


A Percussão em Villa-Lobos

Exposição fruto da parceria entre o Museu 
Virtual de Instrumentos Musicais (MVIM) e o 
Museu Villa-Lobos (MVL)



A Percussão em Villa-Lobos 

 A exposição “A percussão em Villa-Lobos”, fruto da parceria entre o Museu
Virtual de Instrumentos Musicais (MVIM) e o Museu Villa-Lobos (MVL), reúne o
acervo de instrumentos de percussão elencados pelo compositor, maestro e
músico Heitor Villa-Lobos para fazer parte de suas composições.

 Alinhado aos ideais de expressão de um novo Brasil propagados pelo
Modernismo, Villa buscou uma fusão entre elementos da tradição erudita
europeia e manifestações culturais do folclore popular brasileiro, explorando
em sua música características de composições de povos indígenas e de regiões
do continente africano, bem como elementos do samba, choros e cantigas de
roda, além da imitação de sons da natureza, como o canto dos pássaros, unindo
nessa mistura os princípios para a construção de uma identidade musical
nacional com o foco em uma linguagem que também pudesse ser apreciada
pelo “mundo exterior”.



A Percussão em Villa-Lobos 

 Parte dos instrumentos que compõem a exposição integram há bastante tempo a
coleção do MVL; outros foram confeccionados pelo luthier e percussionista Tiago
Calderano, sob a encomenda do MVIM, com base no livro Os instrumentos típicos
brasileiros na obra de Villa-Lobos (2006), de autoria do percussionista Luiz
D’Anunciação, conhecido como Pinduca, que, através de uma minuciosa pesquisa,
escreveu sobre os instrumentos de percussão da cultura popular brasileira utilizados
por Villa-Lobos em suas obras.

 Segundo Luiz D’Anunciação, em um movimento ousado, Villa rompeu “[...] a
hegemonia da ‘percussão ortodoxa’, introduzindo em suas composições
instrumentos típicos brasileiros, com a personalidade que lhe era característica”
(D’ANUNCIAÇÃO, 2006, p.23). Em sua pesquisa, o autor desfia a origem, as
características construtivas, a sonoridade, as formas de execução e as associações
com determinadas culturas e manifestações folclóricas, com ênfase no tipo de uso e
aplicação desses instrumentos, de acordo com as ideias de Villa-Lobos.



A Percussão em Villa-Lobos 

 O MVIM e o MVL, unidos neste projeto, prestam uma homenagem a Luiz

D’Anunciação ao propagar as suas orientações sobre as especificidades desses

instrumentos, deixadas como um legado para a cultura musical brasileira e para

a memória da obra de Heitor Villa-Lobos.



Museu Virtual de Instrumentos Musicais

 O Museu Virtual de Instrumentos Musicais – MVIM, concebido pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com financiamento da
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) está completando 10 anos de existência. É um espaço
dinâmico em permanente expansão, dedicado à preservação da memória dos
instrumentos musicais reunindo acervos nacionais e internacionais – Museu
Delgado de Carvalho, Museu Villa Lobos, Museu Geelvinck, Instituto Moreira
Salles. Os acervos são mostrados de maneira dinâmica, enfatizando a pesquisa,
a preservação, a conservação, a educação, a inovação tecnológica,
consolidando-se como um espaço inovador de convergência de acervos e
conhecimento.



Museu Villa-Lobos 

 O Museu Villa-Lobos – MVL foi fundado no ano seguinte à morte do compositor
Heitor Villa-Lobos, em 13 de junho de 1960. A partir de 1986, o Museu passou a
funcionar em um casarão do século XIX no bairro de Botafogo. O MVL possui
com um extenso acervo no qual estão presentes partituras, fotografias,
correspondências e documentos textuais, arquivo sonoro e audiovisual,
programas de concertos, objetos, livros e instrumentos musicais. Dentre os
instrumentos musicais estão o piano, o violoncelo e o violão de Villa-Lobos,
além de diversos instrumentos de percussão singulares que foram utilizados em
suas composições.



Parceria MVIM - MVL

 Em 2019, teve início a parceria entre o MVIM e o MVL, com o projeto “Museu
Virtual de Instrumentos Musicais: espaço de convergência de acervos e
conhecimento”. O projeto visa a pesquisa, catalogação, fotografia, registros de
áudio e vídeo e sua disponibilização na Web. No site do MVIM estão disponíveis
informações, imagens e áudios dos instrumentos do acervo do MVL. Além dos
instrumentos musicais existentes no MVL foram adquiridos, pelo MVIM, 7
instrumentos novos de percussão – tambu-tambi, caracaxa, caraxa, puita,
catraca selvagem, tamborim e o surdo que foram utilizados nas músicas do
compositor, mas que não constavam do acervo.

