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"MÚSICA DE TECLADO", um programa
radiofônico produzido e apresentado pelo pianista
Francisco José dos Santos Braga
Por Francisco José dos Santos Braga

Em homenagem ao locutor e radialista Pompeu de Souza.
I. INTRODUÇÃO
O ano de 1994 tinha se iniciado em relativa calmaria. No final do ano anterior, eu tinha
tomado ciência de que a Gráfica do Senado Federal tinha publicado meu livro, em coautoria com o Senador Ney Suassuna, intitulado "Manual de Orientação aos Prefeitos
(Fontes de recursos para financiamento de projetos)", distribuído amplamente a
todos os Municípios do País. Devido ao relativo sucesso obtido, o Senador Onofre
Quinan ¹ tinha convocado meus serviços para a confecção de um novo livro, desta vez a
ser direcionado exclusivamente aos Municípios goianos, o qual se chamaria "Guia
Administrativo (orientação para convênios)". Aceitei o novo desafio e vi esse
segundo livro vir a lume, seis meses depois.
Envolvido com a nova missão, passava os dias pesquisando na Biblioteca do Senado.
Vez ou outra, aparecia por lá um colega, o Consultor Legislativo Domingos Waldemar
Bisinotto, procurando algum livro para sua consulta ou apenas para rever sua amiga, a
Diretora Silvana Lúcia Rios Safe de Matos, por quem nutria grande estima. O nosso
encontro na Biblioteca do Senado era sempre muito prazeroso, sempre acompanhado de
conversas enriquecedoras, pois Bisinotto era uma pessoa muito bem informada. Foi
numa dessas ocasiões que ele apareceu com a proposta de eu produzir um programa
sobre "música clássica" para a Rádio Nova Aliança, uma emissora recém-criada da
Arquidiocese de Brasília, sendo ele próprio, amigo do cardeal Dom José Freire Falcão e
de um dos diretores da ZYH Rádio Nova Aliança AM 710, chamado Pompeu de Souza,
a quem me recomendou.
Como, àquela época, considerava que uma proposta em que eu pudesse participar de
forma construtiva em benefício da comunidade não deveria ser recusada, mesmo que o
serviço fosse prestado graciosamente, dispus-me a ir em sua companhia à residência de
Pompeu para iniciar um entendimento visando à realização do projeto. Encontrei um
homem dinâmico, positivo, energético e disposto a desenvolver e projetar a Rádio a um
elevado padrão. A admiração foi recíproca e só fez crescer, à medida que fui
desenvolvendo o meu trabalho. Foi tanto estímulo de uma só vez que reconheço ter
imediatamente "vestido a camisa" da missão da Rádio.
Em princípio, o meu programa "Música de Teclado" iria ao ar todo sábado, de 8 às 10
horas da manhã. Devia ficar responsável pela produção e também pela apresentação, já
que seriam pronunciados alguns vocábulos em outras línguas, o que iria exigir o
treinamento de outro locutor — o que foi considerado inexequível. Fui apresentado ao
responsável pela operação de áudio (Felismar), por quem me afeiçoei imediatamente.
Disse-lhe que precisaria muito de sua ajuda e compreensão; daí, termos ajustado um
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horário prévio para ocorrerem as gravações do programa, durante a semana, precisando
apenas serem reproduzidas no dia em que o programa fosse ao ar.
A Rádio Nova Aliança ficava no SRTVS-Setor de Rádio e Televisão Sul, no terceiro
andar do Edifício Palácio do Rádio II. Para lá me dirigia em determinado dia da semana,
portando minhas anotações referentes às hoje nostálgicas fitas cassetes e
CDs previamente selecionados de meu acervo particular ou do acervo de outros
musicistas que me confiavam suas "pérolas" raras. Nesta monótona atividade permaneci
durante um ano inteiro. Observei entristecido que meus encontros com Pompeu foram
se rareando, até que não o vi mais nas instalações da Rádio. Vim a saber pelo colega
Bisinotto que meu diretor Pompeu havia abandonado o cargo, depois de certo
desentendimento com um superior.
Fui até à casa de Pompeu, que agora não mostrava mais a mesma condição física
quando da minha primeira ida à sua residência, na companhia de Bisinotto, tendo lhe
hipotecado meu apoio nesta hora de desesperança. Para abreviar a minha história,
desconsolado e não sentindo o chão sob meus pés, decidi solidarizar-me com aquele que
se fizera meu amigo particular e que homenageio nesta matéria, onde aparece como
meu entrevistador.
Neste post será apresentada uma entrevista em que Pompeu foi meu entrevistador, numa
atividade que ele chamou de Mesa Redonda, sendo eu o entrevistado — produtor e
apresentador do programa "Música de Teclado", que era então anunciado para uma
semana depois. Marcaram-me indelevelmente sua argúcia, habilidade adquirida na
prática de radialista, e sua descontração em formular perguntas, e não "pegadinhas",
demonstrando empatia com o entrevistado, o que poderá ser comprovado pelo leitor da
matéria.
A entrevista ou Mesa Redonda — reproduzida na íntegra aqui — vai muito além do
assunto musical, cobrindo, além disso, diversos temas existenciais. Com sua experiência
e habilidade de velho locutor de rádio, Pompeu sabe explorar ao máximo seu
interlocutor com muitas perguntas e sugestões que tangenciam o veio principal,
possibilitando que os ouvintes conheçam em profundidade a personalidade e a
experiência vivencial única do pretenso apresentador.
A Mesa Redonda deu-se em 30 de abril de 1994 nas instalações da Rádio Nova Aliança
e nos dias da semana seguinte, antes de ir ao ar o primeiro programa "Música de
Teclado", foi autorizada por Pompeu uma Vinheta ² convidando os ouvintes a
sintonizarem a Rádio Nova Aliança no novo programa.
Um detalhe importante merece ser ressaltado: a Mesa Redonda, que é transcrita abaixo,
verificou-se mais de 8 anos antes do meu ingresso na UnB para cursar o curso de
gradução em Música (área de concentração: Composição), o que ocorreu em julho de
2002. Igualmente os cursos que fiz na Escola de Música de Brasília e a minha
participação nos seus famosos Festivais Internacionais de Verão ocorreram mais ou
menos na mesma época do meu ingresso na UnB e mesmo depois. Portanto, o
conhecimento musical que revelo nessa entrevista é resultado cumulativo de
experiências pregressas de leituras e atividades musicais, vindo o ensino superior e a
participação em cursos intensivos de Música apenas coroar o que já era um volume bem
articulado e compreensivo de conceitos musicais, modéstia à parte.
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Como estava muito ciente de uma precariedade em nosso País, — a saber, que
infelizmente a maior parte dos programas redigidos e apresentados em rádios são
gravados e apagados pela emissora, algum tempo depois de efetivados, — costumava
levar sempre comigo fitas cassetes virgens, onde eram gravadas a minha locução e as
peças musicais interpretadas em cada programa para preservar a autenticidade do
registro histórico. Dessa forma, possuo todos os programas gravados, inclusive a
referida Mesa Redonda, que será transcrita na íntegra no item III, todos a completarem
20 anos no dia 30 de abril de 2014.
Possuo todas as fitas cassetes com as gravações de todos os programas "Música de
Teclado", que foram levados ao ar pela Rádio Nova Aliança em 1994-1995. Por cautela,
costumava reunir-me com o operador de áudio Felismar com bastante antecedência para
as gravações, para que as apresentações não sofressem solução de continuidade. Assim,
as fitas estão datadas de 11/03/1994 a 25/03/1995, totalizando 64 fitas cassetes, todas
apresentadas em programa. Só recentemente converti as 64 fitas cassetes em CDs.
II. Um pouco de história da Rádio Nova Aliança de Brasília
A Rádio Nova Aliança de Brasília nasceu do esforço da RCC-Renovação Carismática
Católica, cujo coordenador, Adécio Sartori, foi procurado por um grupo de mulheres
(carismáticas) ansiosas por anunciarem a Boa Nova em Brasília, através de uma
emissora de rádio, cujo objetivo central era evangelizar. O que sei é que Adécio Sartori,
paulista de Tambaú, seria o fundador da Rádio Nova Aliança, tendo sido suplente de
deputado distrital pelo PHS (mais de 8.000 votos) e, mais tarde, candidato a deputado
distrital pelo PDT em 2010.
