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A corporação musical em diferentes momentos: a banda soube evoluir, mesmo enfrentando períodos de turbulência  

Banda Ítalo-Brasileira de Campinas e a Banda 
Carlos Gomes são uma única instituição. E, 
com o tempo, passaram a adotar dois mode-

los completamente distintos. Vieram as mu-
danças sociais e modificaram as vestimentas, 
os instrumentos, o tipo de repertório e os 

locais das apresentações. Mesmo com 118 anos, a banda ainda 
está na ativa e provou que acompanhou a evolução da história.

Essa é a conclusão da dissertação de mestrado do músico 
Vilmar Sartori, intitulada “Banda Ítalo-Brasileira/Carlos Go-
mes: história e memória de uma corporação musical cente-
nária na cidade de Campinas”. O estudo acaba de ser apre-
sentado ao Instituto de Artes (IA), orientado pela docente da 
unidade, professora Lenita Waldige Mendes Nogueira.

Um modelo, explica o autor, está relacionado à Banda 
Ítalo-Brasileira e à primeira metade do século 20, e outro à 
Banda Carlos Gomes, que veio depois. “Verificamos, no en-
tanto, que a banda de música, de um modo geral, tem grande 
capacidade de atuar em novas realidades, em novos modelos 
de entretenimento e em novas formas de gosto popular. Prova 
disso, é que ela está aí.”

Segundo Vilmar, apesar do perfil que havia daquela ban-
da tradicional, com seu repertório de valsas e dobrados apre-
sentado em praças públicas quase deixar de existir, ela não 
desapareceu. Permanece viva, mormente em localidades do 
interior do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais.

O autor do estudo tinha pensado em investigar as bandas 
de música da região de Campinas e contextualizá-las com a 
situação das bandas em outras regiões do país. Mas o seu re-
corte o levou a uma só banda centenária da cidade, fundada 
como Ítalo-Brasileira em 4 de julho de 1895.

Esta corporação surgiu como iniciativa de imigrantes ita-
lianos que se estabeleceram em Campinas, como parte do 
grande fluxo migratório que chegava ao Brasil para suprir a 
demanda por mão de obra nas lavouras de café e em função 
da Abolição da Escravatura. Muitos deles se estabeleceram na 
região, o que ofereceu subsídios ao mestrando para fazer uma 
análise do século 20, com marcadas transformações sociais, 
tecnológicas e musicais.

A nomenclatura “Banda Ítalo-Brasileira” foi encontrada 
também em Itatiba e em Jundiaí, indicando a existência, no 
mesmo período, de corporações musicais homônimas, além 
de outras da região ligadas a colônias italianas, como em Ser-
ra Negra, preponderantes à criação de diversas bandas de mú-
sica. Ainda é forte a presença italiana na geração de conjuntos 
musicais e bandas.

A partir de 1939, com a Segunda Guerra Mundial, o presi-
dente Getúlio Vargas baixou um decreto proibindo qualquer 
conotação, em qualquer instituição do país, que fizesse alu-
são à Itália. Em Campinas, mesmo o Circolo Italiano Uniti, 
em dado momento, mudou de nome por causa desse decreto, 
passando a se chamar Casa de Saúde de Campinas. O mesmo 
ocorreu com o time de futebol do Palmeiras, o Palestra Itália.

Nessa ocasião, em 1943, o maestro Carlos Gomes foi ho-
menageado, emprestando seu nome à antiga corporação, que 
passou à Banda Municipal Carlos Gomes. [As pesquisas, no 
entanto, não identificaram qualquer relação com a municipa-
lidade, em caráter oficial.] Cabe lembrar, que o compositor 
campineiro era vivo quando a Banda Ítalo-Brasileira surgiu 
em 1895 (ele faleceu em 1896, um ano depois).

Nos acervos de partituras foram encontradas transcrições 
para banda das oito óperas de composição do maestro cam-
pineiro, mais o poema vocal sinfônico e um grande número 
de árias, canções e modinhas, contribuições para o repertório 
da banda.

