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Dissonância e desconcerto – a “nova” Osesp e a Sala São Paulo1

Ao dedicar um livro ao tema dos “começos” na literatura, Edward Said destaca
que seu interesse é corolário de uma descrença na possibilidade de se localizar um
verdadeiro começo. Segundo o autor, o começo é “o primeiro passo na produção
intencional de sentido” (1975:5).2
A abertura da Sala São Paulo foi o principal marco da chamada reestruturação da
Osesp e, nesse sentido, uma ocasião privilegiada para a produção coletiva de um começo.
Assim, todos os detalhes do concerto de abertura informam a respeito dos sentidos que os
líderes do projeto desejavam atribuir à Osesp e sua sede. Nessa comunicação, proponho
uma análise da festa de inauguração, que permitirá discutir a irrupção de outros sentidos
– não previstos, não desejados, não intencionais, não alinhados –, revelando a
abrangência, complexidade e ambivalência do projeto da orquestra.
Vários eventos anteriores ao 9 de julho de 1999 foram apresentados como marcos
ou começos: o concerto em 11 de março de 1997, que anunciava as obras na Estação
Júlio Prestes; o concerto de 12 de setembro de 1997, já com o corpo de músicos
renovado após audições de seleção, e que foi o primeiro usar a expressão “nova Osesp”.3
(Exatamente um ano depois, em setembro de 1998, foi promovido um concerto
comemorativo, e o convite disparado pela Secretaria de Cultura dizia: “Venha
comemorar com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo o 1º aniversário de sua
reestruturação. Nos acompanhe num vin d’honneur após o concerto”.) Também teve
caráter de festa a reabertura do Teatro São Pedro, em 25 de março de 1998, só para
convidados. A reforma do teatro, que se estendia por anos, foi acelerada para permitir
que servisse de sede provisória à orquestra.4

1 Esta comunicação apresenta parte dos resultados da tese de doutorado defendida em 2016, na
FFLCH-USP, com o título Concerto e Desconcerto – um estudo antropológico da Osesp na inauguração
da Sala São Paulo.
2 Lembro ainda dos vários historiadores que tomam o problema da produção coletiva de um começo
ou de uma tradição. Ver Connerton (1999), Hobsbawn (1984) e Starobinski (1989).
3 Para demarcar diferença com a experiência pregressa da orquestra, durante aqueles meses
Neschling empregou reiteradamente a expressão “nova Osesp”, no que foi acompanhado por parte
de demais agentes do campo. Após a inauguração da Sala, a expressão foi aos poucos sendo deixada
de lado, uma vez que já não havia mais necessidade de distinção.
4 Ver Walker (2000).

Como fica claro pelo uso da expressão “nova Osesp”, o projeto se anunciava em
oposição a algo que terminara com a morte, em setembro de 1996, de Eleazar de
Carvalho, principal símbolo do que então passou a ser por vezes chamado, notadamente
pelo maestro John Neschling (novo diretor artístico da orquestra), de “velha Osesp”.5
Como é bem conhecido no debate historiográfico brasileiro, “novos momentos tendem a
enxergar o passado a partir de lentes de curto alcance que deformam, e selecionam, tendo
um ponto de vista ressaltado: o seu”(Schwarcz; Starling, 2015:349).
A Osesp de Eleazar de Carvalho também representara (e se fizera representar)
como uma novidade em relação às experiências pregressas da Sinfônica Estadual. Em
1983, o maestro organizou uma série de concertos em comemoração ao “décimo
aniversário” da Osesp. Em texto divulgado na ocasião, mencionava a lei de criação da
orquestra em 1954, mas tomava como referência para efeméride o ano em que ele
próprio assumira a direção do grupo:
Para a Osesp, o número 10 não representa apenas o sistema de numeração
trazido da Índia pelos árabes e introduzido no Ocidente no princípio do século
XII. Não. Representa dez anos consecutivos de trabalho a procura do ideário:
técnica individual, consciência coletiva, qualidade de som […] A Osesp é,
assim, um cartão de visitas do Estado. É um organismo sólido de promoção de
cultura musical que subentende na sua atuação e presença, uma imagem
altamente positiva do Estado de São Paulo. (Carvalho, 1983, grifos meus)
Como parte das comemorações, Eleazar propôs um festival apenas com obras de
compositores brasileiros, que se desenrolaria em 31 dias, “constituindo-se, assim, na
maior e mais importante celebração musical de todos os tempos, não somente no Brasil,
mas em qualquer país civilizado (em se tratando de seus próprios compositores)”
(Carvalho, 2008, grifo meu). Assim como nos discursos sobre a “nova Osesp”, frisava-se
tanto o fator “civilizacional” da música clássica como o potencial da orquestra de
promover e elevar simbolicamente o estado de São Paulo. A ideia de que a orquestra
5 Como em Neschling (2009:131): “A velha Osesp tinha em seus quadros mais de noventa músicos”.
Por oposição a Neschling (2009:143): “Numa quinta-feira de setembro de 1997, a nova Osesp deu o
seu primeiro concerto no Memorial da América Latina”. Vale notar que a orquestra era referida
muitas vezes ainda como “Estadual”, como acrônimo do nome pelo qual o conjunto foi criado, por lei,
em 1954: Orquestra Sinfônica Estadual. A denominação foi alterada para Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo em decreto de 12 de maio de 1978. O costume de referir-se à orquestra como “a
Estadual” seria amplamente abandonado após as mudanças do fim dos anos 1990.

pudesse ser um cartão de visitas paulista acompanhava a Osesp desde sua fundação e
voltaria a ser mobilizada na reestruturação dos anos 1990.6
Em 1993, a efeméride dos vinte anos de “criação” da orquestra foi novamente
celebrada, com pequenas alterações no texto (“Para a Osesp, o número 20 não representa,
apenas, o sistema de numeração…”). De novo, foi organizado um festival, “apenas com
obras de compositores brasileiros, que se desenrolaria em 31 dias, […] constituindo-se,
assim, na maior e mais importante celebração musical de todos os tempos…” (Carvalho,
1993).7 A orquestra vivia um período particularmente difícil; os músicos ganhavam mal e
faziam todo tipo de bico para complementar renda, dispondo de pouco ou nenhum tempo
para estudar ou ensaiar o repertório programado na maratona de concertos, de resto
realizados em teatros com infraestrutura precária e para público minguado (Mincuzk,
2005). Considerando a pauperização da orquestra, as passagens hiperbólicas, repetidas
ipsis litteris, soavam algo cômicas.
Não há dúvida que houve muita novidade na Osesp do fim dos anos 1990 – mas é
preciso avaliar as continuidades e descontinuidades do projeto da orquestra para melhor
compreender o sentido de seus começos (ou recomeços). Assim como a festa da França
revolucionária de que falava Jean Starobinski, a inauguração da Sala São Paulo foi um
ato fundador, “o núcleo de uma promessa que a sucessão dos tempos deverá manter”
(1989:68). O autor lembra que, em 1789, poucos falavam em tudo abolir: “as palavras
mais frequentes eram regeneração e restauração. Não se quer inovar, mas redescobrir a
origem esquecida” (1989:71). O evento em 9 de julho de 1999 foi inaugural e ao mesmo
tempo restaurador. Dias antes do concerto, Arthur Nestrovski, então crítico musical da
Folha de S. Paulo vaiticinou: “A nova Osesp é hoje a melhor orquestra do país”
(Nestrovski, 1999). A partir da abertura da Sala, tornou-se desnecessário distinguir-se de
uma “velha” Osesp, que passava a ser incorporada à história de uma mesma e, no que
dependesse do desejo de seus líderes, cada vez mais sólida e autônoma instituição.
A expressão “nova Osesp” teve alguma aderência entre 1997 e 1999 – um
período que tem no concerto de inauguração da Sala seu evento máximo –,

