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A modinha é de importância ímpar para a história da música nacional. Descendente da moda portuguesa, sua 

dominação na sociedade tanto brasileira, quanto portuguesa, se deu na segunda metade do século XVIII. 

A Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro detém um acervo valioso e numeroso de modinhas do século XIX, sendo 

que muitas das peças desse acervo se encontram em avançado estado de deterioração. Assim, verificou-se a 

necessidade de se recuperar e analisar estas modinhas, contribuindo não apenas para o resgate dessas 

publicações, mas também, para se ter uma melhor compreensão desta forma de canção. 

 

 O primeiro passo  realizado foi a digitalização das 10 canções através 

do software de edição musical Sibelius. 

Em seguida, fez-se a análise do poema através da escansão dos 

versos, esquema de rimas e análise semântica.  

A análise musical contemplou os aspectos melódicos, harmônicos e 

rítmicos da macro estrutura e características importantes da linha 

vocal e acompanhamento.  

 

Em Agosto de 2012, foram realizados dois recitais junto ao Trio 

Trovatori dell’anima, contemplando em seu repertório Modinhas 

Brasileiras (incluindo peças analisadas deste projeto de IC) no 

Casarão do Belvedere em São Paulo-SP (cartaz ao lado), com o 

objetivo de divulgar este tipo de canção e viabilizar sua inclusão nas 

récitas dos cantores em geral.  
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