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Em minha dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-
graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Uni- 
versidade Federal do Rio de Janeiro, em 1995, procurei reconstruir, sob nova 
abordagem, um objeto de estudo recorrente em diversos trabalhos sobre a 
história da música no Brasil: “a vida e a obra” do compositor cearense Alberto 
Nepomuceno, que viveu entre 1864 e 1920. Ampliando a perspectiva biográfica, 
busquei ainda retratar não só os debates estéticos e políticos do meio artístico 
do qual participou, mas também fotografar o cotidiano do Instituto Nacional de 
Música, atual Escola de Música da UFRJ, centro da vida profissional do com- 
positor.

Ao preparar esta versão para publicação, decidi preservar o corpo prin- 
cipal do trabalho, conforme foi levado a exame, pois revisá-lo hoje, decorridos 
tantos anos, implicaria reescrevê-lo. Assim, fiz apenas alguns reparos, supres- 
sões e enxertos, mas resisti à tentação de incluir referências bibliográficas mais 
atuais e as análises delas decorrentes. Transformei por completo o primeiro ca-  
pítulo, demasiadamente longo no original, destacando uma síntese com as 
reflexões mais significativas, no intuito de apresentar um breve ensaio musico- 
lógico, situando o compositor nas análises que se fizeram de sua obra e iluminan- 
do alguns aspectos mais relevantes da abordagem desenvolvida no restante do 
texto. Nesse sentido, devo mencionar a contribuição indireta dos professores 
Samuel Araújo, Saloméa Gandelman e José Maria Neves, ao me confiarem a 
regência do Curso de Musicologia Brasileira no Mestrado em Música Brasileira 
da Unirio, em 1998, e dos alunos matriculados no mesmo, que me proporcio- 
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naram atualizar muitas de minhas reflexões acerca dos estudos sobre a música 
brasileira, importantes para a consolidação da revisão do primeiro capítulo.

Optei deliberadamente por manter as dimensões do trabalho, no que 
diz respeito às referências documentais, por considerar que esta é uma de suas 
virtudes, se é que as tem. O caráter extensivo da pesquisa e do texto visa, efe- 
tivamente, contribuir para o preenchimento de uma lacuna nos estudos sobre 
a música no Brasil. Se o trabalho se ressente ainda de um certo pendor para a 
descrição e a narrativa, afins à coleta e à exposição de informações primárias, 
tal se deve às próprias necessidades vigentes de um projeto musicológico para 
o Brasil. A tradição de escritos sobre a música no Brasil esteve comprometida 
em sua maior parte com o preconceito nacional-modernista, aspecto facilmente 
explicável e compreensível, tendo em vista o caráter militante da própria van- 
guarda modernista, que, mesmo sem o desejar, acabou dificultando o desen- 
volvimento de uma pesquisa atenta sobre as fontes. Infelizmente, as marcas 
da tradição ainda encontram-se presentes em trabalhos recentes, que, dando 
excessivo crédito aos escritos anteriores, vêm reproduzindo uma série de equí- 
vocos no que diz respeito tanto à mera informação factual, quanto às análises 
interpretativas.

Arriscaria mesmo a dizer que o velho projeto de uma história geral da 
música no Brasil jamais foi levado a efeito. Recentemente, porém, tem surgi-
do uma produção, ligada aos centros acadêmicos, e à qual este trabalho quer 
reunir-se, que tem contribuído para reescrever alguns capítulos dessa mesma 
história. Conhecê-la, por meio de publicações, é de fundamental importância 
para que se possa aperfeiçoar a prática musicológica. Somente o intercâmbio de 
experiências e a tranqüilidade e a estabilidade geradas pelo apoio institucional 
e pelo fomento continuado à pesquisa acadêmica podem assegurar a árdua ta- 
refa que cumpre ainda à pesquisa histórico-musicológica em nosso país, sem 
o quê estaremos condenados à mais profunda ignorância a respeito de nossa 
música, tantas vezes alardeada como nossa manifestação cultural mais rica e 
original. É meu desejo que as fontes e as reflexões aqui divulgadas venham a 
ser úteis aos que procuram reconstruir esse passado histórico.

