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AS CLASSIFICAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: UM BREVE PANORAMA
Por Daniel dos Santos1

O ato de classificar é inerente ao conhecimento humano. Ao passo que estruturas sociais e culturais
de um grupo se tornam mais complexas, também o fazem as classificações e catalogações do
mundo à sua volta como tentativa de dar ordem ao caos. Com isso, as mudanças sociais e culturais
que ocorreram ao longo do tempo geraram a necessidade de adequações, como no exemplo de
alguns instrumentos sonoros, antes usados como – ou baseados em – ferramentas para a caça
(fig. 1), que ganharam novas funções, nomes e categorias dentro de um contexto classificatório
cultural e socialmente orientado.

Figura 1: Ilustração de um apito de osso 2 de animal ruminante com aproximadamente 5 cm de extensão encontrado
na França no final do século XIX. Emitia som agudo ao ser assoprado através de seu pequeno buraco feito com o
auxílio de faca de pedra e era muito provavelmente usado para atrair animais nas atividades de caça. Supostamente
do período neolítico. Fonte: ENGLE (1908), p. 11.

Na verdade, o objetivo deste texto é expor um curto caminho dessas classificações de instrumentos
musicais que de alguma forma levaram à formação, no século XIX, da Organologia 3. O mais antigo
sistema de classificação que podemos relacionar é o chinês pa yin, descrito no Zholi (textos dos
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“rituais de Zhou” 4), datado do século III AEC ("Antes da Era Comum", equivalente à "Antes de
Cristo") que define seus instrumentos a partir do material que os compõem: pedra, pele, metal,
madeira, argila, bambu, cabaça, seda ou couro. Mais tarde, no século IV, na Índia, um tratado de
dramaturgia escrito em sânscrito, o Natya Shastra os organiza em quatro classes: tatá, cordas;
avanddha, instrumentos cobertos por membrana; sushira, sopros; ghana vadhaya, material sólido
(KARTOMI, 1990 apud BALLESTÉ, ibd.). Na Europa, por alguns séculos, havia classificações
objetivas, porém não sistemáticas, que dividiam os instrumentos musicais em cordas, sopro,
percussão e diversos (VEGA, 1968). Entretanto, os primeiros esforços mais próximos do que viria
a ser uma classificação sistematizada foram despendidos por Michael Praetorius (fig. 2) que, entre
1618 e 1619, publica Syntagma Music no qual seu segundo tomo (Von den instrumenten ou
Organographia, de 248 páginas) é dedicado aos instrumentos musicais. Nele, o autor propõe a
divisão dos instrumentos em dois grandes grupos: os instrumentos de sopro e os de corda.
No início do tomo II é apresentada, para cada grupo de instrumentos, uma tabela com sua
tonalidade, extensão e afinações. Um volume suplementar foi publicado em 1620, intitulado
‘Theatrum Instrumentorum seu Sciagraphia’ que contém 40 pranchas com imagens de
instrumentos desenhados proporcionalmente de acordo com uma escala. (BALLESTÉ, ibd. P.
69).

Figura 2: Michael Praetorius (1571 -1621).
Fonte: Encyclopedia Britannica 5.
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Alguns anos depois, em 1636, Marin Mersenne (fig. 3) publica L’harmonie Universelle. Neste, o
autor estava mais preocupado com questões relacionadas à acústica dos instrumentos musicais e
os categoriza em famílias. A obra é dividida em sete livros: o primeiro é geral; o segundo, terceiro
e quarto, reservados aos instrumentos de corda; o quinto, aos instrumentos de sopro; o sexto, aos
órgãos; e o sétimo, aos instrumentos de percussão (HAYES, 1927 apud id. Ibd: 69). É considerado
o primeiro tratado de acústica relacionado a instrumentos musicais.

Figura 3: Marin Mersenne (1588 – 1648)
Fonte: Academic Dictionaries and Encyclopedias 6.