 Celebrando a parceria entre os dois museus foram programados vários eventos
durante a 20ª Semana Nacional de Museus (16 a 22 de maio) no Museu Villa-
Lobos, na Rua Sorocaba nº 200, em Botafogo.



Eventos na 20ª Semana Nacional de Museus 

 No dia 16, às 12:00 horas: uma roda de conversa com o percussionista e luthier Tiago
Calderano que falará sobre os novos instrumentos de percussão e com o luthier
Mayo Pamplona que restaurou o violão que pertenceu a Villa-Lobos e inauguração da
exposição “A percussão em Villa-Lobos”.

 No dia 16, às 13:00 horas: o concerto com a violonista Maria Haro com a participação
especial do violonista Turíbio Santos (ex-diretor do MVL).

 No dia 17, às 12:00 horas: roda de conversa com os restauradores dos pianos do MVL.

 No dia 17, às 13:00 horas: concerto da pianista Sheila Zagury com a saxofonista
Daniela Spielmann quando serão tocados, de forma itinerante, os 4 pianos recém-
restaurados do MVL.

 No dia 21, às 16:00 horas: apresentação do Duo Madri, composto pelas violonistas
Adriana Ballesté e Mara Lúcia Ribeiro.





CAMISÃO
(1) Toque solto

(2) Toque preso

(8) Camisão pequeno e grande
juntos   (exemplo abaixo)

O Camisão é um tambor do tipo adufe – construído
com um fuste estreito sem a função da caixa de
ressonância – com entonação tímbrica não alinhada
ao sistema da tonalidade. Tem a forma retangular e
uma só membrana. Os sons produzidos pelo
instrumento possuem altura indeterminada. Para
tocar, o instrumentista segura o instrumento com
uma mão e toca diretamente com a outra mão,
geralmente sem baqueta.












CARACAXÁ

Inspirado em um instrumento homônimo de origem
indígena e desenvolvido por Villa-Lobos na forma
retangular; a base plana de maior comprimento
permite que a percussão do material interno resulte
em uma melhor definição da cor tímbrica

Material: Madeira

(27) Exemplo abaixo






CARAXÁ
(28) Exemplo abaixo 

Instrumento que se assemelha à uma cabaça de
fricção angolana, e pode ser descrito como um tipo
rudimentar da família do reco reco. A peça estreita
e dentada deve ser friccionada com uma pequena
vareta roliça.

Material: Cabaça, madeira Villa-Lobos - Choros No.8 (OSP, reg. Eleazar de Carvalho;
Sonia Muniz, Elizabeth Sawyer, pianos)






CHOCALHO NATURAL

O termo chocalho, de cunho genérico, refere-se a
um grupo de idiofones com função de adorno
sonoro e/ou apoio rítmico linear. Podem se
apresentar de duas maneiras: na forma de um
corpo oco preenchido com bolinhas ou sementes,
que produzem sons ao se chocarem contra as
paredes internas ao agitar ou percutir o
instrumento, ou estruturados com elementos
fixados no lado externo de seu corpo,

como sementes, contas, conchas, pedras ou pedaços
de vidro, por exemplo, que com o mesmo
movimento de agitação ou percussão emitem sons.
Esse exemplar, que faz parte do acervo do Museu
Villa-Lobos, é uma vagem cujas sementes se
desprendem em seu interior, após o
amadurecimento e posterior ressecamento, que
pode funcionar como um chocalho natural.

(36) Chocalhos 






CUÍCA

(15) Entonação tímbrica

A cuíca é um tambor de fricção de tessitura
aguda, com som gerado por frequência irregular
de vibrações. Permite a diversificação da altura
de suas entonações a fim de construir frases e
adornos melódicos em região aguda.

Em sua construção, a cuíca possui uma haste especial,
muito fina, conectada internamente em sua
membrana para a articulação das notas com o auxílio
de um pano úmido. Com a outra mão o
instrumentista pressiona a membrana pela parte
externa utilizando um, dois ou três dedos, modulando
a altura das entonações tímbricas.






GANZÁ

(35) Ganzá em “Mandu-Çárárá”

O ganzá é um tipo específico de chocalho, que se
diferencia de outros tipos semelhantes entre si por
ter uma forma cilíndrica de comprimento aleatório.
O instrumento pode ser confeccionado em folha
metálica de flandre, em madeira, aproveitando
certos frutos ressequidos como a cabaça e o coco,
em plástico ou outro material que atenda a
finalidade de sua função.