Este livro aborda três questões de fundo. A relação entre música e história 
constitui o eixo central, sobre o qual se desenvolvem reflexões que relacionam 
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música e ideologia e música, sociedade e política. A primeira questão repousa 
na opção pela biografia e pela história institucional como objeto e gênero de 
história, partindo da crítica à musicologia tradicional, que privilegia o objeto 
biográfico, muitas vezes sem estabelecer correlações entre este e o contexto 
histórico-cultural em que se insere. Neste sentido, além da crítica à musicologia 
tradicional, uma breve reflexão sobre uma história social da música é apre- 
sentada na Introdução, intitulada “O herói e a lenda: Alberto Nepomuceno e 
as histórias da música brasileira”. A opção pela biografia condiciona a própria 
forma e o tratamento dado ao objeto de estudo, tomando-se um eixo de natureza 
cronológica que aproxima Alberto Nepomuceno e o Instituto Nacional de Músi-
ca, a escola em que atuou durante anos como educador, artista e administrador.

O primeiro capítulo, a que chamei de “Os anos de formação”, descreve o 
período inicial da vida de Alberto Nepomuceno, abrangendo o intervalo com- 
preendido entre 1864, ano de seu nascimento no Ceará, e 1895, quando o 
compositor retorna de uma viagem de estudos à Europa e se pode considerar 
completa sua formação. O capítulo enfoca também a formação do que chamo 
de a República Musical, um grupo de artistas que atuou no ambiente musical 
do Rio de Janeiro, ao lado de Nepomuceno, no encaminhamento das principais 
questões e discussões estéticas e políticas da época. Destaques da atuação 
desse grupo foram a criação do Instituto Nacional de Música pelo regime re- 
publicano e o concurso para a escolha de um novo Hino Nacional brasileiro, 
fatos ocorridos em 1890.

O segundo período, compreendido entre 1895 e 1906, é marcado pelo 
que batizei de “A luta pelo espaço”, título do segundo capítulo. Narra e analisa 
o retorno de Nepomuceno ao Brasil e os seus esforços para se firmar no am- 
biente artístico da Capital Federal, a fim de extrair de suas atividades a sobre- 
vivência e obter a aceitação de seu perfil de defensor de uma corrente nacional 
e moderna na música. Esta expressava-se na propaganda do canto lírico em 
língua portuguesa, na utilização de elementos colhidos à música folclórica e 
popular urbana, que o compositor já vinha experimentando desde os primeiros 
tempos, e na incorporação do wagnerismo como influência importante. A luta 
prolonga-se na curta gestão de Nepomuceno como diretor do Instituto Nacional 
de Música, cargo vago com a morte, em 1902, de seu principal idealizador  
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e primeiro diretor, o também compositor Leopoldo Miguéz. A demissão de 
Nepomuceno, no ano seguinte, indica as lutas políticas internas e externas do 
subgrupo social formado pelos músicos, as quais vinham se delineando desde 
o advento do regime republicano no Brasil, em 1889.

Entre 1906 e 1916, Nepomuceno ocupou novamente a direção do Insti-
tuto Nacional de Música. O novo período indica “O exercício do poder”, tema 
desenvolvido no terceiro capítulo. Inserido no Estado republicano brasileiro 
– a República das oligarquias –, Nepomuceno assiste e participa do apogeu da 
mesma, a belle époque no Rio de Janeiro do “bota abaixo”, como ficou conheci- 
da a reforma urbana empreendida pelo prefeito Pereira Passos, na então Capital 
Federal. Próximo ao poder, pela posição que ocupa, Nepomuceno participa 
oficialmente de eventos como o Congresso Pan-Americano de 1906 e a Expo- 
sição Nacional de 1908, comemorativa do centenário da Abertura dos Portos. 
Em 1907, sua vida cruza-se novamente com a história do Hino Nacional brasi- 
leiro, ao propor e dirigir a reforma do mesmo. Nessas, e em outras ocasiões, 
Nepomuceno teve oportunidade de pôr em curso um projeto estético de feições 
nacionais, seguindo diretrizes traçadas na interseção do pensamento de diversos 
intelectuais da época. Afetado pelas mesmas lutas que não cessavam de o en- 
volver e de envolver os outros artistas com quem convivia, Nepomuceno deixa-
ria novamente o cargo em 1916, quando, a confiar nos relatos de seus contempo- 
râneos, teve início a decadência física que o levaria à morte, em 1920.

Os últimos anos de vida, descritos no quarto e último capítulo, nos quais 
Nepomuceno desenvolve novas reflexões acerca das mesmas questões que 
sempre o tiveram como importante articulador, compõem os “Tempos de radi- 
calização”, matizados pela nova conjuntura política, econômica e cultural inter- 
nacional e nacional, e pela radicalização das lutas entre os agentes que atuavam 
naquele ambiente musical.

