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INTRODUÇÃO:

No presente estudo, foi realizada uma pesquisa investigativa do acervo de uma musicista em

particular. A pianista e professora de música Vilma Satiko Kondo é representante de uma geração de

mulheres que se dedicaram à instrução e à formação de diversos músicos. No percurso de suas vidas,

os acervos das professoras de piano crescem e se transformam e adquirem um sentido musicológico

por preservar a memória da prática cotidiana musical e também o passado pelo qual essas musicistas

atravessaram. No Brasil, muitas vezes esses acervos musicais se desfazem após o falecimento de

suas detentoras e com isso parte de uma história importante da fundação de diversos artistas e da

própria musicologia torna-se invisibilizada. Partindo dessa perspectiva, a importância dos acervos

musicais para o desenvolvimento da musicologia no Brasil necessita ser reconhecida, pois o estudo,

difusão e preservação dessas fontes não só possibilitam transformações importantes para a história da

música e sociedade como, também, produzem conhecimento para os pesquisadores.

Os objetivos do projeto são de inventariar os documentos presentes no acervo da professora e

pianista Vilma Satiko Kondo (1942 - 2020) e, contextualizando-os, juntamente com a realização de

entrevistas a familiares e amigos, realizar uma biografia da pianista. A pesquisa do acervo possibilita,

também, pensar a importância do estudo da vida de professoras e professores de piano e seus

legados como imprescindível para a compreensão da formação de gerações de músicos na história do

país. A pesquisa, a preservação, o estudo e a difusão dessas fontes materiais demonstram

transformações importantes na história da música e, simultaneamente, produzem conhecimento para a

sociedade, assim, contribuem efetivamente para o desenvolvimento da musicologia no Brasil.

(CASTAGNA, 2016)

Sobre Vilma Satiko Kondo

Vilma Satiko Kondo (Figura 1) nasceu no dia 19 de setembro de 1942 na cidade do Rio de

Janeiro. Ela acabou por crescer na cidade de São Paulo e desde jovem ingressou no Coral Eco,

coordenado pelo maestro Teruo Yoshida. Ela se diplomou no curso de piano do Conservatório
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Dramático e Musical de São Paulo em 1964.

Teve aulas de piano com o maestro Souza

Lima e, também, se relacionou com a

compositora Clarisse Leite, tendo recebido

dessa uma dedicatória em uma composição

para piano (Figura 2) (Barban; Cavini, 2014).

Inclusive, o compositor Sérgio de Vasconcellos

Corrêa proeminente do cenário musical paulista

também compôs uma música e a dedicou para

Vilma. Kondo também foi uma das professoras

de música do Coral Eco.
Figura 1 - Retrato de Vilma Satiko Kondo

Vilma Satiko Kondo trabalhou como

professora de piano dando aulas para filhos de

amigos e para a comunidade juntamente com

as professoras Rosa Massako Ezawa e Marília

C. Cervi. Ela exerceu suas atividades como

professora de piano até sua aposentadoria.

Entretanto, mesmo após aposentada,

continuou lecionando para alguns alunos até o

momento em que faleceu no dia 13 de maio de

2020, na cidade de São Paulo.

Figura 2 - Composição dedicada à Vilma por

Clarisse Leite

METODOLOGIA

O acervo de Vilma Satiko Kondo (Figura 3) compreende uma diversidade de materiais,

contendo livros, fotografias, partituras, revistas, cópias de documentos, cartas, programas de concerto,

cartões postais, panfletos, currículos, cadernos de lições. Totalizando 7 caixas com dimensões de

aproximadamente 45 cm de largura, 22 cm de altura, 30 cm de profundidade, volume 0,03 m³. Em uma

única pasta, foram encontrados mais de 50 documentos, sendo que uma única caixa poderia

compreender mais de 5 pastas. Dessa forma, com a grande quantidade de documentos para serem

anotados, o objetivo de catalogar e ordenar o acervo foi modificado para, num primeiro momento,

realizar o inventário do que o acervo possuía. A realização do inventário também vem de encontro ao

projeto por ser um dos requisitos necessários para a realização da doação desse acervo para qualquer
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instituição que possa acomodar este material. O levantamento das informações para a composição do

inventário foi realizado em uma planilha eletrônica, e guiando se através do guia "Como classificar e

ordenar documentos de arquivo" de Janice Gonçalves, e as informações levantadas nesta

inventariação foram as de:

1) Título: compreendendo o nome das músicas ou dos livros, sendo que em alguns documentos não

foi possível realizar a identificação por estarem escritos em japonês.

2) Formato: informava se os documentos eram partituras, livros, cartas, revistas, entre outros. Muitas

vezes uma entrada na planilha de levantamento poderia conter mais de um formato.

