaboração da pesquisa em questão e também alguns dados que foram 

retirados do Currículo Lattes de alguns entrevistados (Cláudia Cavalcante Fonseca; 

Marcos Souza Ferreira; Virgínia Mendes Oliveira Coronago e João Omar de Carvalho 

Mello). 
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APÊNDICE E- QUADRO TOTAL DOS ENTREVISTADOS 

 

01-Entrevista realizada em: 18/03/2014 

ANA AMÉLIA BITTENCOURT FERRAZ FLORES-Nascimento: 29/01/1931- 83 anos / Natural de Itambé- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Não possui formação 

em Música, com 

incentivo do pai, 

começou a estudar mas 

não deu continuidade 

-As irmãs Tereza e 

Palmira Bittencourt, 

fizeram o curso técnico 

de Piano com Dona Nair, 

nos anos de 1950. 

-Não informou com quem 

estudou. 

-Protestante- 

Evangélica 

-Batizada na I Igreja; 

-Foi para II Igreja, 

para acompanhar 

filha e genro; 

-Posteriormente, 

quando foi fundada a 

Igreja Batista Peniel, 

foi um dos membros 

fundadores, e 

acomponhou a sua 

filha que se 

transferiu para essa 

Igreja, mas o seu 

Genro, continuou na 

II Igreja. 

-Participou como Professora da Escola 

Dominical por mais de dez anos. 

Obs: não deixou claro em qual Igreja. 

 

- Atualmente participa da União 

Feminina da Igreja Peniel e as vezes 

participa dos duetos e apresentações 

do grupo. 
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02-Entrevista realizada em: 31/03/2014 

MANOEL AUGUSTO SALES FIGUEIRA-Nascimento: 30/10/1943- 71 anos /Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa Responsável Religião Igreja Atividades Musicais na 

Igreja 

-Fez aulas de piano e 

Acordeom; 

Escola de Dona Almerinda e 

Academia Mascarenhas (Vanilda); 

 

 

 

 

 

Protestante/ 

Evangelica 

-Igreja Batista- (VCA); 

 

-II Igreja Batista 

(VCA); 

 

-Igreja Batista Sião 

Salvador; 

 

-Igreja Batista 

Memorial 

(Brasília); 

 

-Igreja Batista Neves; 

 

 

-Igreja Batista de 

Copacabana- Rio de 

Janeiro; 

-Igreja Batista de 

Marco- Belem do Pará; 

 

-Seminário 

(Belém do Pará); 

 

-Regente do Coral 

(1952 ou 1962)*; 

- Coral de Adultos; 

 

 

-Regência 

Congregacional; 

 

-Regente Coral; 

 

-Seminarista; 

 

-Pastor/ Regente do 

coral; 

 

-Regente do Coral; 

 

 

- Regente do Coral; 

 

 

-Professor Grego e Novo 

Testamento 

 

-Estudou flauta 

transversa; 

- Seminário de Música- UFBA 

-Regência e Coral 

 

 

- Estudou Canto; 

-Seminário de Teologia e Música 

Sacra/- Rio de Janeiro; 

 

- Rio de Janeiro; 
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- Igreja Presbiteriana 

(Goiânia);  

 

 

-Igreja Metodista 

(Brasília) 

Obs: 2ª vez em Brasília; 

 

-Igreja Batista Peniel 

(VCA); 

 

 

 

-Atualmente- Igreja 

Episcopal- Paróquia da 

Reconciliação da Igreja 

Carismática do Brasil 

-Apenas frequentou; 

 

 

 

-Regente Coral 

 

 

 

-Retorno a Conquista- 

Coral (por volta de 1980) 

Assumiu este coral por 

18 anos; 

 

-Pastor 

03-Entrevista realizada em: 21/03/2014 

VANILDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS-Nascimento: -29/12/1941, 73 anos/ (1ª filha de Dona Almerinda) / Natural de 

Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Iniciou os estudos com 

a mãe; 

 

-Estudou Piano e 

Acordeom – período que 

esteve nos EUA- 

Jackson Village Texas 

-Escola de Música  

(D. Almerinda) 

 

-Escola de Ellen Goldberg; 

 

 

 

Protestante II Igreja 

-Igreja Batista 

Centenário; 

(atualmente). 

-Sem informação; 

-Sem Informação. 
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(1954- 1957); 

-Retornando dos EUA-

esteve a frente da 

Academia Mascarenhas- 

escola de Acordeom 

-Curso de Música no Rio 

de Janeiro; 

-Retornando do Rio, 

após conclusão do curso, 

abre o Conservatório de 

Música.  

 

 

-Academia Mascarenhas 

 

 

 

-Instituição não informada; 

 

-Conservatório de Música 

Vitória da Conquista em 

1964; 

04- Entrevista realizada em: 22 /10/ 2014. 

HELEUSA FIGUEIRA CAMÂRA-Nascimento: 14/05/1944, 70 anos/ Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Começou a estudar 

piano dos 7 aos 8 anos e 

meio- (um ano e meio); 

-Dona Nair Oliveira 

Borges 

-Protestante 

(família de 

tradição 

protestante- 

nesta de 

Tertuliano 

Gusmão)                                                                                                                                            

-II Igreja 

-Igreja Batista; 

-Frequentou algumas 

vezes a Igreja 

Presbiteriana; 

-Para a II Igreja foi 

considerada 

eliminada/ excluída 

da Instituição; 

-Se considera cristã. 

--------- 

--------- 
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05-Entrevista realizada em: 31/03/2014 

MARIA EUGÊNIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA HOLOMAN -Nascimento: 13/05/1945- 69 anos/ Natural de Vitória da 

Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Estudou piano desde os 

seis anos com a mãe, até 

o período que foi fazer a 

faculdade em Salvador . 

-Estudou Piano e 

Acordeom – período que 

esteve nos EUA- 

Jackson Village Texas 

(1954- 1957); 

-Licenciatura em 

Iniciação Musical e 

Artística (piano) 

-Escola de Música  

(D. Almerinda); 

 

 

-Escola de Ellen Goldberg; 

 

 

 

 

- Universidade Católica de 

Salvador- UCSAL 

Protestante- 

evangélica 

-Igreja Batista da 

Graça (SSA); 

 

 

-CECOM/ Igreja 

Batista da Graça- 

SSA; 

 

-II Igreja Batista 

(VCA)- atualmente 

- Responsável pela música;  

 

 

 

- Atuou com a música em projetos 

sociais por mais ou menos 20 anos; 

 

 

-Responsável pelo Ministério de 

Música 

06-Entrevista realizada em: 31/03/2014 

NAZIRA CURY ABUCHIDID-Nascimento: 10 /07/1945- 69 anos / Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Começou a estudar a 

partir dos 8 anos, entre 

as décadas de 50-60 e 

Concluiu o curso técnico 

em Piano em 1964, 

certificada pela Escola 

-Escola de Música de 

Dona Nair. 

Deu continuidade a escola, 

quando Dona Nair foi 

embora, com algumas 

colegas, Tereza, Palmira 

Católica  

 

----- ---- 
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de Música da Bahia . 

 

Bittencourt e Manoelita 

Correia, não prosseguiu 

por muito tempo. 

07-Entrevista realizada em: 20/03/2014 

MIRIAM FIGUEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA NETO-Nascimento: 1945- 69 anos / Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Iniciou seus estudos 

musicais desde pequena- 

entre as décadas de 50-

60; 

 

 

 

-Concluiu o Curso 

Técnico em Piano; 

-Primeiro com uma tia- 

Rosália Cury- primeiras 

notas e exercícios 

musicais; 

-Depois piano e teoria com 

Dona Almerinda; 

 

-Conservatório Vitória da 

Conquista- com Isabel 

Figueira (cunhada) 

Obs: Retornou os estudos 

após ter os seus filhos, por 

volta de 1978-1980. 

 

-Protestante- 

Evangélica 

-Igreja Batista Peniel 

Obs: Não deixou 

claro se 

anteriormente, 

pertenceu a outra 

Igreja. 

-Atuou no Departamento de Crianças e 

com o grupo da terceira idade, desta 

instituição.  
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08-Entrevista realizada em: 01/09/2014 

TEREZA LÚCIA BITTENCOURT FERRAZ -Nascimento: 1946 – 68 anos/ Natural de Itambé- -BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Estudos musicais por  

08 anos- curso livre em 

piano teoria e solfejo); 

-Dois últimos anos do 

curso livre (totalizando 

10 anos de curso); 

-Fundou uma escola de 

Música após retorno de 

D. Nair para Salvador 

com as colegas, que 

funcionou por uns dois 

anos; 

 

-Primeira formação-  

(fundamental); 

-Admissão para o 

ginásio; 

-Fez o curso Pedagógico 

(Magistério); 

-Fez o PREMEN 

(habilitação para 

Técnicas Agrícola); 

-Professora de Técnicas 

Agrícolas; 

-Escola de Dona Nair 

(Início por volta de1956); 

 

-Instituto de Música da 

Bahia (Salvador); 

 

-PalmiraBittencourt; 

Nazira Abuchidid e 

Manoelita Correia; 

 

 

 

 

-Instituto Juvêncio Terra; 

 

-Escola Normal (IEED); 

 

-Escola Normal (IEED); 

 

-Salvador; 

 

 

-Escola Técnica em VCA; 

 

-Protestante -II Igreja Batista 

(inicialmente); 

 

-Atualmente esta se 

organizando para 

voltar para Igreja 

Peniel; 

-Participou da Escola Dominical; 

Cantou e Regeu Corais; 

 

-Pretende voltar para Cantar no Coral 

da Igreja Peniel; 
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-Foi para Ilhéus- 

Graduação em 

Pedagogia (matutino); 

-Supervisão Escolar 

(noturno); 

-Professora História da 

Educação; 

-Mestrado em Filosofia e 

Filosofia da Educação; 

-Pós-graduação em: 

teologia; sociologia, 

dinâmica de grupo, 

política- (acreditamos 

que seja no nível Latu 

Sensu); 

-Implementou cinco 

corais- programas 

sociais; 

-Professora aposentada 

(27 anos de trabalho) 

-UESC; 

 

-UESC; 

 

 

-UESC; 

 

-Universidade Católica do 

Rio de Janeiro; 

-Não informada; 

 

 

 

 

 

-UESC; 

 

 

-UESC. 
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09-Entrevista realizada em: 05/02/2014 

ANA LUCÍLIA INFANTE -Nascimento: 1949- 65 anos / Natural de São Paulo- SP. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa Responsável Religião Igreja Atividades Musicais na 

Igreja 

-Morava em São Paulo 

mas por conta do convite 

para o marido ser pastor 

na 1ª Igreja (Pastor 

Infante), mora em 

Conquista há mais de 30 

anos; 

-Aqui em Conquista fez 

Curso técnico em Piano; 

-Aprendeu também um 

pouco de Flauta, 

acordeom; 

-Formada em Teologia; 

 

 

 

 

 

 

 

-Conservatório Friederich Chopin- 

(aluna de Norma Eliete); 

-Não informou; 

 

 

-Faculdade Teológica. 

 

-Protestante -1ª Igreja Batista 

(esposa do Pastor 

Infante- Presidente da 

1ª Igreja); 

-Ministra de Música; 

Auxilia na Escola 

Dominical; 

 

 

10-Entrevista realizada em: 08/09/2014 

ENEIDA MÁRCIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA -Nascimento: - 1952- 62 anos / Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

Vitória da Conquista 

-Iniciou os estudos de 

música com a mãe; 

 

-Almerinda Figueira de 

Oliveira; 

-Não informou se também 

estudou na Escola Hellen 

-Protestante Vitória da Conquista 

-II Igreja Batista 

 

 

 

-Desde cedo acompanhava os hinos, 

tocava piano; acompanhava os corais; 
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-Foi para os EUA com a 

família Jackson Village 

Texas (1954- 1957); 

 

 

-Fez o curso técnico de 

Piano; 

 

 

 

-O último ano do curso 

Técnico para 

certificação; 

-Fez um Concerto aos 16 

anos; 

Rio de Janeiro 

-Em 1964 vai para o Rio 

de Janeiro 

-Fez Graduação em 

Música (1969- 1973); 

-Paralelo ao curso de 

música fez graduação em 

Física; 

-Mestrado em Física; 

-Professora de Música; 

 

 

-Fez um curso rápido de 

Orgão; 

 

Goldberg; 

-Conservatório de Música 

de Vitória da Conquista 

com a irmã Vanilda 

Figueira de Oliveira 

Freitas; 

-Conservatório Brasileiro 

de Música- RJ; 

 

-Clube Social Conquista 

 

 

-UFRJ; 

 

-UFRJ; 

 

-UFRJ; 

 

 

- UFRJ 

-Universidade Gama Filho 

e UFE- Rio de Janeiro; 

 

 Seminário Teológico do 

Sul do Brasil- RJ; 

 

- Rio de Janeiro; 

 

- Rio de Janeiro; 

 

 

Rio de Janeiro 

-Várias Igrejas 

-1ª Igreja Batista do 

Rio de Janeiro 

 

 

Salvador 

-Igreja Batista da 

Graça; 

-CECOM 

 

 

-Tocou piano nos cultos e corais; 

-Pianista; 

 

 

 

 

-Toca nos corais, mas não é pianista 

oficial; 

-Atua com a música nos projetos 

sociais oferecidos por este centro. 
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-Gravou um LP- “A Arte 

de Eneida”; 

-Participou de um 

Recital ; 

 

 

-Vitória da Conquista- 

1985 

-Professora de Física; 

-Dava aulas particulares; 

 

-Fez vários recitais;  

 

 

 

-Mini recital de música; 

 

Salvador 

-Atualmente oferece 

regularmente recitais e 

também aulas 

particulares de piano; 

 

- Rio de Janeiro; 

 

Escola de Música- sala 

Lourenço Fernandes - RJ; 

 

 

 

 

-UESB; 

-Escola que abriu em sua 

residência; 

-Centro de Cultura 

(parceria com o 

Conservatório de Vitória 

da Conquista); 

-Auditório UESB; 

 

 

-Salvador (residência); 
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11-Entrevista realizada em: 12/10/2014 

 VALDOMIRO OLIVEIRA JÚNIOR-Nascimento: 13/07/1957- 57 anos/ Natural de Jackson Village- Texas- EUA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Iniciou os estudos 

musicais com a mãe 

(harmonia, história da 

música, etc.); 

-Mudou-se para o Rio de 

Janeiro em 1970, para 

estudar, e morou com a 

irmã Eneida; 

-No Rio se aproxima da 

Igreja como forma de 

socialização e forma um 

grupo musical- Tipietê; 

-Apresentação do 

Tipietê; 

-Se aproximou da 

música por sugestão da 

irmã Maria Eugênia que 

o incentivou a buscar 

outro instrumento; 

-Ganha uma flauta 

transversa; 

-Por intermédio da irmã 

fez um curso livre de 

flauta; 

-D. Almerinda Figueira; 

 

 

 

-Colégio Dom Pedro II; 

 

 

 

-Igreja não informada; 

 

 

 

-Concurso de Corais na 

Sala Cecília Meireles- 2º 

lugar; 

 

 

 

 

-Maria Eugênia (trouxe 

dos EUA); 

-Primeiro flautista da 

Orquestra Nacional- Celso 

Woltzenlogel; 

-Inicialmente 

Protestante; 

 

 

 

-Atualmente 

de outra 

denominação 

religiosa; 

 

II Igreja Batista 

(inicialmente); 

Igreja no Rio de 

Janeiro; 

 

-Não informou. 