No site da Arquidiocese de Brasília ³ , pode-se ler o seguinte sobre os primórdios da
Rádio Nova Aliança:
"Sem recursos financeiros, mas com muita oração nascia em 15 de dezembro de 1987 a
Fundação Rainha da Paz. Depois foi requerido o pedido de outorga de rádio educativa
AM para Brasília, no Ministério das Comunicações. Em 27 de setembro de 1988, o
então Presidente da República, José Sarney, concedeu o canal 710 AM para a
Fundação Rainha da Paz. (...) Com o apoio de engenheiros de telecomunicações, de
recursos financeiros que chegavam em forma de doações diversas e o apoio da
Comunidade Canção Nova, tão importante para os primeiros passos, no dia 21 de
setembro de 1991, a Rádio Nova Aliança enviou para os ares de Brasília o som do
amor, da paz e da alegria..."
III. A entrevista ou "Nova Aliança em Mesa Redonda"
1º BLOCO DA ENTREVISTA
(Tendo ao fundo o som do 1º movimento — Allegro — do Concerto nº 20 para piano
em ré menor, K. 466, de Wolfgang Amadeus Mozart)
Pompeu - Senhores ouvintes, bom dia! Em seus lares, a "Nova Aliança em Mesa
Redonda": hoje com o Professor Francisco José dos Santos Braga. É um mineiro de São
João del-Rei, é um homem que gosta de música, que vive com a música. Em todos os
seus momentos, ele é alimentado, não exatamente por arroz, feijão, tutu e torresmo, mas
por música. Essas coisas ele come para sobreviver, mas para viver ele usa a música
como fonte alternativa de vida. E com vocês, para uma primeira apresentação, nosso
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Braga, que no dia 7, próximo sábado, às 8 horas da manhã, estará no ar com um
programa inédito na radiofonia brasileira. "Música de Teclado" será o programa do
nosso Braga. E vamos conversar com ele hoje nesta Mesa Redonda. E, Braga, para sua
apresentação, dê o seu bom dia aos nossos ouvintes.
Francisco Braga - Bom dia, prezado Pompeu, dignos ouvintes da Rádio Nova Aliança!
É um prazer estar aqui para termos um primeiro contato. Fico muito alegre com a
oportunidade de falar-lhes. Sou mineiro, venho de uma terra da música, onde na maioria
das ruas há vários instrumentistas tocando às vezes simultaneamente. Então, para mim é
um grande prazer falar sobre essa área que tanto me empolga. Por falar em
instrumentistas de São João del-Rei, na Semana Santa de 1993, três intérpretes que
tinham residido numa mesma rua se reuniram para um concerto no Teatro Municipal da
cidade: um trompista (Celso José Rodrigues Benedito) e eu ao piano (solo e
acompanhamento), contando ao final com a participação especial de um terceiro, o
cantor Dimas Luiz do Carmo, no hino gregoriano "Creator Alme Siderum", num arranjo
que compus para trompa, piano e voz.
Pompeu - Braga, quais são as suas atividades mais recentes no campo da música sacra?
Falemos primeiro de música sacra.
Francisco Braga - Atualmente estou fazendo um trabalho lá na Igreja de Nossa
Senhora da Consolata, na 913 Norte, acompanhando o coral da igreja, coisa que me dá
muito prazer. Todo domingo, estou lá acompanhando durante a missa das 10 horas da
manhã. Recentemente, outra atividade que está me empolgando muito é participando de
um trabalho conjunto com Frei Joel Postma o.f.m. Ele, como você sabe, dirige a
Pastoral de Liturgia da CNBB e é um grande compositor. Então, estamos fazendo uma
parceria nos recitais, tendo Frei Joel na regência, seu coral Trovadores do Planalto e,
por fim, eu ao piano.
Pompeu - E qual foi a mais recente apresentação do coral? Fale sobre isso para nós. Foi
uma coisa magnífica, eu sei.
Francisco Braga - De fato, foi um sucesso estrondoso. Ocorreu em Itaici na
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deste ano, na 2ª feira, dia 18. Então, lá
houve a apresentação do oratório O Peregrino de Assis e o Canto do Irmão Sol, ambos
musicados por Frei Joel. O Canto do Irmão Sol é o primeiro poema escrito em língua
italiana da autoria de São Francisco de Assis. Qual não foi a nossa surpresa quando
vimos, ao final do oratório, toda a plateia de pé, aplaudindo e, mais do que isso,
dançando.
Pompeu - Os Bispos dançando?
Francisco Braga - Sim, os Bispos dançando.
Pompeu - Pois é! O que prova a excelência da apresentação. É uma coisa magnífica.
Francisco Braga - Também prova a bela receptividade, porque tudo é comunicar-se
através do instrumento, através da voz. E aconteceu essa receptividade: os nossos
corações bateram juntamente.
Pompeu - E o oratório? Quando é que nós vamos conhecer, se é que ele ainda não foi
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apresentado em Brasília? Eu pelo menos não sei... Quando é que vamos conhecer
proximamente o oratório?
Francisco Braga - Nós estamos aguardando o patrocínio da Rádio Nova Aliança.
Pompeu - Então está concedido! Já conversamos com o Braga, que, por sua vez, já
conversou com o Frei Joel e numa próxima oportunidade nós vamos apresentar o
oratório, se Deus quiser e as autoridades consentirem, lá no Memorial JK, porque lá tem
um piano de cauda que é o ideal para que o Braga exerça todo o seu virtuosismo ao
teclado e os ouvintes da Rádio Nova Aliança não vão perder por esperar. Pois nós
contamos transmitir de lá, se nos oferecerem condições técnicas. Então, se nos
oferecerem condições técnicas, vamos transmitir o oratório a partir do Memorial JK
numa data muito próxima. Nós já prometemos que isso iria acontecer e realmente vai
acontecer.
Francisco Braga - E eu tenho a certeza de que vai agradar a todos os ouvintes.
Pompeu - Vocês fizeram essa apresentação em Itaici, e só? Só em Itaici? Aproveitaram
a passagem por São Paulo para mais alguma apresentação?
Francisco Braga - Nosso projeto é agora fazer uma "tournée" pelas cidades históricas
mineiras...
Pompeu - Aí não tem o seu dedo, por acaso?
Francisco Braga - Bem... eu tenho conversado com algumas pessoas que se mostraram
interessadas em patrocinar esse evento. Possivelmente nós toquemos em Goiânia. Já
estou iniciando as primeiras gestões para que nós nos apresentemos lá em Goiânia.
Pompeu - Depois você vai nos falar algo mais sobre Goiânia ... Braga, por que você
deu título de "Música de Teclado" para o programa que será apresentado todo sábado,
das 8 às 10 horas da manhã, aqui na nossa Rádio Nova Aliança, a partir do dia 7 de
maio? E o que significa música instrumental?
Francisco Braga - Pois bem! Basicamente o entendimento do que seja teclado é que
vou abordar no programa em especial três grandes instrumentos: órgão, cravo e
piano. Vou nesse programa falar sobre instrumentos de teclado. Conforme é
conhecido, em termos muito amplos, instrumento é todo ou qualquer corpo ou matéria
capaz de produzir sons, cuja emissão possa ser regulada e controlada pelo agente
humano, encarregado de seu manuseio ou funcionamento. Em tal esquema de definição
se inclui também o corpo humano, não só pelas possibilidades de entoação e de
modulação da voz, mas também pelo seu potencial criador de figuras rítmicas puras, por
exemplo: o estalar dos dedos, o sapateado, as palmas de ciganos acompanhando uma
canção flamenca, etc. Para tudo isso o próprio corpo humano pode servir de
instrumento. Agora, isso, em termos muito amplos, "lato sensu". Toda música dentro
desse conceito "lato sensu" é instrumental. Então, cabe talvez uma distinção: a que se
faz entre música vocal e música instrumental. Essa distinção é muito mais em função da
origem do instrumento: no caso da voz, esse instrumento é natural; nos outros casos, do
piano, do órgão, do cravo, esse instrumento é artificial. Stricto sensu, fala-se de música
instrumental apenas quando se refere a instrumentos musicais, do tipo: tímpanos, piano,
violinos, xilofones, clarinetas, flautas e toda a infinita gama de aparatos que o homem
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inventou para produzir o som.
