
 

 

O POEMA SINFÔNICO COMO UM DIÁLOGO INTERARTÍSTICO: MARABÁ 

Frederico Silva Santos (UEMG – Unidade Diamantina) 

 

A “iluminação mútua das artes” durante a maior parte do século XIX gerou 

novas formas e gêneros artísticos em que as fronteiras entre as artes fossem cada vez 

mais tênues. Nesse contexto, especificamente na música, surge o Poema Sinfônico, um 

dos gêneros mais requisitados pelos compositores românticos e certamente o grande 

responsável pelo diálogo entre a literatura, as artes visuais e a música. Salvo suas 

especificidades o Poema sinfônico tem como finalidade estreitar as relações entre as 

artes envolvidas, e através de evocações sonoras ou mesmo imitações, direcionam o 

ouvinte à sua obra de referência. Como objeto de análise a escolha do Poema Sinfônico 

Marabá se destaca por seu enredo, suas especificidades composicionais e a sua 

repercussão crítica. Nesse âmbito, a partir de conceitos imanentes ao tema, nosso aporte 

teórico será estabelecido a partir da sedimentação de diálogos entre obras e conceitos de 

Jacques Aumont (1993), Claus Clüver (2006), Leo Hoek (2006), Yara Caznok (2008) 

entre outros teóricos, que servirão de alicerce para a fundamentação do presente 

trabalho. 
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Como bem colocam Yara Caznok (2008) e Aaron Copland (2013) as tentativas 

de representação de imagens através da música permeiam a história da música desde o 

Renascimento. No entanto, apenas no século XIX, com a criação do gênero Poema 

Sinfônico, se “desenvolveu os recursos para a maior eficiência na descrição musical das 

coisas” (COPLAND, 2013, p. 148). No presente trabalho, consideraremos como 

definição de Poema Sinfônico um gênero musical orquestral em um único andamento 

concebido no século XIX que contempla um “programa” e não apresenta estrutura 

formal definida.  

O programa tem função crucial dentro do contexto do Romantismo, pois ele 

estabelece o diálogo entre a literatura, as artes plásticas e a música. Nessa perspectiva, o 

Poema Sinfônico busca descrever acontecimentos extramusicais através da música, 

buscando representar, a partir do conceito de Jacques Aumont (1993)
 1

, uma ideia, um 

poema, uma pintura, uma escultura ou uma paisagem. O programa não tem como 

objetivo facilitar a compreensão musical da obra, sua finalidade é estabelecer um 

diálogo entre a concepção artística do autor, a obra em sí e o ouvinte. 

Durante o século XIX, o debate sobre a música programática e a música absoluta 

fomentou calorosos embates
2
, mas o Poema Sinfônico, um dos gêneros mais 

românticos, no sentido stritto do termo, sedimentou, no meio artístico, a importância do 

                                                           
1
 Segundo Jacques Aumont (1992, p.11), a representação “é um processo pelo qual instituiu-se um 

representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa”. 
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discurso da “Iluminação mútua das artes”
3
. Nesse contexto, os artistas - a partir de 

procedimentos diversos, como transposições, combinações ou referenciações, - 

produziram uma gama significativa de composições “transpondo” obras célebres da 

literatura para a música, como a Divina Comédia, Romeu e Julieta, Macbeth, Dom 

Quixote entre tantos outros títulos. 

Contudo, Copland (2013, p.149) enfatiza que a composição musical deve sempre 

bastar-se musicalmente e que o programa referenciado pelo título “não deve ocupar o 

lugar do interesse musical”. Já Franz Liszt (1811-1886), o genitor do gênero em foco, 

afirmava que ele, o título, se justifica unicamente quando é uma necessidade poética, 

mas que é “uma parte inseparável do todo e indispensável para sua compreensão”. 