 

 

-Canta com um grupo- Tipietê em  

corais, Concursos de corais, 

casamentos, etc. 

------ 



182 

 

 

 

-Fez Mestrado em 

Engenharia Metalúrgica; 

-Formou outro grupo 

musical; 

-Esse grupo fez Abertura 

de um show de Elomar; 

-Sai do Rio e vai 

trabalhar em Ipatinga; 

-Em Ipatinga faz aula de 

dança (balé) teatro; 

dança de salão. 

-Manteve contato com 

esse grupo por muito 

tempo;´ 

-Se mudou para 

Brumado; 

-Atualmente o vínculo 

com a música é como 

apreciador; 

-Em Brumado é 

empresário e trabalha 

com refeições coletivas. 

 

 

-Não informou a 

instituição; 

-“Vivos de Teimosos” 

(dois violões e uma flauta) 

- São Paulo; 

 

 

-Usiminas- Ipatinga; 
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12-Entrevista realizada em: 11/05/2014 

MARCOS DE SOUSA FERREIRA-Nascimento: 27 /07 /1964, 50 anos/ Natural de Vitória da Conquista- BA.  

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Fez conservatório, mas 

de uma forma mais livre. 

 

 

 

 

 

 

 

-Concluiu o Curso 

técnico em Pernambuco; 

 

 

 

 

 

-Faculdade de Música 

em Recife; 

 

 

-Graduação em Regência 

(1991); 

-Licenciatura em Educação 

Artística - Habilitação em 

Música (1990); 

-Estudou com Cleire (da 

Igreja Adventista)- 

professora particular- 6 

meses; 

-Aula particular- Com 

Sônia Eloah- 3 anos; 

-Conservatório Dízia, 

Aderci e Eliane- 1 ano; 

 

-O Internato Adventista- 

Pernambuco tinha vínculo 

com o Conservatório 

Brasileiro de Música, 

possibilitando a conclusão 

do curso; 

 

-Graduação em Piano 

(1989) pelo Conservatório 

Brasileiro de Música do 

Rio de Janeiro; 

-Instituição não informada; 

 

-Instituição não informada; 

 

 

Protestante- 

evangélica 

 

 -Atualmente 

está afastado 

da Igreja 

Adventista e 

não informou 

se possui 

vínculo com 

outra 

denominação 

religiosa. 

Adventista - Professor de música nos Internatos 

da Igreja Adventista; 

- Criou o coro jovem no Rio de 

Janeiro (vínculo com a Igreja 

Adventista, mas aberto à comunidade). 
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-Professor no Rio de 

Janeiro; 

- Fez o mestrado; 

 

 

 

 

-Passou no concurso 

para Professor do 

Estado, e posteriormente 

para o Dom Pedro II ; 

 

-Doutorando em 

Educação Musical; 

 

-Conservatório Brasileiro 

de Música; 

-No Rio de Janeiro- tudo 

indica em seu relato, que 

foi pelo Conservatório 

Brasileiro de Música; 

 

-Trabalhou como 

Educador Musical -

Instituição Estadual – / 

Professor do Dom Pedro 

II; 

-Curso de Pós-Graduação 

em Música- UFBA. 

13-Entrevista realizada em: 01/05/2014 

CLAUDIA CAVALCANTE FONSECA-Nascimento:18 / 02 /1965- 49 anos / Natural de Vitória da Conquista- -BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Começou a estudar 

desde os oito anos 

(1973), e concluiu o 

curso técnico em mais ou 

menos nove anos, por 

volta de 1982-1983. 

 

 

-Curso “pós- técnico”- 

por um ano; 

-Aula Particular com 

Maria Eugênia; 

-Aula Particular com Dona 

Almerinda; 

-No Conservatório Vitória 

da Conquista, aluna de 

Isabel e depois de Vanilda 

Figueira; 

-Eneida Figueira; 

 

-Protestante- 

evangélica 

-II Igreja 

 

-Peniel 

 

 

 

 

 

 

-Igreja Episcopal  

-Tocou pouco nesta instituição; 

 

-Na década de 80 foi convidada pelo 

Pastor Manoel Augusto (Regente do 

Coral da Peniel na época) para 

acompanhar o coral; Desde esse 

período toca na Igreja; 

Atualmente canta no Trio Karisma e 

no coral desta instituição; 

-Quando necessário, toca e frequenta 
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-1985-1990- Curso de 

Música; 

-Fundou em 1990 uma 

Escola de Música/ Terra 

das Rosas de 1990- 2000; 

-Em 1998- Concurso 

para UESB- técnico 

Administrativo; 

 

-Concurso Estado- 2001 

Professora de Artes- 

Música 

-Mestranda em Educação 

Musical. 

-UFBA; 

 

-Escola de Música Terra 

das Rosas; 

 

 

-Canto/ Coral 

 

 

-Instituição não infomada; 

 

 

-Pós- Graduação em 

Música-UFBA. 

 também a Igreja Episcopal. 

14-Entrevista realizada em: 28/03/2014 

ANA NERI CIPRIANO-Nascimento: 13/03/1965- 49 anos; Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Estudou inicialmente 

com professoras 

particulares. 

-Teve o contato com a 

música, por influencia de 

uma amiga que estudava 

piano e ela a 

acompanhou e daí 

despertou seu interesse e 

posteriormente por conta 

do Coral da Escola 

-Miriam e Sônia (irmãs) e 

Aline; 

 

-Escola Normal- Coral. 

Vanilda era Regente e 

Dulcinéia tocava. 

 

 

 

 

 

-Católica ---- Não informou 
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Normal. 

-Concluiu o curso 

técnico em Piano; 

 

 

 

-Formação de Nível 

Superior não é em 

música, e sim é 

licenciada e Pedagogia; 

-Começou estudando e 

depois se tornou 

professora do 

Conservatório, há 29 

anos. 

 

-Conservatório Vitória da 

Conquista. Professoras 

Vanilda e Isabel (Teoria 

Musical); 

 

-UESB- BA; 

 

15-Entrevista realizada em: 11/11/2013 

VIRGÍNIA MENDES OLIVEIRA CORONAGO-Nascimento: 16/10/1966- 48 anos; Natural de Vitória da Conquista- -BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Estudou piano e teoria 

musical desde os cinco 

anos; 

 

 

 

 

 

 

 

-Escola de Música (Dona 

Almerinda); 

Estudou com Dona 

Almerinda e Maria 

Eugênia. 

-Estudou também na 

Escola de Música de 

Eliane Matos, antes de ir 

para o Conservatório; 

 

-Inicialmente 

Protestante- 

Evangélica, 

atualmente 

está mais 

afastada deste 

Universo, 

indo apenas 

de vez em 

quando. 

-II Igreja Batista 

(VCA); 

 

 

 

-Igreja Batista da 

Graça em Salvador; 

 

 

 

-Tocou na Igreja o período que esteve 

vinculada a mesma.( dos 8 anos aos 

15-16 anos); 

 

 

-Tocava para crianças nesta 

instituição; 
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-Fez o curso Técnico em 

Piano, harmonia e teoria  

(entre 10 a 12 anos de 

curso). Saiu do 

conservatório com 15 

anos; 

 

 

 

-Licenciada em Música; 

 

-Especialista em 

Musicoterapia.  

-Concurso para Técnico 

para Analista 

Universitário em 1998; 

-Mestrado em Ciências 

Sociais, com o tema: 

Música e tratamento de 

Parkson; 

-Doutora em Ciências 

Sociais 

-Conservatório Vitória da 

Conquista- Professora 

Isabel Figueira e concluiu 

os estudos com Maria 

Eugênia em Salvador para 

fazer as provas de 

certificação do 

Conservatório Brasileiro 

de Música; 

-Universidade Católica de 

Salvador- UCSAL (1987) 

-Instituição não informada; 

 

-UESB (Canto Coral e 

Musicalização para 

Idosos); 

-Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

(2009); 

 

-Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

(2014); 

-Centro 

Comunitário- 

pertencente a esta 

Igreja (CECOM); 

 

-Igreja Batista 

Hispânica (EUA). 

-Dava aula de música de forma 

voluntária neste Centro Comunitário; 

 

 

 

-Ministério de Música (por três anos). 
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16-Entrevista realizada em: 29/04/2014 

SIMONE CATHALÁ LOUREIRO SANTOS-Nascimento: 11/05/1966- 48 anos- Natural de Vitória da Conquista—BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Escolaridade 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Realizou os estudos 

iniciais em Itambé, aos 

cinco anos (1971); 

-Quando mudou para 

Conquista e iniciou os 

estudos no 

conservatório; 

 

 

 

-Foi Monitora aos 12 

anos (1978); 

-Concluiu o curso em 

1985(11 anos de curso, 

mas interrompeu quando 

se casou e concluiu aos 

19 anos). 

-Começou a dar aulas em 

sua residência, logo após 

a conclusão do 

Conservatório, por volta 

dos anos 80; 
-Fundou o Instituto Cathalá 

de música em 1999. 

-Júlia Vilas Boas; 

 

 

-No Conservatório Vitória 

da Conquista- estudou 

com Dona Almerinda 

(teoria); foi aluna de 

Isabel, mas a maior parte 

do tempo em que esteve lá 

estudou com Vanilda; 

-Monitora de Isabel no 

Conservatório. 

-Protestante – 

evangélica  

 

-Igreja Batista 

Peniel; 

-Igreja Batista 

Centenário; 

Obs: foi Batista dos 

12 aos 47 anos; 

 

-Igreja Adventista  

Obs: se batizou ano 

passado-14-07-2013. 

-Regeu o Coral da Igreja Batista que 

congregou (não informou qual foi a 

Igreja); 

 

 

 

 

-Não desenvolve nenhuma atividade 

ainda na Igreja Adventista. 
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17-Entrevista realizada em: 01/10/2013 

JOÃO OMAR DE CARVALHO MELLO- Nascimento: 02/10/1969- 45 anos- Natural de Vitória da Conquista- -BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Iniciou os estudos 

musicais desde pequeno 

(por volta dos sete anos 

de idade até os dez anos- 

Década de 1970); 

 

 

-Começou a estudar 

Violão clássico de forma 

“autodidata”; 

 Estudou Violão com 

Dilson; 

 

-Estudou teoria também 

na Filarmônica; 

-Com 15 anos (1984) fez 

aula de Violão Clássico 

no Rio de Janeiro; 

-Teoria Musical com Dona 

Almerinda – Escola de 

Música e um pouco de 

teoria e piano com Vanilda 

Figueira, no Conservatório 

Vitória da Conquista; 

 

 

 

 

-Conservatório Municipal, 

por volta dos anos 1980; 

 

-Passou também pela 

Filarmônica; 

 -Aula com Turíbio 

Santos- Instituição e 

período, não informados. 

-Inicialmente 

Protestante- 

Evángelico 

Obs: 

Atualmente 

não possui 

mais vínculo 

com esta 

instituição 

- II Igreja Batista; 

-Igreja Batista Peniel 

-Canto Coral-  

-Fez parte do Coro desta Igreja, sob a 

regência de Manoel Augusto Figueira; 
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18-Entrevista realizada em: 24/04/2014 

DULCIANE FIGUEIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO- Nascimento: 1975- 35 anos- Natural de Vitória da Conquista- BA. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Começou estudar desde 

pequena desde os cinco 

anos (1980); 

-Trabalhou com música 

com 13- 14 anos (1988-

1999); 

 

-Curso de Canto e Piano; 

 

 

 

-Concluiu o curso e abriu 

uma escola de música 

em casa- (1990-1995); 

 

 

-Licenciatura em 

Música; 

 

-Passou o concurso do 

Estado para Artes e 

trabalha com música e 

em 2004 foi para APAE. 

-Conservatório Vitória da 

Conquista, com a Mãe- 

Maria Isabel Figueira; 

-Conservatório – com as 

turmas menores, 

musicalização infantil, etc. 

 

-Conservatório Brasileiro 

de Música do Rio de 

Janeiro; 

 

-Escola de Música 

“Almerinda Figueira”- e 

tinha atividades vinculadas 

com o Conservatório 

Vitória da Conquista; 

-Universidade Católica de 

Salvador; 

 

-Faz musicalização, canto 

e coral na APAE, 

atualmente. 

-Protestante- 

evangélica 

-II Igreja Batista (da 

infância até se 

casar). 

 

-Igreja Batista Peniel 

(casou-se e recebeu 

o convite para 

trabalhar com o coral 

nesta Instituição). 

- Canto – coral; Acompanhava o coral; 

 

 

 

-Faz parte do Ministério de Música na 

Igreja Peniel- acompanha o coral desta 

Igreja. 
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19-Entrevista realizada em: 31/01/2014 

MARCOS INFANTE- Natural de São Paulo- SP. 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

-Não possui formação 

em música- Pastor da I 

Igreja, filho do Pastor 

Presidente. 

------- -Protestante -

Evangélica   

-I Igreja Batista -Pastor da  I Igreja (filho do pastor 

Infante- Presidente da I Igreja Batista). 

20- Entrevista realizada em: 25/04/2014 

RUY HERMANN DE ARAÚJO MEDEIROS 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Atuação Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

Obs: Pessoa de notório saber, a entrevista esteve voltada para saber o contexto sócio-histórico de Vitória da Conquista no período de 

1950-2000, por isso não temos informações pessoais do entrevistado. 

21- Entrevista realizada em: 24/09/2013 

UBIRAJARA BRITO 

 

Formação Musical/ 

Tempo Atuação 

Atuação Musical 

Instituição/ Pessoa 

Responsável 

Religião Igreja Atividades Musicais na Igreja 

Obs: Pessoa de notório saber, a entrevista esteve voltada para saber o contexto sócio-histórico de Vitória da Conquista no período de 

1950-2000, por isso não temos informações pessoais do entrevistado. 

 

* As informações apresentadas acima estão por ordem de idade e foram retiradas das entrevistas concedidas no período de elaboração da 

pesquisa em questão e também alguns dados que foram retirados do Currículo Lattes de alguns entrevistados (Cláudia Cavalcante Fonseca; 

Marcos Souza Ferreira; Virgínia Mendes Oliveira Coronago e João Omar de Carvalho Mello). 
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APÊNDICE F-QUADRO FILHOS DE DONA ALMERINDA 

 

Nº Nome Idade Tempo de 

música 

Relação 

Música hoje 

Religião Igreja Atividades musicais 

na igreja 

01 Vanilda Figueira 

de Oliveira 

Freitas. 