3) Conteúdo: campo mais diversificado, onde eram anotadas informações sobre os documentos que

possuíam assinaturas, ou mesmo identificando capas de itens que foram modificadas com colagens,

também identificando a presença de carimbos ou se a música em questão era para outro instrumento

além de piano solo.

4) Observações: informações a respeito se os documentos estavam compreendidos em compêndios

ou mesmo com outros documentos inseridos em páginas específicas dos itens.

A pesquisa biográfica sobre a pianista Vilma Satiko Kondo está sendo trabalhada por meio de

um estudo de sua vida, em ambos os eixos: privado e público, por meio da pesquisa em seu acervo e,

também, consultando fontes diversas como jornais de época e realizando entrevistas aos familiares,

ex-alunos, amigos e às diversas instituições pelas quais ela passou.

Figura 3 - Acervo de Vilma Satiko Kondo

A realização das entrevistas foram

aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa

nas Ciências Humanas e Sociais (CEP/CHS)

da UNICAMP (CAAE 56625922.1.0000.8142).

As entrevistas ainda estão sendo realizadas,

juntamente com a transcrição dos áudios

gravados por cada entrevistado, contudo ainda

não foram finalizadas até o momento para a

composição da biografia de Vilma. Muitos dos

entrevistados foram localizados por meio da

pesquisa no acervo de Kondo, pois foram

encontrados diversos programas de concerto

de alunos e inclusive contratos de aulas de

música, contendo informações sobre outros

professores com quem Vilma trabalhou junto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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Até o momento atual, foram inventariados cerca de 838 documentos do acervo de Vilma, e

ainda não foram finalizadas todas as caixas com os materiais, restando cerca de duas caixas para

serem inventariadas. A expectativa é que o número de documentos inventariados ultrapasse a marca

de 1000 itens, pois nem todos os documentos foram analisados. Existem pastas repletas de cópias de

documentos e de partituras que não foram contabilizadas. Foram encontrados centenas de partituras

infantis pedagógicas, diversos compêndios de autores populares brasileiros, quase que em sua

totalidade de produção pianística: Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, Ernesto

Nazareth. Outra coleção importante encontrada foi em relação às músicas japonesas, o acervo

possuía diversos títulos de autores japoneses e inclusive edições de músicas tradicionais como Chopin

e Beethoven em edições japonesas, porém muitas ainda precisam ser identificadas através da

tradução de seus títulos.

O acervo não contava exclusivamente com itens de Vilma Satiko Kondo. Também configuraram

nesse mesmo acervo partituras com assinaturas de pianistas ainda não identificados como Hisae Aoki,

Lucia Toshi Aoki, Maria Teresa Ortega, Marisa Vicente Catta-Preta, entre outros. Cerca de 15 nomes

diferentes configuram as assinaturas nas partituras. Em um único programa de recital realizado por

alunos de Vilma configuram cerca de 23 alunos. Ainda não se pode especular quantos foram os alunos

que passaram por suas aulas de piano em cerca de cinquenta e cinco anos dedicados à profissão.

CONCLUSÕES:

A relevância e a importância de Vilma Satiko Kondo no cenário musical paulista ainda está para

ser mais explorada. Através do estudo de seus documentos e de seu acervo, pode-se perceber que

ela carregou o legado de seus professores, em seus anos no Conservatório Dramático e Musical de

São Paulo, e inclusive pelo seu professor de piano Souza Lima. Ministrando repertórios diversificados

para seus alunos, Vilma consolidou uma prática pianística robusta que visava fomentar uma sólida

formação pianística, também pautada no repertório brasileiro. Frequentavam em seu círculo social,

compositores de grande renome como Sérgio de Vasconcellos Corrêa e Clarisse Leite. Sua

participação na divulgação da música da cultura japonesa na cidade de São Paulo também está para

ser demonstrada pelos materiais japoneses encontrados em seu acervo, o que pode indicar até ecos

com as realizações dos Concursos de Piano Clarisse Leite, que envolviam prêmios para os melhores

intérpretes de música japonesa.

Um acervo constituído de diversas outras coleções que se uniram a partir de doações e

acumulações de uma prática pedagógica intensa, o acervo de Vilma Satiko Kondo não reúne apenas

sua história, mas também da própria formação musical de São Paulo e do Brasil, pois foram inclusive

encontrados espólios originais de partituras e livros que pertenceram à coleção pessoal do compositor

Heitor Villa-Lobos e outras edições raras de livros. Espera-se que com a realização dessa pesquisa,
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mais acervos de professoras e professores de música sejam valorizados e preservados para a

continuação dos estudos musicológicos através dessa profissão. As perspectivas para o

prosseguimento da pesquisa envolvem a finalização do levantamento dos documentos de Vilma Satiko

Kondo em suas duas caixas restantes e também a finalização das entrevistas para a composição de

sua biografia.
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