 
Líbrenos Dios de que alguien, en el celo de sus prédicas sobre la 

utilidade, la justificación y las ventajas del programa, quiera abjurar 

de la antigua fe, alegando que el divino arte no existe por sí mismo, 

que no halla satisfacción en si mismo, que no se enciende en su 

própria chispa divina, y que sólo tiene valor como representante de 

una idea, como reforzo del verbo! Si hubiera que elegir entre 

semejante pecado contra el arte y el repudio total del “programa” en la 

música, seria preferible en absoluto dejar que se secara una de sus más 

valiosas fuentes, antes que pretender seccionar su nervio vital negando 

que debe su existência a su própria fuerza. (LISZT, s/d, apud 

ERHARDT, 1950, p.98) 

 

A argumentação e a reflexão do compositor húngaro
4
 foi endossada por seus 

sucessores, Gustav Mahler (1860-1911) e Richard Strauss (1864-1949). Ambos 

entendiam a necessidade poética de uma obra como uma condição sine qua non para 

estabelecer uma aliança entre o conteúdo musical
5
 e o ouvinte. Strauss, que possui como 

sua grande obra o conjunto de seus sete poemas sinfônicos, enfatizava a importância do 

conteúdo poético como expressão: 

 
Nuestra arte es expressión, y una obra musical que no tiene ningún 

verdadero contenido poético que comunicarme - naturalmente un 

contenido que realmente no pueda representarse sino con sonidos, 

pero en todo caso sugerirse com palavras, pero sólo sugerirse -, es 

para mí cualquer cosa – menos musica. (STRAUSS, s/d, apud 

ERHARDT, 1950, p.99) 

 

O compositor de Assim falou Zaratustra baseia seu argumento, a representação 

musical através de sugestões poéticas, em um objeto extremante delicado dentro do 

contexto musical, principalmente em se tratando de obras programáticas, ou seja, a 
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escolha composicional, ou melhor, o “processo composicional”. Dentro desse contexto 

Hector Berlioz (1803-1869) já havia classificado, na aurora do século XIX, esse 

“processo composicional” em descrições musicais, dos quais salientou dois tipos: 

descrições musicais indiretas, evocativas ou sugestivas e descrições musicais diretas, 

imitativas ou miméticas
6
.  

Todo o discurso dos seguidores da linha programática reflete a validade, ou a 

pseudo necessidade, da comunicação com o ouvinte através de descrições musicais. 

Para Berlioz e Liszt uma composição musical que tem como argumento uma pintura ou 

um texto literário não deve apresentar as ideias e ou sentimentos de forma descritiva, o 

compositor não deve tentar mimetizar um personagem, uma paisagem ou uma 

determinada cena de teatro. Segundo Liszt, o compositor deve utilizar abstrações 

filosóficas para conseguir seus objetivos puramente musicais
7
. No entanto, mesmo 

registrando que seu objetivo é fornecer uma ideia aproximada das impressões que ele 

experimentou através da visão, da leitura e da memória, assim como em Berlioz, essa 

evocação, em algums momentos, não é concretizada e o compositor recorre a artifícios 

composicionais descritivos, mas de forma direta ou mimética. 

Ainda sobre os processos descritivos, verificamos, na literatura sobre o presente 

objeto, que os termos imitação e evocação, sempre contemplados, não são 

condicionados a um processo descritivo específico e aparecem, em alguns casos, como 

sinônimos. Entretanto, para o presente trabalho, de forma sintética, estabelecemos dois 

procedimentos descritivos para as obras programáticas: as obras imitativas
8
, obras em 

que o compositor através da orquestração busca representar elementos concretos - como 

um relógio, um galope, um trovão ou um canto de pássaro -, e, em contraponto, as obras 

evocativas
9
, em que o compositor não possui o intuito de direcionar o ouvinte a um ou 

outro elemento do “texto fonte”, apenas sugere possibilidades interpretativas, ou “uma 

transcrição poético-musical” como considerou Copland (2013, p.149). Nesse caso, o 

que é representado pela música são elementos imanentes à obra fonte. 

