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OCARINA
Heinrich Fiehn
Austria, Viena, séc. XIX
Barro cozido, A 9,5 x C 17,5 cm
MAHR1993998
A origem dos instrumentos que empregam o bisel (vibração do ar ao passar por
uma aresta) para produzir som é muito remota. A ocarina é um exemplo deste tipo de
instrumento, da família das autas globulares, emitindo sons idênticos aos da auta.
Esta ocarina que integra a coleção de Instrumentos Musicais do Museu de Angra
do Heroísmo é feita em barro cozido, pintada de preto e possui onze orifícios. As
marcas douradas na sua base, apesar de ilegíveis, indicam que foi concebida por
Heinrich Fiehn, escultor austríaco, cujas ocarinas, muito populares após a sua
apresentação na Exposição Mundial em Sydney, Austrália, em 1879, passaram a ser
marcadas com o logo da mesma.
Descobertas arqueológicas mostram que as ocarinas têm mais de 12.000 anos,
sendo comuns entre as civilizações ameríndias. Ocarinas com a forma de pássaros e
animais também foram encontradas na Índia com 5000 a.C. Outras autas com esse
formato são o xun chinês e as autas esféricas africanas.
Ao longo dos séculos, este instrumento mudou de formato, dimensão, alcance,
design e popularidade. A invenção da ocarina como a conhecemos hoje remonta a
1853, sendo atribuída a Giuseppe Donatti, residente na cidade de Budrio. Este italiano
decidiu aprimorar as autas de navios, redesenhando-as completamente de forma a
passarem a terem uma escala diatónica completa e utilizando a argila que usava na sua
fábrica de tijolos. Como o resultado nal, se assemelhava ao corpo de um ganso,
chamou-lhe pequeno ganso, em italiano ocarina.
As ocarinas tornaram-se rapidamente populares, tendo sido inclusivamente
utilizadas na I e II Guerra Mundiais para elevar o moral das tropas. Em Portugal, a
ocarina é conhecida desde 1816, ano em que se estrearam no teatro da Trindade, de
Lisboa, sete artistas portugueses tocando em ocarinas de barro, com destaque para
Alves da Silva e Artur Dalhunty.
Recentemente, a ocarina foi redescoberta quando a Nintendo lançou o jogo e
Legend of Zelda: Ocarina of Time, em que o protagonista Link toca uma ocarina azul
conhecida como Ocarina of Time.