Texto sobre a Osesp no caderno de programa de agosto de 1998 diz: “Seu próximo grande desafio
será transformar-se numa Organização Social, entidade que, através de um contrato de gestão com o
Governo paulista, permitirá que as atividades da Osesp transformem-se no cartão de visitas do
Estado de São Paulo” (Osesp, 1998, grifos meus).
7 O aniversário de vinte anos da orquestra foi marcado também por reportagem de jornal (20 anos
de Sinfônica, 1993).
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transformando não apenas o futuro, mas também o passado da orquestra, que passou a
valorizar simbolicamente sua ancestralidade. Os primeiros concertos da Sinfônica
Estadual foram em 1953, mas a orquestra só seria criada por lei em 1954 – ano que foi
referência para as celebrações de aniversário de cinquenta e sessenta anos,
respectivamente em 2004 e 2014. Era a primeira vez que se celebrava a data da lei de
criação da orquestra nesses termos: 1964, 1974, 1984 e 1994 haviam passado em brancas
nuvens, apesar de o grupo estar em atividade em todas essas ocasiões.
A coincidência com a efeméride de comemoração do Quarto Centenário da
cidade de São Paulo, oficialmente fundada em 1554, é, sem dúvida, um motivo poderoso
para as várias versões do projeto da Osesp, que sempre valorizou a ideia da orquestra
como um símbolo paulista. A reforma da Estação Júlio Prestes (EJP) foi iniciada em
novembro de 1997, com prazo de conclusão previsto para dezembro do ano seguinte,
quando a entrega da sala de concertos foi adiada para meados de 1999. O nome que se
daria à sede da orquestra também foi objeto de discussão durante as obras.8 No início de
1999, finalmente se definiram o nome – Sala São Paulo – e a data de inauguração do
novo espaço– 9 de julho.
Falando de nomeações e inaugurações, a Estação Júlio Prestes só recebera o
nome atual em 1951, em homenagem ao ex-presidente do estado de São Paulo, que
falecera alguns anos antes. Até então era conhecida como Estação Sorocabana, como se
pode ler até hoje nas inscrições em concreto no alto do prédio, por ser o último ponto da
estrada de ferro de mesmo nome.
No final dos anos 1920, quase dois terços da produção exportável do Brasil se
fazia pelo porto de Santos. O café era um dos maiores impulsionadores da economia
paulista, e o transporte de cargas do interior para Santos era feito exclusivamente pela
São Paulo Railway. Júlio Prestes teve papel decisivo no prolongamento da Ferrovia
Sorocabana, ligando Mairinque a Santos e quebrando o monopólio da companhia inglesa.
Prestes estava no poder quando o prédio da Estação Sorocabana (atual EJP) foi
parcialmente inaugurado, em 1928. Foi eleito presidente da República em 1930, mas
nunca chegou a assumir o cargo: seu predecessor Washington Luís foi deposto no golpe
que entregou a presidência a Getúlio Vargas e que daria fim à Primeira República.
No documento “Inauguração da Estação Júlio Prestes, rol inicial de necessidades”, datado de 18 de
novembro de 1998 e produzido por Claudia Toni, então diretora executiva da Osesp, a primeira das
“providências relativas ao edifício” listadas é “Decidir o nome da sala/estação” (Toni, 1998).
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O episódio estaria na origem da chamada Revolução Constitucionalista de 1932,
e, dessa maneira, Júlio Prestes tornou-se uma espécie de ícone paulista. Durante a
reforma da EJP, no final dos anos 1990, trabalhou-se com a ideia de batizar o novo
espaço de Sala Júlio Prestes e chegou-se a elaborar um logotipo básico com o qual foi
divulgada à imprensa a festa da cumeeira, em 23 de junho de 1998.9 A opção por Sala
São Paulo garantia que o nome da cidade viajasse o mundo graças à reputação que,
esperava-se, o concert hall viria a conquistar.

Figura 1.

Impresso produzido para concerto de 11 de março de 1997.