 Endossando o presente argumento Caznok (2008, p.99) apresenta a seguinte 

reflexão: 

(...) a música não apenas descreve a natureza em seus aspectos 

externos – apresenta-a como algo interno, totalmente fundido à 

subjetividade a ponto de não mais ser possível representá-la, 

mas apenas expressá-la. 

 

A autora traz a luz a integralização dos dois processos descritivos, nesse 

contexto, o entendimento do processo de transposição midiática é de suma importância. 
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O conceito utilizado é o apresentado pela professora Irina Rajewsky (2013) em que o 

processo de transposição midiática tem a ver com o modo de criação de um produto, 

isto é, com a transformação de um determinado produto de mídia ou de seu substrato 

em outra mídia. A obra original é a “fonte” do novo produto de mídia, cuja formação é 

baseada num processo de transformação específico da mídia e obrigatoriamente 

intermidiático.  

Embora o poema literário e o Poema Sinfônico sejam obras independentes, a 

correspondência estabelecida pelo título enriquece, não facilita, a absorção da abstração 

musical, presentificando no momento da escuta, não a mestiça do Gonçalves Dias, mas 

as impressões do compositor Francisco Braga sobre o poema. Com esse argumento, é 

possível aferir que o programa deve ser entendido, menos como uma bula e mais como 

um processo artístico isento de padões ou processos concretos, em que a liberdade e a 

individualidade do artista resplandece, seja através da utilização de uma ideia fixa 

(Berlioz), um leitmotiv (Wagner), ou mesmo através da realização de uma obra imitativa 

ou evocativa, seja qual for o procedimento todos são escolhas artísticas muito 

individuais. 

Leo Hoek (2006, p.170) acrescenta que as relações fundamentadas entre as 

referências, ou seja a correspondências entre o título homônimo do poema de Gonçalves 

Dias e do poema sinfônico de Francisco Braga, “passam sempre pela consciência de um 

sujeito-receptor responsável pela sua aproximação”
 10

 e Clüver (2006, p.119) endossa o 

argumento ao dizer que “decidir que [uma obra] pode ser lida como uma transposição 

(...) significa que os leitores realizarão operações que não realizariam caso decidissem 

que tal leitura não fosse possível”. Nesse raciocínio, o título da obra é o principal elo 

entre a obra realizada e o “texto fonte”. 

A realização de uma transposição de uma mídia para outra, ou mais 

especificamente, no caso dos poemas sinfônicos o processo de referenciação 

intermidiática, segundo o conceito de Rajewsky (2013)
11

, se adequa para a 

caracterização da obra, visto que ela, o Poema Sinfônico, se utiliza da abstração para 

descrever, a partir dos sons, a obra fonte, não necessitando de outros meios.  A 

referenciação, como processo analítico, aproxima o ouvinte das obras apresentando 

novas possibilidades de compreensão do texto musical, através da obra fonte. É  

necessário enfatizar que o título é uma sugestão, mas ao mesmo tempo é a ideia poética 
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 É necessário frisar que o reconhecimento de um processo de transposição midiático, no presente caso 
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referir a um subsistema midiático específico (como um determinado gênero de filme), ou a outra mídia 
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intermidialidade designa um conceito semiótico-comunicativo, mas neste caso, por definição, é apenas 

uma mídia que está presente em sua própria materialidade—a mídia de referência (em oposição à mídia a 

que se refere). Em vez de combinarmos diferentes formas de articulação de mídias, esse produto de mídia 

tematiza, evoca ou imita elementos ou estruturas de outra mídia, que é convencionalmente percebida 

como distinta, através do uso de seus próprios meios específicos.” (RAJEWSKY, 2013, p.25)  



 

responsável, a priori, pela concepção e desenvolvimento da obra.  O título não justifica 

ou explica os elementos composicionais utilizados, mas eles se correspondem. O 

diálogo entre as obras, e as referencias intermidiáticas presentes nesse processo, 

independente do procedimento descritivo utilizado pelo compositor, é individual e parte 

da necessidade poética do artista.   