Nesse período, com a crescente exploração de terras além-mar – herdadas das grandes
navegações do século anterior – e conhecimento de outros modos de existência, interrogações
sobre a natureza humana começam a efervescer na Europa. Antes, o nativo de outras terras era
considerado “selvagem” e não havia muitos interesses a seu respeito. Porém, no final do século
XVIII, com questões em torno de uma “ciência do homem” em voga, esse nativo passa a ser
incorporado enquanto “primitivo” ao projeto problemático – e já cientificamente obsoleto – de uma
humanidade positiva no qual a civilização europeia estaria no topo de uma espécie de linha
evolutiva cultural. A partir daí, cria-se um ímpeto científico positivista de uma catalogação universal
da cultura humana. Portanto, viajantes enviados por algum intelectual europeu, começam a
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recolher objetos e relatos de suas viagens a fim da criação de extensas monografias e os chamados
“gabinetes de curiosidade” que, adiante, passariam a ser coleções mais organizadas e, mais tarde,
dariam origem à Antropologia e aos museus modernos (LAPLANTINE, 1988). Essas
movimentações, no século XIX, resultariam também na aparição de outras disciplinas das ciências
humanas, entre elas, a Musicologia.
Com essas agitações e novas preocupações musicológicas e museológicas, um primeiro sistema
de classificação institucional surge a partir de um trabalho feito sobre uma vasta coleção de
instrumentos musicais indianos e europeus, proposto, em 1893, por Victor-Charles Mahillon (fig. 4)
no tomo I da segunda edição do catálogo do Museu do Conservatório de Bruxelas.
Seu pai foi construtor de instrumentos de sopro e professor em Bruxelas. Em sua adolescência, em
1874, publica Éléments d’Acoustique musicale et instrumentale 7 e escreve que “o estudo em
acústica é complemento indispensável para uma boa educação musical” 8 (BALLESTÉ, ibd. &
VEGA, ibd.& MAHILLON, 1874, p.1).

Figura 4: Victor-Charles Mahillon (1841 – 1924)
Fonte: Wikidata9
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“Elementos de Acústica Musical e Instrumental” (tradução livre).
"L'étude de l'acoustique est le complement indispensable d'une bonne éducation musicale".
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Disponível em: https://www.wikidata.org/wiki/Q3557082. Acesso em: 24 de março de 2022.
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Em 1877, foi nomeado “conservador honorário” do Museu do Conservatório de Bruxelas – atual
Museu de Instrumentos Musicais de Bruxelas. Durante seus estudos cotidianos, debruçado na
coleção de instrumentos musicais, publica, em 1880, o primeiro catálogo em que elabora
descrições e análises em torno desses instrumentos. Entretanto, na segunda edição (1893),
contendo o subtítulo d‘un essai de classification méthodique de tous les instruments anciens et
modernes 10, Mahillon propõe sua classificação - bastante semelhante ao do indiano Natya Shastra
– com as seguintes classes:
•

A primeira, instrumentos em que a elasticidade de seu próprio corpo causa a vibração – os autófonos;

•

A segunda, instrumentos em que o som se deve à vibração de uma membrana – os instrumentos de
membrana;

•

A terceira, instrumentos em que uma coluna de ar gera o som – os instrumentos de ar;

•

A quarta, instrumentos em que a vibração de cordas tensionadas provoca o som – os instrumentos
de corda.

Cada uma das quatro com ramos, seções, subseções e aplicações principais de acordo com
esquema abaixo resumido por Vega:
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(p. 80, 81 e 82)
A partir daí, uma subdisciplina dentro da recém anunciada Musicologia (ADLER, 1885) nasce: a
Organologia. Na verdade, como exposto antes neste texto, essas preocupações classificatórias e
de estudos acerca de instrumentos musicais já faziam parte do pensamento de outros povos não
ocidentais, mas, em finais do século XIX e início do XX, por influência do positivismo cientifico –
que deu arcabouço para diversas teorias hegemônicas europeias bastante problemáticas –, passase a perseguir um sistema “universal” claro, que conseguisse compreender todas as culturas
humanas e ao mesmo tempo fosse flexível o suficiente para sustentar categorias futuras. Assim,
Eric Von Hornbostel e Curt Sachs (fig.5), historiadores da arte, alemães e responsáveis pelo Museu
de Instrumentos Musicais de Berlim publicam, em 1914, Systematik Der Musikinstrumente 11. No
texto, reconhecem e incorporam a classificação de Mahillon, porém entendem que sua formação
de subgrupos com uma hierarquização baseada na biologia e na forma de execução do instrumento

11 “Classificação de Instrumentos Musicais” (tradução livre).
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carregam alguns problemas 12 e não seriam ideais. Portanto, mantêm as quatro classes anteriores
– com exceção de “autófonos” que passam a ser “idiofones” ou “idiófonos” –, mas tomam como
ponto de partida as características do instrumento em si e utilizam um sistema numérico decimal
proposto por Melvil Dewey (1851 – 1931) – importante bibliotecário norte-americano - para a
organização das subdivisões (BALLESTÉ, ibd. & VEGA, ibd).

