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Resumo: Este estudo tem como objetivo discutir a invisibilidade e a representação de 
mulheres, como compositoras, por parte de meios comunicacionais que, neste 
trabalho, compreendemos como: 1) programações de orquestras sinfônicas brasileiras 
(região sudeste); 2) revistas de divulgação de música erudita em âmbito nacional e; 3) 
coleções fonográficas promovidas por grandes editoras. 
Neste estudo, buscamos verificar e contabilizar o número de mulheres que fazem 
parte deste cenário e de que maneira esta mídia representa e reproduz o enfoque na 
hierarquia de gênero.  
Os resultados são significativos e apontam para a diferença de gênero em relação ao 
trabalho e comunicam a hierarquia dos saberes. Este estudo de revisão sobre a 
presença feminina no cenário da música erudita brasileira apresenta uma discussão 
envolvendo a complexidade entre as relações de gênero e a comunicação social 
através de materiais visuais, sonoros e impressos, destacando a importância do 
aprofundamento na temática, na área de pesquisa, e buscando fazer avançar o 
conhecimento. 
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1. Introdução 
 

A invisibilidade ou ausência da presença feminina durante toda a história 

da música ocidental clássica é naturalizada no meio. Ao nos questionarmos 

sobre nomes femininos na área, no meio acadêmico percebemos a ausência 

dos mesmos, como nos mostram as autoras Laila Rosa e Isabel Nogueira 

(2015), em pesquisa realizada para discussão do tema, apontando para a 

ocultação de compositoras mulheres 
“não somente na retórica do meio musical, como também no 
desconhecimento de músicos e musicistas em relação a suas obras e 
atuações nos mais diferentes tempos históricos, contextos e gêneros 
musicais” (ROSA; NOGUEIRA, 2015, p. 34) 
  

As autoras ainda refletem sobre as compositoras apresentadas em 

disciplinas do curso de música e constatam a assustadora exclusão por parte 
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dos docentes, observando, assim, o silênciamento da figura feminina no meio 

acadêmico e, principalmente, na formação dos futuros educadores musicais. 

A exclusão de composições e nomes femininos no meio educacional reflete 

na invisibilidade das mulheres na música. Além disso, este fato aponta para a 

hierarquização de conhecimento e a não comunicação das diferentes 

experiências artísticas da figura feminina como parte da construção do 

pensamento e da arte. Por esses motivos, focamos na figura de compositoras, 

que neste caso compreendemos como uma posição de destaque e de 

conhecimento, uma vez que, a figura do compositor comunica ideias e afetos. 

Compreendemos que o ato de compor envolve aspectos de integração social e 

significações, além das relações de poder. Sobre esse assunto, Paulo Costa 

Lima coloca a seguinte questão: 

 
“Como entender os atos composicionais em suas relações com os 
campos de poder? Campos de poder, ou relações de poder, que pré-
existem e até mesmo condicionam tais atos – ou então, de outra 
perspectiva -, campos de poder que são acionados pelas próprias 
escolhas que o compor exige e engendra? O que pode uma 
composição?” (…) Distintos modos de criar no mundo – historicidade 
e mainstream e o desafio de construção de autonomia das assim 
chamadas periferias.” (LIMA, 2014, p. 49-50) 

 

A discussão a respeito da invisibilidade das mulheres em diversas áreas de 

conhecimento aponta para um debate contemporâneo envolvendo o 

conhecimento, a partir de privilégios sociais e o consequente lugar de fala. A 

reflexão é fundamental para perceber que as pessoas que reivindicam o direito 

de terem voz na verdade estão reivindicando o direito à própria existência. 

Segundo Djamila Ribeiro (2017), “a história tem nos mostrado que a 

invisibilidade mata, o que Foucault chama de ‘deixar viver ou deixar morrer’.” 

(RIBEIRO, 2017, p. 43).  

Entendemos que o lugar de quem fala é uma posição de poder e  

possibilidade de existência. A música erudita é entendida como espaço 

masculino e muito se deve à história do espaço público e das instituições que 

universalizam um determinado ideal e marginalizam mulheres e outros grupos 

sociais subalternizados. 