Além do aspecto formal, o eixo cronológico norteia o próprio conteúdo 
do trabalho, englobando, portanto, a narrativa e o desenvolvimento das outras 
questões, abordadas ao longo dos quatro capítulos da biografia. A reflexão so- 
bre música e ideologia procura flagrar o modo pelo qual o imaginário social e 
político sobre a República, presente em um conjunto de representações sobre 
a nação brasileira, é internalizado no debate estético e no discurso musical da 
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época. Aborda o contexto intelectual, estético e ideológico: o debate político, 
mas também estético, em torno de um ideal republicano, nacional e moderno, 
que constituem matrizes do pensamento estético e político de Nepomuceno. 

Ao lado do debate macropolítico, que focaliza as idéias políticas e sociais 
em torno da transição monárquico-republicana no Brasil, é considerada a ação 
concreta do intelectual diante do contexto social e cultural do Rio de Janeiro 
das três primeiras décadas republicanas. Isto é, são analisadas as relações en- 
tre música, sociedade e política, considerando-se as condições sociais de pro- 
dução da música e a luta pelo espaço travada pelos diversos artistas. A discussão 
desdobra-se em duas vertentes articuladas. De um lado, o levantamento das 
condições sociais da produção musical, as quais indicam a constituição de uma 
sociedade burguesa cosmopolita, atenta às últimas novidades da modernidade 
capitalista. De outro, a identificação de uma luta entre os diversos agentes pe- 
la ocupação de espaços na sociedade, a fim de garantirem sua sobrevivência 
material e a vitória de seu projeto estético. Tal luta leva a captar o social em 
sua feição micropolítica, sob a forma de uma política cultural, ou mais especi- 
ficamente de uma política musical, na qual o debate político-ideológico e es-
tético entra em cena. Na síntese, no encontro das duas vertentes, desenrola-se 
a narrativa do cotidiano desses músicos.

A luta pelo espaço, portanto, é política, dá-se através da política, como 
meio civilizado – embora, às vezes, nem tanto –, de dirimir as diferenças indi- 
viduais e de grupos. A política musical nascida nessa luta, vai, contudo, além 
da mera sobrevivência e também das questões “puramente” estéticas, avizi-
nhando os músicos dos debates mais amplos. E assim a questão nacional vem 
à tona, mais uma vez, no debate a um tempo estético e ideológico entre os 
músicos, transparecendo nos temas em discussão, os quais põem em jogo o 
duplo “moderno” e “tradicional”, e também o duplo “erudito” e “popular”, 
que embasam os discursos.

Este trabalho não teria sido possível sem o apoio de amigos e profissionais 
que por diversos meios colaboraram afetiva ou intelectualmente com o esforço 
muitas vezes tão solitário de pensar, pesquisar e escrever. Agradeço antes de 
tudo às equipes das diversas instituições responsáveis pela guarda da docu- 
mentação consultada, por seu inestimável auxílio na localização e reprodução 
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de documentos: a Mercedes dos Reis Pequeno, Nestor de Holanda Cavalcanti, 
Rosa Maria Pereira Figueira, Suzana Martins e à amiga Elizete Higino, da 
Divisão de Música e Arquivo Sonoro da Fundação Biblioteca Nacional, pelo 
“tratamento VIP” que me dedicaram em anos de trabalho. A Dolores Brandão 
de Oliveira e Maria Luíza Nery de Carvalho, da Biblioteca Alberto Nepomuce-
no da Escola de Música da UFRJ, sempre solidárias com os pesquisadores na 
luta pela preservação dos acervos. A Valéria Morse, do Arquivo Nacional, pela 
eficiência e presteza no atendimento. À Diva Mendes Abalada, ex-diretora da 
Escola de Música da UFRJ, a quem devo a localização de importantes docu- 
mentos relativos à história daquela instituição, que hoje se encontram a salvo 
na Biblioteca Alberto Nepomuceno. Aos amigos e colegas do Departamento 
de História do Colégio Pedro II, que me aturaram meses a fio em intermináveis 
conversações sobre a pesquisa musical e sobre Alberto Nepomuceno. A Orlan-
do de Barros e Paulo Peloso, companheiros de um semestre de aulas e longas 
viagens a São Paulo. Aos amigos com quem convivi na Escola de Música da 
UFRJ, Flávio Terrigno Barbeitas, Kátia Maria Araújo, Vanda Belard Freire, 
Sara Cohen, Antonio Jardim e a saudosa Sylvia Manriquez, que conheceram 
de perto o trabalho e muito contribuíram em rodas de conversa sobre a prática 
musical e musicológica. Às mestras do piano: minha mãe, Lucy Simões, que 
me iniciou; Irany Leme e Dulce Leal, da Escola de Música da UFRJ, que me 
despertaram o interesse pela música brasileira; e Maria Tereza Soares, com 
quem prossigo me aperfeiçoando e que tem me permitido conhecer mais a 
fundo a obra de Nepomuceno. Ao inesquecível José Luiz Werneck da Silva, 
do Departamento de História da UFRJ, pelo apoio entusiástico e a quem devo 
a provocação que me levou a pesquisar a história do Hino Nacional brasileiro. 
A Arnaldo Contier, do Departamento de História da USP, em cujas aulas colhi 
importantes ensinamentos para a revisão crítica dos estudos sobre música brasi- 
leira. A Mário Barata, professor emérito do Departamento de História da UFRJ, 
e a Samuel Araújo, da Escola de Música da UFRJ, que examinaram o antepro-
jeto e a dissertação de mestrado, contribuindo com valiosas sugestões. A João 
Guilherme Ripper, ex-diretor da Escola de Música da UFRJ, e à equipe da Edi- 
tora UFRJ, pelo esforço em transformar este projeto em realidade. A Rosa 
Maria Zamith, fiel companheira na angustiosa fase inicial do trabalho, por sua 
infinita contribuição. 
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i n T R o d u ç ã o