Figura 5: (Da esquerda para a direita) Eric Von Hornbostel e Curt Sachs.
Fonte: London Philarmonic Orchestra 13

Dewey foi o responsável pela criação de um sistema numérico decimal bibliotecário que, ao invés
da catalogação dos livros pelo seu lugar físico como se fazia, divide as obras e numera de acordo
com seu conteúdo intelectual. Essa numeração se forma em repartições (separadas por pontuação)
a cada três numerais (GUARIDO, 2008).
Para os dois historiadores e organólogos alemães, a partir de estudos acerca de uma coleção de
instrumentos musicais muito mais vasta e diversa, o sistema numérico decimal elaborado pelo
bibliotecário norte-americano parecia ser a solução para o projeto de Mahillon. Dessa forma,
segundo eles, a evitar confusões e problemas de nomenclatura. Então, cada uma das quatro
classes recebe um número de 1 a 4:

12 “[...] como é

o caso da Celtic crowd (lira céltica) que era tocada com os dedos e depois passou a ser tocada com o arco e pode
ser híbrida, como é o caso do violino que é habitualmente tocado com o arco mas pode ser tocado também com os dedos no caso
do pizzicato” (Hornbostel & Sachs, (1914) 1961, p. 8 apud BALLESTÉ, ibd. P. 71).
13
Disponível em https://www.lpo.org.uk/creative-classrooms-connect/improvised-instruments-the-science-of-sound.html.
Acesso em: 24 mar. 2022.

Museu Virtual de Instrumentos Musicais
1. Idiofones;
2. Membranofones;
3. Cordofones;
4. Aerofones.
Suas subcategorias também recebem numerais, tal como as subcategorias das subcategorias.
Para ilustrar, trazemos o exemplo do Yueqin (fig. 6), um cordofone que está no catálogo do MVIM
(Museu Virtual de Instrumentos Musicais).

Figura 6: Yueqin
Fonte: MVIM – Museu Virtual de Instrumentos Musicais 14.

Dentre as abas “mais informações” sobre o instrumento musical em questão, acessadas logo
abaixo das fotografias, a classificação é notada em “dados gerais”. Quando abrimos, vemos que
sua identificação está expressa em: 321.322.
Da esquerda para a direita, o primeiro número (3) refere-se a um instrumento de cordas; o segundo
(2) a instrumentos de corda compostos com tensor e caixa de ressonância acoplada e inseparável;