Reconhecemos que este processo envolve, ainda, outros aspectos a serem 

considerados, além do gênero, como, por exemplo, raça e sexualidade, uma 

vez que compreendemos que são envolvidos aspectos históricos, culturais, 

politicos, que refletem nas relações de poder. Rosa e Nogueira (2015), 



apontando para as reflexões da pesquisadora Suzanne Cusick (1994), 

mostram que esta percepção interseccional, abrangendo as questões relatadas 

acima (raça e sexualidade), envolve aspectos  
“mentais, psicológicas, considerando sua dimensão afetiva e 
cognitiva, sem determinismos, mas que conferem a identidade e 
subjetividades, marcas estruturantes que podem ser exploradas pelos 
processos criativos em música de compositoras.” (ROSA; 
NOGUEIRA, 2015, p. 28) 
 
 

Ribeiro (2017) aponta para a necessidade de uma visão interseccional de 

raça, gênero, classe e, consequentemente, um estudo menos simplista do 

todo, além da ruptura com o conhecimento universal, que só gera exclusão. 

Embora este trabalho não aborde diretamente questões de raça e sexualidade, 

a partir dessas reflexões, cabe a nós um posicionamento interseccional, ao 

analisar e discutir o tema, entendendo que os processos artísticos englobam as 

características humanas, as quais se relacionam com a identidade e 

posicionamentos do sujeito artista.  

Uma maneira de refletir sobre a visibilidade de um sujeito é através dos 

meios comunicacionais, contabilizando e analisando a maneira como este 

sujeito é apresentado à sociedade. Estudos sobre o feminismo e a cultura 

audiovisual mostram os questionamentos sobre as formas de representação da 

mulher, a partir de ideais preconceituosos e desqualificadores. Gabriela Alves e 

Saskia Correia de Sá apontam que 

 
“O que se percebe, nesse cenário, é uma luta pela construção e 
aceitação de uma identidade feminina pautada por condutas de 
escolha, empoderamento e emancipação. No conflituoso jogo em que 
as relações de poder se estabelecem, a identidade feminina 
reelabora suas referências, constituindo-se a partir de características 
que também são caras à ideia de identidade contemporânea, 
aproximando-se das noções de mutação e fluidez.” (ALVES; 
CORREIA DE SÁ, 2016, p.4)  

 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo discutir e contabilizar a 

representação feminina no cenário da música ocidental “erudita” no Brasil, por 

parte de meios comunicacionais, buscando discutir a visibilidade que esta 

mídia atribui às mulheres compositoras, entendo esta como uma relação de 

poder, hierarquia de conhecimento e, consequentemente, o privilégio 

epistêmico. 

 

 



2. Metodologia 
Neste estudo buscamos verificar e contabilizar o número de mulheres 

compositoras que fazem parte do cenário da música “erudita” no Brasil e de 

que maneira a mídia representa e reproduz o enfoque na hierarquia de gênero 

e saberes. Para isso, compreendemos os meios comunicacionais como: 1) 

programações de algumas orquestras sinfônicas brasileiras na região sudeste; 

2) revista de divulgação de música erudita em âmbito nacional e; 3) coleções 

fonográficas promovidas por grandes editoras há alguns anos atrás. 

Selecionamos duas orquestras sinfônicas das capitais de cada Estado da 

região Sudeste2, no intuito de fazer um recorte na região onde este artigo está 

sendo apresentado e discutido. Reconhecemos a necessidade de análise das 

outras orquestras do Brasil, entretanto, isso envolveria outras questões a 

serem consideradas como, por exemplo, as entidades provedoras dos grupos 

sinfônicos, o que poderia fugir da temática a ser discutida. Contudo, esta 

segunda análise fará parte de trabalhos futuros. 

No total, apresentaremos 7 orquestras, sendo 2 do estado de São Paulo, 2 

do estado do Rio de Janeiro, 2 do estado de Minas Gerais e 1 do estado do 

Espírito Santo.  

Selecionamos a revista Concerto (ano de 2018) pois a mesma promove a 

divulgação da música “erudita” e de outras manifestações culturais em âmbito 

nacional, assim como a própria revista se apresenta: 

 
“O Site CONCERTO é uma publicação de Clássicos Editorial Ltda., 
empresa que atua há mais de 20 anos com comunicação  e comércio 
na área da cultura. Além do Site CONCERTO, Clássicos Editorial 
administra a Loja CLÁSSICOS [...] e publica a Revista CONCERTO, o 
guia mensal de música clássica no Brasil” (“Revista Concerto”, 2018)   

 

Por fim, contabilizamos duas coleções fonográficas promovidas por 

diferentes editoras brasileiras: 1) Editora Abril (2009), Coleção Grandes 

Compositores da Música Clássica, com a supervisão musical de Roberto 

Minczuk - 40 volumes; 2) Coleção Folha de Música Clássica (2005) - 36 

volumes. 