73 Estudos iniciais 

+ Graduação em 

música. 

Diretora do 

Conservatório 

Vitória da 

Conquista. 

(docência) 

Protestante II Igreja 

Batista 

-Igreja 

Batista 

Centenário 

-Tocava Piano; 

 

- Provavelmente. 

 

02 Dulcinéia 

Figueira de 

Oliveira Spínola 

Mais de 

69 anos 

Não foi possível 

entrevista-la 

durante a 

realização da 

pesquisa. 

------ Protestante -II Igreja 

Batista 

 

----- 

Compositora- 

cantatas. 

03 Maria Eugênia 

Figueira de 

Oliveira 

Holloman. 

69 anos  Ministra de 

Música da 

Igreja; 

(docência; 

ação social e 

evangelização)

. 

Protestante -Igreja 

Batista da 

Graça 

(SSA); 

-CECOM/ 

Igreja 

Batista da 

Graça- 

SSA; 

 

II Igreja 

Batista 

(VCA)- 

atualmente 

-Responsável pela 

música;  

 

 

-Atuou com a música 

em projetos sociais 

por mais ou menos 20 

anos; 

 

 

-Responsável pelo 

Ministério de Música 
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Nº Nome Idade Tempo de 

música 

Relação 

Música hoje 

Religião Igreja Atividades musicais 

na igreja 

04 Maria Isabel 

Figueira de 

Oliveira 

Mais de 

62.  

Não foi possível 

entrevista-la 

durante a 

realização da 

pesquisa. 

Professora de 

Canto 

Conservatório 

Vitória da 

Conquista. 

Protestante Sem 

informação. 

-Regente do Coral Bel 

Canto; 

- Cantora. 

05 Eneida Márcia 

Figueira de 

Oliveira 

62 anos Estudos iniciais 

(mãe)+ 

Graduação em 

música+ Curso 

de Orgão- 

Seminário de 

Teologia- RJ 

-Toca na 

Igreja; 

-Trabalha no 

CECOM com 

a música em 

projetos 

sociais; 

-Aulas 

particulares e 

recitais de 

música em sua 

residência. 

Protestante II Igreja; 

Igreja 

Batista da 

Graça – 

SSA; 

-Toca mas não é a 

pianista oficial; 

 

06 Valdomiro de 

Oliveira Júnior 

60 Estudos iniciais 

(mãe)+ curso 

livre de flauta 

com o flautista 

da Orquestra 

Sinfônica do Rio 

de Janeiro- 

Celso 

Woltzenlogel. 

-Apreciador e 

participa de 

alguns eventos 

de vez em 

quando. 

Protestante 

(inicialmente) 

-Outra 

denominação 

religiosa (não 

informada). 

-Igreja 

Batista –RJ 

(não 

informada); 

------- 

(artista “nato”) 
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APÊNDICE G- QUADRO DE EX- ALUNOS DE DONA ALMERINDA 

 QUE SE TORNARAM PROFESSORES DE MÚSICA E/OU DONOS DE CONSERVATÓRIO 

 

Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

 

Grau de Estudos 

(Técnico / 

Superior) 

Nível de 

Parentesco 

com Dona 

Almerinda 

Professora 

e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ 

Igreja 

Atividades musicais 

na igreja 

MIRÍAM FIGUEIRA 69 anos 11 anos Curso Técnico Tia (irmã da 

avó) 

Professora de 

Música – Colégio 

Estadual  

Protestante 

Peniel 

-Regeu coral – adulto 

e infantil; Grupo de 

Terceira Idade. 

CLAUDIA 

CAVALCANTE 

FONSECA 

49 anos Mais de 14 anos; Curso Técnico/ 

Licenciatura em 

Música e Cursando 

Mestrado. 

(docência) 

----- Aluna Teoria 

Fundou 

Conservatório 

Terra das Rosas 

Regente Coral 

UESB. 

Protestante 

Peniel 

Episcopal 

-Canta no Trio 

Karisma e no Coral; 

- Quando necessário. 

VIRGÍNIA MENDES 

OLIVEIRA 

CORONAGO 

48 anos Mais de 20 anos Curso Técnico/ 

Licenciatura em 

Música/ Mestrado/ 

Doutorado. 

(Docência e ação 

social) 

Sobrinha Regente - Canto 

Coral UESB 

- Grupo de 

Adultos e Idosos. 

 

-II Igreja 

Batista 

(VCA); 

 

 

-Igreja em 

Salvador; 

 

-CECOM 

pertencente 

a esta Igreja  

 

 

 

-Tocou na Igreja o 

período que esteve 

vinculada a mesma.( 

Dos 8 anos aos 15-16 

anos); 

-Tocava para crianças 

nesta instituição; 

 

-Dava aula de música 

de forma voluntária 

neste Centro 

Comunitário; 
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Igreja 

Batista 

Hispânica 

(EUA) 

-Atualmente 

não possui 

mais 

vincula com 

a Igreja. 

 

- Ministério de 

Música (por três 

anos); 

SIMONE CATHALÁ 

LOUREIRO SANTOS 

48 anos 11 anos Curso Técnico 

(docência) 

---- Professora 

Fundou Instituto 

de Música 

Cathalá 

Igreja 

Batista 

Peniel; 

 

 

-Igreja 

Batista 

Centenário; 

Obs: foi 

Batista dos 

12 aos 47 

anos; 

 

-Igreja 

Adventista  

Obs: se 

batizou ano 

passado- 

14-07-2013. 

-Regeu o Coral da 

Igreja Batista que 

congregou (não 

informou qual foi a 

Igreja); 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Não desenvolve 

nenhuma atividade 

ainda na Igreja 

Adventista. 
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APÊNDICE H-QUADRO DE EX- ALUNOS DE VANILDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS 

QUE SE TORNARAM PROFESSORES DE MÚSICA E/OU DONOS DE CONSERVATÓRIO 

 

Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

Grau de Estudos  

(Técnico / Superior) 

Nível de 

Parentesco 

com Dona 

Almerinda 

Professora 

 e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ 

Igreja 

Atividades musicais 

na igreja 

ENEIDA MÁRCIA 

FIGUEIRA DE 

OLIVEIRA 

62anos Mais de 14 anos; Curso Técnico/ 

Licenciatura em 

Música. 

(Docência) 

Filha Escola na 

residência em 

parceria com o 

Conservatório 

de Vitória da 

Conquista; 

- Atualmente 

ainda dá aulas 

particulares. 

Protestante  II Igreja; 

1ªIgreja Batista e 

outras Igrejas no Rio 

de Janeiro; 

Atualmente Igreja 

Batista da Graça; 

-Na própria residência 

em Salvador.  

CLAUDIA 

CAVALCANTE 

FONSECA 

49 anos Mais de 14 anos; Curso Técnico/ 

Licenciatura em 

Música e Cursando 

Mestrado. 

(docência) 

----- Aluna Teoria 

Fundou 

Conservatório 

Terra das 

Rosas 

Regente Coral 

UESB 

Protestante 

Peniel 

 

Episcopal 

 

- Canta no Trio 

Karisma e no Coral; 

- Quando necessário; 

ANA NERI CIPRIANO 49 anos Mais de 9 anos Curso Técnico --- Professora de 

Música no 

Conservatório 

Vitória da 

Conquista 

Católica  ------ 
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Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

Grau de Estudos   

(Técnico / Superior) 

Nível de 

Parentesco 

com Dona 

Almerinda 

Professora 

 e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ 

Igreja 

Atividades musicais 

na igreja 

SIMONE CATHALÁ 

LOUREIRO SANTOS 

48 anos 11 anos Curso Técnico ---- Professora 

Fundou 

Instituto de 

Música 

Cathalá 

Igreja 

Batista 

Peniel; 

-Igreja 

Batista 

Centenário; 

Obs: foi 

Batista dos 

12 aos 47 

anos; 

 

-Igreja 

Adventista  

Obs: se 

batizou ano 

passado 

14-07-2013. 

-Regeu o Coral da 

Igreja Batista que 

congregou (não 

informou qual foi a 

Igreja); 

 

 

 

 

 

 

-Não desenvolve 

nenhuma atividade 

ainda na Igreja 

Adventista. 

 

 

 

NORMA ELIETE ---- Sem informação Sem informação ------------ Fundou o 

Conservatório 

de Música 

Frederich 

Chopin em 

Vitória da 

Conquista- Ba. 

Igreja 

Peniel 

------ 
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DÍZIA ---- Sem informação Sem informação ------------ ---------- -------- --------- 

 

 

APÊNDICE I-QUADRO DE EX- ALUNOS DE MARIA EUGÊNIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA HOLLOMAN 

QUE SE TORNARAM PROFESSORES DE MÚSICA E/OU DONOS DE CONSERVATÓRIO 

 

Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

 

Grau de Estudos 

(Técnico / Superior) 

Nível de 

Parentesco 

com Maria 

Eugênia 

Professora 

e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ 

Igreja 

Atividades musicais 

na igreja 

CLAUDIA 

CAVALCANTE 

FONSECA 

49 anos Mais de 14 anos; Curso Técnico/ 

Licenciatura em 

Música e Cursando 

Mestrado 

----- Fundou 

Conservatório 

Terra das Rosas; 

Regente Coral 

UESB. 

Protestante 

Peniel 

Episcopal 

-Canta no Trio 

Karisma e no Coral; 

VIRGÍNIA 

MENDES 

OLIVEIRA 

CORONAGO 

48 anos Mais de 18 anos Curso Técnico/ 

Licenciatura em 

Música/ Mestrado/ 

Doutorado 

(Docência e ação 

social). 

Prima Regente - Canto 

Coral UESB 

- Grupo de 

Adultos e 

Idosos. 

 

-II Igreja 

Batista 

(VCA); 

 

 

-Centro 

Comunitário- 

pertencente a 

esta Igreja 

(CECOM ); 

 

-Igreja Batista 

Hispânica 

(EUA); 
-Atualmente 

-Tocou na Igreja o 

período que esteve 

vinculada a mesma 

(dos 8 anos aos 15-16 

anos); 

-Tocava para crianças 

nesta instituição; 

Dava aula de música 

de forma voluntária 

neste Centro 

Comunitário; 

-Ministério de Música 

(por três anos); 
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não possui 

mais vinculo 

com a Igreja. 

 

APÊNDICE J- QUADRO DE EX- ALUNOS DE MARIA ISABEL FIGUEIRA DE OLIVEIRA 

QUE SE TORNARAM PROFESSORES DE MÚSICA E/OU DONOS DE CONSERVATÓRIO 

 

Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

 

Grau de Estudos   

(Técnico / 

Superior) 

Nível de 

Parentesco com 

Maria Isabel 

Professora 

 e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ 

Igreja 

Atividades 

musicais na igreja 

MIRÍAM FIGUEIRA 67 anos 11 anos Curso Técnico Prima e cunhada Professora de 

Música – 

Colégio 

Estadual  

Protestante 

Peniel 

-Regeu coral – 

adulto e infantil; 

Grupo de Terceira 

Idade. 

DULCIANE FIGUEIRA 

DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO 

35 anos Mais de 14 anos Curso Técnico/ 

Superior 

Filha Professora de 

Música na 

APAE 

Protestante 

Peniel 

-Faz parte do 

Ministério de 

Música da Igreja. 
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APÊNDICE K-QUADRO DE EX- ALUNOS DE DONA NAIR BORGES OLIVEIRA 

 

Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

 

Grau de Estudos   

(Técnico / 

Superior) 

Professor (a) 

 e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ Igreja Atividades musicais na Igreja 

ALMERINDA FIGUEIRA 

DE OILVEIRA 

95 anos 

(in memorian) 

Não sabemos 

precisar 

Estudou com 

Francisco 

Vasconcelos um 

pouco de Orgão; 

-Estudou com 

Dona Nair; 

-Estudos musicais 

no Seminário de 

Educadoras 

Cristãs- Recife; 

-Estudos musicais 

em Jacson Village 

Texas- Escola de 

Hellen Gober. 

Fundou uma 

escola de música 

em sua própria 

residência, por 

volta dos anos de 

1950. 

Protestante/ II 

Igreja Batist. 

- Regeu o coral da II Igreja 

Batista por muitos anos; 

MAOELITA CORREIA 

DE MELLO 

------- ------- Curso Técnico Abriu Escola de 

Música por um 

período curto. 

Protestante  

(era católica) 

-------- 

NAZIRA CURY 

ABUCHIDID 

69 anos 11 anos Curso Técnico 
Abriu Escola de Música por um período curto.  

Católica  ------ 

PAULO SALES 

FIGUEIRA 

---- ----- Curso Técnico ---- Protestante ---- 

PALMIRA 

BITTENCOURT 

----- 12 anos Curso Técnico Abriu Escola de 

Música por um 

período curto. 

Protestante  
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Nome Idade Tempo de 

Escolaridade 

Musical 

 

Grau de Estudos   

(Técnico / 

Superior) 

Professor (a) 

 e /ou 

Donos de 

Conservatório 

Religião/ Igreja Atividades musicais na Igreja 

TEREZA 

BITTENCOURT 

   Abriu Escola de 

Música por um 

período curto 

Protestante  

HELEUSA FIGUEIRA 70 anos 1 ano e meio ------ ------- Protestante 

Atualmente se 

considera cristã. 

 

ISRAEL JOSÉ SILVEIRA ---- ----- ------- ------- Católico 

(protestante por 

um tempo muito 

curto). 

- Nenhuma 

Cantor conhecido em Vitória 

da Conquista. 

EDILCE FIGUEIRA ----- 4 anos -------- --------- Protestante  

ADECI ------ ------ Curso Técnico Teve escola com 

Dizía. 

-------  

CÁTIA CAIRO --------- ------ ------- ------ Católica Nenhuma 

ELAINE CAIRO ------------- ------------ ------------ ------------ Católica Nenhuma 

GENI (neta de D. Zaza) ------------- ------------ ------------ ------------ Católica Nenhuma 

RENILDE ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

SÔNIA ARAUJO -------------- ------------- Curso Técnico Dava aula de 

harmonia na própria 

escola de Dona 

Nair, para os alunos 

das turmas 

anteriores a dela.  