 

Diálogos: o Poema Marabá, o enredo sobre o Poema Marabá, do escritor 

Escragnole Dória, e o Poema Sinfônico Marabá 

 

 Nesse contexto musical, o amálgama formado pela música programática 

francesa e pela ópera wagneriana gerou uma das mais belas páginas orquestrais de 

Francisco Braga, o poema sinfônico Marabá, realizado sobre o argumento de 

Escragnole Dória, baseado no poema homônimo indianista de Gonçalves Dias. Dória 

ecoou em seu argumento não apenas o discurso poético marcadamente 

autocontemplativo da indígena, como referenciou a essência ideológica romântica que 

enaltecia nossas florestas através da flora, da fauna e do índio.  

 

O Poema Marabá de Gonçalves Dias: 

 

Em Marabá, a angústia, o sofrimento, a dúvida e a contemplação se insinuam 

como mensagem subliminar através das belas descrições da personagem mestiça, fruto 

do cruzamento entre o branco e o índio, que busca inserir-se no paradigma cultural do 

mundo indígena. No entanto, por ela não apresentar o estereótipo de uma índia pura, é 

rejeitada por todos os guerreiros ameríndios, construtores de um quadro ideológico que 

condiz com a negação do hibridismo, e, por correlação, com a negação do componente 

diferencial: o branco. A questão temática é antecipada no próprio título, que “[...] é ao 

mesmo tempo, indicador do sujeito do enunciado, isto é, do personagem: uma índia 

mestiça de cabelos loiros, e indicador do tema geral, ou seja, tema da marginalidade 

social de um ser.” (NAVARRO, 1981, p.4) 

 
Eu vivo sozinha; ninguém me procura! 

Acaso feitura 

Não sou de Tupá! 

Se algum dentre os homens de mim não se esconde: 

 

– “Tu és”, me responde, 

“Tu és Marabá!” 

 

– Meus olhos são garços, são cor das safiras, 

– Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 

– Imitam as nuvens de um céu anilado, 

– As cores imitam das vagas do mar! 

 

Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 

“Teus olhos são garços”, 

Responde anojado; “mas és Marabá: 



 

Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 

Uns olhos fulgentes, 

 

Bem pretos, retintos, não cor d’anajá!” 

– É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 

– Da cor das areias batidas do mar; 

– As aves mais brancas, as conchas mais puras 

– Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. 

 

Se ainda me escuta meu agros delírios: 

– “És alva de lírios”, 

Sorrindo responde, “mas és Marabá: 

Quero antes um rosto de jambo corado, 

Um rosto crestado 

Do sol do deserto, não flor de cajá.” 

 

– Meu colo de leve se encurva engraçado, 

– Como hástea pendente do cacto em flor; 

– Mimosa, indolente, resvalo no prado, 

– Como um soluçado suspiro de amor! 

 

“Eu amo a estatura flexível, ligeira, 

Qual duma palmeira”, 

Então me respondem: “tu és Marabá: 

Quero antes o colo da ema orgulhosa, 

Que pisa vaidosa, 

Que flóreas campinas governa, onde está. 

 

– Meus loiros cabelos em ondas se anelam, 

– O oiro mais puro não tem seu fulgor; 

– As brisas nos bosques de os ver se enamoram, 

– De os ver tão formosos como um beija-flor! 

 

Mas eles respondem: “Teus longos cabelos, 

São loiros, são belos, 

Mas são anelados; tu és Marabá: 

Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, 

Cabelos compridos, 

Não cor d’oiro fino, nem cor d’anajá.” 

 

E as doces palavras que eu tinha cá dentro 

A quem nas direi? 