A escolha por analisar também estas coleções vem da justificativa de 

serem coleções “ofertadas” ao grande público, uma vez que estas edições 
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eram vendidas em bancas de jornais pelas cidades e, mesmo não tendo 

acesso à compra do material, o mesmo ficava exposto visualmente para a 

população. As duas coleções contavam com um livro texto, com biografia e 

obras mais conhecidas dos selecionados nomes da música erudita mundial, 

além de um CD com as obras escolhidas sendo performadas por uma 

orquestra sinfônica. 

 

3. Resultados 
Nas orquestras analisadas, contabilizamos o número de obras performadas 

por cada grupo sinfônico e, em seguida, quantos compositores ou 

compositoras compuseram as obras interpretadas. Nas orquestras do Rio de 

Janeiro, temos um total de 161 obras executadas pelas duas orquestras 

analisadas, com um total de 62 compositores e nenhuma compositora. Em São 

Paulo temos um total de 184 obras executadas pelas duas orquestras, das 

quais 102 são compositores e 5 compositoras. Os grupos sinfônicos da capital 

mineira totalizaram 129 obras compostas por 70 compositores e 2 

compositoras. No estado do Espírito Santo investigamos apenas uma 

orquestra que interpretou 51 obras musicais de 37 compositores e 1 

compositora.  

 
Tabela 1: Relação das orquestras sinfônicas, número de obras performadas e 

contabilização de compositores e compositoras. 
 

 

A organização da revista Concerto apresenta a divisão da capa em duas 

partes, uma imagem maior e, por isso, principal e duas outras menores no 



rodapé da capa. Analisamos a quantidade de imagens que apresentavam 

fotografias de homens e mulheres. 

A revista apresentou 11 capas, nas quais, nas imagens maiores, tivemos 5 

homens e 2 mulheres (figura 1) e, nas imagens pequenas, apareceram 14 

homens e 6 mulheres. A edição de Janeiro/Fevereiro de 2018 apresenta uma 

retrospectiva e a ilustração da capa conta com um mosaico de fotografias de 

músicos, solistas e ensembles, nos quais identificamos 14 homens e 5 

mulheres (figura 2). As capas dos meses de Abril e Outubro/Novembro não 

apresentam imagens de pessoas em destaque (figura 3). 

 
Figura 1: Capas da Revista Concerto, edições dos meses: março, maio, junho, julho, 

agosto, setembro e dezembro de 2018. 
 
 



 
 

Figura 2: Capa da Revista Concerto, edição dos meses: janeiro/fevereiro de 2018. 
 

 

Figura 3: Capas da Revista Concerto edições dos meses: abril, outubro e novembro de 
2018. 

 

 

Tanto a Coleção Grandes Compositores da Música Clássica, com 40 

volumes, quanto a Coleção Folha de Música Clássica, com 36 volumes, não 

apresentam mulheres como compositoras (figura 4). 

 



 
Figura 4: Divulgação das coleções: Grandes Compositores da Música Clássica, editora 

Abril, 40 volumes (parte de cima da figura) e Coleção Folha de Música Clássica, com 36 
volumes. 

 

4. Discussão e Conclusão 
Com o intuito de discutir a complexa relação de gênero e a maneira na qual 

a comunicação social, através de materiais visuais, sonoros e impressos, 

destaca a figura feminina na música erudita brasileira, apresentamos uma 

contabilização da presença de compositoras no meio citado. 