Católica ----------- 

ZILCA ------------- ------------ ------------ ------------ Católica Nenhuma 

EDUARDO (filho da 

Professora de Português-

Celina)  

------------- ------------ ------------ ------------ Católico Nenhuma  
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APÊNDICE L- QUADRO APRENDIZAGEM MUSICAL  

FAMÍLIA GUSMÃO /FIGUEIRA 

 

REDE DE PARENTESCO FAMÍLIA GUSMÃO / FIGUEIRA (primeiros troncos) 

 

ARRAIAL DA CONQUISTA- 1812130 

 PLÁCIDO DA SILVA GUSMÃO- MORADOR SÃO PAULO; 

 LOURENÇO DA CRUZ PRATES  – PAI  ISIDORA JOAQUINA DE SANTANA. 

PLÁCIDO DA SILVA GUSMÃO + ISIDORA JOAQUINA DE SANTANA 

16 filhos: Cassiano, José Matias, Firmino, Tertuliano, Maria Vitória, Marcionília, 

Rosária, Joana Bertolínea e Petronília. (outros). 

TERTULIANO DA SILVA GUSMÃO (1831-1919) +ANA MOREIRA DA SILVA 

Filhos: Firmino, Cornélio, José, Justino, Olívia, Laudicéia, Joana, Melânia, Vitória, 

Isidória,, Maria Vitória, Marcionília e Minervina. 

LAUDICÉIA DA SILVA GUSMÃO + PORFÍRIO DE OLIVEIRA FREITAS 

Filhos: Maria Gusmão Freitas, José, João, Justino (outros). 

MARIA GUSMÃO FREITAS (MARICOTA) + VIRGÍLIO MANOEL 

FIGUEIRA131 

 

VIRGÍLIO MANOEL FIGUEIRA132 

Flávio Esmeraldino Figueira 

Maria Augusta (Lia) casou com Gerson Gusmão Sales (ex- prefeito de Vitória da 

Conquista). 

Armando Gusmão Figueira 

Otoniel Gusmão Figueira 

Almerinda Figueira Andrade casou com Acelino Pires de Andrade-  

Filhos: Josué Figueira Andrade, Nalva Figueira Andrade, Mary, Neide, Rosália 

Avós de Miriam Figueira Oliveira Andrade Neto. 

 

                                                 
130 Arraial da Conquista, Bahia, Brasil, ano de 1812. O paulista Plácido da Silva Gusmão chegou nesse 

povoado e pediu a Lourenço da Cruz Prates morador na Choça, para se casar com a sua filha chamada 

Isidora Joaquina de Santana. Informações retiradas do livro Revista Histórica de Conquista, de Aníbal 

Lopes Viana e acrescentadas por Heleusa Figueira Camâra (pessoa de notório saber) entrevistada em: 
131 A partir dessa relação Gusmão/ Figueira que iremos realizar os quadros seguintes. 
132

 Manoel Virgílio foi casado e ficou viúvo e teve os seguintes filhos: Antes de se casar com Almerinda 

Figueira 
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MARIA GUSMÃO FREITAS (MARICOTA) + VIRGÍLIO MANOEL 

FIGUEIRA133 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível134  

Laudicéia Figueira 

Mendes (Nozinha) 

Maestro Francisco 

Vasconcelos 

Órgão- 1ª Igreja 

Batista 

Rudimentos. 

Ubaldino Gusmão 

Figueira 

Maestro Francisco 

Vasconcelos 

Orgão- 1ª Igreja, 

piano, acordeon, 

gaita e cantava. 

Inicial (“tocava de 

ouvido”). 

Eurides Gusmão 

Figueira Mello 

---------- ---------- ---------- 

Almerinda Figueira 

Oliveira 

Maestro Francisco 

Vasconcelos; D. 

Nair; Seminário de 

Teologia (Casa das 

Etecistas) – Recife; 

Escola de Helen 

Goldberg (EUA), e 

com as filhas.  

Orgão 1ª Igreja; 

piano, acordeom, 

regia corais e 

cantava. 

Não sabemos 

informar, mas abriu 

uma escola de 

música na cidade 

provavelmente em 

1957. 

Rosália Gusmão 

Figueira Silveira 

Sem informação Piano e cantava Rudimentos ou 

inicial. 

Jair Gusmão 

Figueira Campos 

---------- ---------- ---------- 

Hilda Gusmão 

Figueira Santos 

---------- ---------- ---------- 

Laura Gusmão 

Figueira Brito 

(tia de Vanilda) 

Conservatório de 

Música Vitória da 

Conquista com 

Vanilda Figueira de 

Oliveira Freitas 

Piano e acordeom Médio. 

Valter Gusmão 

Figueira 

Sem informação Violão e cantava Sem informação 

Virgílio Gusmão 

Figueira Filho 

---------- ---------- ---------- 

Corinto Gusmão 

Figueira 

Sem informação cantava, boêmio, 

“voz de Nat King 

Cole”.135 

Sem Informação 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Informações oferecidas por Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiro; Adenir Bittencourt; Heleusa 

Figueira Camâra e Vanilda Figueira Oliveira Freitas. 
134134

 NÍVEL: Rudimentos; Inicial; Médio; Técnico; Superior. 
135

 Expressão utilizada por Heleusa Figueira Câmara. 
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LAUDICÉIA FIGUEIRA MENDES (NOZA)+ VIVALDO FERRAZ MENDES 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Virgílio Figueira 

Mendes (Vivi) 

Sem informação Violão 

(provavelmente) 

Sem informação 

Maria Lúcia 

Figueira Mendes 

Souza 

Sem informação Noção de piano Rudimentos  

Plácido Figueira 

Mendes (Divo) 

------------- -------------- -------------- 

Evandro Figueira 

Mendes 

------------- -------------- -------------- 

Jair Figueira 

Mendes Matos  

D. Almerinda e 

Vanilda 

Piano Médio 

Vivaldo Mendes 

Figueira Filho 

(Vivaldinho) 

------------- -------------- -------------- 

Nilce Figueira 

Mendes Campos 

Sem informação Piano  Rudimentos 

Neide Figueira 

Mendes Andrade 

Sem informação Piano  Rudimentos 

Virgínia Figueira 

Mendes Musse 

Sem informação Cantava no coro da 

Igreja 

Sem informação 

Zali Figueira 

Mendes 

Sem informação Cantava no coro da 

Igreja 

Sem informação 

 

UBALDINO GUSMÃO FIGUEIRA + MARIA STELA DE MORAES FIGUEIRA 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Heloisa Moraes 

Figueira Revie   

Escola de Dona 

Nair 

Piano e cantava Básico  

Helena Moraes 

Figueira Glass   

Escola de Dona 

Nair 

Piano e cantava Básico  

Heliane Moraes 

Figueira 

Escola de Dona 

Nair 

Piano Inicial 

Heleusa Figueira 

Camâra 

Escola de Dona 

Nair 

Piano Inicial 

Edilce Figueira Escola de D. Nair; 

Almerinda Figueira 

Oliveira; Vanilda e 

Maria Eugênia 

Figueira Oliveira 

Hollomon136 

Piano, acordeom e  Médio ou Técnico 

 

 

                                                 
136 Quando a entrevista foi realizada em 31/03/2014, Maria Eugênia era viúva e tinha o sobrenome 

Figueira de Oliveira Spínola, mas se casou em 12/10/2014 e passou a se chamar Maria Eugênia Figueira 

de Oliveira Hollomon. 
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EURIDES GUSMÃO FIGUEIRA MELLO +  

Família 

 Gusmão/ 

Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Elomar Figueira 

Mello 

Conservatório 

Vitória da Conquista 

(teoria); sem mais 

informações 

complementares. 

Músico; compositor; 

cantor; violão 

Músico  

Edimar Figueira 

Mello (Dimas) 

Escola de Dona Nair Piano e cantava Básico  

Neide Figueira 

Mello 

Escola de Dona 

Almerinda Figueira 

Piano Médio 

 

ALMERINDA FIGUEIRA OLIVEIRA + VALDOMIRO OLIVEIRA  

Família 

 Gusmão/ 

Figueira 

Estudou Arte musical Nível 

Vanilda Figueira 

Oliveira Freitas 

Dona Almerinda 

(mãe); Escola Helen 

Goldberg (EUA); 

Conservatório 

Brasileiro de Música- 

RJ. 

Piano; Regência e 

Canto- Coral; 

Técnico, Superior 

e Diretora do 

Conservatório  de 

Música de Vitória 

da Conquista. 

Dulcinéia Figueira 

Oliveira Spínola 

Dona Almerinda 

(mãe); Escola Helen 

Goldberg (EUA); 

Universidade. 

Piano; Regência e 

Canto- Coral e 

Composição. 

Técnico, Superior 

e Orientadora 

musical. 

Maria Eugênia 

Figueira Figueira 

Oliveira Holoman 

Dona Almerinda 

(mãe); Escola Helen 

Goldberg (EUA); 

Universidade. 

Piano; Regência e 

Canto- Coral; 

Técnico, Superior. 

Maria Isabel 

Figueira Oliveira 

Dona Almerinda 

(mãe); Escola Helen 

Goldberg (EUA); 

Universidade. 

Piano e Canto- 

Coral; 

Técnico, Superior. 

Eneida Márcia 

Figueira Oliveira 

Dona Almerinda 

(mãe); Escola Helen 

Goldberg (EUA); 

Conservatório/Vanilda 

Universidade; 

Seminário de Teologia 

Piano Canto- Coral 

e Orgão. 

Técnico, Superior. 

Valdomiro 

Figueira Oliveira 

Júnior 

Dona Almerinda 

(mãe)/ Celso 

Woltzenlogel 

Piano (inicial) e 

Flauta Transversa 

Curso Livre 

(Flautista da 

Orquestra 

Nacional- Rio de 

Janeiro). 
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ROSÁLIA GUSMÃO FIGUEIRA SILVEIRA + AUTO SILVEIRA 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Anamária Figueira 

Silveira 

D. Almerinda e 

Conservatório/ 

Vanilda. 

Piano Médio 

 

JAIR GUSMÃO FIGUEIRA CAMPOS + GERSON CAMPOS 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Zulma Figueira 

Campos 

Sem Informação Piano Inicial 

Virgílio Figueira 

Campos 

 

Sem Informação Violão Inicial 

Gilson Figueira 

Campos 

Sem Informação Violão Inicial 

Ivanilde Figueira 

Campos (Vane) 

----------- ----------- ----------- 

Gersinho Figueira 

Campos 

----------- ----------- ----------- 

 

HILDA GUSMÃO FIGUEIRA SANTOS + DJALMA SANTOS 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Else Figueira 

Santos 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Médio 

Hamilton Figueira 

Santos 

----------- ----------- ----------- 

Djalma Figueira 

Santos 

----------- ----------- ----------- 

Maria Augusta 

Figueira Santos 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

LAURA GUSMÃO FIGUEIRA BRITO + GREGÓRIO BRITO 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Otoniel Figueira 

Brito 

Sem informação Cantava Serenatas Sem Informação 

Joaquim Virgílio 

Figueira Brito 

(Ninha) 

Sem informação Cantava   Sem Informação 

Flávio Figueira 

Brito 

Dona Almerinda Piano Inicial 

 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Virgínia Figueira 

Brito Fagundes 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

Geraldo Figueira 

Brito 

Dona Almerinda Piano Inicial 

Rosamária Figueira 

Brito 

Dona Almerinda Piano Inicial 

 

SEM INFORMAÇÃO + VIRGÍLIO GUSMÃO FILHO 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Sem Informação Sem Informação Sem Informação Sem Informação 
 

SEM INFORMAÇÃO + CORINTO GUSMÃO FIGUEIRA 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Sem Informação Sem Informação Sem Informação Sem Informação 
 

SEM INFORMAÇÃO + VALTER GUSMÃO FIGUEIRA 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Sem Informação Sem Informação Sem Informação Sem Informação 
 

MARIA + VIVALDO MENDES FIGUEIRA FILHO (Vivi) /NETOS DE NOZA 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Euza Figueira 

Mendes 

Dona Almerinda Piano Inicial 

Plácido Figueira 

Mendes 

-------- -------- -------- 

Vera Maria 

Figueira Mendes 

Dona Almerinda Piano/ Canto Inicial 

Paulo Sérgio 

Figueira Mendes 

-------- -------- -------- 
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MARIA LÚCIA FIGUEIRA MENDES SOUZA + SEM INFORMAÇÃO       

(NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Cristiane Mendes 

Souza 

-------- -------- -------- 

Valéria Mendes 

Souza 

-------- -------- -------- 

Karenina Mendes 

Souza 

-------- -------- -------- 

 

MARIA LÚCIA +PLÁCIDO FIGUEIRA MENDES (DIVO/NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Frederico Cajazeira 

Mendes  

-------- -------- -------- 

Fábio Cajazeira 

Mendes  

-------- -------- -------- 

Felipe Cajazeira 

Mendes  

-------- -------- -------- 

 

ADENY BITTENCOURT SANTOS MENDES +EVANDRO FIGUEIRA 

MENDES (NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Marcos Santos 

Mendes 

-------- -------- -------- 

Mônica Santos 

 Mendes  

Sem Informação Piano Médio 

Marta Santos 

Mendes  

-------- Piano  Médio 

 

JAIR FIGUEIRA MENDES MATOS +ALBERTO MATOS (NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Alberto Mendes 

Matos 

-------- -------- -------- 

Cássia Mendes 

Matos 

Conservatório/ 

Maria Isabel 

Figueira Oliveira 

Piano Médio 

Isabela Mendes 

Matos 

Conservatório/ 

Maria Isabel 

Figueira Oliveira 

Piano Médio 
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ALBA SILVEIRA MENDES + VIVALDO FIGUEIRA MENDES (Vivaldinho) 

(NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ 

Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Vivaldo Silveira 

Mendes (Wado) 

-------- -------- -------- 

Cláúdia Silveira 

Mendes 

-------- -------- -------- 

Esaú Silveira 

Mendes 

Sem informação Tocava (sem 

informação do 

instrumento) 

Sem informação 

 

NILCE FIGUEIRA MENDES CAMPOS + SEM IFORMAÇÃO 

(NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Helder Mendes 

Campos  

-------- -------- -------- 

Lisandra Mendes 

Campos 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Inicial  

Marcelo Mendes 

Campos 

-------- -------- -------- 

 

NEIDE FIGUEIRA MENDES MARINHO DE ANDRADE  

 + 

 JOSÉ MARINHO DE ANDRADE 

  (NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Francisco José 

Mendes de 

Andrade 

-------- -------- -------- 

Claúdio Mendes de 

Andrade 

   

Paulo Mendes de 

Andrade 

-------- -------- -------- 

José Luiz Mendes 

de Andrade 

   

Vicente Mendes de 

Andrade 

   

Maria Luiza 

Mendes de 

Andrade 

Conservatório/  

Maria Isabel 

Piano Médio 
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VIRGÍNIA FIGUEIRA MENDES MUSSI  +JALDO MENDES MUSSI   

(NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Jaldo Mendes 

Mussi 

-------- -------- -------- 

Patrícia Mendes 

Mussi 

Conservatório/ 

Vanilda 

\Piano Médio 

Fernando Mendes 

Mussi 

-------- -------- -------- 

 

ZALI FIGUEIRA MENDES  +?   