A data do 9 de julho também era carregada de sentido, por remeter ao início do
levante armado contra o governo de Getúlio Vargas, em 1932, quando os sentimentos de
pioneirismo, autonomia e superioridade paulistas inspiravam ânimos separatistas.
Tomemos Mário de Andrade como termômetro da vertigem pela qual passaram os
paulistas à época. Em carta de 24 de novembro de 1930 a seu amigo mineiro Carlos
Drummond de Andrade, Mário dizia: “Sou absolutamente incapaz de sobrepor qualquer
Segundo release distribuído pela Secretaria de Estado da Cultura à imprensa, a festa da cumeeira
celebrava a “finalização da primeira fase da construção, ou seja, a cobertura da parte mais alta que,
no caso do Complexo Júlio Prestes, é a colocação da estrutura metálica e a cobertura do telhado do
Grande Hall destinado à Sala de Concertos” (São Paulo, 1999c).
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afeto paulista aos meus apaixonados sonhos de internacional intransigente e de nacional
por concepção de vida pessoal, fatalidades humanas e vontade de ser eficaz” (Andrade;
Drummond de Andrade, 2002:394). Semanas depois da revolução de 1932, em carta de 6
de novembro, Mário escrevia ao mesmo Drummond: “Agora eu sou paulista. Não sinto o
Brasil, mais, e ainda não readquiri a minha internacionalidade. Retrogradei vinte anos na
minha vida. Voltei ao menino estudante que ainda tinha senso político de pátria. E minha
pátria é São Paulo. E isso não me desagrada!” (2002:427). O modernista percebe o
caráter retrógrado de seu “bairrismo”, mas nem essa dimensão crítica faz abandonar nele
o “egoísmo fulgurante” de se sentir paulista.10
A escolha pelo 9 de julho, tornado feriado estadual em 1997, por decreto de
Covas, e pelo nome Sala São Paulo reforça o caráter de celebração paulista que se
pretendia imprimir ao evento e, por extensão, ao projeto da orquestra.11
O movimento de 1932, celebrado como data cívica para a memória paulista,
carregou muitas ambivalências, como o próprio posicionamento bairrista de Mário de
Andrade deixa entrever: “retrogradei vinte anos… e isso não me desagrada”. Como
destaca Boris Fausto, “a bandeira da constitucionalização abrigou tanto os que esperavam
retroceder às formas oligárquicas de poder como os que pretendiam estabelecer uma
democracia liberal no país” (Fausto, 1994:350).
O caráter ufanista de celebrações cívico-militares tende a aparar as arestas e
normalizar as contradições dos processos históricos, e a festa de 9 de julho de 1999 não
seria muito diferente. A renovação da Osesp trazia novidades importantes, apontando
para o adensamento da vida musical em São Paulo e no Brasil e para alguma
democratização no acesso aos concertos, com ingressos a preços muito abaixo do que era
praticado pelas principais instituições de música clássica da época. Ao mesmo tempo, a
principal bandeira pública do projeto da Sala São Paulo – a saber, a chamada
revitalização do centro da cidade – acabou reduzida a pouco mais que um discurso de
ocasião, que carregava em seu bojo uma boa dose de demofobia. As intervenções
urbanísticas mais inclusivas viram-se relegadas em nome da produção de um espaço
insulado e pouco poroso.
Ver também Schwarcz e Starling (2015).
O feriado foi instituído pela Lei nº 9.497, de 5 de março de 1997. Registre-se uma curiosidade. Em
1988, ao final da reforma do Theatro Municipal de São Paulo, empreendida pela prefeitura de Jânio
Quadros, também se agendou um concerto de inauguração no dia 9 de julho. No entanto, atrasos na
entrega da obra levaram ao adiamento do evento (Póvoa Filho, 1988).
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Mahler em São Paulo
O concerto de inauguração da Sala São Paulo resultou de uma complexa e
ambiciosa operação. Definidos data e nome, restava organizar a festa. Como seria a
cerimônia? Quem não poderia faltar? A lista de convidados certamente daria trabalho. E
seria preciso cuidar bem da repercussão do evento. Que tipo de cobertura de imprensa
seria desejável?
Para uma boa festa é preciso também pensar no que servir e, no caso de uma festa
de uma orquestra, o que tocar.
A decisão sobre o repertório do concerto de inauguração havia sido tomada com
bastante antecedência. Em agosto de 1998, nota publicada no jornal O Estado de São
Paulo – mais especificamente na sua coluna social, o que não é irrelevante, como tratarei
a seguir – informava:
O maestro John Neschling já definiu o programa de inauguração da sala de
concertos da Estação Júlio Prestes, que deve ficar pronta em dezembro e será a
sede da Sinfônica do Estado. A obra escolhida foi a Sinfonia nº 2, de Gustav
Mahler, muito apropriadamente chamada de Ressurreição
(Giobbi, 1998)
O jornalista defende o acerto na escolha da obra em função de seu subtítulo –
Ressurreição. Um breve sobrevoo histórico mostra que a peça – de execução complexa e
que requer um contingente excepcional de intérpretes – foi muitas vezes programada em
ocasiões que, de uma maneira ou de outra, reverberavam o tema do subtítulo. O próprio
Mahler escolheu sua Sinfonia nº 2 em Dó Menor, composta entre 1888 e 1894, para o
concerto de despedida de sua atuação como diretor da Ópera de Viena, em 1907. Em 24
de novembro de 1963, Leonard Bernstein regeu a Sinfonia nº 2 em um concerto
televisionado em tributo ao presidente John F. Kennedy, assassinado dois dias antes. Em
setembro de 2011, por ocasião dos dez anos do ataque às torres gêmeas, a Filarmônica de

Nova York programou a mesma peça. 12 Em 1997, John Neschling havia regido a
Sinfonia nº 2, de Gustav Mahler, por ocasião da reabertura do Teatro Massimo de
Palermo, na Sicília, do qual era diretor artístico.
O subtítulo “Ressurreição” foi exaustivamente explorado pela imprensa à época
da inauguração da Sala São Paulo, pautando a repercussão do evento. Cunha Jr. e Lorena
Calabria, experientes repórteres da TV Cultura escalados para a cobertura ao vivo da
festa, revelavam sua pouca familiaridade com o repertório com comentários algo
desencontrados. Instantes antes do início da apresentação, Cunha Jr. arriscava uma
interpretação sobre a programação da Sinfonia nº 2:
Foi propositalmente escolhida porque também tem como codinome
‘Ressurreição’, que é a ressurreição da própria Orquestra Sinfônica do Estado,
do centro e do próprio prédio aqui. O Mahler, um judeu alemão que viveu no
final do século passado […] era um cara extremamente místico, preocupado
com as coisas das buscas da vida, em relação a Deus. E ele fez essa Sinfonia
Ressurreição como assim [sic]: da morte de uma pessoa até a sua própria
ressurreição. É mais ou menos isso, vocês vão poder conferir. (Inauguração,
1999)
Deixando de lado a inabilidade do jornalista, interessa notar a insistência em ver
na palavra “Ressurreição” a razão da escolha da obra. De imediato, estabelece ao mesmo
tempo um corte e uma linha de continuidade com relação à história da Osesp. Ruptura na
sugestão de que algo havia morrido – só assim poderia ressuscitar –, mas permanência já
que se trata do retorno da mesma orquestra, agora transformada.
A metáfora da ressurreição foi tão eficaz que é preciso tomar cuidado para que a
dimensão simbólica mobilizada pelo subtítulo não eclipse outros aspectos que dão
sentido à escolha da peça.
A Sinfonia nº 2, como o resto de toda a obra de Mahler, foi extensamente
analisada por críticos, musicólogos e historiadores da música. O aspecto que cabe
destacar aqui é sua monumentalidade: a duração fora dos padrões, o enorme contingente
Em artigo de 2 de setembro de 2011 no site Huffington Post, Albert Imperato (2011) diz: “A
Sinfonia Ressurreição cai como uma luva para a ocasião, e espero que a mensagem de renascimento e
transcendência que a obra traz continue ressoando durante muito tempo”. Claro, a peça não é
programada apenas em situações especiais – também integra as temporadas regulares das
orquestras sinfônicas.
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de músicos que requer, a exploração dos extremos de intensidade (pianíssimos e
fortíssimos), a inclusão de novos timbres (fossem instrumentos inusuais ou novas
indicações de expressão) e o alargamento das possibilidades do sistema tonal, com
incremento do nível de dissonância tolerada e adiamento renovado da resolução (Mahler
antecipa vários dos procedimentos que estariam na origem do atonalismo e do
dodecafonismo, propostos por Schoenberg alguns anos depois).
Não interessa refazer aqui mais uma exegese da partitura, e sim propor o que se
poderia chamar de uma análise etnomusicológica da performance naquele 9 de julho.
Como sugere Richard Taruskin, indagar sobre “o que essa música significou” naquela
ocasião (2010:475).
Uma das formas de entrar em contato com a experiência vivida pelos
espectadores do concerto de 9 de julho é recuperar o caderno de notas de programa que
foi produzido na ocasião. Com 160 páginas, em papel couché (em quatro cores), o
programa distribuído aos espectadores da Osesp de 9 de julho de 1999 era a mais
volumosa e luxuosa publicação já feita pela orquestra. Além de cartas do governador e
do secretário de cultura, há textos introdutórios de John Neschling, Claudia Toni
(diretora executiva da orquestra) e Russell Johnson, presidente da Artec, empresa de
engenharia norte-americana responsável pelo projeto acústico da sala. Toda a primeira
parte da publicação é intercalada por imagens de um ensaio fotográfico da Sala São
Paulo, com fotos de Agnes Melis, Ricardo Migliorini e Luiz Carlos Felizardo, em preto e
branco.

