
A HISTÓRIA DAS SOCIEDADES FILARMÓNICAS BRASILEIRAS 

 

A história das sociedades filarmónicas brasileiras remonta ao período em que 
D.João VI chegou ao Brasil. Acompanhando a Corte estava a Banda da Armada 
Real de Portugal, um conjunto musical militar muito conhecido na Europa.  

À época, actuavam no país  pequenas orquestras de cordas e coros destinados 
aos ambientes das igrejas. A música dita das ruas era feita pelas bandas de 
barbeiros, que executavam instrumentos de sopro.  

A organização de uma sociedade filarmónica não se restringia à arte da 
execução musical. Com o advento das primeiras entidades, suas directorias 
interessavam-se pela criação de bibliotecas e de salas para audição de poemas 
e apresentações de dança. 

A primeira filarmónica criada no Estado da Bahia foi a Sociedade Filarmónica 
Erato Nazarena (ainda actuante), fundada em 1863, a partir do retorno dos 
soldados carabineiros da cidade de Nazaré das Farinhas, que integravam o 
Batalhão 42, da 2ª linha, durante a guerra do Paraguai.  

A partir daí e com a obrigatoriedade, prevista em decreto real, de se formarem 
bandas de música em todas as corporações militares do país, disseminou-se o 
gérmen que propiciou o florescimento de muitas outras sociedades musicais. 

Hoje, as filarmónicas ensinam música e cidadania a mais de 9 mil baianos, entre 
alunos e músicos. Prestam essas orientações gratuitamente, capacitando-os 
como cidadãos e profissionais, ampliando as suas possibilidades de socialização 
e inserção no mercado de trabalho. 

Vemos com esta breve análise histórica, que muito da tradição musical do Brasil 
é originária de Portugal, contrariando alguns sociólogos e historiadores que 
defendem uma ibericanização da cultura brasileira em detrimento da sua fonte 
original e primeira. 

Partindo do princípio da importância da noção de família para o entendimento do 
processo de colonização brasileira e posterior identificação cultural entre os dois 
povos irmãos, foi a família portuguesa a base de toda a cultura brasileira. E foi 
essa família que ajudou a colonizar o Brasil junto com a população negra 
importada da África, como todos sabem.  

O índio, no seu estágio de civilização, apenas presenciou seu próprio extermínio 
e a delapidação de seu status quo e modo de vida, não participando tão 
efectivamente quanto os negros no processo cultural, por se encontrarem, 



culturamente, muito menos evoluídos, e nunca se terem submetido à 
escravidão. 

Essa identificação cultural está implícita desde do nascimento da civilização 
brasileira, o que se refletiu muito positivamente nas artes e na cultura em geral. 

Com o advento da chegada da corte, primeiro a Salvador da Bahia e, 
posteriormente, ao Rio de Janeiro, elevando esta bela cidade ao título de capital 
do reino de Portugal, houve um incremento na vida cultural e artística brasileira , 
coisa muito natural, por se tratar da sede da corte portuguesa e da consequente 
abertura dos portos brasileiros às nações “amigas” por sugestão dos ingleses, 
etc, etc... 

Essa simbiótica relação entre as duas nações é sentida em diversos aspectos 
da vida quotidiana e é quase impossível não perceber que, talvez, seja o Brasil o 
país mais português depois de Portugal. 

Mas, essa similaridade ainda existe hoje em dia, principalmente nas dificuldades 
que atravessam as filarmónicas em geral. Dificuldades estas praticamente  
intransponíveis, não fosse o empenho cívico e emocional de pessoas 
preocupadas com a conservação do património cultural e da divulgação da 
riqueza artística dessas agremiações sociais. 

Tenho percebido que é necessário um esforço conjunto dos músicos, dirigentes, 
políticos respeitáveis e do público interessado em geral, para não deixar essa 
chama apagar-se. Não deixar morrer o brilho e esmorecer o som! E essa luta 
titânica deve começar ontem, e deve ser planeada de uma maneira sólida e 
inteligente, através da organização e da união das instituições, seja pela troca 
de informações, seja pela realização de conferências e pela criação de uma 
biblioteca que preserve os documentos históricos importantes, dessa verdadeira 
escola de música democrática que é a Banda Filarmónica. 

As rivalidades e disputas devem cessar, no momento que a conservação e 
catalogação do património cultural de um povo está em jogo. Com a informática 
e os novos aplicativos musicais existentes, um esforço conjunto de todos é o 
que coloco agora como desafio. 
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