(NETOS DE NOZA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Alexandre Mendes 

Oliveira 

-------- -------- -------- 

Virgínia Mendes 

Oliveira Coronago 

D. Almerinda / 

Maria Eugênia/ 

Conservatório/ 

Vanilda e  

Maria Isabel 

Piano Técnico e Superior 

Mestrado e 

Doutorado 

(Ciências Sociais- 

mas pesquisas 

relacionadas à 

música). 

Adriano Mendes 

Oliveira 

Sem informação Violão Médio 

 

VANILDA FIGUEIRA OLIVEIRA FREITAS + JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS   

(NETOS DE ALMERINDA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

André Figueira 

Freitas 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

 

DULCINÉIA FIGUEIRA OLIVEIRA + GERALDO ANTÔNIO FERNANDES 

SPÍNOLA  

(NETOS DE ALMERINDA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Geraldo Spínola 

Filho 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Inicial 

Luciana Spínola 

Resk 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 
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MARIA ISABEL FIGUEIRA OLIVEIRA  + CLAUDIONOR ANDRADE 

OLIVEIRA 

(NETOS DE ALMERINDA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Dulciane Figueira 

Oliveira 

Nascimento 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

Mariane Figueira 

Oliveira 

Nascimento 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

 

ENEIDA MÁRCIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA + HERNANDO FONSECA DE 

OLIVEIRA 

(NETOS DE ALMERINDA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Ernando Oliveira 

Filho 

Sem informação Violão Médio 

Marco Aurélio 

Figueira de 

Oliveira 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

Heloísa Figueira de 

Oliveira 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

 

 

JOVÂNIA ANDRADE OLIVEIRA ALMEIDA + VALDOMIRO OLIVEIRA 

JÚNIOR 

(NETOS DE ALMERINDA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Paula Figueira 

Oliveira 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Médio 

Bárbara Figueira 

Oliveira 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Médio 

 

ROXANA PIERRE MONTENEGRO + ANDRÉ FIGUEIRA FREITAS 

(NETOS DE VANILDA FIGUEIRA OLIVEIRA FREITAS) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Murilo Montenegro 

Figueira Freitas 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante  

Leonardo Pierre 

Montenegro 

Figueira Freitas 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante 

 

 

 



212 

 

 

 (NETOS DE VANILDA FIGUEIRA OLIVEIRA FREITAS) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Geovanna Lima 

Freitas 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Técnico 

 

 

SEM INFORMAÇÃO +  GERALDO SPÍNOLA FILHO 

(NETOS DE DULCINÉIA FIGUEIRA OLIVEIRA SPÍNOLA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Marina Prado 

Spínola 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante  

Laura Prado 

Spínola  

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante 

 

LUCIANA SPÍNOLA RESK +  SEM INFORMAÇÃO 

(NETOS DE DULCINÉIA FIGUEIRA OLIVEIRA SPÍNOLA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Eduardo Spínola 

Resk 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante  

Gabriel Spínola 

Resk  

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante 

 

DULCIANE FIGUEIRA OLIVEIRA NASCIMENTO + JOÃO BATISTA 

NASCIMENTO 

(NETOS DE MARIA ISABEL FIGUEIRA OLIVEIRA) 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Gustavo Oliveira 

Nascimento 

Conservatório de 

Música Vitória da 

Conquista 

Violão Estudante  

Pedro Oliveira 

Nascimento 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante 

João Oliveira 

NAscimento 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante 

 

MARIANE FIGUEIRA DE OLIVEIRA+ JAIR LOPES 

(NETOS DE MARIA ISABEL FIGUEIRA OLIVEIRA) 

Família 

 Gusmão/ 

Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Isaque Figueira 

Lopes 

Conservatório/ 

Vanilda 

Musicalização  Estudante  

Isabela Figueira 

Lopes 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Estudante 
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OUTROS ALUNOS CONSERVATÓRIO 

FAMÍLIA FIGUEIRA / GUSMÃO 

 

Família 

 Gusmão/ Figueira 

Estudou Arte musical Nível  

Suzi Maria Figueira 

Andrade 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Médio 

Giano Figueira 

Brito137 

Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Médio 

Iran Gusmão138 Conservatório/ 

Vanilda 

Piano Inicial 

 

 

 

                                                 
137 Filho de Flávio Figueira Brito- Neto de Laura Gusmão Figueira Brito 
138

 Filho do Pastor Ezequiel- Foi Pastor da Igreja Batista Peniel. Iran Gusmão formado em regência pela 

UFBA, integrante do grupo Banda de Boca. Informações cedidas por Tereza Bittencourt e Heleusa 

Figueira Câmara. 
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APÊNDICE M- RESUMO MATÉRIAS- JORNAL A CONQUISTA 

JORNAL A CONQUISTA (PIONEIRO)- 1911- 1912 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

-Pioneiro da imprensa conquistense, fundado 

em 14 de maio de 1911, impresso em tipografia 

própria (Tipografia Minerva), situada na antiga 

Rua Vicente (hoje Rua Coronel Gugé). 

- Fundado por José de Souza Dantas e Braúlio 

Borges, ambos bacharéis em Direito 

Obs: O Referido Jornal compõe a Coleção de 

Jornais de Aníbal Lopes Viana, onde o mesmo 

redigiu as informações acima em 1979. 

- Em maio de 2014, foram 

analisados, 20 exemplares, 

que datam dos anos de 

1911 e 1912, cujos 

números variam entre: 16 e 

51. 

 

-Philarmônica- “Victoria 

Conquistense”- posse da 

Diretoria; 

-Sociedade Philarmônica 

Aurora; 

-Festas Religiosas, cantos, 

missas, música, fogos e leilão; 

-Artigos Religiosos- “A volta de 

Christo”- F.S.Andrade; 

-Artigo- A música e a 

Philarmônica; 

-Philarmônicas das cidades 

vizinhas: Sociedade Musical 

Primavera- Poções, 

Philarmônica “Santo Antonio” e 

“Lyra União”- Condeúba; 

Philarmônica Infantil- Rio de 

Contas; 

-69º Aniversário da Cidade – 

ainda Vila Imperial da Vitória- 

presença da filarmônica; 

-Visita de Salomão Ginzburg em 

Condeúba; 

-Presença constante das 

Philarmônicas em eleições, 

festas religiosas, comemorações 

cívicas; 

- Matérias sobre o Cinema- 

artigo falando sobre sua 

necessidade e importância. 

-Artigo com matérias religiosas- “A 

volta de Christo- F. S. Andrade- 16 de 

setembro de 1911- nº19; 

-Artigo- A música e a Philarmônica- 

23 de setembro de 1911- nº20; 

-Grêmio Litero Dramático- 30 de 

setembro de 1911- nº21; 

-69º Aniversário da Imperial Vila da 

Victoria- presença da Philarmônica 

“Victoria”- 11 de novembro de 1911; 

-Visita do Missionário Salomão 

Ginzburg- “Ilustrado ministro 

evangélico”, em Condeúba, 

agradecimentos da Igreja pela 

colaboração e esforços da 

comunidade- 18 de novembro de 

1911- nº 28; 

- Theatro- “artista japonês”- 10 de 

fevereiro 1912- nº 40; 

-Nos exemplares do ano de 1912, 

começam a aparecer matérias sobre o 

a necessidade e importância do 

cinema- 21 de abril de 1912- nº48; 
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APÊNDICE N- RESUMO MATÉRIAS- JORNAL A PALAVRA  

JORNAL A PALAVRA (1917-1920) 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

-Jornal “A Palavra”- Jornal Semanário, o 

terceiro que circulou em Conquista.  

Fundadores: Demosthenes Alves da Rocha- 

Diretor; Merceliano Alves Mosinho- Redator;  

Circulou pela primeira vez no dia 23 de junho 

de 1917 e circulou até 1920. 

Obs: Estas informações se encontram na capa 

do caderno da Coleção de Jornais de 

Conquista, Aníbal Lopes Viana. 

- Em maio de 2014, foram 

analisados, 13 

exemplares, que datam 

dos anos de 1917 a 1920, 

cujos números variam 

entre: 13 a 44. 

 

-Eleição Club Lux (nº 13- 07 

de setembro de 1917); 

-Artigos educativos como: 

“Instrução e Riqueza” de 

Reginaldo Casimiro; 

- Cinema em Conquista- (nº27- 

14 de dezembro de 1917); 

- “O natal de Jesus”- presença 

da música- cânticos; 

-Cançoneta- Manoel Fernandes 

de Oliveira; 

-Falecimento Cel. José 

Fernandes de Oliveira Gugé- 

(Maneca Grosso)- presença da 

Philarmônica; 

-Cine Iris- Exibição “Quo 

Vadis”; 

-Dissolução do Grêmio Ruy 

Barbosa; 

-Festa Cívica- Grêmio 

Dramático Castro Alves; 

-Victoria do Grêmio Dramático 

Castro Alves- Theatro em 

Conquista (nº 3- 04 de julho de 

1920). 

 

-Cinema em Conquista- (nº 27- 14 

de Dezembro de 1917); 

-O “O natal de Jesus”- presença da 

música- cânticos (nº 28- 25 de 

Dezembro de 1917); 

-Victoria do Grêmio Dramático 

Castro Alves- Theatro em Conquista 

(nº 3- 04 de julho de 1920). 
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APÊNDICE O- RESUMO MATÉRIAS- JORNAL A NOTÍCIA 

 

 JORNAL A NOTÍCIA (1920- 1930) 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

-  Jornal “A Notícia”- “Circulou nesta cidade 

de 28 de novembro de 1920 a novembro de 

1930, deixando de circular após a Revolução 

de 1930”; 

-Fundado por Alziro Prates- Jornalista, “que 

havia fundado outro jornal que circulou nesta 

cidade de 1916 a 1919, de nome “O 

Conquistense””. 

- Obs: Informações da Coleção de Jornais de 

Conquista, Volume 1 e 2, de Aníbal Lopes 

Viana. 

 

 

- Em maio de 2014, foram 

analisados, 40 

exemplares, que datam 

dos anos de 1920 a 1930, 

cujos números variam 

entre: 34 a 169 (1920- 

1923); 28 a 108 (1925- 

1927); 12 a 30 (1929-

1930) 

 

-Sobre a importância do 

Cinema (1920-nº 35); 

-Programação Cinema Ideal; 

-Artigo sobre Mozart e 

Beethoven (1920- nº42); 

-Grêmio Dramático Castro 

Alves- Chá Dansante (1921- 

nº5); 

-Missa do Galo- referencia aos 

Baptistas; 

- A Festa dos Baptistas; 

-Posse Philarmônica- União 

Recreativa em José Gonçalves; 

-02 de Julho será prestigiado 

pelas associações (Grêmio 

Castro Alves; 

-Festa Cívica- Educandário 

Sertanejo- Canto Hino 

Nacional; 

-Mocidade Baptista; 

-Artigos Diversos: Bibliothecas 

Americanas; O Precursosr do 

Messias; São João da Minha 

Infância; 

-Festa de Nossa Senhora da 

Victoria- Philarmônica Local; 

-Templo Baptista; 

 

- Sobre a importância do Cinema (nº 

35- 27 de agosto de 1920); 

-Artigo sobre Mozart e Beethoven  

( nº42/ 23 de outubro de 1920); 

-Chá Dansante- Grêmio Dramático 

Castro Alves/ Missa do Galo- faz 

referência aos Protestantes- 

Baptistas, como “inimigo”/ A Festa 

dos Baptistas (nº 51- 09 de janeiro 

de 1921); 

-Posse Philarmônica- União 

Recreativa em José Gonçalves (nº 

55/ 05 de fevereiro de 1921); 

-Artigos diversos: Bibliothecas 

Americanas; O precurssor do 

Messias; São João da Minha 

Infância (nº 74- 24 de junho de 

1921); 

-Festa Cívica- Educandário 

Sertanejo- canto do Hino Nacional / 

Mocidade Baptista (nº 69- 21 de 

maio de 1921); 

-Festa de Nossa Senhora da 

Victoria- Philarmonica Local (nº 82- 

20 de agosto de 1921); 

-Templo Baptista- (nº83- 27 de 

agosto de 1921); 
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-Artigo Religião na Escola- 

Euclydes Dantas; 

-Falecimento do Cel. Silencio 

Antônio; 

-Sobre a Philarmônica Local; 

-Philarmônica em 

Encruzilhada; 

-Circo; 

-Sociedade Orpheica- 

Sociedade Musical Aurora 

Andarahyense- Andaraí; 

-Philarmônica de José 

Gonçalves- Festa de Nossa 

Senhora da Conceição; 

-Sport Club / Brazil- Foot Ball 

Club; 

-Artigo sobre a Fé- Coelho 

Neto; 

-Preparativos para a Festa de 

Nossa Senhora da Victoria- A 

Estudiosa philarmonica 

Victoria; 

-Philarmônica Santa Cecília; 

-Festa de Nossa Senhora da 

Victoria; 

-Cinema Ideal- apontado como 

único centro de diversões- 

convidando a população para 

assistirem aos filmes; 

-Datas Cívicas- festejadas pelas 

escolas e presença da 

Philarmonica; 

-Artigo Religião na Escola- 

Euclydes Dantas- (nº 89- 15 de 

outubro de 1921); 

 

-Sobre a Philarmonica Local (nº 90- 

22 de outubro de 1921); 

-Artigo sobre a Fé- Coelho Neto (nº 

122- 10 de junho de 1922); 

-Preparativos para a Festa de N. S. 

da Victoria- A estudiosa 

Philarmonica Victoria ( Ano II- nº 

128/ 22 de julho de 1922); 

-Philarmonica Santa Cecília- Festa 

de N. S. da Victoria  

-Cinema Ideal- apontado como único 

centro de diversões- convidando a 

população para assistirem aos filmes 

(nº 84- 24 de dezembro de 1926); 

-Datas Cívicas- festejadas pelas 

escolas- presença da filarmônica no 

07 de setembro (nº 103/ 18 de agosto 

de 1927); 

-Artigo a Origem da Música/ “ Um 

concerto Magnífico (nº 108/ 22 de 

outubro de 1927); 

-O Carnaval em Conquista / 

Anúncio- Cithara Ideal- prospectos 

musicais (nº 12/ 01 de março de 

1930); 

- Baile oferecido pela Radio Club (nº 

16/ 11 de abril de 1930); 

-Entrevista Sr. Francisco Vieira- 
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-Artigo- A Origem da Música- 

“Um Concerto Magnífico”; 

- O Carnaval em Conquista; 

-Anúncio- Cithara Ideal- 

prospectos musicais; 

-Baile oferecido pela Radio 

Club; 

-Programação Odeon Cinema; 

-Baile Mensal- Radio Club; 

-Entrevista Sr. Francisco 

Vieira- sobre a cidade 

Sertaneza- Vitória da 

Conquista; 

sobre a cidade Sertaneza- Vitória da 

Conquista (nº28/ 02 de agosto de 

1930). 
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APÊNDICE P- RESUMO MATÉRIAS- HORNAL A SEMANA 

 

JORNAL A SEMANA (1923 a 1928) 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

-Jornal “A Semana”- “Circulou pela primeira 

vez no dia 22 de junho de 1923”, cuja 

existência permaneceu até novembro de 1930 

terceiro que circulou em Conquista; 

-Sua redação situava-se na antiga rua do 

Espinheiro, depois Rua Visconde do Rio 

Branco, atual Rua Francisco Santos-Centro; 

-“O primeiro redator de “A Semana”, foi o 

médico Adalberto da Silva Portelada  (...) 

trazido de Salvador por Demosthenes Alves 

da Rocha (fundador do Jornal “A Palavra”); 

-“No seu segundo ano mudou-se para a Praça 

09 de Novembro nº11 e no terceiro ano 

situava-se no antigo Beco da Tesoura, atual 

Alameda Lima Guerra nº35”; 

-“Este semanário sustentou fortes polêmicas 

com o outro jornal local de nome “A Notícia” 

que dava cobertura política a facção 

dominante”; 

 

 

Obs: Informações retiradas da Coleção de 

Jornais de Conquista, Volume 2- redigido por 

Aníbal Lopes Viana, em novembro de 1966. 