Figura 2.

A Sala São Paulo, em foto de Agnes Melis (1999).

Figura 3.

Colunas coríntias na Sala São Paulo, em foto de Luiz Carlos Felizardo

(1999).

Figura 4.

Detalhe de coluna na Sala São Paulo, em foto de Luiz Carlos Felizardo

(1999).

O espírito que orientara a arquitetura de Christiano Stockler das Neves nos anos
1920 – e descrito pelo próprio como “Luís XVI modernizado” (apud Marco; Zein, 2001)
– era também mobilizado pelos autores do livreto, em gesto que reforçava o
“classicismo” do evento de música clássica. A opção pelo preto e branco, o destaque para
as colunas coríntias, o close nos ornamentos dos capitéis; as imagens promoviam a
entronização da Sala São Paulo como lugar de culto à alta cultura.

Em seu livro Música Mundana, John Neschling rememora o sentimento de
sucesso quando, em meados de 1998, já instalada no recém-reformado Teatro São Pedro,
a orquestra passou a contar com cerca de quinhentos ouvintes em cada uma de suas duas
apresentações semanais. Diz o maestro:
A imprensa interessou-se pela novidade e certo dia li, na coluna da Joyce
Pascovitch, um comentário sobre um concerto da Osesp. Tratava-se de um
comentário mundano sobre o que estava se passando no Teatro São Pedro. Ao
perceber que as colunas sociais começavam a divulgar o nosso trabalho,
acreditei que estávamos, agora sim, no limiar do sucesso. (Neschling,
2009:148, grifo meu)
Em fax enviado a Marcos Mendonça e Jorge da Cunha Lima, em outubro de
1996, quando Neschling apresentou pela primeira vez sua proposta para a reestruturação
da orquestra, o maestro já sinalizara algo nesse sentido:
Será necessário um grande destaque na imprensa, seja com notas contínuas nas
diferentes colunas especializadas e sociais, seja em matérias pagas anunciando
a temporada e concertos individualmente. Fofocas a respeito dos maestros e
solistas têm de ser assunto constante em todos os jornais e televisões. […] A
orquestra tem de fazer parte da vida da cidade, mesmo para aqueles que não
vão necessariamente aos concertos, mas os assistem na televisão, ou lêem a
respeito. (Neschling, 1996)
A relevância atribuída por Neschling às colunas sociais, tomadas como índice de
sucesso, é reveladora do lugar público que se pretendia e lograva ocupar. Para retomar a
formulação do maestro, era importante fazer dos concertos um acontecimento
“mundano” – termo que, na definição vernacular proposta por Houaiss (2015),
“caracteriza o mundo (‘vida em sociedade’) em seus aspectos convencionais e
superficiais (formalidades, etiqueta etc.)”, especificamente da “sociedade elitizada”. Em
suma, Neschling destacava e valorizava o fato de que a participação nos concertos da
orquestra começava a se tornar objeto de cobiça por setores da elite.
Já foi notado que a inserção dos colunistas nos circuitos sociais retratados é um
dos elementos que estabelece a circularidade da produção de sentidos do colunismo

(Silva, 2015; 2015). Cesar Giobbi, colunista social do jornal O Estado de São Paulo – o
mesmo que antecipara a programação da Sinfonia nº 2 – foi um dos poucos jornalistas a
circular livremente na inauguração da Sala São Paulo e seria autor do mais completo
relato sobre a cerimônia. Um repórter do Jornal da Tarde registrou que, além de não
poder permanecer no interior da Sala durante o concerto, mesmo as áreas em que os
jornalistas podiam circular na EJP “eram restritas, o que dificultava o acesso a quase
todos os convidados” (Moura, 1999).
Os conteúdos divulgados nas colunas sociais são de interesse tanto das pessoas
retratadas quanto de leitores pertencentes a grupos com menos proeminência social,
política, cultural ou econômica e que almejam participar da comunidade de colunáveis –
os pretendentes pretenciosos (Bourdieu, 2006). Aspirantes e colunáveis compõem um
circuito restrito e relativamente fechado, cuja dinâmica interessa acompanhar.
Nos anos seguintes, assuntos da Osesp viriam a ser tratados regularmente nas
colunas sociais dos dois principais jornais paulistas, o que nem sempre gerou impacto
positivo para Neschling, uma vez que o espaço também passou a abrigar as disputas de
poder e prestígio no interior das elites. Os principais concertos de cada temporada –
como abertura, encerramento e aqueles com presença de solistas e regentes de grande
renome – continuaram a ser objeto de interesse das colunas sociais. Além disso, ao longo
dos meses, volta e meia alguma nota era publicada, com as mais diferentes pautas: a
criminalidade no entorno da Sala (Giobbi, 2004); a agenda internacional do maestro
(Giobbi, 1999a) ou um “recado” seu às autoridades (Bergamo, 2004); uma polêmica nos
bastidores da orquestra (Bergamo, 2003a; 2005); ou ainda faíscas de adversários políticos
que dividiam um camarote (Bergamo, 2012).
Mas, claro, nenhum concerto voltaria a receber tanto destaque quanto o de 9 de
julho de 1999.13 A presença do presidente da República exigiu um forte esquema de
13 Reúno a seguir os nomes citados por Giobbi (1999b): Raul Cortez (ator), Marta Suplicy (exdeputada federal e candidata derrotada ao governo do estado pelo PT), Eduardo Suplicy (senador),
Júlio Neves (arquiteto), d. Paulo Evaristo Arns (cardeal), Plínio Marcos (dramaturgo), Carmo Sodré
Mineiro (conselheira do Comunidade Solidária, ver nota abaixo), Wagner Ibrahim (médico, ver nota
abaixo), Mario Covas e Lila Covas (governador do estado de São Paulo e primeira-dama), John
Neschling (maestro da Osesp), Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso (presidente da República
e primeira-dama), família Fasano (donos de restaurantes), José Serra e Mônica Serra (Ministro da
Saúde e esposa), Horácio Lafer Piva (presidente da Fiesp), Emerson Kapaz (deputado federal) e sua
esposa Laura [Janina Hosiasson] (professora universitária), Fabrizio Fasano, Pedro Piva (senador) e
sua esposa Silvia, Francisco Weffort (Ministro da Cultura), Marcos Mendonça e Lucia Mendonça
(Secretário de Cultura e esposa), Tasso Jereissati e Renata Jereissati (governador do Ceará pelo PSDB
e primeira-dama), Dante de Oliveira (governador do Mato Grosso pelo PSDB), Maria Helena Gregori