Pompeu - Ontem, enquanto você gravava a sua vinheta — e nós vamos falar em
seguida sobre ela — eu vi que você usou o teclado, um tecladozinho pobre que nós
temos aqui na Rádio e você ficou horas — você talvez não tenha nem noção de quanto
tempo você ficou tocando para o deleite de todos nós aqui — mas você ficou algum
tempo tocando. Há uma diferença entre esse teclado aqui da Rádio e o piano por
exemplo, ou o órgão?
Francisco Braga - Há sim diferença, porque o teclado a que você se refere é um
instrumento eletrônico, como também são o sintetizador, o órgão elétrico e o piano
digital, ao passo que o piano de martelos e o órgão de tubos são instrumentos
mecânicos, acústicos. Praticamente, quase todo instrumento musical possui sua versão
eletrônica. O som que o instrumento acústico emite é natural, mais rico em harmônicos,
ao passo que o som emitido por instrumentos eletrônicos procura imitar o som dos
instrumentos mecânicos, mas é mais pobre quanto à presença de harmônicos.
Considera-se que seja mais adequada a utilização desses instrumentos acústicos para
fins de concerto. Porém, eu tenho a impressão de que em breve haverá uma superação
desse tipo de preconceito, porque, com os aperfeiçoamentos técnicos e pesquisas que
têm havido, em breve os pianos digitais modernos estarão à altura dos melhores pianos
produzidos mecanicamente.
Pompeu - Existe então já um piano digital?!
Francisco Braga - Sim, eu tenho um na minha residência, um piano Roland, muito
bom, de ótima qualidade. Tenho também um sintetizador Yamaha DX-7...
Pompeu - Você mora num estúdio!
Francisco Braga - É um pouco por aí! Tenho quatro instrumentos de teclado.
Pompeu - E lá na Paróquia de Consolata você toca que instrumento?
Francisco Braga - Lá há um órgão elétrico.
Pompeu - Hoje só existe o órgão elétrico, não é?
Francisco Braga - O órgão elétrico já se tornou mais comum do que o órgão de tubos.
Constata-se a realidade de que praticamente todos os órgãos de tubos do mundo já têm
os seus foles movidos por motores. Seria praticamente impensável a utilização da mão
humana para ficar movendo os foles dos grandes órgãos das igrejas, especialmente as
europeias.
Pompeu - Responda-me uma coisa: e se um desses seus instrumentos musicais
domésticos apresentar um defeito qualquer, você também conserta?
Francisco Braga - Ah! não.
Pompeu - Não chegou a tanto, mas ainda há tempo para a aprendizagem.
Francisco Braga - Provavelmente.
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Pompeu - Vamos para um breve intervalo e em seguida nós voltaremos com mais um
quadro do nossa Mesa Redonda com o Professor Francisco José dos Santos Braga,
mineiro, de São João del-Rei, mineiro de boa cepa, conterrâneo de Tancredo Neves.
Nós temos uma apresentadora aqui, Lourdes Valentim, que faz um programa também e
ela é de São João del-Rei. Ela faz o programa "Música Sacra para o seu Lar", domingo,
de 12h 30min às 13h 30min. Ela também esteve nas festividades da Semana Santa em
São João del-Rei. Ela vai todo ano.
Francisco Braga - Essas cerimônias da Semana Santa em São João del-Rei este ano
foram gravadas pelo IBAC, um órgão do Ministério da Cultura. Então, houve muito
afluxo de pessoas, de turistas...
Foi algo muito bonito realmente.
Pompeu - A Rádio Nova Aliança esteve para ir lá transmitir, mas as nossas condições
técnicas não permitiram que se fizesse isso. Mas nós voltaremos em seguida e vamos
para um intervalo suficiente para uma oração.

2º BLOCO DA ENTREVISTA
(Tendo ao fundo o som do 2º movimento — Romance — do Concerto nº 20 para piano
em ré menor, K. 466, de Wolfgang Amadeus Mozart)
Pompeu - Senhores ouvintes, voltamos. O Braga é uma enciclopédia — vocês já
perceberam isso. Braga, me fale: como é que surgiram esses instrumentos (piano, cravo,
órgão)? Eu queria que você fizesse um histórico para os nossos ouvintes, que devem
estar curiosos para saberem da origem desses instrumentos.
Francisco Braga - Prezado Pompeu, senhores ouvintes: Podemos considerar que
existem três fontes primeiras.
Para o órgão, havia um instrumento na antiga Grécia que deu origem a esse belo
instrumento pneumático: aulos, tocado em pares no período clássico (portanto, auloi),
de sonoridade intermediária entre o oboé e a clarineta. Alguns também consideram que
o órgão poderia ser originário da flauta de pan.
A cítara deve ter sido o antepassado do cravo; parentes deste são a espineta e o virginal.
A característica de todos esses instrumentos é que suas cordas são pinçadas. A cítara era
pinçada com pena de ave.
A respeito do piano, pode-se dizer que tem como antepassado o dulcimer (corruptela
inglesa de "dulce melos", algo que em grego significa doce som), que era um
instrumento medieval de cordas percutidas com baquetas, mais ou menos na linha do
xilofone, só que de cordas. Outro parente mais próximo — e um pouco menos afastado
em termos de séculos, — seria o clavicórdio. Esse instrumento era muito utilizado por
volta do século XVI.
Com a utilização do teclado, pode-se dizer que houve uma adaptação de todos esses
instrumentos. Para os ouvintes imaginarem quão importante é o teclado, o órgão é um
instrumento de sopro. A adaptação do teclado ao órgão possibilitou que, através das
mãos, então com a pressão dos dedos, o instrumentista acionasse os grandes tubos,
permitindo que o ar circulasse dentro deles, oferecendo maciça sonoridade a ponto de
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encher de som as volutas de uma catedral. Até tem uma curiosidade a respeito do órgão:
é que os primeiros órgãos não eram pneumáticos, não sendo movidos a ar, e sim à água.
Os primeiros órgãos gregos eram hidráulicos. E mais interessante ainda, a respeito dos
órgãos: conta-se que havia a necessidade de vários homens foleiros, encarregados de
abrir e fechar o fole.
Pompeu - Eram músicos também, portanto...
Francisco Braga - Ah, bom... braçais mesmo, suavam muito... os carregadores de piano
atuais.
Pompeu - Puxa, Braga, prossiga nesta verdadeira aula.
Francisco Braga - Bem, outra coisa interessante é que, sobretudo na Europa, você pode
assistir a concertos muito importantes feitos em carrilhão.
Pompeu - Não existe aqui no Brasil nenhum outro carrilhão? E muito menos usado
ainda?
Francisco Braga - Aqui há poucos carrilhões, mas lá na Europa há grandes carrilhões.
Há concertos em torres de igreja, em que o intérprete vai para lá e toca em teclados.
Grandes músicas de Bach, de Haendel são interpretadas em teclado que aciona todo o
carrilhão de sinos da igreja. Então... isso tudo é feito em teclado. Veja a importância do
teclado para a história da Música. Consequentemente, o programa "Música de Teclado"
pretende recuperar toda essa produção musical escrita para o teclado, neste sentido
amplo.
Pompeu - Você conhece Belém do Pará?
Francisco Braga - Ainda não, infelizmente.
Pompeu - Na Basílica de Nazaré existe um carrilhão. E no Dia do Círio usa-se o
carrilhão. Se houver alguém que saiba tocar, tanto melhor, mas nem sempre é possível.
É alguma coisa de emocionante ouvir um carrilhão tocar. É lindo, é incomum. E eu já
tive o privilégio de ouvir várias vezes o carrilhão da Basílica de Nazaré tocar.