-Em maio de 2014, foram 

analisados, 183 

exemplares, que datam 

dos anos de 1923 a 1928, 

com numeração diversa.  

-02 de julho- Philarmonica 

Poções / Baile a Phantasia (nº7- 

03 de Agosto de 1923); 

-Atividades do Grêmio Castro 

Alves- Biblioteca do Grêmio 

(nº 25/ 07 de março de 1924); 

-Escola Marcelino Mendes da 

Igreja Baptista de Conquista 

(nº 25/ 07 de março de 1924); 

-Programação Cinema Ideal; 

-Festa de Santo Antonio – 

Philarmonica União 

Recreativa- José Gonçalves; 

-Philarmonica “Santa Cecília”- 

estréia (nº 10/ 30 de novembro 

de 1925); 

-Protestos a apresentação do 

Grêmio “Madame Frou- Frou” 

(nº 11/ 24 de dezembro de 

1925); 

-Colégio Marcelino Mendes (nº 

17/ 21 de abril de 1926); 

-Participação da Philarmonica 

“Santa Cecília” na sessão do 

Grêmio e no 02 de julho (nº 02/ 

23 de julho de 1926); 

-Circo na cidade; 

 

-Escola Marcelino Mendes da Igreja 

Baptista de Conquista (nº 25/ 07 de 

março de 1924); 

-Philarmonica “Santa Cecília”- 

estréia (nº 10/ 30 de novembro de 

1925); 

-Colégio Marcelino Mendes (nº 17/ 

21 de abril de 1926); 

-Participação da Philarmonica 

“Santa Cecília” na sessão do Grêmio 

e no 02 de julho (nº 02/ 23 de julho 

de 1926); 

-Mi- Careme / Carnaval em 

Conquista- presença da 

Philarmonica (nº 10/ 15 de março de 

1927); 

-Sobre a necessidade de reativar a 

Philarmonica (nº04/ 16 de setembro 

de 1928); 

-Inauguração do Templo Baptista (nº 

05/ 24 de outubro de 1928). 
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-Mi- Careme / Carnaval em 

Conquista- presença da 

Philarmonica (nº 10/ 15 de 

março de 1927); 

-Radio Telefonismo- O Radio 

Clube de Conquista nº  16 de 

julho de 1927); 

-A festa da árvore- 

Philarmonica (nº / 01 de janeiro 

de 1927); 

-Sobre a necessidade de 

reativar a Philarmonica (nº04/ 

16 de setembro de 1928); 

-Inauguração do Templo 

Baptista (nº 05/ 24 de outubro 

de 1928). 
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APENDICE Q- RESUMO MATÉRIAS- JORNAL AVANTE 

 

 JORNAL AVANTE (1931 a 1933) 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

- Jornal “Avante” (Coleção Incompleta): 

“Circulou pela primeira vez, no dia 27 de 

maio de 1931” e “deixou de existir na sinistra 

noite de 3 de novembro de 1933”; 

- “Tinha sua sede em uma casa situada a 

Praça da Piedade, atual Nove de Novembro; 

- “Semanário [...] fundado pelo jornalista 

Bruno Bacelar de Oliveira”; 

- [...] “Naquele tempo de nossa história o seu 

fundador e diretor Bruno Bacelar, defendia a 

posição política (local) do Dr. Régis Pacheco, 

em oposição, ao Interventor Juracy 

Magalhães. A situação política dominante em 

Conquista era chefiada pelo Cel. Deraldo 

Mendes, que tinha por seu defensor outro 

semanário “O combate”, dirigido por 

Laudionor Brasil”; 

-[...] Polêmicas entre os dois jornais foram 

travadas chegando até o excesso de ofensas. 

-Obs: Informações registradas por Aníbal 

Lopes Viana e retiradas da Coleção de Jornais 

de Conquista, de Aníbal Lopes Viana. 

- Em maio de 2014, foram 

analisados, 7 exemplares, 

que datam do anos de 

1931, com numeração de  

3 a 21. 

- Festival Artístico em prol da 

Radio Club; 

- Noite de São João- 

Eratosthenes Menezes (nº 3/ 02 

de julho de 1931); 

- Festas Artísticas por 

particulares em prol da Caphela 

do Sagrado Coração de Jesus; 

- As Vitórias do ensino 

religioso em Conquista, (nº 19/ 

23 de novembro de 1931); 

- Natal e Ano Bom- música por 

Francisco Vasconcelos e Bruno 

Bacelar (nº 21/ 20 de dezembro 

de 1931). 

- Noite de São João- Eratosthenes 

Menezes (nº 3/ 02 de julho de 1931); 

- As Vitórias do ensino religioso em 

Conquista, (nº 19/ 23 de novembro 

de 1931); 

- Natal e Ano Bom- música por 

Francisco Vasconcelos e Bruno 

Bacelar (nº 21/ 20 de dezembro de 

1931). 
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APÊNDICE R- RESUMO MATÉRIAS – JORNAL A LUTA 

 

 JORNAL A LUTA (1936 a 1937) 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

-Jornal “A Luta”, (1936-1937), Coleção de 

Jornais de Conquista- (incompleta), que 

pertenceu ao Padre Palmeira. 

-“Circulou pela primeira vez no dia 30 de 

maio de 1936” [...] e “deixou de circular, 

depois do golpe político de 10 de novembro 

de 1937 que „implantou‟ o Estado Novo”. 

-“Fundado e dirigido por Luiz Gonzaga 

Bastos (Lugoba)”. 

-“A Luta” acompanhava a orientação política 

do Sr. Deraldo Mendes e este, era firme 

correligionário do então governador Juracy 

Magalhães, que renunciou na época”. 

- m maio de 2014, foram 

analisados, 13 

exemplares, que datam  do 

anos de 1936 e 1937, com 

numeração de  1 a 34. 

-Concerto pela Banda de 

música da Polícia Militar (nº 1/ 

30 de maio de 1936); 

-Atividades Grêmio Castro 

Alves; 

- Baile oferecido pelo Grêmio; 

-Considerações religiosas- 

crítica ao Espiritismo (nº 34/ 04 

de abril de 1937); 

-Artigos sobre o Espiritismo- 

Apolonio; 

-Solicitação de uma Escola 

Normal (nº 12/ 22 de agosto de 

1937). 

-Concerto pela Banda de música da 

Polícia Militar (nº 1/ 30 de maio de 

1936); 

-Solicitação de uma Escola Normal 

(nº 12/ 22 de agosto de 1937). 
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APÊNDICE S- RESUMO MATÉRIAS- JORNAL A BATALHA 

 

JORNAL A BATALHA (1952 a 1953/ e 1965) 

DADOS JORNAL ANÁLISE JORNAL CONTEÚDOS DESTAQUES 

-Coleção Completa do Jornal “A Batalha”, 

“circulou pela primeira vez no dia 17 de 

agosto de 1952 e viveu até 25 de junho de 

1953. Quando da realização do IV 

Congresso de Imprensa do Interior 

realizado em Vitória da Conquista em 

1965, em homenagem no dia 02 de julho  e 

no dia 07 de setembro do mesmo ano 

(1965)”. 

-“Fundado e dirigido pelo [...] jornalista 

sertanejo [...] José da Silva Guimarães”. 

-Coleção de Jornais de Conquista de 

Aníbal Lopes Viana.  

-Em maio de 2014, foram 

analisados, 12 

exemplares, que datam do 

anos de (1952- 1953 e 

1965), com numeração de  

2 a 39. 

-Artigo A. Lacerda sobre o dia-

a-dia da cidade, faz referencia a 

música (nº 2/ 24 de Agosto de 

1952); 

-“Está no ar a Rádio Clube 

Conquista” (nº 13/ 9 de 

novembro de 1952); 

-Artigo- “A decadência da 

música- Ciro Teles” (nº24/ 08 

de fevereiro de 1953); 

-Programação do Cine Glória 

(1953); 

-Estadia da Cantora Dalva de 

Oliveira na cidade (nº 39 / 21 

de julho de 1953). 

-Artigo A. Lacerda sobre o dia-a-dia 

da cidade, faz referencia a música (nº 

2/ 24 de Agosto de 1952); 

-Artigo- “A decadência da música- 

Ciro Teles” (nº24/ 08 de fevereiro de 

1953); 

-Estadia da Cantora Dalva de Oliveira 

na cidade (nº 39 / 21 de julho de 1953). 
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APÊNDICE T- PRESENÇA DAS FILARMÔNICAS MUSICAIS  

NOS JORNAIS ANTIGOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA- (1900- 1955) 

 

NOME DO JORNAL / 

ANO 

DATA /Nº JORNAL MATÉRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNAL A 

CONQUISTA139- 

Ano I- 1911 

 -26 de agosto de 1911- nº 

16; 

 

Convite da Posse da diretoria da 

Philarmonica “Victoria 

Conquistense”- realizou-se no dia 

08 de setembro de 1911 às 16h-

p.2; 

-09 de setembro de 1911- 

nº18; 

Solenidade da Posse 

Philarmonica Victoria 

Conquistense- p.2; 

-16 de setembro 1911- nº 19; Sociedade Philarmonica 

“Victoria Conquistense”- festa de 

comemoração de sua fundação. 

Presentes na cerimônia: 

Demostenes Rocha e major 

Deoclides Novaes- representando 

a “Sociedade Aurora”, Dona 

Euthália dos Santos Silva e 

Amália Vieira Mello- Club das 

adeptas “Aurora” (...) “Discurso 

proferido pelo major Reynaldo 

Casimiro- orador oficial da 

sociedade, entre outros 

representantes- Nomes nova 

composição da diretoria”- p.1-2; 

-23 de setembro de 1911- nº 

20; 

-Artigo de Everaldino Silva em 

homenagem A musica e a 

Philarmonica Victoria 

Conquistense: “(...) Ella é, como 

as crianças, os pássaros, as flores, 

e a poesia o encanto dulcíssimo 

das nossas almas que nos enleva 

e enternece (...)”. p.1-2; 

- Sociedade Musical Primavera- 

Poções informando a sua 

associação no dia 7 de setembro 

de 1911; 

30  

-30 de setembro nº21 

-Austricliano Esteves (...), 

proporcionou ao povo 

conquistense, (...) horas de 

verdadeiro prazer- estréa com o 

drama de Horácio Nunes- A 

                                                 
139

 Jornal “pioneiro da imprensa conquistense, fundado em 14 de maio de 1911, impresso em tipografia 

própria (Tipografia Minerva), situada na antiga Rua Vicente (hoje Rua Coronel Gugé). Fundado por José 

de Souza Dantas e Braúlio Borges, ambos bacharéis em Direito. (VIANA, 1979). 
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Esposa Adultera (...) 

terminando o bello festival 

com diversas cançonetas e 

monólogos (...)- Tem 

abrilhantado essas noites (...) as 

Philarmonicas “Victoria” e 

“Aurora”, etc; p.2; 

  

 

 

JORNAL A CONQUISTA- 

Ano I- 1911 

-14 de outubro nº 23 -Consorcios-“O Cel. Manoel 

Fernandes dos Santos Silva  

realizaram- se  os casamentos 

das suas filhas” (...) sendo 

abrilhantados pelas applaudidas 

Philarmonica Aurora e Victoria 

Conquistense”;  

-21 de outubro  nº 24 -Adeus- “Despedida de Braulio 

Borges, faz alusão às 

filarmônicas da cidade” p.1-2; 

-4 de novembro de - nº  26 

 

-“creadas” em Condeúba, duas 

philarmonicas: “Santo Antonio” 

e “Lyra União”- p.3; 

-11 de novembro de 1911- 

nº27 

-69º Aniversario – Imperial Vila 

da Victoria- participação da 

Philarmonica Victoria; 

-12 de novembro de - nº  sem 

identificação 

-Participação da Philarmonica 

Infantil- organizada pelo 

Professor Francisco José de 

Sant‟Anna- Minas do Rio de 

Contas- p.3; 

-25 de novembro - nº 29 -Manifestações Condignas- 

comemoração- presença da 

philarmonica Aurora / Retrato a 

óleo do Cel. José Maximiliano” 

“constituira motivo principal 

dessa manifestação” / “Honra ao 

Mérito”.p.1-2; 

-18 de dezembro - nº 32  

 

-Aparição da Philarmonica 

“Aurora”- Aniversario Dr. 

Henrique Auxencio da Silva,p.2. 

-31 de dezembro - nº 34 

 

-Reunião da “Sociedade 

Aurora”- eleição para cargos 

vagos,p.3; 
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NOME DO JORNAL / 

ANO 

DATA /Nº JORNAL MATÉRIA 

 

 

JORNAL A CONQUISTA- 

ANO II140-1912 

-17 de fevereiro - nº 41 

 

-João Antônio de Menezes e 

Antonia de Mello Menezes (...) 

“agradecem a todos que, durante 

a moléstia de sua filhinha Maria 

de Lourdes, prestaram os seus 

serviços, assim como a 

Philarmônica Victória”. p.3;  

-11 de maio - nº 51 

 

-Convite da Sociedade Aurora- 

Comissão dos festejos do 2 de 

julho de 1912- reunião na 

“Sociedade Aurora”. p.3; 

JORNAL A PALAVRA141 

ANO II- 1918 

 

- 09 de agosto - nº 9 -Falecimento do Cel. José 

Fernandes de Oliveira Gugé- 

Maneca Grosso- presença da 

Philarmonica- p.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNAL A NOTÍCIA142 

ANO II – 1921 

- 05 de fevereiro - nº55 

 

-Posse da Diretoria da 

Philarmonica União Recreativa 

em José Gonçalves. p.1. 