segurança. Na Praça Júlio Prestes, policiais militares faziam um cordão de isolamento até
que os convidados, com suas “estolas e casacos de pele em profusão”, descessem de seus
“carros pretos importados com chofer” (Menezes, 1999) e ingressassem numa passarela
que os levava da rua até o portão principal da sala, num “desfile de joias inimaginável na
região central da cidade” (Bresser, 1999).
O responsável pela lista de convidados foi Osvaldo Martins, Secretário de
Comunicação, em operação coordenada por Claudio Damasceno, chefe do cerimonial da
Secretaria de Estado da Cultura.14 Covas havia dado uma instrução com enunciado
simples, mas de difícil realização: que todas as cadeiras fossem ocupadas e que nenhum
convidado ficasse de fora. Como qualquer organizador de churrasco bem sabe, é
impossível ter certeza, até a última hora, se todos os convidados virão. O protocolo de
confirmação RSVP pode, no máximo, amenizar o problema. Christine Starr, funcionária
do Cerimonial do Palácio dos Bandeirantes relata em livro de memórias o “trabalhão
enorme” que tiveram no “preparo da lista de convidados, envio de convites, confirmação
de presenças e recepção dos convidados. […] Os convites foram enviados com
protocolos e muito controlados, pois a procura era grande” (2013:212-213).
Não havia sido oferecido convites para amigos e familiares dos músicos da
orquestra, e esta foi a brecha encontrada por Martins e Damasceno para atender à ordem
do governador. Foi instalado um telão no saguão contíguo à sala de concerto, no qual os
convidados dos músicos poderiam acompanhar o espetáculo, com a deixa de que seriam
levados a ocupar eventuais cadeiras vazias no anfiteatro.
Tampouco os jornalistas, salvo raras exceções, foram autorizados a permanecer
na sala durante a apresentação e tiveram de se contentar em acompanhar o espetáculo
pelo telão, juntamente com os familiares dos músicos (Moura, 1999). Estes compunham
o que podemos chamar de estratos inferiores entre os convidados. Uma categoria acima
estavam os que tinham acesso direto à plateia. Havia ainda os que recebiam uma
credencial vermelha, que dava direito a subir ao segundo andar, o dos camarotes. A um
grupo ainda mais restrito foram distribuídas credenciais amarelas, que lhes permitia
ingressar no balcão nobre, onde haviam sido instaladas as principais autoridades,
inclusive o governador e o presidente (Giobbi, 1999b).
(esposa do ministro da Justiça José Gregori), Celso Pitta e Nicéa Pitta (prefeito e primeira-dama de
São Paulo), Pimenta da Veiga (ministro das Comunicações), Claudia Costin (secretária ).
14 Aqui me baseio nas entrevistas com Osvaldo Martins e Brasília de Arruda Botelho, Chefe de
Cerimonial do governo Covas.

A celebração daquela noite tinha um caráter fortemente político e institucional, e
não se restringia aos interesses específicos do “mundo da cultura”. Tanto que a parte
mais importante da cota de convites foi oferecida a figuras da política: ministros,
governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores,
secretários de estado, representantes do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de
Justiça – todos ou boa parte na companhia de suas ou seus cônjuges. Uma fração da
sociedade para a qual o dress code do “passeio completo”, indicado no convite da
inauguração, era pouco diferente da roupa do dia a dia.15 Também foram chamados
empresários de porte e os cabeças dos principais veículos de comunicação, além de
personagens ligados aos vários setores do “mundo cultural”: teatro, cinema, música, artes
plásticas, dança etc.
Não surpreende que o mais completo relato sobre a inauguração da Sala São
Paulo publicado nos jornais da época tenha sido feito por Cesar Giobbi. Apesar de sua
extensão, a citação integral das notas é justificada pelo que condensam e revelam:
Pouca gente escapou das vaias dos funcionários do Banespa, na entrada da
Estação Júlio Prestes, sexta-feira, na inauguração da Sala São Paulo. Os
manifestantes se divertiam, com batucada e apitos, tanto são funcionários
públicos com o emprego e o futuro garantidos. Só temem a privatização. Que
virá. Bem feito. Aplausos só para poucos, como Raul Cortez e Marta e Eduardo
Suplicy. Júlio Neves escapou, porque chegou com d. Paulo Evaristo Arns.
Sobrou até para Plínio Marcos, que estava tão chique que não foi
reconhecido…
*
A segurança do presidente deu bastante trabalho aos organizadores e chefes de
protocolo. Esvaziaram todo o prédio, das 15h às 17h, para rastreamento,
impedindo ensaios e preparativos. No saguão, três detectores de metais. Foi um

15 Uma das exceções foi Plínio Marcos, “que estava tão chique que não foi reconhecido”(Giobbi,
1999b). Terno e gravata é o figurino cotidiano de políticos e grandes empresários. No caso das
mulheres é que o dress code “passeio completo” gera maior expectativa, aliás como mostram as
reportagens da época, que destacam justamente as roupas, joias e adereços. Como discutirei a seguir,
os músicos de orquestra costumam seguir um código de vestimenta estrito, definido por regimento.
O inusual aqui é o estabelecimento de dress code para os convidados, procedimento que se repetiria
em efemérides, como nos concertos de comemoração do aniversário da orquestra (sessenta anos em
2014, por exemplo).

deus nos acuda. Carmo Sodré Mineiro16 teve de tirar as joias para passar. E
uma senhora, com uma roupa cheia de botões de metal, fez a máquina
enlouquecer. Depois de tanto rastreamento, deixaram-na passar…
*
Quem só tinha convite ficou na plateia. Quem tinha credencial vermelha pôde
subir ao andar dos camarotes. Mas para entrar no balcão nobre,17
transformado em camarote presidencial, era preciso uma amarela. O presidente
e comitiva, o governador e seu secretariado. Ministros de Estado, governadores
convidados, estavam todos lá. E, é claro, Wagner Ibrahim.18 Mesmo com a
presença do casal presidencial, ficou óbvio para todos os presentes que a noite
era de Mario Covas, muito aplaudido.
*
O maestro John Neschling fez um discurso inesperado, agradecendo ao
governador Mario Covas pela nova sede da sinfônica. No discurso, pediu ao
público que desligasse os celulares e não aplaudisse nos intervalos. Não era um
público de música erudita. Mas isso foi considerado um faux pas. Depois do
Hino Nacional, tocou a Sinfonia da Ressurreição, de Mahler, uma peça
maravilhosa que aproveita tudo o que uma grande orquestra tem, mais solistas
e coro. Muita gente achou que o programa foi mal escolhido. Aquela plateia
estava lá para ver o governador e o presidente. Preferia peças leves e curtas.
No sábado, tocando a mesma obra para um público pagante, a orquestra e o
maestro foram ovacionados.
*
Neschling mostrou que domina aquela orquestra. Dava gosto de ver.
Finalmente, temos uma orquestra digna de Primeiro Mundo. O som da sala
pareceu maravilhoso. Para os ouvidos treinados da turma da música erudita,
no entanto, a acústica ainda não chegou no seu máximo. Alguns reclamaram do
som dos metais. É porque não tinham ouvido os metais durante o ensaio.