Francisco Braga - Pois é!... O carrilhão da Catedral da Sé em São Paulo é acionado ao
meio-dia, quando podemos ouvir as belas músicas que são ali tocadas.Entretanto, já há
um "sistema de programação musical" para o carrilhão tocar uma determinada música.
Mas eu estou me referindo a outra coisa: a um concertista, que sobe a uma torre e que
interpreta grandes peças eruditas em teclados que movem esses carrilhões.
Pompeu - E você toca esse carrilhão?
Francisco Braga - Nem pensar! Ainda não, pelo menos.
Pompeu - Eu gostei do "ainda". Pois, prossiga, Braga. Eu interrompi, quando você
estava falando da história desses instrumentos.
Francisco Braga - Eu tenho impressão que já é suficiente para dar uma ligeira ideia da
importância do teclado na história da Música...
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Pompeu - Agora me diga uma coisa. E este espírito inventivo vem de que pátria? O
piano, por exemplo? Quem foi que inventou, quem criou o piano?
Francisco Braga - Ah! bom... O piano tem uma longa história.
Pompeu - Vamos a ela um pouquinho?
Francisco Braga - O piano, como atualmente o conhecemos, foi "inventado" no início
do século XVIII por um italiano, Bartolomeo Cristofori. A essência da nova invenção
residia na possibilidade de dar diferente intensidade aos sons e, por isso, recebeu o
nome de pianoforte (que vai do pianíssimo ao fortíssimo). Mais tarde, passou a ser
chamado apenas de piano.
Pompeu - Então, o piano é recente em termos de história...
Francisco Braga - De fato, é bem recente. Agora, o piano moderno teve esse
predecessor, que foi o clavicórdio, porque suas cordas eram percutidas com
martelinhos, e não pinçadas por plectros de penas de ave, como no cravo. O clavicórdio
foi bastante popular entre os séculos XVI e XVII, caindo em desuso com o
aparecimento do piano, tendo este uma sonoridade muito superior à de seu antecessor.
O piano, portanto, veio de muitos aperfeiçoamentos. A espineta, o virginal e o
clavicórdio eram feitos para serem colocados em cima da mesa, eram carregados em
caixotes.
Pompeu - Volumosos talvez?
Francisco Braga - Não, nem tanto. Na verdade, o que está acontecendo hoje é que nós
estamos voltando às origens, carregando o teclado debaixo do braço. É o que se fazia
naquela época. Então, a invenção do piano, e principalmente do piano com estrutura de
bronze, só surgiu no início do século XVIII, como vimos. Os pianos Silbermann, por
exemplo, foram uns dos primeiros a serem usados.
Pompeu - Braga, você sabe quem inventou o relógio de pulso?
Francisco Braga - Bem, consta que foi Santos Dumont.
Pompeu - Pois é, para dirigir o 14 Bis ele precisava de um relógio; então, amarrou o
patacão — o seu relógio de algibeira— que ele tinha no bolso, amarrou-o no seu pulso.
E, a partir daí, se aperfeiçoou. Tem algum mineiro que tenha inventado alguma coisa
parecida com o piano? Porque o mineiro é danado, hein?
Francisco Braga - Olha, eu desconheço. Embora lá tenha bons luthiers, fabricantes de
instrumentos... Quanto ao piano, esse instrumento conseguiu uma aprovação muito
grande. Então, praticamente, todos os grandes compositores, após o advento do piano,
compuseram para ele por ser um instrumento que possui uma estrutura harmônica
simples, disponibilizando ao músico utilizar os dez dedos ao mesmo tempo,
possibilitando ao músico utilizar um verdadeiro bloco granítico harmônico. Para se
obter isso, é preciso um instrumento do porte do piano. Por exemplo, a sonoridade do
piano é algo muito interessante. O piano possibilita um fortíssimo, um pianíssimo, coisa
que o cravo não conseguia. Este último não conseguia a obtenção de uma dinâmica
desse tipo. Por causa dessas vantagens, o piano superou rapidamente seus parentes mais
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próximos, pela possibilidade de transmitir melhor as emoções do intérprete. Os
compositores também passaram a orientar-se por tais possibilidades de matrizes sonoras
do piano, preferindo-o ao cravo.
Pompeu - Numa apresentação sua e você tivesse que escolher dois instrumentos para
acompanhá-lo, quais você escolheria?
Francisco Braga - Seguramente eu escolheria o violino e a flauta.
Pompeu - Nós não conversamos sobre isso antes. Há algum tempo eu morei na SQN
302 e ali onde hoje é o bar Chorão, um domingo, cinco horas da manhã, eu acordei com
o som de uma flauta tocada por uma moça. Dirigi-me ao local donde partia aquele som
belíssimo. Ela deu um show naquela flauta. Eu gostei tanto que ofereci a ela um
cafezinho. Lá só tinha cerveja, bebidas alcoólicas e pastel. Ela me disse que estava
louca por um café. Respondi-lhe que iria fazer o café. Eu morava atrás do Chorão e eu
pessoalmente fui preparar o café. Todo o pessoal lá em casa estava dormindo. Eu fiz o
café e levei-lhe numa garrafa térmica, numa grande quantidade, suficiente para ela tocar
mais três horas. Foi um domingo inesquecível para mim, porque eu gosto de música.
Dizem os eruditos, como você: "Música divina música, ao piano, com flauta e violino".
Francisco Braga - Aí sim, seria um complemento ideal.
Pompeu - E n' O Peregrino de Assis, tem violino e flauta?
Francisco Braga - Não. Na cantata do Frei Joel tem piano e flauta.
Pompeu - Como temos ainda dois minutos para encerrarmos este segundo bloco, digame uma coisa: Qual é o instrumento mais difícil de se aprender a tocar?
Francisco Braga - Pelo que eu tenho observado, o instrumento mais difícil — estamos
falando da música erudita ocidental — eu acho que é o violino. Por exemplo, o braço do
violino não tem traste. Outra dificuldade é que o violino não é um instrumento
temperado. O piano, sim, é um instrumento temperado.
Pompeu - Explique o que é "traste" e "temperado" para nós.
Francisco Braga - Trastes são aquelas divisões do braço do instrumento para manuseio
das cordas, encontradas no violão, por exemplo. O traste no braço do violão possibilita
saber a altura do som e facilita a colocação do dedo. O violino não possui esse tipo de
artifício. O violinista tem que encontrar a altura do som essencialmente com o seu
ouvido e através de muita experiência. Quanto à sua segunda pergunta, o instrumento
temperado é aquele em que um Fá# corresponde a Sol b. Se você observar no piano, é
uma tecla única que vai soar tanto um quanto o outro. É a primeira tecla das três pretas
do piano, correspondendo tanto ao Fá# quanto ao Sol b. No violino, não. O Fá# não é o
mesmo que Sol b. O violino, portanto, não é um instrumento temperado.
Pompeu - Então me diga uma coisa: o piano tem muito "Arisco", muito tempero?
Francisco Braga - De fato, o piano é temperado demais.
Pompeu - Então, vamos para mais um intervalo e ouviremos uma música que você vai
escolher, naturalmente. Anuncie então.
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Francisco Braga - Vamos ouvir de Schumann a suíte "Carnaval".
Pompeu - Esse Carnaval não tem nada a ver com o carnaval brasileiro.
Francisco Braga - Pode ser que tenha sim.

3º BLOCO DA ENTREVISTA
(Tendo ao fundo o som da suíte "Carnaval", de Schumann, para piano)
Pompeu - Braga, na vinheta de apresentação de seu programa, você se refere à música
erudita, dentro da qual está inserida a Música de Teclado. Por que você não usou o
termo "música clássica", mais comumente usado no Brasil?
Francisco Braga - Eu prefiro o termo "música erudita", porque considero "música
clássica" stricto sensu a música produzida no período do Classicismo musical, que
abrange o final do século XVIII e parte do XIX, cujos principais expoentes foram
Haydn, Mozart e Beethoven. Então, quanto à música erudita, seria necessária uma longa
exposição. Mas falando rapidamente, para se referir à música erudita há a necessidade
de que a gente faça um retrospecto e eu vou fazer um retrospecto muito curto sobre a
música ocidental. A base da música erudita, como da música popular, hoje existentes
aqui no Ocidente, é a música grega. Essa música grega tinha inúmeras características,
sendo as mais importantes: o fato de a música grega ser modal e praticar-se na Grécia a
monodia. O canto era monódico. Essa tradição da música grega foi passada à música
cristã primitiva. Como você sabe, o canto gregoriano é monódico e observa os modos
herdados da música grega, tanto no rito ambrosiano quanto no canto gregoriano em si.