Coincidência ou não, a partir da mudança de nomencla-
tura da instituição, os espaços sofreram modificações, bem 
como o gosto musical e o repertório da banda, agora mais 
afinado com o público e com os novos tempos. Ao modificar 
também o tipo de entretenimento, a banda se distanciou das 
praças e do coreto – principal reduto das apresentações.

EVOLUÇÃO
Na virada do século XIX para o XX, houve grande proli-

feração de bandas de música no Brasil. Não havia rádio, TV 
ou outras formas de música de fácil acesso. As festas cívicas, 
procissões religiosas ou apenas música para entretenimento 
acabavam pedindo uma banda ou um conjunto ao vivo. A 
banda mostrou-se mais adequada, por causa da sonoridade 
volumosa, fácil deslocamento e logística, do que uma orques-
tra ou um outro tipo de conjunto.

Começava a se firmar no repertório da Banda Ítalo-Brasi-
leira a música popular e muitas foram as partituras do gêne-
ro, como o maxixe, o choro e o samba, além da reprodução 
de gêneros populares europeus, como os xotes, as mazurcas, 
as polcas, as quadrilhas francesas e, claro, italianas, já com 
sotaque abrasileirado. Através da análise das partituras, ve-
rificava-se uma aplicação acentuada de ritmos oriundos dos 
sambas, dos choros e dos maxixes.

Em princípio, os gêneros populares eram europeus abrasi-
leirados. A seguir, os dobrados imprimiram a marca da banda 
de música, então usados para treinamento de tropas e mar-
chas. De imediato caíram no gosto popular, saindo dos quar-
téis e migrando para as bandas civis e as praças.

A Banda Ítalo-Brasileira desempenhou, junto com um re-
pertório de salas de concerto, um repertório de gosto popular, 
onde os espaços eram as praças, festas religiosas e bailes. Para 
as “domingueiras”, na Praça Carlos Gomes, eram executadas 
transcrições de aberturas de óperas e árias. Esses dois perfis, 
a Banda Ítalo-Brasileira desenvolveu com competência. Por 
outro lado, surgiram alguns impactos tecnológicos.

No início do século XX, crescia no Brasil a demanda por 
aparelhos de reprodução fonográfica e de discos de vinil; uma 
nova maneira de se ouvir música começava a se firmar como 
hábito em parte da sociedade. As audições aconteciam em ca-
sas, clubes e outros ambientes.

“O sistema de reprodução fonográfica representou o que 
podemos chamar de princípio da intervenção tecnológica no 
papel da banda de música”, revela Vilmar.

Veio a primeira transmissão por rádio no Brasil em 1922, 
ano do centenário da Independência, que, a partir de então, 
afetaria as atividades da banda. Ao mesmo tempo, a Ítalo-Bra-
sileira aderiu à tecnologia que, no começo, a pôs em xeque. 
Passou a tocar as músicas lançadas no rádio, como os sambas 
carnavalescos do Rio de Janeiro.

As bandas aproveitavam para fazer arranjos e transcrições 
de músicas que tocavam no rádio para executar ao vivo. Isso 
se prolongou e pode ter impulsionado novamente a agenda 
da banda, por trazer ao público o que era novidade. A interfe-
rência foi benéfica, reflete o mestrando. 

A TV chegou ao Brasil promissora em 1950, reunindo som 
e imagem. Passou a ter programas de auditório, com bandas 
e orquestras ao vivo. Gerou um impacto nas bandas que exe-
cutavam aquele tipo de repertório que as pessoas ouviam em 
casa, levando-o aos locais abertos. A indagação na mídia era: 
“agora que a TV adentrou os lares, o que será das bandas de 
música?” Com o cinema foi a mesma coisa.