A convite de Ruth Cardoso, Carmo Abreu Mineiro integrava o conselho do programa Comunidade
Solidária e atuava no programa Artesanato Solidário. É filha do ex-governador Abreu Sodré e esposa
de Jovelino Mineiro Filho, sócio dos filhos de Fernando Henrique na Fazenda Buritis.
17 Trata-se do setor hoje denominado “balcão mezanino”.
18 Wagner Ibrahim era o cardiologista do presidente Fernando Henrique Cardoso e figura recorrente
nas colunas sociais à época.
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Problemas ainda há. Tanto que, depois do primeiro movimento, o maestro
reafinou a orquestra. Mas estão sendo resolvidos. E o público era unânime:
embasbacado com a beleza da Sala São Paulo.
*
Quem estava nos camarotes próximos ao presidencial pôde ver que muitos dos
convidados de honra não resistiram aos dois primeiros movimentos da peça de
Mahler. As cabeças caiam sobre o peito, no começo com relutância, depois com
descaramento. Pelo menos uma esposa de ministro, uma das muitas primeirasdamas, e alguns secretários de Estado ressonaram livremente. Outros
esfregavam os olhos com insistência para resistir bravamente ao sono.
*
Após a representação, o presidente e o governador foram levados a uma sala
vip para cumprimentar o maestro. FHC e Ruth Cardoso, mais comitiva, saíram
em seguida. Mas o governador desceu ao saguão, onde o público se deliciava
com um coquetel oferecido pela família Fasano, e ficou um tempão recebendo
cumprimentos e conversando.
*
Depois disso, e de esperar os carros por bastante tempo diante do teatro, o
público invadiu os restaurantes. Os mais procurados foram o Fasano, o
Massimo, o La Casserole e o Oriental. FHC e Ruth Cardoso foram levados por
Mônica e José Serra para comer pizza aos pedaços, num famoso restaurante da
Granja Vianna. (Giobbi, 1999b)
Como é próprio do formato da coluna social, Giobbi adota sem peias um ponto de
vista de “classe”,19 olhando para o mundo “de cima para baixo”. Lembrando de uma feliz
expressão de Roberto Schwarz (1990), a desfaçatez de classe aparece logo nas primeiras
linhas, quando Giobbi questiona a legitimidade dos manifestantes que se postaram na
entrada do evento.

Uso aqui a categoria classe social de maneira larga, entendida como “grupo social definido, de um
lado, pela quantidade de riqueza apropriada e, de outro, por três dimensões de identidade: temporal,
cultural e coletiva”. Baseio-me no breve balanço sobre o tema realizado por André Singer (2012),
que cita a definição acima, originalmente formulada pelo sociólogo Louis Chauvel, e que constitui um
esforço para aproveitar contribuições tanto da tradição marxista quanto da tradição weberiana.
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Reportagens de época (Machado, 1999; Moura, 1999) relatam que havia vários
grupos diferentes de manifestantes: alguns ligados a organizações estudantis de esquerda
ou a movimentos de moradia, além dos funcionários do Banespa, que estava em vias de
ser federalizado e em seguida privatizado. O colunista prefere dirigir sua crítica a esses
últimos que, graças a um suposto futuro garantido 20 se “divertiam com batucada e
apitos”, instrumentos de folguedos populares que não teriam lugar nos naipes de uma
orquestra sinfônica como a que tocaria em instantes.
A operação é dupla: enfatizar a grandeza do empreendimento cultural (sala de
“beleza embasbacante” e “som de primeiro mundo”) e tornar apolítica a demanda
dissidente, dando a entender que os manifestantes são um bando de fanfarrões, a cantar e
dançar por diversão.21
O título da matéria, “Um presente de Covas”, revelava o apoio embasbacado do
colunista ao governo, sugerindo inclusive um caráter personalista na empreitada – algo
que o próprio governador jamais reivindicou. Em tom irônico, Giobbi alerta que os
manifestantes só temem uma coisa: a privatização, para então disparar: “que virá. Bem
feito.” O viés do comentário moral não deixa dúvidas sobre o lugar social de onde fala o
narrador e sobre o conteúdo ideológico que defende: a doutrina do “fundamentalismo
neoliberal”, que marcou o primeiro governo de Fernando Henrique e que, se começava a
ser relativizada, ainda era a opinião hegemônica do empresariado e da mídia.22
O estilo franco denota a confiança de encontrar cumplicidade no público leitor
que, se não estava fisicamente presente na inauguração da Sala, projeta-se como parte
Subentende-se que Giobbi fazia menção ao direito à aposentadoria como funcionários públicos, e
que este seria menos legítimo do que um futuro garantido pela propriedade e pela renda.
21 Esse esforço de “despolitização” é da mesma ordem daquele identificado nos planos de
intervenção urbana analisados por Rosalyn Deutsche, em que a “soma [de] uma ideologia estética, o
papel da arte no ambiente urbano é visto como essencialmente benéfico ao mesmo tempo em que
legitima a condições urbanas existentes como inevitáveis”. (apud Kara-José, 2007:250). A discussão
mais ampla sobre o projeto de “revitalização” da Luz será feita no capítulo 4 desta tese.
22 Sallum Jr. sugere que a manutenção do fundamentalismo neoliberal no primeiro mandato de FHC
foi uma decisão estratégica para assegurar o controle sobre o sistema político. Para o autor, havia
indícios de que o segundo mandato teria viés “liberal-desenvolvimentista”. Diz Sallum Jr.: “Quanto
mais o governo dispõe de prestígio político, menos necessidade tem de recorrer à distribuição de
recursos específicos, no estilo clientelista. Na arena da influência, onde Fernando Henrique podia
obter parte desse prestígio político para si e para seu programa, sua posição também era muito
favorável. Os órgãos de comunicação de massa e a maioria dos “formadores de opinião” já aderira, há
bastante tempo, à perspectiva mais liberal e internacionalizante que orientava o novo bloco
hegemônico. Em especial, o próprio presidente da República era apresentado de forma
extraordinariamente favorável” (Sallum Jr, 1999:42). Marcos Nobre (2013:67) defende que é
“ambíguo o adjetivo ‘neoliberal’ quando aplicado ao período FHC”, mas sua ênfase é no fato de que o
Plano Real e o projeto de estabilização econômica se alinhavam com o modo neoliberal de colocar-se
na “lógica do inevitável” (2013:71). Ver também Arbix (2002) e Nobre e Torres Freire (1998).
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dessa vida mundana; uma comunidade de leitores que compartilha visões e experiências
de mundo.
Isso fica ainda mais claro quando Giobbi nota que poucos escaparam das vaias ao
entrar na Sala São Paulo. Na leitura do colunista, os convidados comporiam um todo
coerente, em oposição à categoria dos não convidados (e não leitores de coluna social),
representados pelos manifestantes. Entre os convidados não vaiados estavam Marta e
Eduardo Suplicy, além de D. Paulo Evaristo Arns. O dramaturgo Plínio Marcos foi
vaiado mas, segundo Giobbi, por engano – é que estava “surpreendentemente chique”.
Não deixa de ser curioso que a presença de quadros ligados ao PT ou a um imaginário de
esquerda – o que garantia um certo verniz republicano ao evento –, era restrita aos de
extração quatrocentona, eclesiástica ou desbundada.
Em se tratando da inauguração de um aparelho cultural público, não surpreende
que o evento tenha tido um forte viés político e que os organizadores tenham buscado
valorizar a gestão à frente da empreitada (e, no embalo, o partido e a coalizão no poder),
com descerramento de placa e fotos oficiais. Tampouco surpreende que tenha se tornado
palco de manifestações políticas de oposição (“Fora Covas”; “Fora FHC”; “Fora FMI”).
Afinal, o início do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso na presidência da
República foi marcado por altos índices de impopularidade, e a presença de
oposicionistas em eventos com a participação de autoridades é fato corriqueiro em
qualquer democracia moderna.23
O jornalista Cassiano Elek Machado (1999) transcreve a fala de uma
manifestante: “Esse teatro é uma palhaçada. Aqui na alameda Nothmann, existe um
casarão com 150 famílias e o governo não faz nada. Mas gasta uma fortuna pra fazer
espetáculo para eles mesmos”.24 Ela se referia a um prédio ocupado pela primeira vez em
1983 e tornado um cortiço conhecido como “Casarão”. Como relata Beatriz Kara-José
(2007), as negociações para a desocupação do imóvel se estenderam por anos, sem
solução. Um dos “complicantes” era o fato de que as famílias reivindicavam o direito de