Essa música primitiva cristã esteve associada com a liturgia, desde as primeiras
manifestações do ritual cristão. Originário de tradições judaicas, principalmente salmos
e cânticos do Antigo Testamento, juntamente com tradições pagãs, o canto de igreja foi
se edificando sobre os modos descendentes herdados principalmente da música grega.
As características dessa primeira música cristã são que ela possuía uma melodia
flexível, o ritmo era muito fluido e livre (não havia nem compasso nem medição,
havendo monodia). Ainda não havia então a harmonia, que só foi descoberta muito mais
tarde. No século IV, Santo Ambrósio introduziu em sua diocese antífonas e hinos
oriundos do Oriente, integrando na Missa os modos do rito bizantino. Esse rito
ambrosiano foi muito difundido na Gália. Em seguida, desenvolveram-se muitas
liturgias locais, fazendo uso da língua vulgar. Como você sabe, a Igreja fazia uso do
Latim.
Pompeu - E um pouco do Grego também, não?
Francisco Braga - Sim, mas principalmente o Latim. Falava-se e utilizava-se o Latim.
Na Alemanha, desenvolveu-se o ritual gelasiano. Na Espanha, reinou o rito moçárabe.
Na Inglaterra, proliferou o rito céltico. No século VI, o papa São Gregório, tendo
percebido essa anarquia, tentou conseguir a unidade da liturgia romana ao longo da
Europa, depurando o canto de igreja, através duma profunda reforma que fixasse
definitivamente o rito. A esse trabalho, a essa reforma toda chamamos de canto
gregoriano. Então, o canto gregoriano nada mais é do que aquele som puro e de tal
forma maravilhoso que Wolfgang Amadeus Mozart teria dito que era capaz de trocar
toda a sua obra pelo Antifonário Gregoriano, tal a empolgação com que o ouvia. Mas,
na realidade, a música sacra acabou se tornando a única a que o povo tinha acesso. De
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forma que a canção popular nessa época acabava imitando os contornos melódicos
próprios do canto gregoriano. Ou seja, não guardava independência do canto
gregoriano. Essa imobilidade só vai terminar no século XI. Nessa época, a música
profana vai se independer da música sacra, subdividindo-se nesta altura em música
popular e música erudita.
Jacques Stehman, em "História da Música Europeia (das origens aos nossos dias)",
identifica duas grandes eras da música: primeiro, a era religiosa, em que a música é
ritual, aparecendo como manifestação da magia ou servindo de apoio para orações.
Depois, vem a era estética, em que a música se converte em arte pura. Foi por volta do
século XI que a música profana independe-se da música religiosa (=música espiritual).
Dessa música profana provêm tanto a música erudita quanto a música popular.
Quanto à definição de Rousseau para a música como "a arte de combinar os sons de
forma agradável ao ouvido", convém pontuar que a "música amável" é apenas um
aspecto da música em geral. Esse critério, estritamente falando, excluiria muitas obras
de compositores que não pretenderam fazer música "agradável ao ouvido", antes
buscaram exprimir com autenticidade os anseios de uma coletividade e as suas próprias
paixões, ou ainda explorar as diversas possibilidades da linguagem sonora.
Stehman defende a ideia de que a música age sempre sobre a nossa sensibilidade,
podendo ser sob a forma de uma organização sonora articulada como uma linguagem
(possuindo frase, pontuação, ritmo, desenvolvimento de uma ideia), ou provocando uma
sensação.
Antes de adquirir qualquer significado, a música é um fenômeno sonoro, isto é, fruto de
vibração. A recepção do fenômeno sonoro processa-se de tal forma que quaisquer sons
nos atinjam primeiro sob a forma de uma simples sensação física. No caso da música
erudita, o encanto físico do som estaria sujeito a uma ordem estética e intelectual. Com
isso o autor quis dizer que a música erudita consegue nos atingir no íntimo do ser,
desperta em nós uma grande sensação do Belo, atingindo principalmente o nosso lado
intelectual. Por outro lado, a música popular pode ser classificada como sensorial,
atingindo principalmente os sentidos. Ambas — tanto a música erudita quanto a popular
— produzem em nós uma sensação física. Mas a música popular não vai além dessa
sensação física, ao passo que a música erudita vai mais profundo, atinge a nossa
intelectualidade. Com esta última, somos capazes de ter grandes emoções, sentir alto,
sentir grande diante de certas peças dos grandes mestres, ao passo que é impossível
sentir dessa forma diante de uma toada de música sertaneja.
Stehman ainda identifica duas tendências frequentemente paralelas observáveis na
música de países não-europeus, como é o caso do Brasil: enquanto por um lado floresce
uma música folclórica ou étnica, utilizando elementos tradicionais próprios (com
ritmos, melodias, instrumentos, etc.), por outro lado há a música erudita, inspirando-se
na técnica europeia.
Pompeu - Puxa, você está dando uma verdadeira aula. Eu espero verdadeiramente que
esse programa tenha um aproveitamento muito grande, inclusive no meio daquelas
pessoas que, como eu, não conhecem música.
Francisco Braga - Quanto a você, não é verdade, permita-me discordar.
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Pompeu - Eu gosto de samba, gosto de música erudita, gosto de teclado e, quando
conversarmos sobre seu programa, a história do teclado veio assim como uma luz
brilhantíssima que você trouxe para nós. Braga, me diga uma coisa: quando se fala em
teclado, as pessoas pensam nos instrumentos eletrônicos portáteis que animam o culto
das igrejas, festinhas e salões de baile. O programa "Música de Teclado", aos sábados, a
partir do próximo dia 7, incluirá músicas para tais instrumentos?
Francisco Braga - Inicialmente eu havia dito que existe um certo preconceito na
aceitação desses instrumentos para fins de concertos e esse preconceito acho que é de
dupla face: acredito que exista um preconceito no público e um preconceito no
intérprete. Agora, é minha opinião que esses instrumentos eletrônicos, cada vez mais
aperfeiçoados, preencherão todos os requisitos técnicos e ainda acabarão por dominar
cada vez mais o cenário da música instrumental, embora grandes intérpretes prefiram
tocar em instrumentos mecânicos ou acústicos, não-eletrônicos. Apesar disso a
eletrônica vem cada vez mais ganhando espaço. Nenhum organista hoje toca em órgão
movido a fole manual. São usados motores que levam o ar diretamente aos tubos, não é
verdade? O órgão atual é um exemplo de instrumento eletromecânico.
Por exemplo, um pianista que se notabilizou pela utilização de pianos digitais foi o
canadense Glenn Gould, já falecido. Acho que os pianos digitais de hoje têm boa
sonoridade, eles reproduzem o som do piano de cauda, têm a capacidade de revelar a
dinâmica (isto é, o pianista é capaz de tocar pp, p, mf, f, ff, etc. nesse tipo de
instrumento). Mas, ainda, o Steinway é insuperável!
Pompeu - Exatamente. Agora me diga uma coisa: a guitarra substituiu o violão, mas
não é o mesmo som.
Francisco Braga - Ainda não se conseguiu a reprodução do mesmo som. É real isso,
mas com os avanços tecnológicos eu acredito que futuramente já não teremos o piano
acústico. Essa é apenas a minha opinião.
Pompeu - É o dia a dia: a eletrônica está mesmo dominando. Veja o que é o nosso
teclado. O que era o teclado anteriormente? Não havia um similar mecânico. Nós temos
hoje o sintetizador que, inclusive você me explicava, reproduz vários sons. Ele toca o
violão, a flauta, a clarineta, etc. Você pode sonorizar uma música com vários
instrumentos através desse teclado.
