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Resumo: Este trabalho busca biografar Cecília Fernandez Conde, importante 
personagem para o cenário musical brasileiro, uma musicista que teceu uma carreira 
multifacetada, atuando em diversos segmentos da área. O texto apresenta parte dos 
dados biográficos encontrados até o momento, além das próximas etapas da pesquisa.  
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1. Do que se trata 

Este artigo é referente a uma pesquisa de mestrado que se propõe a realizar a 

biografia de uma musicista, cujos trabalhos têm contribuído há décadas para a área da 

Música, sendo essa personalidade de grande importância para o cenário cultural e 

educacional do Brasil. Assim, busca traçar parte da trajetória profissional de Cecília 

Fernandez Conde por meio de documentos e entrevistas, enfocando seus trabalhos e 

contribuições para a área da Educação Musical. 

2. A trajetória da pesquisa e próximos passos 

Quando Cecília Conde faleceu, em 11 de setembro de 2018, eu aguardava sua 

recuperação, após uma fratura na perna, para ir até o Rio de Janeiro conhecê-la. 

Imaginava como seria rico contar com as memórias da própria protagonista da história 

que eu decidira estudar e sonhava com o trabalho pronto sendo compartilhado com ela. 

Entre o susto e a tristeza por sua partida, decidi seguir com a pesquisa. Já não 

podia contar com a contribuição de conversas com a professora e as pesquisas online já 

haviam esgotado o escasso material disponível referente a ela. Assim, passei a apostar 

em entrevistas com seus ex-alunos, amigos, colegas de trabalho.  

A partir de uma minuciosa pesquisa nas redes sociais – que após seu falecimento, 

recebeu uma “chuva” de homenagens em forma de texto, imagens e organização e 



divulgação de eventos em sua memória – pude encontrar pessoas que a conheceram de 

perto, o que possibilitou que eu tivesse acesso a materiais não disponíveis online, em 

bibliotecas ou para comprar– mas de arquivo pessoal dessas pessoas – como revistas, 

jornais, livros e vídeos. Também na web foi produzido mais material em matérias de 

jornal online, bem como homenagens em um programa de rádio. 

Neste trabalho parte dos dados sobre a trajetória profissional de Cecília Conde 

são apresentados. Estão previstas entrevistas com ex-alunos, em busca de conhecer seu 

jeito de ser professora, e com outras pessoas que conviveram com ela, com o objetivo 

de biografá-la de modo a contemplar suas ações como compositora, musicoterapeuta, 

na área do Teatro, sua participação na política e em cargos administrativos. 

Assim, a pesquisa se apoiará na História Oral, uma metodologia que, segundo a 

Associação Brasileira de História Oral, consiste na “realização de entrevistas gravadas 

com pessoas que viveram ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, 

instituições, modos de vida, ou outros aspectos da história contemporânea”1. 

Meihy (2005) explica que existem diferentes gêneros de História Oral, sendo 

quatro suas principais ramificações: história oral de vida; história oral temática; história 

oral testemunhal; e tradição oral. Este trabalho se apoiará na história oral temática, que 

segundo afirma o professor, “é aquela em que nós temos um tema central, e as 

entrevistas se endereçam ao desenvolvimento deste tema” (MEIHY, 2015). Os 

encontros com os entrevistados estarão pautados em roteiros de entrevistas temática, 

de forma a guiar as conversas para assuntos que remetam às atuações de Cecília Conde 

na música e, sobretudo, na área da Educação Musical. 

Diferente da maioria dos trabalhos que se utilizam da História Oral, esta pesquisa 

não contará com entrevistas com o próprio sujeito da pesquisa ou com sujeitos que 

vivenciaram um momento histórico ou político, por exemplo, mas sim que conheceram 

e conviveram com uma personalidade. 

3. Um pouco sobre Cecília Conde: uma carreira multifacetada 

Cecília Conde foi uma musicista plural: compositora, cantora, pianista, 

musicoterapeuta, pesquisadora, educadora musical, professora universitária e da escola 

                                                             
1 Disponível em: <http://www.historiaoral.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=24>. Acesso em 28 
out. 2018. 



básica, atuante em cargos administrativos e políticos, envolvida nos mais variados 

projetos culturais e educacionais.   

Chama a atenção a forma aprofundada como Cecília atuou nessas áreas, sendo 

conhecida e reconhecida como uma figura importante. A musicista faz lembrar Villa-

Lobos, que foi influente em muitos aspectos na área da Música e deixou um legado em 

todos eles. Nesse sentido, como lembra Ferraz (2016) é reconhecido como o maior 

compositor brasileiro que já existiu. No entanto, foi também maestro, além de um 

importante educador musical do país, sendo lembrado, principalmente, pelo programa 

de educação musical conhecido como canto orfeônico.  

Assim, não é por acaso que Villa-Lobos é uma referência na área da Música, 

sendo tão lembrado e estudado. Da mesma forma, Cecília Conde merece e precisa ter 

seus trabalhos divulgados, contribuindo para as próximas gerações de educadores 

musicais. 