Entre junho de 1998 e junho de 1999, o dólar passou de R$ 1,16 a R$ 1,78 (dados disponíveis em
www.bcb.gov.br), e as taxas de juros atingiram astronômicos 45% ao ano, “na tentativa de conter
pressões inflacionárias” (Juro básico, 1999). Em 2003, após encostar nos R$ 4,00, o dólar se
estabilizou na casa dos R$ 3,00. Sobre a crise da desvalorização do Real, ver Nobre (2013).
24 Há controvérsia quanto ao número de famílias que ocupavam o casarão. A própria reportagem de
Machado (1999) fala em 143. Kara-José (2007) fala em “mais de cem”.
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permanecer na área central, recusando ofertas para que se instalassem em conjuntos
habitacionais nas periferias.
Em agosto de 1995, as famílias foram despejadas, mas o casarão seria ocupado
novamente em 1997, então integrado ao Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo.
Segundo Kara-José (2007), algumas famílias que participaram da nova ocupação haviam
sido vítimas dos despejos nas imediações do Teatro São Pedro – na ocasião da obra que
permitira ali a instalação provisória da Osesp. A reintegração de posse seria executada
em 2001, para que o imóvel passasse a abrigar o Museu da Energia– mais um edifício
histórico transformado em equipamento cultural para servir como “âncora para a
requalificação urbana ao seu redor, além de polo de atração da cultura mundial”
(Muarrek, 1997), como defendiam certos urbanistas com grande influência na formatação
dos discursos dos líderes da Secretaria de Cultura à época.25 Por ora, basta ressaltar o fato
de que o esforço de despolitização que se nota no relato de Giobbi mostra seus limites
diante da estridência das vozes dissonantes do lado de fora da Sala.
Não escapou a nenhum dos jornalistas, e nem mesmo a Giobbi, a percepção das
manifestações na entrada da sala como ruído, contrastando com “o som de primeiro
mundo” do interior. Para Machado (1999), os manifestantes batucavam num “protesto
sincopado”. Também na Folha, o crítico Irineu Franco Perpétuo (1999) escreveu: “Os
perfumados convidados do concerto fechado da sexta à noite tiveram seus ouvidos
poupados da manifestação contra a privatização do Banespa, que ocorria do lado de
fora”. Giobbi (1999b) não se furta a descrever a “batucada e apitos” com que os
manifestantes “se divertiam”. Flávio Moura provoca ainda mais, com um lead irônico:
Vai começar o espetáculo. Regidos por um maestro maltrapilho, os integrantes
da orquestra afinam seus instrumentos. São apitos, panelas, tambores, colheres.
Segurando faixas, o coro emposta a voz. O maestro dá o sinal, e soam os
primeiros acordes dissonantes. (Moura, 1999, grifo meu)
Fazer uma sala de concertos de alto padrão em uma antiga estação ferroviária, na
qual trens continuam circulando diariamente, é certamente uma proeza da engenharia.26
Como informa texto sobre a construção da Sala São Paulo, esta “deve estar perfeitamente
isolada do seu meio ambiente, funcionando como uma caixa totalmente estanque e
25
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Discuto a questão em Teperman (2016).
Alguns aspectos da empreitada serão discutidos no capítulo 4.

impermeável a sons e vibrações vindos de fora” (Marco, 2007:44). Trata-se de erigir um
templo para o “som disciplinado” (Wisnik, 1999), em que não só as intervenções do
mundo exterior são barradas como as reverberações dos sons produzidos no próprio
interior são direcionadas de maneira a produzir os harmônicos esperados. Daí a imensa
laje de concreto, revestida de neoprene, construída sob o anfiteatro para amortecer as
vibrações do trem; o sofisticado e silencioso sistema de climatização; e nec plus ultra, as
placas móveis do teto, que permitem várias configurações acústicas, conforme o tipo de
obra apresentada.27
Mas eis que o mundo insiste em soar fora do controle – com panelas, buzinas e
apupos. Mahler incluiu na Ressurreição várias passagens para banda off-stage – músicos
que se posicionam de maneira a fazer com que suas intervenções soem vindas
literalmente de fora. O procedimento já fora usado por compositores como Berlioz e
Beethoven, em situações dramáticas pontuais (no geral, em peças programáticas), mas
em Mahler ganha contornos particulares, se pensarmos no seu conceito de sinfonia como
“um mundo”. Numa palavra, o compositor reconhecia a existência de um mundo “fora
do mundo da sinfonia” e tentava agir sobre ele, ordenando-o. Mas o panelaço na Rua
Mauá revela que há sempre mundo para além da música, mesmo aquela que se quer
“obra de arte total”.
Neschling contratara o técnico de som e produtor Jakob Händel para que gravasse
os concertos dos dias 9, 10 e 11 de julho. O material seria divulgado em CD não
comercial, para promoção internacional da orquestra. 28 Neschling admitiu estar
consciente de que o “público seleto e deslumbrado” da inauguração da Sala São Paulo,
“na sua esmagadora maioria”, jamais havia ouvido uma sinfonia de Mahler (2009:152).