Francisco Braga - Observe também o seguinte: a falta de conforto no transporte desses
grandes instrumentos, a dificuldade de translado, são instrumentos muito grandes. A
placa de bronze que vai dentro do piano pesa demais. Um piano eletrônico você carrega;
pesa no máximo 50 quilos. E reproduz com relativa fidelidade o som do piano de cauda.
Eu tenho um e posso dizê-lo de viva voz. Agora, uma coisa que ele possibilita também é
uma perfeita articulação dos dedos. E não tem a desvantagem dos pianos acústicos que
muitas vezes vêm da fábrica com as teclas duras. O pianista precisa num piano acústico
novo "amansar" o teclado. No piano digital, não há esse tipo de dificuldade. O piano
digital já vem da fábrica com as teclas resistindo à pressão dos dedos de uma forma
uniforme, de forma que a articulação também pode ser feita, não havendo nenhum
empecilho à perfeita articulação dos dedos. Outras vantagens do piano digital é que não
tem problema de desbalanceamento de teclas, dá para ser carregado, não desafina, é
muito adequado aos estudos de madrugada por exemplo, porque, com a utilização de
fones de ouvido, não é preciso se preocupar em não incomodar o sono do vizinho, sem
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falar que é possível controlar outro instrumento usando MIDI.
Pompeu - Com isso, uma certa turma perdeu emprego, porque na minha terra eles eram
especialistas em carregar piano na cabeça, nas mudanças de uma casa para outra.
Francisco Braga - Pompeu, permita-me apenas uma observação final: pelo menos,
muitas árvores não estão sendo derrubadas mais.
4º BLOCO DA ENTREVISTA
(Tendo ao fundo "Les Barricades Mistérieuses", de François Couperin, para cravo)
Pompeu - Braga, no final do último bloco, você deixou uma mensagem ecológica.
Explique melhor isso para nós: as árvores estão sendo preservadas em função do piano
eletrônico?
Francisco Braga - Observe, por exemplo, um piano de cauda inteira. Há quatro ou
cinco metros de madeira maciça laminada. Imagine o tamanho da árvore para fornecer
aquele tipo de madeira de lei, que pode ser desde carvalho, cerejeira, imbuia, sucupira,
pinho, faia, mogno, até jacarandá. E tem mais. Originalmente, as teclas pretas do piano
eram feitas a partir de uma madeira escura e muito resistente, o ébano. As brancas eram
de marfim, retirado das garras de elefantes. Hoje, embora os pianos sejam feitos de
materiais sintéticos, a aparência das matérias-primas originais foi preservada.
Pompeu - A árvore precisa ter centenas de anos para a fabricação de um piano
acústico?
Francisco Braga - Exatamente.
Pompeu - Braga, me diga uma coisa: quais foram os grandes virtuoses do teclado, na
música erudita? Fale sobre alguns deles para nós.
Francisco Braga - Esse tipo de pergunta é complexo, pois sempre se peca por omissão
nesses casos. Mas eu tenho impressão de que, só a título informativo, eu vou percorrer
do século XVI até hoje. Por exemplo, houve um grande organista na Itália nos
primórdios da Renascença, chamado Frescobaldi. Havia também nos Países Baixos um
grande organista chamado Jan Pieterszoon Sweelinck, grande compositor, organista,
cravista e professor de grandes músicos (Scheidt, Scheidemann e outros). Outro grande
organista foi Buxtehude. Por sinal, a respeito de Buxtehude, tem uma passagem
interessante: Bach, para ouvir Buxtehude, caminha do local onde residia até a localidade
do concerto (cerca de 70 km). Outro grande intérprete foi Bach, possivelmente um dos
maiores organistas de todos os tempos, ele próprio construtor de órgãos. Um grande
cravista, Domenico Scarlatti, viveu na Península Ibérica, Portugal, Espanha, deixou
obras maravilhosas de relativa dificuldade. A seguir, menciono o pianista Mozart. Sobre
este, acho que não preciso me estender porque quem viu o filme "Amadeus" pôde,
numa penumbra, perceber o gênio do grande mestre.
Pompeu - Confie que muitos dos nossos ouvintes não tenham visto o filme. Fale um
pouco de Mozart.
Francisco Braga - Ah, Mozart era sensacional, simplesmente fantástico, genial. Com
muito tenra idade, parece que com 5 anos de idade, esteve em viagem com seu pai pela
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Europa, quando visitou a Capela Sistina. Ali, ele ouviu uma música polifônica, portanto
um coro a capella, cuja partitura era mantida a sete chaves. Proibia-se que ela fosse
copiada e consequentemente não se divulgava a partitura dessa música. Pois bem:
Mozart, com uma só audição dessa peça coral, pôde reproduzir na íntegra e sem
qualquer erro toda a partitura cantada por aquele coral, para assombro de seu próprio
pai.
Pompeu - Memória eletrônica...
Francisco Braga - Mozart foi genial, talvez o maior gênio de todos os tempos em
Música. Outro grande pianista dessa época foi Muzio Clementi, cujas composições são
ainda hoje muito utilizadas para ensino nos Conservatórios. Outro grande pianista
foi Beethoven, principalmente por sua enorme capacidade de improvisação. Talvez o
maior pianista de todos esses e possivelmente de todos os tempos tenha sido o
húngaro Franz Lizst. Outro gigante do piano foi Carl Tausig. Um aluno de Lizst se
destacou muito: Ferruccio Busoni. Outro grande compositor e intérprete foi Sergei
Rachmaninoff. Também Saint-Saens foi muito aclamado. Desses dois últimos temos
gravações que nos dão uma ideia do seu domínio do teclado e da sua inspirada
interpretação. Até agora tenho falado de grandes pianistas que ao mesmo tempo eram
grandes compositores.
Pompeu - E no seu programa nós vamos ter o prazer de ouvir quem? Cite alguns
intérpretes célebres que vão se apresentar durante a sua programação que tem dia para
começar mas não tem dia para terminar.
Francisco Braga - Há uma grande variedade de bons intérpretes para teclado. Um
problema sério do teclado é que há um excesso de bons instrumentistas, diferentemente
dos outros instrumentos. Então, para que alguém se destaque no teclado, é preciso
desempenhar-se muito bem, ser bom mesmo, para ganhar alguma notoriedade. Então,
vou falar um pouco sobre grandes intérpretes que não foram compositores, cuja
execução pôde ser gravada. No órgão, eu citaria principalmente Helmut Walcha, grande
organista holandês, e Power Biggs, inglês. No cravo, gostaria de destacar as gravações
deixadas por Wanda Landowska, autoridade em música barroca principalmente. No
piano, há uma verdadeira infinidade de grandes intérpretes, mas só me restringindo aos
expoentes maiores eu citaria
Backhaus, principalmente em Beethoven; Clara Haskil, grande intérprete de Mozart e
Schumann; Wladimir Horowitz: esse foi bom em quase toda espécie de estilo e escola;
o chileno Cláudio Arrau, gigante do piano, foi discípulo de um aluno de Lizst; Jörg
Demus, que tive o prazer de ouvir no MASP; Robert Casadessus; o polonês Alexander
Brailovski, grande intérprete da obra chopiniana; o canadense Glenn Gould, falecido
muito cedo, mas que deixou gravações impecáveis e maravilhosas em estúdio, por não
se adaptar às salas de concerto; Walter Gieseking, talvez o maior intérprete de Claude
Debussy; o italiano Maurizio Pollini e a argentina Martha Argerich. Esta última é uma
revelação atual que tem se apresentado muito ao lado de Nelson Freire, a quatro mãos.
Aqui no Brasil, destacaram-se especialmente a grande pianista Guiomar Novaes, o
grande pianista João de Souza Lima, que por sinal foi meu professor em São Paulo.
Atualmente, merecem destaque especial aqui Roberto Szidon e Nelson Freire.
Conforme já disse anteriormente, repito que grandes nomes deixaram de ser citados,
pois infelizmente sempre se peca por omissão, quando se trata de lembrar nomes,
quanto mais assim de supetão.
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Pompeu - Me diga uma coisa: onde entra aí nosso Carlos Gomes?