-06 de agosto - nº 79 -A nossa Philarmônica- Mais um 

appêlo que vae sendo atendido- O 

Jornal lembra “a necessidade da 

fundação de uma Philarmônica 

nesta cidade”. p.1 

-20 de agosto de - nº 82 -A Festa de N. S. da Victoria- 

“acordes maviosos da 

phylarmonica local”- Regente 

Francisco de Vasconcelos- p.1- 

2; 

-15 de outubro  -  nº 89 

 

-Festa em Poções- Presença da 

Philarmonica  “Primavera”. p.2; 

-22 de outubro -  nº 90 -A Philarmônica Local: “Um 

apello ao povo e, particularmente 

ao Sr. Vigário da Freguezia” –   a 

fim de que possa  a Conquista  a 

contar com uma Sociedade 

Musical , [...] pedido para que o  

 

                                                 
140 O ano II foi acrescentado a caneta no jornal. 
141

 “Jornal Semanário, o terceiro que circulou em Conquista. Fundadores: Demosthenes Alves da Rocha- 

Diretor; Merceliano Alves Mosinho- Redator; Circulou pela primeira vez no dia 23 de junho de 1917 e 

circulou até 1920”. *Obs: Estas informações se encontram na capa do caderno da Coleção de Jornais de 

Conquista, Aníbal Lopes Viana. 
142

 “Circulou nesta cidade de 28 de novembro de 1920 a novembro de 1930, deixando de circular após a 

Revolução de 1930”; - Fundado por Alziro Prates- Jornalista, “que havia fundado outro jornal que 

circulou nesta cidade de 1916 a 1919, de nome “O Conquistense””. * Obs: Coleção de Jornais de 

Conquista, Volume 1 e 2, de Aníbal Lopes Viana. 
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SR. Vigário dr. Fróta Pessôa, 

ceda os instrumentos da extinta 

filarmônica “Victoria” para a 

filarmônica que está iniciando as 

suas atividades”.p.1 

-26 de novembro - nº95 

 

-Philarmonica em 

Encruzilhada- o Maj. 

Martiniano Rocha negociante e 

proprietário na Villa de 

Encruzilhada (...) “informou-

nos que, brevemente, será 

fundada, ali, uma boa 

philarmonica, cujo instrumental 

já se acha comprado”. p.1; 

-Sociedade Orpheica- “Do sr. 

Secretario da sociedade 

musical “Aurora 

Andarahyense”, da cidade de 

onde tirou o nome, recebemos 

um (...) officio comunicando a 

instalação da referida sociedade 

em 30 de outubro próximo 

findo”. p.2; 

JORNAL A NOTÍCIA 

ANO III  1921 

 

-17 de dezembro - n º98 -Festa de N.S. da Conceição em 

José Gonçalves- presença da 

philarmonica – “ a philarmonica 

local solenizou a festa”. p.?; 

JORNAL A NOTÍCIA 

ANO III - 1922 

-22 de julho – nº128 

 

-Preparativos para a Festa de 

N.S. da Victoria- “A estudiosa 

Philarmonica “Victoria”, desta 

cidade não tem poupado 

esforços, está ensaiando 

ardorosamente: dará , não tem 

dúvida, muito realce a festa”. 

p.1-2; 

JORNAL A NOTÍCIA 

ANO I -1925 

-04 de julho- nº28 

 

-A Festa de S. João / Festa do 

Divino Espírito Santo em Poções: 

“A população de Poções nadou 

em intensa alegria”- Presença da 

Philarmonica “7 de Setembro”, 

p.1-2; 

JORNAL A NOTÍCIA- 

ANO III - 1926 

 

- 24 de dezembro- nº84 -As festas de N. S. da Victoria- 

Presença da Philarmonica “Santa 

Cecília”- (...) “elegantemente  

enfeitada, alojou-se a 

Philarmonica “Santa Cecília” 

cujos acordes, emquanto duraram 

as festas, alegraram sobremodo 

toda a população. p.1; 
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NOME DO JORNAL / 

ANO 

DATA /Nº JORNAL MATÉRIA 

JORNAL A NOTÍCIA 

ANO III - 1927 

 

- 18 de agosto - nº103 -Festa de N. S. da Victoria- 

“Novenário dos Festejos em 

louvor a N.S. da Victoria, a se 

realizarem em 8 de setembro 

próximo”-  Responsabilidade 

da“8ª noite- entre outras 

instituições a (...) Philarmonica 

Santa Cecília. p.1; 

JORNAL A SEMANA143 

ANO I- 1923 

-3 de agosto – nº 7 

 

-O 2 de julho em poções- 

presença da filarmônica.p. 2; 

JORNAL A SEMANA 

ANO III- 1925 

 

-17 de julho – nº 02  

 

-Festa de S. Antônio em José 

Gonçalves- presença 

Philarmônica União Recreativa. 

p. ?; 

-30 de novembro – nº 10 

 

-Philarmônica “Santa Cecília”- 

estréia na noite de 05 de 

novembro de 1925. p. ? 

-24 de dezembro – nº. 11 

 

-Salve Rainha da Victoria- 

Festejos Consagrados a 

Padroeira- presença da 

Philarmônica Santa Cecília- p.1 e 

5; 

JORNAL A SEMANA 

ANO IV- 1926 

-23 de julho – nº 02 

 

-A memorável sessão do dia 16 

no Grêmio Castro Alves- 

presença da Philarmônica Santa 

Cecília. p.?; 

-02 de Julho- presença da 

Philarmônica Santa Cecília- p.?; 

 

JORNAL A SEMANA 

ANO IV- 1927 

-15 de março de 1927-  nº 10 

 

-MI- Careme- O carnaval deixou 

saudades mas, ahi vem a mi- 

careme-p.1 

- EVOHÉ! EVOHÉ-  O carnaval 

em Conquista- p.3 

- Presença da Philarmônica Santa 

Cecília – p.4 e p.5; 

JORNAL A SEMANA 

ANO V- 1927 

- 16 de julho nº- sem 

informação.  

 

-Nota Final- Elogios a estudiosa 

e Symphatica Philarmônica de 

Poções-p.2; 

- 01 de outubro - nº. 05 -A festa da Arvore- “As flores 

vivas festejaram o despontar da 

primavera”- presença da 
Philarmônica- Comemoração com 

missas / canções, etc- p.1 e p.4; 

                                                 
143 -Jornal “A Semana”- “Circulou pela primeira vez no dia 22 de junho de 1923”, cuja existência 

permaneceu até novembro de 1930 terceiro que circulou em Conquista; 
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NOME DO JORNAL / 

ANO 

DATA /Nº JORNAL MATÉRIA 

JORNAL A SEMANA 

ANO VI- 1928 

-16 de setembro - nº. 04 -“Que quer dizer isto?- Onde está 

a Philarmônica Santa Cecília?”- 

p.2. 

JORNAL A LUTA144  

ANO I- 1936 

 

- 30 de maio - nº1 

 

-Concerto pela Banda de Música 

da Polícia Militar. p.4; 

JORNAL A BATALHA145 

ANO I- 1952 

- 24 de agosto de - nº 2 

 

-Artigo de A. Lacerda- 

descrevendo o dia a dia da 

cidade- relato do dia 05 de 

agosto de 1952- faz referencia  

na pg.6, a banda de música: 

“Banda de música, essa ainda 

não deu entrada na cidade . 

Naturalmente vai chegar mais 

tarde, com a comitiva do 

governador. p.1 e 6; 

 

 

 

  

                                                 
144 Jornal “A Luta”, (1936-1937), Coleção de Jornais de Conquista- (incompleta), que pertenceu ao Padre 

Palmeira 
145

 Coleção Completa do Jornal “A Batalha”, “circulou pela primeira vez no dia 17 de agosto de 1952 e 

viveu até 25 de junho de 1953. Quando da realização do IV Congresso de Imprensa do Interior realizado 

em Vitória da Conquista em 1965, em homenagem no dia 02 de julho  e no dia 07 de setembro do mesmo 

ano (1965)”. 
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APÊNDICE U- QUADRO CONOLÓGICO- FILARMÔNICAS VITÓRIA DA CONQUISTA E REGIÃO 

 

NOME ANO/CRIAÇÃO FUNDADOR 

(ES)/ 

DIRIGENTE (S) 

INTEGRANTES DURAÇÃO 

-Grupo de músicos/ 

tocava nos funerais da 

cidade; 

1847 Sem informações Sem informações Sem informações 

-1ªFilarmônica (nome 

não informado); 

Por volta de 1847 Prof. Ernesto Dantas 

(fundador e diretor) 

Prof. Ernesto Dantas; José 

Maximiliano Fernandes de 

Oliveira; Joaquim e Manoel 

Fernandes de Oliveira, João 

Fernandes; os irmãos 

Sebastião, Henrique, João e 

Antônio Farias; Antônio 

Palmeira Paraguaçu, 

Antonio Teófilo de Queiroz, 

João Venceslau dos Santos 

Silva e Manoel Emiliano 

Moreira de Andrade; 

Curta duração 

-2ª Filarmônica (nome 

não informado); 

 Sem precisão de data 

 

* Criação em função 

da desativação da 1ª 

Filarmônica. 

Não informado -José Maximiliano 

Fernandes de Oliveira 

(regente), Sebastião, João e 

Henrique de Farias; Steliano 

Sátiro dos Santos Silva e 

seu irmão Leôncio Santos 

Silva; Glicério José Borba; 

Francisco Piloto da Silva; 

Heron Silva; Manoel Souto;  

Manoel Eufrasio Santos 

Não informado 
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Melo; Joaquim Prates; 

Manoel Ramos; Laurindo 

Souto; Moises Rocha; 

Abílio Braga, Manoel Inácio 

da Silva Leite e Hermes 

Cunha. 

-3ª Filarmônica (nome 

não informado); 

*Seus ensaios 

aconteciam na Fazenda 

Jequitibá, 24 

quilômetros da cidade; 

Sem precisão de data Não mencionado -Ernesto Dantas; Otávio 

Santos; Euclides Gugé;  

Manoel Dantas; Flaviano 

Dantas; Manoel Emiliano 

Moreira de Andrade; 

Tibúrcio Freitas; Joaquim 

Fernandes (Quinquim); 

Manoel Eufrásio dos Santos 

Melo (Neca Correia); 

Laurindo Souto; Manoel 

Souto; João Venceslau 

Santos Silva; Joaquim 

Prates e Enélvio Santos 

Silva; 

Não informado 

-Filarmônica Aurora 

Fraternal; 

1909 Fundadores: Deoclides 

Pereira de Novais; 

Demósthenes Alves da 

Rocha; Alziro Prates e D. 

Eutália dos Santos Silva; 

 

Regentes:Maestros- 

Joaquim Pedro Moreira e 

Francisco Antônio de 

Vasconcelos; 

-Francisco Piloto da Silva; 

Manoel Inácio da Silva Leite; 

Deoclides Novais; Perminio 

França; Manoel José dos 

Santos Silva (Neto); Steliano 

Farias; Manoel Eufrásio dos 

Santos Melo; Ramiro Santos; 

Leôncio Santos; João Farias; 

Otávio Santos; Manoel de 

Andrade Silva e outros; 

Não informado 
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NOME ANO/CRIAÇÃO FUNDADOR (ES)/ 

DIRIGENTE (S) 

INTEGRANTES DURAÇÃO 

-Sociedade Filarmônica 

‗Vitória Conquistense‘; 

08 de setembro de 

1910  

Fundador: tenente Coronel 

Paulino Viana de Oliveira. 

Regentes: Joaquim Pedro, 

Eufrásio Silva, Manoel da 

Cruz e  Vasconcelos; 

Presidente – 1911: Cel. 

Paulino Viana de Oliveira; 

Vice Presidente- Cel. José 

Maximiliano Fernandes de 

Oliveira;- 2º Vice- 

Presidente- Cel. Manoel 

Antônio de Brito 

Presidente-; 1º Secretário- 

Major Glicério José de 

Borba; 2º Secretário- Cel. 

João Pereira da Silva; 

Tesoureiro- Cel. Rodrigo 

dos Santos Silva; Orador- 

Major Reinaldo Casemiro; 

Conselho Fiscal- Cel. 

Francisco da Silva Costa, 

Major Francisco Piloto da 

Silva e Tem- Cel. Francisco 

Soares de Andrade 

1910-1916 

-‗Filarmônica União 

Recreativa‘- José 

Gonçalves (Guigó) 

* Eleição da diretoria- 23 

de janeiro de 1921; 

1921 Regente: Manoel José da 

Cruz 

Diretoria /1921: Joaquim 

Domingos dos Santos- 

Presidente; Vice- 

Presidente- Laurentino José 

de Souza Meira; 

Integrantes- Diretoria 

(1921): 1º Secretário- 

Sebastião Gonçalves; 2º 

Secretário- Marcionilo 

Ferreira Porto;  Tesoureiro- 

Filogônio Alves dos Santos; 

Orador- Dr. Antonio 

Agripino da Silva Borges; 

2º Orador- DEmósthenes 

Silveira; Arquivista- Lauro 

Ferreira Porto; Moisés 

Maurício Rocha- Fiscal; 

Comissão de Sindicância- 

Manoel Almeida Ribeiro, 

José Francisco de Souza e 

Eloy Luiz Santiago”. 

Revista Histórica da 

Cidade; 

Não informado 
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NOME ANO/CRIAÇÃO FUNDADOR (ES)/ 

DIRIGENTE (S) 

INTEGRANTES DURAÇÃO 

„Filarmônica Santa 

Cecília‘; 

5 de novembro de 1925 

* 1ª exibição. 

Regentes: Maestros 

Francisco Antônio de 

Vasconcelos e Manoel José 

da Cruz;  

Alguns integrantes: Manoel 

Eufrásio Santos Melo e 

Ulysses Vaz de Morais 

1925-1931 

* extinta completamente em 

1931, e os instrumentos 

foram doados para Igreja 

Matriz- Nossa Senhora das 

Vitórias/ Catedral 

‗Sociedade Filarmônica 

Conquista Lira‘; 

15 de Dezembro de 

1940 

Fundador: Ismênio 

Antunes da Silveira; 

Regente:Raymundo 

Leituga; 

Não informado 1940-1945 

―A Furiosa‖; 

*Surgiu depois da 

„Conquista Lira‟ batizada 

pelo povo de „A Furiosa‟; 

Não informado 

 

 

 

 

Presidente: Oscar Silva 

(Oscarzinho)- Protético; 

Regente: Mestre Manoel da 

Cruz 

Não informado Não informado  

 

Sociedade Lítero Musical- 

„Filarmônica Maestro 

Vasconcelos‟ 

*Nome escolhido em 

assembleia de posse da 1ª 

diretoria.
146

 

10 de setembro de 

1963 

- 1ª Diretoria / Presidente- 

Dr. Edgar Pereira Gama; 

Vice Presidente- Demétrio 

Teixeira do Amorim filho; 

* A 1ª diretoria foi 

empossada em 10/10/1963; 

 

-Regentes: Mestre Geraldo 

Macedo; Bernardo Batista 

Composição 1ª Diretoria 

1º  e 2º Secretário- Miguel 

Jaconde Arleo e Aníbal 

Lopes Viana;  1º 

Tesoureiro- Clarindo José 

da Silva; 2º Tesoureiro- 

Artur Pereira Saldanha. 