3.1 Breve Epítome... 

Filha da cantora Amália Fernandez Conde e de José Ramon Conde Rivas, Cecília 

Fernandez Conde nasceu no Rio de Janeiro-RJ, em 26 de janeiro de 1932, e faleceu em 

11 de setembro de 2018, na mesma cidade, aos 86 anos de idade. Graduou-se, em 1953, 

em Bacharelado em Canto e Piano e fez Especialização em Iniciação Musical pelo 

Conservatório Brasileiro de Música (CBM), fundado por sua mãe e seu tio – o compositor 

Oscar Lorenzo Fernandez – junto de outros amigos músicos. 

Sua atuação na área do Teatro foi também bastante expressiva. Segundo 

publicação do site Enciclopédia Itaú Cultural (CECÍLIA, 2018), trabalhou nesse campo por 

mais de vinte anos. A partir de 1963, compôs para o grupo Teatro de Bonecos, de Ilo 

Krugli e Pedro Touron, onde atuou até 1970. Entre 1964 e 1987 escreveu música para 

mais de 30 espetáculos teatrais, bem como para 5 filmes, recebendo inúmeros prêmios, 

tal como o Prêmio Molière de Música para Teatro, em 1970, com Agamêmnon e O 

Arquiteto e o Imperador da Assíria, e o Prêmio de Melhor Música para Teatro Infantil, 

em 1972, com a peça O Barquinho. 

Em 1999 foi premiada com a Medalha Augusto Rodrigues Comemorativa dos 50 

anos da Escolinha de Arte do Brasil, e em 2001 com a Medalha Darcy Ribeiro, do 

Conselho Estadual de Educação. Foi agraciada com o Prêmio Nacional de Música – 



Categoria: Educador – Funarte/Ministério da Cultura (1996) e entre 1999 e 2002 fez 

parte da Equipe de Coordenação do Projeto Música na Escola, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação do Rio. Além disso, desempenhou a função de 

subsecretária de Ação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, 

entre 2003 e 2006. 

Cecília Conde foi diretora-geral do CBM até 2014; criadora e diretora do primeiro 

curso de Musicoterapia do Brasil e do programa de pós-graduação da instituição; 

Membro do Conselho Consultivo da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de 

Janeiro (2006); Membro Honorário da Academia Nacional de Música (2005); 2ª Vice-

Presidente da Sobreart – Sociedade Brasileira de Educação através da Arte, até 1996; 

Membro Honorário do Foro Latinoamericano de Educação Musical (1995); vice-

presidente da Sociedade Brasileira de Educação através da Arte; coordenadora da Ação 

Cultural, juntamente com o Professor Darcy Ribeiro, do Programa Especial de Educação 

da Secretaria Extraordinária e Programas Especiais do Estado do Rio de Janeiro na 

implantação dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps); presidente do Comitê 

Latino-Americano de Musicoterapia; e coordenadora, em parceria com a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), do XIII Encontro Nacional de Educação 

Musical da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), 2004.  

Cecília foi também conselheira da Fundação Darcy Ribeiro e da Associação de 

Amigos do Museu Nacional de Belas Artes e membro da Academia Brasileira de Música 

– eleita para a vaga de Bidu Sayão (1999).  

3.2 Na Educação Musical: alguns feitos 

Dentre tantos feitos, Cecília Conde lutou pelo espaço da música na escola. Em 

entrevista à Adriana Costa (COSTA, 2016), a educadora musical lembra sua presença na 

Assembleia Legislativa, em 1968, pedindo pela volta da música nas escolas brasileiras. 

Ao escrever o prefácio do livro Pedagogias brasileiras em educação musical 

(CONDE, 2016), então contanto com aproximadamente 60 anos de trabalho envolvendo 

música, educação e cultura, relata parte de sua trajetória na Educação Musical, incluindo 

encontros com quase todos os educadores musicais brasileiros constantes na obra: 

Heitor Villa Lobos, Antônio de Sá Pereira, Liddy Chiaffarelli Mignone, Hans-Joachim 

Koellheutter e Lucas Ciavatta. 



Cecília iniciou suas primeiras aulas de música aos cinco anos de idade, em 1937, 

através do curso de Iniciação Musical com Antônio de Sá Pereira e Liddy Chiaffarelli 

Mignone. Seu convívio com Liddy Mignone se deu desde o início de sua formação até a 

morte da educadora (1962) que influenciou seu trabalho, estando sempre por meio de 

seu fazer, como afirma a própria Cecília. 

Ela lembra ter trabalhado também com o musicólogo mineiro José Maria Neves 

“em algumas pesquisas na educação musical não formal em favelas (hoje chamadas de 

comunidades pacificadas), em blocos de samba, na periferia do Rio de Janeiro, e com a 

Folia de Reis, em Botafogo, no Morro Santa Marta” (CONDE, 2016, p. 14). Além disso, 

viajaram com o projeto Música e Interação entre Educação Básica às cidades de Manaus, 

Belém, Teresina, Salvador, Goiás Velho e Ijuí, a convite do compositor Edino Krieger, 

então presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A educadora criou com José 

Neves o primeiro mestrado em Educação Musical, Musicologia e Etnomusicologia no 

CBM. Participou, ainda, – junto da educadora musical Adriana Rodrigues e dos 

educadores musicais Ednardo Monti e Celso Santos, também do Rio de Janeiro – das 

propostas do Currículo Mínimo para a área de Música. 