Francisco Braga - Carlos Gomes se destacou no gênero operístico. Se não me engano,
ele nem tocava piano, mas não posso garantir que esteja correto o que adianto. Acho
que não era pianista intérprete. Foi, sem dúvida, o maior operista das Américas e glória
nacional, merecendo todo o nosso respeito.
Pompeu - E Villa?
Francisco Braga - Ah, Villa-Lobos é grande, mas não como intérprete das suas
próprias obras, mas principalmente como compositor e grande pesquisador do folclore,
fazendo uso de todas as suas descobertas e pesquisas no campo experimental da música
erudita. Por falar em pesquisa do folclore, ainda cabe ressaltar o grande trabalho
desenvolvido por Mário de Andrade.
Pompeu - Mário de Andrade também tinha incursões no campo da música?
Francisco Braga - Escreveu demais, e livros muito profundas. Um deles foi "Música,
Doce Música", outro, "A Pequena História da Música" e muitos estudos sobre danças
folclóricas e muitos outros temas.
Pompeu - Você também incursionou pelo folclore brasileiro?
Francisco Braga - Ainda não.
Pompeu - Mas vai...
Francisco Braga - Quem sabe?! Um dia...
Pompeu - Tempo você terá, porque você ainda é jovem.
Francisco Braga - Se o Senado permitir...
Pompeu - Mas brevemente você estará aposentado. Tem mais quanto tempo?
Francisco Braga - Ainda tenho talvez uns três anos para uma aposentadoria
proporcional.
Pompeu - E você vai para isso para poder pesquisar. Você gosta de estudar.
Francisco Braga - Ah, então terei tempo para essas coisas.
Pompeu - Me diga uma coisa: quando nós nos conhecemos, você me dizia: "Olhe, você
pode contar comigo qualquer dia da semana!", menos sexta-feira a partir das 12 horas.
Aí eu estou ocupado, vou para Goiânia. O que é que você vai fazer em Goiânia?
Francisco Braga - Lá em Goiânia, há um grande pesquisador chamado Jobenil
Magalhães, que faz um trabalho excelente de desenvolvimento do hemisfério cerebral
direito.
Pompeu - Hum...
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Francisco Braga - Então, para ali me dirijo para tomar conhecimento e praticar
realmente uma série de exercícios para ter bem desenvolvido o meu hemisfério direito
e, principalmente, baixar o ritmo cerebral, ganhar mais possibilidade respiratória...
Pompeu - Troque isso bem miúdo aí para nós: o lado direito, o hemisfério direito.
Francisco Braga - O hemisfério cerebral direito está muito ligado às emoções, aos
sentimentos, à intuição, à criação, ao passo que o hemisfério cerebral esquerdo está
mais aliado à racionalidade, ao nosso trabalho dia a dia, às nossas atividades diárias e
corriqueiras, ao nosso desempenho profissional, político, etc. Então, poderíamos dizer
que, para a maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é mais desenvolvido.
Pompeu - E esse seu aprendizado é ilimitado no tempo?
Francisco Braga - Eu estou agora numa fase — digamos assim — de acabamento, em
termos de burilar a série de aprendizagens que tenho usufruído lá naquela escola. Mas
eu tenho impressão de que em breve já devo concluir esse trabalho. A importância desse
trabalho na música é realmente sensacional. Hoje realmente começo, após iniciar esse
trabalho de desenvolvimento do hemisfério direito, a descortinar um novo horizonte. E,
por estranho que pareça, as oportunidades começam a surgir de forma muito mais
constante e é incrível como, de repente, parece que você começa a atrair boas
oportunidades como esta em que eu venho de ser convidado para dirigir este programa
nesta ilustre rádio de Brasília.
Pompeu - Mas, Braga, nós temos outras curiosidades a respeito do seu dia a dia, da sua
vida pessoal, mas nós vamos aguardar o próximo bloco, porque só temos mais um
minuto para encerrar o atual. Me diga uma coisa: E o local onde vocês estudam? É uma
sala de aula? Um bosque? Como é que é?
Francisco Braga - Não, lá não tem teoria. Lá tudo é prática. Pratica-se o tempo todo. A
gente chega lá e pratica uma série de exercícios. Exercícios respiratórios, exercícios do
tipo trabalho manual, exercícios de pintura através do sopro sobre tela, utilização dos
dedos para friccionar uma tábua recoberta com um mineral especial, sobre a qual vem
areia, que recebe o nome de XAREIA ⁴. Esta última tem a função de desbloquear
inúmeras áreas cerebrais, com utilização de metrônomo. Esqueci-me de mencionar, mas
o metrônomo é também utilizado para aqueles outros exercícios.
Pompeu - E esse cidadão, Jobenil Magalhães, é brasileiro e, no Brasil, nasceu em
Goiás?
Francisco Braga - Ele teve uma participação grande em São Paulo, ali pelos idos de
1970. Um filho dele, a seus cuidados, assombrou o Brasil fazendo cálculos mais rápido
do que a máquina de calcular.
Pompeu - Nossa Senhora!
Francisco Braga - É, ele era capaz de calcular, em segundos, a raiz quadrada, cúbica,
quádrupla de quaisquer números. Ele deslumbrou o país no programa televisivo do
Flávio Cavalcanti.
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Pompeu - Ah, eu me lembro disso. Era um jovem, não é?
Francisco Braga - É, Marcelo. Ele era filho do professor Jobenil.
Pompeu - E o professor Jobenil ainda é um homem jovem?
Francisco Braga - Está jovem em espírito. Está com 62 anos. É reconhecidamente o
inventor da XAREIA, utilizada com muita eficácia na pedagogia do autoconhecimento.
Pompeu - E o Marcelo?
Francisco Braga - O Marcelo infelizmente faleceu.
Pompeu - Então, vamos para mais um intervalo e, em seguida, voltaremos porque tem
muita coisa nesses dez minutos para o Braga nos contar.

5º BLOCO DA ENTREVISTA
(Tendo ao fundo o som de "La Volta", de William Byrd, para cravo)
Pompeu - Senhores ouvintes, voltamos com o professor Francisco José dos Santos
Braga. Vocês já viram que o homem realmente entende de tudo, como dizem os jovens:
"manja muito". Quando o Domingos Waldemar Bisinotto, nosso querido amigo nos
apresentou, ele me falava muito sobre as suas incursões nos Estados Unidos. O que
você vai fazer lá? Eu sei, mas conte para os ouvintes.
Francisco Braga - Lá, a experiência muito interessante é o encontro com especialistas
do mundo inteiro em língua latina, latinistas da melhor cepa. Esses encontros são feitos
sob os auspícios da Família de São Jerônimo, à qual pertenço. Tenho a honra de ser
membro fundador dessa organização. É uma associação de pessoas católicas que amam
o Latim, cultivam o canto gregoriano e aceitam a soberania papal.
Pompeu - E qual é o objetivo da associação?
Francisco Braga - Os objetivos são esses três mencionados. Explicando melhor, são o
de aperfeiçoamento, o de aprofundamento nas Sagradas Escrituras, a prática do Latim
como língua viva e o cultivo do canto gregoriano.
Pompeu - Agora, me diga uma coisa: vocês, quando estão reunidos, nessa comunidade,
falam Inglês, Português, Espanhol, como é lá essa história?
Francisco Braga - Nossa comunicação tem que ser através da língua latina.
Pompeu - Quer dizer que você é um latinista?
Francisco Braga - Bem, estou me esforçando para chegar a ser nomeado como tal.
Pompeu - Mas, Braga, interessante... Quando eu comecei a estudar há muitos anos
antes de você, os meus professores de Português diziam: "Para saber bem o Português, é
preciso saber Latim." Pelo menos, ter noção de Latim, senão vai ser muito difícil. Você
pode falar e escrever corretamente, por intuição, mas não exatamente porque conheça o
vernáculo."
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Francisco Braga - Concordo plenamente. O Latim é base da nossa língua. Embora o
Português venha do Latim vulgar — "última flor do Lácio, inculta e bela" —, a
estrutura é muito semelhante para as duas línguas. A estrutura verbal, a regência dos
verbos, as preposições têm as mesmas características. Tome, por exemplo, o "ad" latino,
que corresponde ao nosso "para", tendo o sentido de direção ou o sentido de finalidade.