27 Como veremos mais detalhadamente no capítulo 4, mais do que uma decisão baseada apenas em
critérios acústicos, a opção pelo forro móvel foi decorrente do desejo de se preservar a visibilidade
dos dois pavimentos superiores e de seus vitrais (Marco, 2007). José Miguel Wisnik traz reflexões
valiosas sobre a sala de concertos como simulacro de câmara anecóica: “A inviolabilidade da
partitura escrita, o horror ao erro, o uso exclusivo de instrumentos melódicos afinados, o silêncio
exigido à plateia, tudo faz ouvir a música erudita tradicional como representação do drama sonoro
das alturas melódico-harmônicas no interior de uma câmara de silêncio onde o ruído estaria
idealmente excluído (o teatro de concerto burguês veio a ser essa câmara de
representação)”(Wisnik, 1999:42).
28 Tanto Tim Fox, da CAMI, quanto Pedro Kranz, da agência Caecilia, confirmaram em entrevista ao
autor que o CD foi um dos principais instrumentos para venda dos primeiros concertos da Osesp fora
do continente (nos Estados Unidos em 2002 e na Europa em 2003). Tive acesso a um exemplar desse
CD na mediateca da Osesp.

Qualquer intervenção da plateia – e notadamente um aplauso fora de hora29 – poderia
comprometer a empreitada. Por essa razão, o maestro incluiu, ao fim de seu discurso, o
pedido para que o público que desligasse os celulares e não aplaudisse nos intervalos
(Giobbi, 1999b).
Na edição da TV Cultura a fala de Neschling é interrompida antes desse pedido; o
áudio da transmissão é cortado, e as imagens do interior da Sala são substituídas pela
tomada aérea da torre do relógio e da fachada da EJP, iluminada para o grande evento.30
O áudio só volta com o ataque violento das notas iniciais da Sinfonia Ressurreição. O
corte sugere que Giobbi tinha razão ao afirmar que o pedido foi considerado um faux pas.
Se foi uma gafe, é porque estavam presentes deputados, senadores, governadores,
secretários de estado e ministros, além do presidente da República, e seus respectivos
cônjuges: gente que não costuma receber advertências. Se não era passo em falso, o
pedido de Neschling era, no mínimo, um passo arriscado.
Ouvintes “não cultivados” e mais entusiasmados, que desconhecessem a regra de
ouro de não aplaudir entre os movimentos ou que, em pleno primeiro movimento,
enganados por uma das muitas armadilhas discursivas de Mahler poderiam supor que era
hora de manifestar seu apreço com as mãos – numa gafe que comprometeria
irremediavelmente a gravação.31
Bem posicionado, César Giobbi (1999b) pôde observar que no camarote
presidencial “as cabeças caiam sobre o peito, no começo com relutância, depois com
descaramento. Pelo menos uma esposa de ministro, uma das muitas primeiras-damas, e
alguns secretários de Estado ressonaram livremente”. A hipótese de que “muita gente
achou o programa mal escolhido” (Giobbi, 1999b) foi confirmada nas entrevistas que
realizei com pessoas à época ligadas à Secretaria de Estado da Cultura.
Um alternativa com maior chance de contentar gregos e troianos seria a Nona de
Beethoven que, afinal, é uma espécie de duplo da Sinfonia Ressurreição. Um pouco
menos longa, muito mais famosa: todos aguardariam ansiosamente pela “Ode à Alegria”,
que sairiam cantarolando a buscar seus carros no estacionamento. Por que então a
29 A ressonância após final de um movimento é elemento altamente valorizado nas gravações de
música clássica.
30 O evento foi transmitido ao vivo, mas o vídeo a que tive acesso é uma versão posteriormente
editada para retransmissão.
31 Não é incomum que pessoas pouco habituadas à mise-en-scène da música clássica aplaudam ao
final do primeiro movimento de uma sinfonia clássica, que se conclui com cadências enfáticas cuja
afirmação de tonalidade sugere um sentido inequívoco de conclusão.

Ressurreição (para além do sentido do subtítulo), essa peça tão longa e exigente, além de
cheia de armadilhas?
Considerando a complexidade rítmica e harmônica da obra, o número de músicos
envolvidos e as indicações na partitura, interpretar a Sinfonia Ressurreição é uma prova
de fogo para o conjunto – com solos de quase todos os instrumentos – e sobretudo para o
maestro. Se uma sinfonia de Mozart, e até mesmo algumas sinfonias de Beethoven,
podem ser interpretadas por uma orquestra sem regente, numa sinfonia de Mahler ele é
imprescindível.32 Por exigir grande protagonismo do regente, a peça contribuía para
fortalecer a figura do novo diretor artístico da orquestra.
O compositor é uma das especialidades de Neschling, segundo depoimento de
vários músicos da Osesp que entrevistei. Além disso, o próprio maestro mobilizou
elementos autobiográficos para explicar a escolha do programa para a inauguração da
Sala: “Minha família provém da Europa Central e, vivendo em Viena, foi contemporânea
de Mahler. Meu professor ali, o maestro Hans Svarowsky, conheceu Mahler
pessoalmente. E foi lá que eu me aprofundei em Mahler e em Strauss” (Moraes, 1999).
Mas é preciso frisar que não há nada de definitivo na escolha da Ressurreição – a
própria Nona de Beethoven ou muitas outras peças do repertório sinfônico poderiam ter
sido programadas, sem alterar fundamentalmente o sentido do evento, e parte das
análises aqui propostas.
Descontadas as particularidades da escolha da Ressurreição, não há nela nada de
cabal. O concerto de 9 de julho foi apenas o primeiro de milhares que viriam a ocorrer
semanalmente na Sala São Paulo desde então. Sua força estava justamente no fato de ser
um evento inaugural, um começo, o primeiro passo na produção intencional de sentido,
para lembrar das palavras de Edward Said. O concerto exemplar ou, na formulação
clássica de Claude Lévi-Strauss, o “mito de referência” (1964:10), cujas variantes
aparecerão como desdobramentos ao mesmo tempo singulares e intercambiáveis. É a
partir da análise da Sinfonia Ressurreição e do registro etnográfico do concerto de 9 de
julho que serão feitas as considerações a respeito de outros concertos da Osesp na Sala
São Paulo ou fora dela; de outras performances da Ressurreição, pela Osesp ou por
outras orquestras.
Adorno (2009:225) é um dos autores que observou a transferência gradual de responsabilidade ao
maestro: “No fim do século XIX, a relevância do regente de orquestra aumenta em proporção à
complexidade das obras”.
32

O desafio, por ora, foi pensar – com os ouvidos – a partir da experiência
etnográfica (reconstruída) do concerto de inauguração da Sala São Paulo. O mundo
estava fora da Sala, apitando e batendo panela; estava também na plateia, dividido em
crachás amarelos, verdes e vermelhos; e, claro, no palco, com mais de duzentos músicos
(sem falar na fanfarra no backstage). Os ruídos e contradições de São Paulo estavam e
permaneceriam, dentro e fora da sala, em todos e em cada um dos concertos que a Osesp
apresentou desde então, por melhor que fosse o isolamento acústico da sala, por mais
enlevados que tenham sido músicos e espectadores, por mais que as notas de programa
falassem em forma-sonata, modulações harmônicas, mudanças de compasso, Viena,
Paris.
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