A educadora musical lembra a criação da ABEM na década de 1990, que 

mobilizou professores de Música no oferecimento contínuo de encontros nacionais 

sobre educação musical e exerceu uma função política na luta pela volta da Música na 

escola. 

Nesse cenário, em 1997, Cecília foi convidada por Carlos Kater e José Adolfo de 

Moura para um trabalho com 300 professores no Projeto de Música na Escola na 

Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Ao perceber que o material didático poderia 

ser aplicado também no Rio de Janeiro, Cecília convidou os educadores Helena Trope e 

Marco Antonio dos Santos para elaborar um projeto e apresentá-lo à Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro.  

3.2.2 Uma característica de Cecília: breve análise 

Cecília Conde demonstrou dar liberdade para as professoras que formava e para 

as quais oportunizava trabalhos para que desenvolvessem seu próprio jeito de ser 

professora e suas próprias aulas a seu modo. A pianista e professora Maria Teresa 

Madeira relata: “ela me deu carta branca para atuar da maneira que eu quisesse, da 



melhor maneira que eu achasse que eu poderia e, enfim, sempre foi uma pessoa muito 

aberta ao diálogo, às trocas de ideias, de informações, uma pessoa abençoada” 

(MADEIRA, 2018)2. 

A fala de Adriana Rodrigues Didier, musicista e professora, grande amiga de 

Cecília Conde, vai ao encontro do que é retratado por Madeira. Além disso, Cecília deixa 

transparecer também o quanto prezava pela criatividade dos alunos em sala de aula:  

(...) ela me deu liberdade absoluta e total para fazer o que eu quisesse 
de um material didático que foi oferecido para professores 
alfabetizadores, então, tudo que eu escrevia, a Cecília sempre assinou 
embaixo. A primeira forma que eu escrevi, até me lembro que ela 
disse: “Nossa, Adriana, está muito agressivo, você diz que ‘não pode, 
não pode, não pode’, não é assim que a gente fala, tem que ter um 
certo jeito” (DIDIER, 2018)3.  

Em entrevista ao Jornal Arte e Educação, quando solicitada a falar sobre sua 

formação musical, Cecília Conde explica ter sido difícil lidar com o processo de uma 

formação tradicional pelo qual passara. Quando passou a trabalhar com crianças, a falta 

de espaço para a liberdade incomodou Cecília novamente: “passei a sentir uma 

frustração profunda com esse esquema que absolutamente não podia ser o meu, pois 

música para mim é dança, ritmo e ação” (CONDE, 2009, p. 271).  

Essas ideias parecem ir ao encontro do pensamento de Émile Jaques-Dalcroze, 

cujo método de educação musical, que se baseia no movimento, na expressão corporal 

e na Rítmica “pretendia desvencilhar o aluno de uma prática mecânica no aprendizado 

da música, normalmente apoiado na análise, na leitura e na escrita sem a participação 

do corpo” (MARIANI, 2012, p. 31). 

Parece haver uma conexão entre a Cecília da improvisação na Composição, do 

prezar pela liberdade dos professores e da liberdade criativa da Educação Musical. Além 

de ser uma característica quase que inata à Cecília Conde valorizar a liberdade e a 

criatividade do ser, do músico, do aluno, do educador, suas ideias vão ao encontro do 

pensamento de educadores musicais consagrados, certamente presentes em seus 

estudos e, assim, em sua formação. 

                                                             
2 Homenagem oferecida à Cecília Conde no Programa Música e Músicos do Brasil, que faz parte da Rádio 
MEC Rio. Disponível em: <http://radios.ebc.com.br/node/78545>. Acesso em: 10 out. 2018. 
3 Homenagem oferecida à Cecília Conde no Programa Música e Músicos do Brasil, que faz parte da Rádio 
MEC Rio. Disponível em: <http://radios.ebc.com.br/node/78391>. Acesso em: 01 out. 2018. 



4. Considerações Finais 

Assim como pude notar com pesquisas para o desenvolvimento da dissertação, 

são poucos os trabalhos registrados, organizados e documentados sobre Cecília Conde. 

No entanto, diante do que ela representa para o meio musical, torna-se importante 

poder narrar sua trajetória profissional, organizando e compartilhando um material com 

educadores musicais, para que seja conhecida e reconhecida em tudo que fez pela 

Educação Musical brasileira.  

Apesar de não ser possível repetir inteiramente a vida de alguém ou fazer dela 

algo transmissível, a trajetória de uma figura marcante é capaz de ser exemplo e ensinar 

em aspectos diversos. Espero, ainda, que esse trabalho possa inspirar outros educadores 

musicais, contribuindo para que mais biografias sejam registradas e, assim, mais 

personalidades de nossa área possam ter suas trajetórias analisadas e organizadas como 

um legado para próximas gerações. 
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