Os resultados apontam para uma significativa diferença na quantidade de 

mulheres e homens na figura de compositor, tendo suas obras performadas 

pelos grupos sinfônicos estudados. Compreendendo que o compositor assume 

o lugar de fala e que o ato de falar não é neutro (muito pelo contrário, quem 

fala comunica seus vieses interpretativos), entendemos que esta 

hierarquização atribui poder e exclusividade ao pensamento e divulgação de 

apenas um conhecimento como dominante. Ribeiro (2017) aponta para a 

pensadora e feminista negra Lélia Gonzalez, que discute a temática 

hierarquização dos saberes e, consequentemente, o privilégio epistêmico do 

saber dominante gera a inviabilização de outras experiências e a consequente 

não comunicação das diferentes experiências artísticas da figura feminina 

como parte da construção do pensamento e da arte.  Ribeiro aponta para a 

urgência de uma ruptura 

 
“do pensamento hegemônico e a ressignificação das identidades, 
sejam de raça, gênero, classe para que se pudesse construir novos 
lugares de fala com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade a 



sujeitos que foram considerados implícitos dentro dessa 
normatização hegemônica.” (RIBEIRO, 2017, p.43) 
 

Apontamos para a necessidade de um profundo debate sobre a 

importância de mulheres em posições de poder e conhecimento, uma vez que 

o ato de expressar suas ideias é questionar a estrutura social, que se trata de 

um sistema que organiza o imaginário social lidando com poder e controle 

(RIBEIRO, 2017). Ao questionar esta estrutura hierárquica, entendemos que a 

posição social que diferentes pessoas ocupam, acaba restringindo a 

oportunidade de outras tantas ao lugar de fala, já que “o lugar que ocupamos 

socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas” (RIBEIRO, 

2017, p. 69).  

A autora descreve uma palestra ministrada por Grada Kiolomba em 2016, 

intitulada Descolonizando o conhecimento, na qual a oradora aponta para a 

necessidade de quebrar estas hierarquias consolidadas. Kiolomba define o 

significado do termo epistemologia como “a ciência da aquisição de 

conhecimento” (RIBEIRO, 2017, p.88) e, desta maneira, a epistemologia 

“define não somente como, mas também quem produz conhecimento 

verdadeiro e em quem acreditamos”, apontando para quem tem o poder de fala 

(RIBEIRO, 2017, p.89) 

Rosa e Nogueira (2015), ao explicarem suas necessidades e reflexões 

como compositoras brasileiras, descrevem suas intenções como um extrapolar 

de algo escrito, sendo supostamente relacionado com o racional e científico 

mas, como algo integrante de seus corpos físicos e a consequente contribuição 

da experiência corporal e intelectual da vivência musical. As compositoras 

apontam para o desejo composicional de um fazer musical que  
 

“… nos acolha e nos represente, que nos ponha em diálogo com 
outras tantas que compartilham experiências semelhantes. Um 
espaço de empoderamento. Obras que nos brotam, escapam e já não 
mais nos pertencem, que formam uma estrutura estética que gera 
também uma sensação que integra e repara.” (ROSA; NOGUEIRA, 
2015, p. 28) 

 

Flávia Biroli (2018) nos mostra, ao tratar da relação entre feminismos e 

atuação política, que a divisão sexual do trabalho comunica dinâmicas sociais 

de desvantagens, sejam elas materiais e/ou simbólicas, se entrelaçando aos 

espaços formais de representação que, historicamente, são considerados  

masculinos. A autora, ao estudar os feminismos e a atuação política, aponta 



para  

 
“A baixa presença e mesmo a ausência, em muitos casos, das 
mulheres em cargos eletivos e de primeiro escalão, no âmbito estatal, 
não significa que não atuem politicamente, mas, sim, que essa 
atuação é dificultada e, quando existente, ocorre em ambiente politico 
historicamente masculino, em que predominam brancos e 
proprietários.” (BIROLI, 2018, p.175) 

 

Desta maneira, também refletimos sobre a (in)visibilidade do feminino na 

música erudita brasileira, pois, apesar dos dados observados, falar de 

mulheres no meio musical clássico não é apontar para uma ausência. As 

mulheres têm atuado em diferentes posições como maestrinas, regentes de 

corais, professoras universitárias, pesquisadoras, solistas e instrumentistas de 

primeira posição, em diferentes contextos nacionais. Organizações coletivas e 

grupos de câmara também vêm discutindo e divulgando trabalhos de 

compositoras e este debate sobre gênero e feminismo em música tem rendido 

importantes reflexões sociais e científicas.  

Contudo, compreendemos também que o mesmo ainda é principiante na 

estrutura das políticas públicas, principalmente na educação e na 

interseccionalidade de raça, sexualidade e classes sociais. Desta maneira, 

compreendemos a importância do aprofundamento na temática na área de 

pesquisa, buscando fazer avançar o conhecimento. 
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