O ramo d’acácia na fronte de um homem 

Jamais cingirei: 

 

Jamais um guerreiro da minha arazóia 

Me desprenderá: 

Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, 

Que sou Marabá! (DIAS, 1998, p. 145-7) 



 

 

O argumento de Escragnole Dória: 

 

Dória de certa forma adapta o poema a um enredo ainda mais descritivo, 

criando, a partir do texto fonte, um grande cenário através de vocábulos sugestivos 

como selva, vento, crepúsculo, noite, clarão, luar, que contemplam não apenas a 

ideologia nacionalista de sua época, mas que podem ser referenciados musicalmente 

através de vários procedimentos composicionais, diferentemente dos vocábulos 

utilizados por Dias - lírio, jambo, ema, cajá e arazóia. Dias é incontestavelmente o nosso 

maior indianista e o seu texto foi fonte de inspiração para Dória e Francisco Braga. 

Dória retirou o monólogo contemplativo do poema, priorizando um cenário bucólico 

onde a Marabá tem presença discreta, mas Braga acrescenta em sua obra o cenário de 

Dória e o monólogo angustiante da mestiça com toda a sua força sentimental. 

 
Vasta e profunda a selva; através da cortina verde apagou-se o painel 

rubro do poente, quando a tarde agonizou na mata virgem, com 

sussuros de mar alto nos tacuarussus, nos cipós gigantescos 

enroscados até o cimo das árvores, no arroio manso, mal crespo pelo 

vento, a reflectir um céo illuminado a flux no occaso pela vivíssima 

chamma do sol. No oriente scintilla já, o medo, a caravana de 

diamantes das estrellas immortais. 

Sussurra o arroio, o gemido das vagas passa nos tacuarussús, o 

crepúsculo morre, morre mais uma cambiante de luz e nasce mais uma 

estrella no berço das sombras. 

De manso, na orla da mattaria, arisca qual jurity medrosa, um pote na 

cabeça gentil, eis Marabá, a índia desprezada, a virgem triste cuja 

fronte o ramo d’accacia jamais cingirá. 

Desce para a água, pisando leve, estalitante, as folhas seccas sob as 

plantas mimosas. 

Enche o pote lenta e cuidadosamente e queda-se melancólica, seios 

orphãos de amor, alma dolorida sem um consolo, sem um ninho. 

O ramo d’accacia a sua fronte jamais cingirá; afastam-se os homens; 

nenhum anseio a procura e contudo é bella. 

Nunca hão de querel-a; traz só males, vive só, só, fica dias e noites, 

nunca teve o dia da ventura, só tem de dormir a noite eterna do olvido, 

fechado o coração ao albor do desejo e dos desejos. 

Chora Marabá com um soluço nos lábios virginaes, com soluços no 

virgíneo collo. 

O arroio tem vozes nos tacuarussús; dispersa-se no céo a caravana das 

estrellas pela estrada de neve da vialactea. 

Aponta ao longe, um clarão; é o luar que vem vindo casto e 

immenso.
12
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 Texto de Escragnole Dória presente no frontispício da partitura do poema sinfônico Marabá de 

Francisco Braga. 



 

Após a apresentação do poema e do enredo é relevante salientar a repercussão 

crítica da obra de Francisco Braga nos principais periódicos da época, o que endossa a 

importância da obra dentro do repertório musical brasileiro. 

 

O Poema Sinfônico Marabá e a crítica 

 

Seguindo a tradição lisztiana
13

, Braga, ao desenvolver seu poema sinfônico, não 

seccionou o enredo em passagens e, a partir deles, desenvolveu a representação musical. 

O compositor apresentou o texto na íntegra no frontispício da partitura, o que implica na 

multiplicidade das possibilidades de leitura e apreciação da obra, ao mesmo tempo em 

que favorece ao compositor prolongar o desenvolvimento de um ou outro motivo a 

partir de sua interpretação musical do texto fonte. Ainda como Liszt, o desenvolvimento 

da obra de Braga não descreve ações precisas e sim as sugere, através de passagens mais 

poéticas do que visuais.  