Este exemplar é confeccionado em metal. Para
tocar, o instrumentista faz movimentos de agitação
do instrumento. O ganzá aparece, por exemplo, em
um trecho da cantata profana “Mandu-Çárárá”, de
Heitor Villa-Lobos, acrescentando cores do Brasil a
esse estilo musical de cunho dito erudito.






GANZÁ
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O ganzá é um tipo específico de chocalho, que se
diferencia de outros tipos semelhantes entre si por
ter uma forma cilíndrica de comprimento aleatório.
O instrumento pode ser confeccionado em folha
metálica de flandre, em madeira, aproveitando
certos frutos ressequidos como a cabaça e o coco,
em plástico ou outro material que atenda a
finalidade de sua função.

Este exemplar é confeccionado em metal. Para
tocar, o instrumentista faz movimentos de agitação
do instrumento. O ganzá aparece, por exemplo, em
um trecho da cantata profana “Mandu-Çárárá”, de
Heitor Villa-Lobos, acrescentando cores do Brasil a
esse estilo musical de cunho dito erudito.






MATRACA SELVAGEM

Dois bastões rítmicos que são percutidos um contra
o outro, de acordo com a definição de Heitor Villa
Lobos para o instrumento, por ele inserido no
segundo dos três Poemas Indígenas , versão para
coro misto e orquestra.

Material: Bambu

(26) Entonação Tímbrica

No Poema II, Teiru, a Matraca Selvagem aparece nos
compassos 24, 25 e 26.






PIO

(24) Pio entonação tímbrica

O nome pio deriva de sua entonação tímbrica que se
assemelha ao pio de uma ave. Existem diversos
instrumentos denominados pio, muitos deles são de
sopro como apitos.

Os pios presentes no Museu Villa-Lobos e
utilizados na obra do compositor Heitor Villa-Lobos
têm características particulares e são constituídos
de uma vareta fina, com cerca de 35 a 45
centímetros de comprimento, pontiaguda na
extremidade superior. A vareta é fixada em uma
pequena base que serve de apoio ou resistência
para o ato de fricção usado para produzir o som,
realizado com um pequeno pedaço de couro.






PRATO DE LOUÇA

Simples prato para refeição, com espessura
consistente. Deve ser percutido com um garfo ou
uma faca, que funcionam como uma baqueta.

Material: Louça

(34) Exemplo abaixo

Usado na Cantata profana “Mandu-Çárárá. A partir
do compasso do n. 26 de ensaio..






PUÍTA ou RONCADOR

É um tambor de fricção, como a cuíca. Também
conhecida como roncador, em função de sua
tessitura grave.

(14) Entonação tímbrica






RECO-RECO
(29) Reco-reco agudo

O reco-reco é um idiofone com som de altura
indeterminada. Sua forma é normalmente cilíndrica, o
que não é o caso deste exemplar específico, que tem
uma base reta. Pode ser feito de um ou mais gomos de
bambu, madeira, metal, no qual são abertos sulcos
transversais ao longo de todo o seu comprimento,
criando uma faixa dentada. Para tocar, o instrumentista
fricciona os sulcos com um tipo próprio de baqueta.

O instrumento integra a rítmica brasileira e faz
parte do nosso folclore e da música de diversos
povos indígenas. Villa-Lobos fez amplo uso do
reco-reco em suas obras, tendo criado um modelo
especial com surdina, como este exemplar que faz
parte do Museu Villa-Lobos, manufaturado em
Paris no ano de 1924 por determinação do
compositor.

(30) Reco-reco grave

(31) Na obra “Uirapuru”

(32) Na obra “Mandu-çárárá”

(33) Na obra “Momoprecoce”


















TAMBORIM DE SAMBA

Menor e mais agudo tambor dos ritmos brasileiros .
Possui uma única membrana e é do tipo adufe,
razão pela qual tem o fuste estrito, sem a função de
caixa de ressonância.

(10) Toque preso

(11) Toque solto

(12) Estalo 

(13) Exemplo abaixo















TAMBOR SURDO
(19) Toque solto

Membranofone que faz parte da família dos
tambores genericamente chamados de surdos, em
função da ausência de cordas acopladas a qualquer
uma de suas membranas.

(20) Toque com a mão sem baqueta

(21) Toque preso

(22) Juntos 















TAMBU-TAMBI

(23) Início do Choros 6

Constitui-se de duas peças de bambu, uma para
cada entonação, e são tocadas por um só
executante. Segundo a pesquisa de Luiz
D’Anunciação, o nome foi fruto do hábito de cegos
que pediam esmola batendo duas tabocas (bambus)
no chão da porta da Igreja do Carmo na Praça João
Lisboa, em São Luis do Maranhão.

H. Villa-Lobos: Choros nº 6 
Orquestra Sinfônica da UFRJ - Regência: Roberto Duarte
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