EDITORIAL
A Revista Brasileira de Música é uma publicação do Programa de Pós-graduação
em Música, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e visa a incentivar a pesquisa
em música nas diversas abordagens interdisciplinares, mantendo amplo o escopo
de seu conteúdo, sobre todos os ramos da música. Tradicional veículo de difusão
dos assuntos relacionados a música brasileira e música no Brasil, a RBM considera
oportunas as contribuições sobre questões relacionadas a outras regiões culturais
que possam promover o diálogo com a comunidade internacional de especialistas,
bem como amplas discussões concernentes à área. Cada volume está organizado
em seções de artigos acadêmico-científicos, de memória, de resenhas, de entrevista
e é concluído pela seção de arquivo de música brasileira, constituída de texto
introdutório e edição de obra musical oriunda da Coleção de Manuscritos Musicais
da Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música da UFRJ. Sempre que
possível os volumes serão organizados em eixos temáticos propostos pelo Conselho
Editorial ou resultantes do conjunto substancial dos artigos selecionados para
publicação. Desse modo, a RBM buscará estimular o debate, a crítica e a inovação,
bem como captar e refletir as tendências, temáticas e questões norteadoras da
pesquisa em música no momento. O Conselho Editorial é constituído por especialistas de reconhecida competência e larga experiência na área, vinculados a
instituições diversas em abrangência nacional e internacional. A RBM conta também com um corpo de pareceristas ad hoc, constituído por pesquisadores nacionais
e internacionais de diversas instituições.
A RBM dirige-se à comunidade acadêmico-científica em seu amplo espectro
de pesquisadores da música, músicos, historiadores, antropólogos, sociólogos e
estudiosos da cultura e áreas afins. Com periodicidade semestral e distribuição
nacional e internacional, a RBM apresenta-se em versão impressa e eletrônica. A
revista é gentilmente distribuída para bibliotecas, universidades e demais instituições de natureza educacional, científica e cultural, do Brasil e do exterior, que
tenham interesse na música brasileira, latino ou ibero-americana. Solicita-se permuta aos demais periódicos afins. A versão eletrônica encontra-se disponível gratuitamente no nosso endereço eletrônico. Atualmente a RBM está indexada nas
bases RILM Abstracts of Music Literature, Bibliografia Musical Brasileira da Academia Brasileira de Música e The Music Index-EBSCO – este último licenciado a
disseminar o seu conteúdo.
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O presente volume tem como eixo temático “O longo século XIX” e apresenta
posicionamentos críticos pertinentes ao estudo da música no Brasil do período,
especialmente voltados a questões de identidade e alteridade, sob as perspectivas
diversas da crítica cultural, da história da recepção, da sociologia, dos estudos
estilísticos, da história cultural e dos estudos da música popular. Conta com as
contribuições de Ralph Locke (Universidade de Rochester), Marcos Virmond e Irandi
Daroz (Universidade Sagrado Coração), Zoltan Paulinyi (Universidade de Évora),
Márcio Páscoa (Universidade do Estado do Amazonas), Lutero Rodrigues
(Universidade Estadual Paulista), João Vidal (UFRJ), Marcelo Verzoni (UFRJ) e Uliana
Ferlim (Universidade de Brasília). A homenagem de Ricardo Lins a Jaime Diniz é
seguida das resenhas de Fábio Zanon (Royal Academy of Music, de Londres) e
Maria Lúcia Pascoal (Unicamp) sobre livros publicados recentemente. A RBM presta
a sua homenagem ao historiador da música brasileira Vasco Mariz pelo seu
aniversário de 90 anos com a entrevista realizada por Ricardo Tacuchian (Unirio e
Academia Brasileira de Música). André Cardoso (UFRJ e Academia Brasileira de
Música) apresenta a partitura “Gavota” e “Minueto” para cordas de O Contratador
dos Diamantes, de Francisco Braga, localizada no acervo desta instituição brasileira,
concluindo o percurso deste volume dedicado ao século XIX.
Agradeço toda a equipe que trabalhou com extrema dedicação para a realização
deste volume, Márcia Carnaval, Maria Celina Machado, Mônica Machado e Francisco Conte; ao diretor da Escola de Música da UFRJ, André Cardoso, pelo apoio
generoso; ao coordenador do Programa de Pós-graduação em Música, Marcos
Nogueira, pelo respaldo irrestrito – e a ambos pelo constante diálogo, sincero e
frutífero –; aos colegas da Comissão Deliberativa e da Comissão Executiva da RBM:
Marcelo Verzoni, Maria José Chevitarese, José Alberto Salgado e Pauxy Gentil Nunes, além dos colegas até aqui mencionados. Agradeço, ainda, a todos os membros
do Conselho Editorial e aos pareceristas ad hoc, pela pronta resposta às nossas
demandas e pela produtiva colaboração.
Esperamos que este volume descortine um rico universo ao leitor.

Maria Alice Volpe
Editora
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