Oradores- Dr. José Gil 

Moreira e Altamirando 

1963- 1977 

- Por falta de recursos para a 

sua sustentação, em sessão de 

Assémbleia Geral foi feita a 

transferência da „Sociedade 

Lítero Musical de Vitória da 

Conquista‟ e seu acervo à 

Prefeitura Municipal na 

gestão do então prefeito Raul 

                                                 
146 Viana (1983) ressalta que na Assembleia Geral da Sociedade Lítero Musical- sessão de posse da primeira diretoria, onde  o nome da Filarmônica foi escolhido pelos 

presentes,  e recebeu o nome de “Filarmônica Maestro Vasconcelos”. Neste mesmo dia, antes da escolha do referido nome os  presentes mencionaram  nomes de  algumas 

filarmônicas que também existiram na cidade como: Euterpe Conquistense, „Dez de Setembro‟, Cruzeiro do Sul, Lira Santa Cecília, Lira Conquistense, Vitória. (VIANA, 

1983, p.671). 
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Fagundes (Nadinho);  

Alvaro Mascarenhas Neto, 

(Alvinho) que ficou na 

regência até setembro de 

1981 . 

-Presidentes da Associação- 

Lítero Musical: Dr. Edgar 

Pedreira Gama, Joaldo das 

Neves Ferreira, Dr. Edgar 

Pedreira Gama; Julito 

Magalhães Melo; Demétrio 

Teixeira do Amorim Filho; 

Juliot Magalhães Melo; 

Aníbal Lopes Viana; 

Oriosvaldo Silva Pontes; 

 

 

Novais e Silva; Conselho 

Fiscal- Dr. Fernando Dantas 

Alves, Dr. Raymundo 

Oldegar de Azevedo e 

Juvenal de Oliveira; 

Suplentes- Dr. Crésio 

Dantas Alves, Jacob de 

Lima Domingos e Antônio 

Dias Rebouças; 

Ferraz; 

-Nesta ocasião, ficou  

registrado na ata de 

transferência a Cláusula de 

que a Prefeitura assumia o 

compromisso de manter a 

filarmônica com o nome de 

„Filarmônica Maestro 

Vasconcelos‟, na sessão de 

Assembléia Geral , realizada 

em 12 de Junho de 1977. 

-A Filarmônica Maestro 

Vasconcelos, ainda está sob a 

guarda da Prefeitura 

Municipal e em 

funcionamento no município 

de Vitória da Conquista. 

 

OBSERVAÇÃO- Estas Informações foram retiradas da Revista Histórica de Conquista, de Aníbal Lopes Viana, Volume 1 e 2 (1982-1983). 
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ANEXO - 01 

 

CÂMARA MUNICIPAL- PROJETO DE LEI n º 813/ 72- SESSÃO PARA 

APROVAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE LÍTERO MUSICAL-26 

DE MAIO DE 1972. 

 

 
Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 02 

 

CÂMARA MUNICIPAL- PROJETO DE LEI n º 813/ 72-  SOLICITAÇÃO 

CONSIDERAR COMO UTILIDADE PÚBLICA -SOCIEDADE LÍTERO 

MUSICAL, 12 DE JUNHO DE 1972. 

 

 
Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 03 

 

CÂMARA MUNICIPAL- PROJETO DE LEI nº 813/ 72-APROVAÇÃO- 

UTILIDADE PÚBLICA- SOCIEDADE LÍTERO MUSICAL, 03 DE JULHO DE 

1972. 

 
Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 04 

 PROJETO DE LEI n º 771/ 71- JUSTIFICATIVA- CRIAÇÃO DA ESCOLA DE 

MÚSICA MUNICIPAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS- 07 DE MAIO DE 1971. 

 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 05 

 

 PROJETO DE LEI n º771/ 71- CRIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 

MUNICIPAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS- 07 DE MAIO DE 1971. 

 

 
Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO – 06 

 

ALVARÁ DE LICENÇA - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA - 30 DE DEZEMBRO DE 1973. 

 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 07 

 

TERMO DE CONVÊNIO CULTURAL ENTRE O CONSERVATÓRIO 

BRASILEIRO DE MÚSICA E O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA – 30 DE DEZEMBRO DE 1973. 
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Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 08 

 CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES – ESTABELECIMENTO 

PARTICULAR DE ENSINO DE MÚSICA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA- 11 DE FEVEREIRO DE 1974. 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO -09 

CONTRATO SOCIAL- SÓCIOS CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA- DE 11 DE FEVEREIRO DE 1974. 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO – 10 

 

ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL- CONSELHO REGIONAL DO ESTADO 

DA BAHIA- ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE 

MÚSICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 12 DE FEVEREIRO DE 1974. 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO -11 

 

RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO TERMO DE CONVÊNIO CULTURAL 

ENTRE O CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA E O 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE VITÓRIA DA CONQUISTA- 26 DE 

MARÇO DE 1974. 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO – 12 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA A SOLICITAÇÃO DO 

RECONHECIMENTO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA COMO UTILIDADE PÚBLICA- 09 DE ABRIL DE 1974. 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO – 13 

 

PARECER FAROVÁVEL DO VEREADOR ELQUISON DIAS SOARES- 

RECONHECIMENTO DO  CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA/ PROJETO DE LEI Nº L Nº 36 DE  09 DE ABRIL DE 1974. 

 
 

Acervo arquivo público, documentos cedidos pelas pesquisadoras Luciana Canário 

Mendes, Daniela Moura Rocha de Souza e a bolsista de Iniciação Científica- Museu 

Pedagógico Mércia Caroline Sousa de Oliveira, visitas realizadas em 11 e 14 novembro 

de 2014. 
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ANEXO - 14 

 

HINÁRIO CANTOR CRISTÃO- MÚSICA E LETRA147- SEQUÊNCIA 01148 

 

ÍNDICE DOS ASSUNTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147

 Cantor Cristão- com pauta Musical.  Hinário das Igrejas Batistas do Brasil. Junta de Educação 

Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira. Co- Editor Geo- Gráfica e Editora Ltda. 
148 Os Cânticos aqui apresentados seguem a sugestão de Vanilda Figueira de Oliveira Freitas, primeira 

filha do casal- Valdomiro Oliveira e Almerinda Figueira de Oliveira, que informou que os cânticos: 1; 7; 

9; 60; 73; 123; 154; 155; 162;  168; 171;  217; 259; 274; 283; 301; 323; 342; 366; 384; 385; 410;447; 

450; 456; 508; 516; 580; eram os mais cantados e conhecidos no período que seu pai foi pastor na 

Segunda Igreja Batista e sua mãe auxiliava-o  através da música nas atividades evangelísticas. 
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ÍNDICE DAS PRIMEIRAS LINHAS DOS HINOS 
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I- ADORAÇÃO A DEUS – 1-16149 

-Cânticos: 1- Antífona; 02- Justo És, Senhor. 

 

                                                 
149 Sessões e subdivisões conforme o Índice de Assuntos do Cantor Cristão. 
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-Cânticos: 7- Maravilhas Divinas; 8- Adoração; 9- Santo; 10- Auxílio Divino. 
 

 
 

II- DEUS O FILHO- JESUS CRISTO  

3. Exaltação pelo nome- 52-70 

-Cântico: 60- Coroai 
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-4. Jesus Como Amigo- 71-81 

-Cântico: 73- Um grande Amigo 
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III. DEUS O ESPÍRITO SANTO 

-(Também o hino 580)- 116-118 

- Cântico- 580- Vem, Visita Tua Igreja150 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150150 Incluimos também os cânticos 578- Sonda-me, ô Deus e 579- Olhando para Cristo que não faz 

parte desta sessão. O Hino 578 está incluído na sessão VI. A VIDA CRISTÃ- 4- Conforto em aflições- 

328-349 (também o hino 578) e o  Hino 579, na mesma sessão, item 7. Segurança e certeza- 372-378 

(também o hino 579.) 
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IV-CULTO PÚBLICO 

 

-1. Louvor e gratidão a Deus-119-135 

-Cântico: 123- Bendito Cordeiro 

 

 
 

- Cânticos: 154- Firme nas Promessas; 155- O Grande Amigo 
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-Cântico: 162-Vigiar e Orar. 

 

 

 

 
 

 

 

-Cântico: 168- Chuvas de Bênçãos. 
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-Cântico: 171- Avivamento 

 

 
 

 

- Cântico: 217- Segue- me 
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- Cântico: 259- 

 
 

-6. Oração e Avivamento- 274-282 

- Cântico: 274- Coro Santo 
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VI- A VIDA CRISTÃ 

1. Aspiração pela comunhão com Deus- 283-294 

-Cântico- 283- Mais Perto 

 

 
 

-2. Amor e consagração- 295- 309 

- Cântico: 301- Crer e Observar 
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- 4. Conforto em aflições- 328-349 

- Cântico- 323- Castelo Forte 

 

 
 

- Cântico- 342- A Minha Cruz 
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-6.- Fé e Esperança- 364-371 

- Cântico- 366- Firmeza 

 
 

-9.- Alegria e Paz- 383-412 

- Cântico- 384- A Voz de Jesus 

 

 
- Cântico- 385- Louvor 
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- Cântico- 410- Felicidade no Serviço; 411- Dia Festivo 

 

 
 

11. Evangelização e missões- 427-449 

-Cântico- 447- Nunca Ouvir de Cristo 
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-12. Luta e Vitória- 450-475 

- Cântico- 450- Igreja, Alerta 

 

 
 

- Cântico 456-O Estandarte 
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VII. A VIDA FUTURA-  

3. A Morada no céu – 493-521 

- Cântico- 508- Terra Feliz 

 

 
 

 

- Cântico- 516- Além da Morte 
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HINÁRIO CANTOR CRISTÃO- MÚSICA E LETRA- SEQUÊNCIA 02151 

 

I- ADORAÇÃO A DEUS – 1-16152 

-Cânticos: 1- Antífona; 02- Justo És, Senhor; 8- Adoração; 9- Santo;.153 

1. O amor de Deus- 17 -26 - Cântico 20- 

 
 

II. DEUS O FILHO- JESUS CRISTO 

1. Seu Nascimento- 26-33 

-Cântico: 30- Noite de Paz 

 
 

 

                                                 
151 Os Cânticos aqui apresentados seguem a sugestão do Pastor Marcos Infante da Primeira Igreja Batista 

de Vitória da Conquista, filho do Pastor Presidente da referida Igreja, que informou que os cânticos: 1;  2; 

8; 9; 20;  22;30;  33; 46; 60; 112;  259; 266; 289; 323; 328; 373; 396; 398; 410; 411; 450;  454; 469;  473;  

484; 508; 578; 579; 580,  eram os mais cantados e conhecidos, pelos membros da Igreja.  
152

 Sessões e subdivisões conforme o Índice de Assuntos do Cantor Cristão. 
153

 Os referidos hinos foram apresentados anteriormente, na Sequência 01. 
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- Cântico 33- Nasceu Jesus 

 

 
 

2. Sua Vida, graça e amor 

- Cântico 46- Jesus me Transformou 

 

 
 

II- DEUS O FILHO- JESUS CRISTO  

3. Exaltação pelo nome- 52-70 

-Cântico: 60- Coroai154 

8. Sua Segunda vinda- 102-115 

                                                 
154 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
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- Cântico:- 112-Vencendo Vem Jesus  

 

 
 

 

III. DEUS O ESPÍRITO SANTO 

(Também o hino 580)- 116-118 

- Cântico 580- Vem, Visita Tua Igreja 
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V. O EVANGELHO 

3. Advertência e instância- 249-260 

Cântico- 259- A Última Hora 

 

 
 

3. Decisão e arrependimento- 261-273 

Cântico- 266- Tal Qual Estou 
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VI. A VIDA CRISTÃ 

1. Aspiração pela comunhão com Deus- 283-294 

- Cântico- 289- Ao Pé da Cruz 

 

 
 

3. Amparo e proteção de Deus- 310-327 

Cântico- 323- Castelo Forte155 

                                                 
155

 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
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4. Conforto em aflições- 328- 349 (também o hino 578) 

- Cântico- 328- Sossegai 

 

 
 

- Cântico- 578- Sonda-me, ó Deus156 

 

 

7.Segurança e certeza- 372-378 (Também o hino 579) 

-Cântico- 373- Certeza 

 

 
 

- Cântico- 579- Olhando para Cristo157 

                                                 
156

 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
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9. Alegria e Paz- 383-412 

-Cântico 396- Cegueira e Vista 

 

 
 

- Cântico 398- Sou Feliz 

 

 
- Cântico- 410- Felicidade no Serviço; 411- Dia Festivo158 

 

 

 

                                                                                                                                               
157

 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
158

 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
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-12. Luta e Vitória- 450-475 

- Cântico- 450- Igreja, Alerta159 

 

- Cântico- 454- Vitória nas Lutas 

 

- 

 

- Cântico 469-Corajosos 

 

 
 

 

 

                                                 
159 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
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- Cântico 473- Firmes na Fé 

 

 
 

VII. A VIDA FUTURA 

1. Aspiração pelo céu- 483- 488 

- Cântico- 484- Saudade 

 

 
 

VII. A VIDA FUTURA-  

3. A Morada no céu – 493-521 

- Cântico- 508- Terra Feliz160 

                                                 
160 Cântico apresentado anteriormente na sequência 01. 
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ANEXO 15- CULTO DE GRATIDÃO PELA VIDA DA IRMÃ ALMERINDA 

FIGUEIRA DE OLIVEIRA- HOMENAGEM SEGUNDA IGREJA BATISTA161 

 

FOLHETO- CAPA 

                                                 
161 161

 Folheto distribuído no Culto de Ação de Graças a Dona Almerinda Figueira Oliveira, que faleceu 

no dia 15 de julho de 2014, cujo culto aconteceu no dia 16 de julho de 2014 na Segunda Igreja Batista. 
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FOLHETO - PÁGINA 1- INTERNA 
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FOLHETO - PÁGINA 2- INTERNA 
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FOLHETO- FUNDO 

 

 
 


