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Repertório:  
 
O mundo é um moinho 
Feitio de Oração  
Samba de uma nota só   
Insensatez  
Viola fora de moda 
Nítido e Obscuro  
O Estrangeiro   
Esteticar (Estética do Plágio)   
Flores  
Ciranda do Aborto 
Quebra tudo 

Descrição 
 
A atividade consiste numa conversa participativa com a 
plateia sobre dois assuntos paralelos e fundamentais para 
a compreensão da canção brasileira: 
1- as modificações e possibilidades estruturais da canção 
ao longo do tempo e das sucessivas ondas que aportaram 
e aportam nela. Dividido o roteiro em cinco partes: 
Primado da melodia; Chegada da harmonia (estendida); 
Canção idiomática; Arranjo também é canção; O 
protagonismo do timbre. Duas canções se referem a cada 
subtítulo, analisadas em conjunto, de modo a verificar a 
mudança de protagonismo entre seus elementos internos, 
como fatores estruturadores. Desse modo, será possível 
avaliar como a produção da música brasileira 
contemporânea dialoga com o repertório tradicional que 
a constituiu. 
2- as relações da canção com o contexto social, 
econômico e político. Como o roteiro cobre também 
algumas décadas da produção cancioneira nacional, é 
possível ter uma visão ampla de como esta produção se 
relaciona com o seu entorno. A diferença entre a relação 
com o meio, no caso da canção que se pretende política 
ou engajada, e a canção que atua sobre a sociedade por 
meio da estética, bem como pensar também sobre como 
sua construção e estrutura musical podem conter em si 
um posicionamento político, tanto quanto sua letra. 

¹ Túlio de Abreu Ceci Villaça é formado em comunicação 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
cantor e compositor, formado em arranjo na Escola de 
Música Villa-Lobos, autor do blog Sobre a Canção em 
http://tuliovillaca.wordpress.com/ e colaborador da 
revista eletrônica Polivox em http://revistapolivox.com/ . 