No Português também. Por exemplo, vamos nos referir ao título do programa. Se eu
pusesse Música para Teclado (acusativo) seria diferente de Música de Teclado
(genitivo). No primeiro caso, seria música destinada ao teclado, enquanto no segundo
caso se entende a posse. A preposição "para" denota o sentido, a direção, enquanto
música de teclado significa música que foi composta exclusivamente para teclado. Não
é qualquer música, é música "de teclado". É música — digamos assim — que o teclado
possui.
Pompeu - E em Brasília, você tem colegas latinistas?
Francisco Braga - Aqui em Brasília, um grande latinista meu amigo é o monge Sales,
que foi professor na UnB. Digo monge porque ele recebeu os votos da Ordem de São
Bento há dois anos atrás.
Pompeu - Eu já fui a celebrações lá no Mosteiro de São Bento e o vi. Eu tenho dois
grandes amigos: Faustino, que é meu afilhado de cursilho da Cristandade, e frei André,
com quem trabalhei em um ou dois cursilhos. Frei André foi quem me estimulou e me
ensinou a oração do terço, em toda a sua beleza, em todo o seu esplendor. Mas, então,
Braga, a língua oficial do encontro é Latim?
Francisco Braga - Exatamente.
Pompeu - E a música?
Francisco Braga - Esses encontrados são ornamentados — digamos assim — com
apenas cantochão. Lá se observa a Liturgia das Horas, tudo em Latim. Então,
levantamos de manhã e vamos à capela entoar "Laudes". Em seguida, dirigimo-nos ao
refeitório para o desjejum, seguido de encontros, palestras ou seminários, tudo em
Latim. Depois ao meio-dia ("hora media"), antes do almoço, há de novo orações,
cânticos e hinos, todos cantados em Latim. Lá nesses encontros se comete até uma
pequena heresia, que é a utilização do órgão para o acompanhamento das vozes. Como
eu comentei, o canto gregoriano é monódico, ele não casa bem com a harmonia. Mas,
seja como for, os nossos ouvidos estão bem adaptados à harmonia e até é uma coisa
agradável, embora seja uma heresia. À tarde, mais uma sessão de seminários e palestras.
Às seis horas da tarde, há um novo encontro na capela, onde cantamos as Vésperas. Aí
se fazem as leituras, todas cantadas. E, finalmente, ao fim do dia, há o "Completorium",
que é a despedida, as Completas para o sono tranquilo e na paz do Senhor. Ah, outra
coisa que me esqueci de mencionar, é que toda vez há uma Missa importante, cantada,
concelebrada, pois comparecem a esses encontros muitos sacerdotes. Então, todos eles
concelebram uma Missa. Também diariamente é celebrada uma Missa cantada, de
manhã, após os Laudes.
Pompeu - Em Latim?
Francisco Braga - Em Latim.
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Pompeu - Agora me diga uma coisa: durante quantos anos você estudou Latim? Há
quantos anos você estuda Latim?
Francisco Braga - A minha incursão pela língua latina não foi tão extensa. Eu tive a
sorte de estudar o Latim numa época em que essa era uma disciplina obrigatória. A
gente estudava no ginásio, no meu caso no Ginásio Santo Antônio de São João del-Rei,
dirigido pelos freis franciscanos holandeses.
Pompeu - Estudei quatro anos Latim.
Francisco Braga - Eu também no ginásio. Depois eu fiz o Curso Clássico, ou seja, mais
três anos de Latim. Em seguida, eu fiz Faculdade de Letras na Faculdade Dom Bosco de
São João del-Rei, em que se ensinava Língua Latina no primeiro ano e Literatura Latina
nos outros três anos. Mas considero que os meus melhores estudos ocorreram
recentemente, sobretudo em contato com esse pessoal excelente que comparece a esses
encontros da Família de São Jerônimo. Há um facilitador e palestrante (Suitbertus Siedl)
e outros europeus que falam um belo Latim.
Pompeu - Braga, você sabe que infelizmente o tempo é ouro em rádio. E nós estamos
encerrando o nosso programa. E eu deixo os nosso microfones inteiramente à sua
disposição para as suas despedidas, prometendo que sábado, um pouco mais cedo que
isso, às 8 horas da manhã, você estará no ar, com "Música de Teclado".
Francisco Braga - Eu queria agradecer inicialmente aos ouvintes pela paciência com
que estiveram acompanhando esta entrevista e aproveitar a oportunidade para
entusiasmar todos quantos tenham oportunidade de ter contato com o teclado. É uma
satisfação tremenda, uma realização muito grande quando a gente, como intérprete,
supera dificuldades no teclado e consegue transmitir e mesmo captar a ideia do autor na
sua integralidade. Eu acho que esse enorme prazer estético compensa todos os
sacrifícios daqueles que estudam teclado.
Pompeu - Senhores ouvintes, bom dia!
IV. NOTAS DO AUTOR
¹ Guardo ainda comigo um telegrama que me foi enviado pelo Gabinete do Senador
Onofre Quinan, nos seguintes termos:
"Brasília hoje ficou mais enriquecida culturalmente com o programa
Música de Teclado. Não poderia deixar de cumprimentá-lo e agradecer por
esta oportunidade de podermos mergulhar neste mundo maravilhoso que
constitui esta música. Seu brilhantismo na produção e apresentação é algo
encantador. Parabéns! Sucesso!
Ass.: Celma Martins Carvalho - Assessora Legislativa"
² A vinheta do meu programa "Música de Teclado" dizia:
"Para os amantes e estudiosos da música erudita, a Rádio Nova Aliança
apresentará, a partir de sábado, dia 7 de maio (de 1994), de 8 às 10 horas,
o programa "Música de Teclado", em produção e apresentação do pianista
Francisco Braga.
Você poderá mergulhar no mundo da música erudita com seus grandes
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mestres, instrumentistas dos mais variados tipos de teclado, aliando a
informação valiosa sobre a história e desenvolvimento do teclado a fatos
curiosos do mundo da música instrumental.
Todo sábado, de 8 às 10 horas, aqui na Rádio Nova Aliança."
³ Cf. in http://www.novaalianca.org.br/index-site.php?pg=textos&id=5
⁴ Outra denominação para a XAREIA é a atual ATTMA-Aprendizagem Técnica
Transpessoal Motriz na Areia.
Cf.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CEHiPSK4LRcJ:veraleila.blog
spot.com/+XAREIA+de+Jobenil+Magalhães+Goiania&cd=2&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br
Também [NICOLAU, 1994, p. 18] se refere ao trabalho de Jobenil Magalhães nos
seguintes termos, quando discorre sobre o tema "Usando o lado direito do cérebro":
"(...) Existem já em prática, inúmeros métodos de utilização do lado direito
do cérebro de forma voluntária. Alguns centros de ensino de línguas, por
exemplo, envolvem os alunos em encenações e dramatizações para que eles
vivenciem situações do cotidiano e aprendam com toda a mente, ao invés do
uso apenas do lado racional do cérebro, como ocorre com as aulas no
quadro negro.
No ensino da matemática também existem inovações. O professor Jobenil
Magalhães, do Instituto para o Desenvolvimento do Hemisfério Cerebral
Direito, de Goiânia, em Goiás, criou um instrumento-chave nesse processo,
a xaréia. Trata-se de uma caixa retangular de madeira com uma rasa
camada de areia fina, na qual os alunos realizam, com os próprios dedos,
diversas operações e desenhos. Segundo o professor Jobenil, a xaréia é
importante porque nossos olhos foram estruturados para enxergar em três
dimensões, o que proporciona um aprendizado mais rápido. Por outro lado,
ao realizar os movimentos na areia, o aluno os registra com mais facilidade
no cérebro, uma vez que, acrescenta Jobenil, é quando nossos olhos se
movem que aprendemos. (...)"
Cf. NICOLAU, Marcos: Introdução à criatividade, 2ª edição, João
Pessoa: Idéia, 1994 (disponível na Internet).
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