Os registros críticos sobre as primeiras apresentações de Marabá datam de 

novembro de 1900 nos periódicos Gazeta de Notícias e no O Paiz. A Gazeta de 

Notícias publicou em 13 de novembro de 1900: 
 

O Marabá é, pela sua originalidade ideal e pela sua estrutura, um 

poema sinfônico digno de preparar uma ópera grandiosa. Na 

misticidade das suas melodias largas e insinuantes abre com uma 

descrição viva em que a música cria uma sugestão maravilhosa, 

em que o espírito sente-se arrebatado nos labirintos de uma imensa 

floresta, onde surgem em coro as vozes misteriosas dos seres 

invisíveis, em que as árvores, as águas dos rios, o vento são outros 

tantos elementos de harmonia, em que tudo parece gigantesco e tudo 

se eleva no sentimento e na força. Que riqueza de expressão, que 

pujança de sugestão! (grifo nosso) 
 

Os comentários elogiosos se estenderam também em O Paiz, 20 de novembro de 

1900, onde crítico Oscar Guanabarino registrou: 
  

As qualidades técnicas da Marabá e a elevação que presidiu a sua 

concepção tornam essa partitura digna dos mais severos concertos, dos 

aplausos, dos auditórios mais exigentes e capaz de fazer figurar o seu 

autor ao lado de qualquer compositor conhecido. 
 

Camasate (apud MELLO, 1947, p.306), anos depois, foi, certamente, o mais 

entusiasta. 
 

A intensidade descritiva que possui o Marabá não deriva das 

formas materiais da onomatopeia, mas sim de uma sugestão vaga 

e indefinida que Francisco Braga exerce sobre o auditório; sente-se o 

murmurar da ninfa cristalina pelos rios abaixo, o rumorejar das 
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 F. Liszt tinha ideias muito específicas sobre o poema sinfônico, entre elas a adesão a um único 

movimento-estrutura.  



 

folhas de uma grande floresta, todos os minuciosos estágios do 

alvorecer, desde a acinzentada penumbra da madrugada até que o sol, 

emergindo por detrás da crista das montanhas, entoa uma fanfarra de 

luz multicor, vibrante, incandescente; um ósculo, enfim, que o astro 

rei dá a terra, no seu bondoso e real espreguiçar. Não como 

Escragnole Dória o quis, mas como Francisco Braga o entendeu, o 

lugar, a hora, ficam perfeitamente definidos com este prólogo 

rutilante, e nele Francisco Braga coloca a loira e branca Marabá, 

carpindo as suas dores, chorando os seus amargos amores. (...) 

(grifo nosso) 
 

O autor da coluna de A Gazeta de Notícias e Camasate são tocados pelo sentido 

nativista, quase ufanista, com que Braga sempre se posicionou. O reconhecimento da 

qualidade estético-musical da obra é unânime; poucos críticos contestaram o seu valor. 

Castro (1937, p.13), em sua análise, sublinha que Marabá é o resultado sensível da 

fusão entre a cultura brasileira com a universal. O autor certamente compreendeu o 

cerne da obra de Braga, pois o compositor procurou em sua obra sempre ampliar a gama 

de possibilidades e não a restringir a meras e fortuitas passagens imitativas.  

Em síntese, o diálogo interartístico presente nos poemas sinfônicos está em sua 

gênese e a sua não identificação não prejudica em nada o seu valor enquanto obra. O 

reconhecimento do programa através do título é extremamente referencial, não 

determina obrigatoriamente a utilização de nenhum vocábulo presente no texto fonte. A 

inspiração poética do compositor é soberana e o tratamento orquestral é ordenado de 

acordo com as suas preferências, o que não invalida a descrição de uma floresta através 

de um adensamento de acordes ou mesmo utilizar um motivo ou um instrumento para 

sustentar a sua argumentação poética. 

De acordo com o exposto foi possível evidenciar a importância do poema 

sinfônico Marabá para a literatura musical e sobretudo a importância do conhecimento 

do texto fonte e do enredo para possibilitar leituras que não poderiam ser realizadas sem 

o seu conhecimento.  
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