Depois vieram a Internet, o MP3, os eventos realizados 
nos shoppings. Aí o impacto foi ainda maior, distanciando o 
público das praças, com a violência e o barulho das ruas. “O 
impacto tecnológico e a mudança nos costumes fizeram esse 
distanciamento”, observa Vilmar.

Na pesquisa, o foco foi a banda de música, que se dife-
rencia de uma banda de rock. “Inclusive é uma grande difi-
culdade traduzir o termo para o inglês. Pode ser wind band, 
brass band, não havendo ao certo uma expressão que a defina”, 
conta ele. “Nosso trabalho fala de um tipo de banda tradicio-
nal, com instrumentos acústicos, sopros e percussão, que se 
exibia nas praças, para o povo.”

Para a Banda Carlos Gomes hoje, essa é uma questão mais 
do perfil de uma banda sinfônica, seguindo padrões que ocor-
rem em várias partes do mundo. Não são transcrições do re-
pertório sinfônico de orquestra e sim composições originais 
para bandas sinfônicas ou para orquestras de sopro, como 
vem sendo nomeada. 

 RESGATE
A Banda Carlos Gomes, anteriormente Ítalo-Brasileira, é 

a mais antiga de Campinas. “Trata-se de um patrimônio que 
teve reconhecimento em período áureo e que não é apenas 
um patrimônio cultural da cidade. Temos aqui um arquivo 
vivo e musicológico de extrema relevância”, situa Vilmar. 
“Chamo a atenção dos gestores de cultura para valorizarem 
essa banda, a qual resgata e preserva essa história.”

Poucas bandas, recorda ele, atravessaram mais de um sé-
culo de vida. São os casos da banda de Itu e a de Limeira. “To-
das elas mereceriam um mecanismo que trouxesse mais con-
forto às pessoas que gratuitamente as mantêm funcionando.”

Mas a Banda Ítalo-Brasileira, particularmente, teve mo-
mentos de glória, como a recepção a Santos Dumont, em 
1903, que esteve em Campinas para a solenidade de lança-
mento da pedra fundamental do túmulo de Carlos Gomes. 
Em 1922, a banda participou de uma exposição internacional 
no Rio de Janeiro, comemorativa ao centenário da Indepen-
dência do Brasil, com a presença de 11 bandas, entre elas a 
Portuguesa e a da Real Esquadra Inglesa.

Essa banda ainda contribuiu para a criação da Sociedade 
Sinfônica Campineira em 1929, hoje a Orquestra Sinfônica 
Municipal de Campinas, inclusive com empréstimo de sala 
para ensaio, instrumentos, músicos, intercâmbio de maes-
tros, conforme atestam documentos encontrados nos acervos 
da corporação.

A sede da banda dispõe de um acervo anterior à  sua fun-
dação. No total, são quase duas mil partituras manuscritas, 
além de fotografias, documentos e atas que estão sob a sua 
guarda, na Rua Benjamin Constant, 1.423. Em 2006, o prédio 
foi restaurado com recursos da Lei Rouanet.

Vilmar também pesquisou documentos no Centro de Me-
mória Unicamp, Centro de Ciências, Letras e Artes e Acervo 
da Banda Carlos Gomes. A investigação ocorreu entre 2011 
e 2013.

No momento, ele se dedica à pesquisa sobre banda, mas 
não deixa de atuar em música. Toca em eventos e seu último 
trabalho, antes da dissertação, foi como regente da Orques-
tra Sinfônica de Barretos. O mestrando fez graduação em 
Música, modalidade Regência, no IA. E muito do que escre-
veu deveu-se à sua convivência com o meio musical. Filho 
de músico de banda, quando menino iniciou estudos com o 
pai, em Votuporanga.
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O músico Vilmar Sartori:
 “Banda tem grande capacidade de atuar em novas realidades”

ISABEL GARDENAL
Fotos: Reprodução/ Divulgação

Há 118 anos na praça
A

Foto: Antonio Scarpinetti