14 Disponível em: < http://www.mvim.com.br/instrumento/yueqin-mvim_dc_co_0009/?c=5>. Acesso em: 24 de mar. De 2022.
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o terceiro (1) a instrumentos de corda compostos com tensor e caixa de ressonância acoplada e
inseparável, com plano de suas cordas paralelo ao do tampo sonoro; o quarto (3) a instrumentos
de corda compostos com tensor de fácil manuseio e caixa de ressonância acoplada e inseparável,
com o plano de suas cordas paralelo ao do tampo sonoro; o quinto (2) a instrumentos de corda
compostos com tensor de fácil manuseio e caixa de ressonância acoplada e inseparável, com o
plano de suas cordas paralelo ao do tampo sonoro e possui braço; o sexto e último a instrumentos
de corda compostos com tensor de fácil manuseio e caixa de ressonância acoplada e inseparável,
com o plano de suas cordas paralelo ao do tampo sonoro, possui braço e sua forma é de caixa:
3 – Cordofones.
32 - Cordofones compostos.
321 – Alaúdes.
321. 3 – Alaúdes de manuseio.
321. 32 – Alaúdes com braço.
321. 322 – Alaúdes com braço e forma de caixa ou guitarras com braço.
O sistema Hornbostel-Sachs 15, como ficou conhecido, é até hoje o mais utilizado em instituições e
estudos – ainda que somente em nomenclatura – justamente pelo seu caráter numérico
razoavelmente claro e flexível ao acréscimo de novos dados e análises. Entretanto, como os
próprios autores assumem, “uma classificação completa e lógica é uma impossibilidade porque
instrumentos são artificialmente concebidos pelo homem. Eles não se prestam a um sistema
consistente como as plantas e os animais” (SACHS, 1968 apud BALLESTÉ, ibd. P. 71).
Em 1919, George Montandon publica La Généalogie des instruments de musique et les cycles de
civilisation 16. O autor acreditava que haveria uma espécie de linha genealógica evolutiva entre os
instrumentos musicais e os dividiu em nove princípios. Em sua lógica, por exemplo, o princípio de
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Veja a classificação na íntegra com as atualizações do consórcio europeu de museus de instrumentos musicais em:
http://www.mimo-international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf?_ga=2.171634528.1727641557.16461669181452339462.1645034464
16 “A Genealogia dos Instrumentos Musicais e os Ciclos de Civilização” (tradução livre).
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percussão – que seria o princípio 2 – seria o princípio “primitivo” que daria origem aos tambores de
membrana (VEGA, ibd.).
Em 1932, o organólogo - e um dos precursores do que viria a ser a Etnomusicologia - André
Schaeffner (fig. 6) publicou Origine des instruments de musique: Introduction ethnologique à
l´histoire de la musique instrumentale. Este, diferente do anterior, toma o sistema Hornbostel-Sachs
como fundamento e dividiu os instrumentos em dois grandes grupos: instrumentos de corpos
sólidos vibrantes e instrumentos de ar vibrante (BALLESTÉ, ibd. VEGA, ibd.). Suas subdivisões
são extensas, mas sua base se forma da seguinte maneira:
I. Instrumentos de corpos sólidos vibrantes
A. Corpo sólido inextensível
B. Corpo sólido flexível
C. Corpo sólido extensível
II. Instrumentos de ar vibrante
Vega (1968) faz um esquema comparando os dois sistemas:

(Ibd. p. 97)

Depois do trabalho de Schaeffner, os esforços de maior relevância continuaram em elaborações
de sistemas funcionais somente a um acervo específico ou em crítica e atualização do sistema
Hornbostel-Sachs. Em 1937, Francis W. Galpin publica A textbook of European Musical
Instruments 17 e adiciona a classe dos “eletrofones” e suas subcategorias; em 2009, Montagu em

17 “Um livro Didático Sobre Os Instrumentos Musicais Europeus” (tradução livre).
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seu artigo “It’s time to look at Hornbostel-Sachs again Hornbostel-Sachs Reconsidered” 18 propôs
uma série de adendos e correções que, posteriormente, foram publicadas pelo Consórcio Europeu
de Museus de Instrumentos Musicais. Um ano antes, Satomi (2008), pensando em uma organologia
da música brasileira, propõe um sistema de classificação em caráter de ficha para idiofones com
uma série de categorias que envolvem:

18 “É hora

de voltar ao sistema Hornbostel-Sachs de novo: reconsiderando Hornbostel- Sachs”. (tradução livre)
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(ibd. P. 26, 27, 28 e 29)
Na verdade, Geneviève Dournon(1993), uma das curadoras do Musée de L’Homme, segundo
Ballesté (ibd. p. 74) “foi uma das poucas pesquisadoras que propôs um esquema novo. Mescla o
esquema de Hornbostel & Sachs com o esquema de Schaeffner [...]” e “[...] sustenta que a adoção
de uma divisão primária sem ambiguidade, como proposto por Schaeffner, somada à manutenção
do esquema numérico proposto por Hornbostel & Sachs, facilita a classificação.”
Atualmente, existem diversas organizações de estudos em torno de instrumentos musicais como a
American Musical Instrument Society, a Galpin Society, o International Committee of Museums and
Collections of Instruments and Music e o European Consortium of Musical Instruments Museums
que discutem, em artigos e publicações institucionais as atualizações, geralmente, do sistema
Hornbostel-Sachs. No Brasil, ainda que não haja uma organização voltada unicamente para essa
temática de investigação, esses estudos são desenvolvidos por laboratórios e associações de
etnomusicologia, musicologia, educação musical etc. Em especial, vinculados às universidades
públicas.
É interessante pensar que, como reflete Ballesté (ibd.), mesmo depois de todo o percurso das
classificações organológicas, ainda temos como fundamento a classificação Natya Shastra indiana
do século IV.
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