o HerÓi e a leNda:

alberto Nepomuceno e as histórias da música brasileira

de s C o n s T R u i n d o u m a v e l h a h i s T ó R i a

Na tradição de estudos sobre a música brasileira, Alberto Nepomuceno 
aparece como um “precursor” do nacionalismo musical, escrevendo música 
de “caráter nacional”.1 Segundo essa tradição, a parte interessante de sua obra 
são as peças em que o cearense exercitou o ofício de compor a partir das tra-
dições musicais rurais ou urbanas do país. A conseqüência é a desqualificação 
e o esquecimento da maior parte de sua obra e também a dificuldade em se 
compreender seu papel no contexto histórico-cultural em que viveu. Se retomo 
o objeto – o compositor e sua obra – e o gênero – a biografia e a história ins- 
titucional –, tradicionais, é porque creio que, sob novo enfoque, um e outro 
podem ser melhor elucidados e ajudar a melhor elucidar o momento histórico 
concreto em que se inscrevem.2

Para que o leitor tenha uma idéia da forma como Nepomuceno tem sido 
avaliado na produção musicológica do país, apresento aqui alguns textos repre- 
sentativos, destacando o que dizem do compositor e o lugar em que o situam 
na história da música brasileira. Ao exercitar a crítica a esses textos, explicito 
algumas considerações acerca da abordagem que será desenvolvida ao longo 
do livro.

A questão orientadora é entender por que Nepomuceno é visto como 
“precursor”, expressão que, se por um lado parece valorizá-lo, por outro, com- 
promete a compreensão de seu papel, ao retirar dele seu sentido próprio, des- 
locando este sentido para um momento posterior àquele em que viveu e compôs. 
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“Precursor” de quê? Do nacionalismo modernista que se desenvolveu e se tor- 
nou hegemônico na música brasileira entre as décadas de 1920 e 1950 e que 
teve em Heitor Villa-Lobos seu expoente máximo. O resultado disso é que 
Nepomuceno passou a ser ouvido com os ouvidos de quem ouve Villa-Lobos e 
deseja ouvir de Nepomuceno o que ele não quis, não soube ou não pôde cantar.

Mas por que “precursor”? O imaginário sobre a sociedade brasileira que 
se constituiu na virada do século XIX para o XX e ecoou em muito do que 
se escreveu e compôs nos anos 1920 e depois, ao associar a música ao meio, 
isto é, à “Nação”, descreveu uma e outra em sua “incompletude”. Explicando 
melhor, se a nação brasileira era um projeto em construção, então a música 
brasileira também não podia ser algo acabado. Acreditavam os modernistas de 
22 que o Brasil estava sendo redescoberto, ou melhor, criado a partir deles e 
que portanto o que existira antes servira no máximo como semente, aguardando 
o tempo. Reduzido, o papel de Nepomuceno e de sua geração foi aos poucos 
esquecido, restando a impressão de uma ruptura heróica a cargo dos moder- 
nistas. Desmistificando essa ruptura, vale dizer que eles não deixaram de beber 
nas fontes abertas pelas gerações anteriores. 

O próprio Nepomuceno, em uma entrevista à imprensa datada de 1917, 
lamentou o fato de os elementos característicos do folclore musical do país 
ainda não estarem “incorporados ao patrimônio artístico dos nossos compo- 
sitores”, possivelmente por ainda não ter surgido um “gênio musical sertanejo, 
imbuído de sentimentos regionalistas, que, segregando-se de toda influência 
estrangeira, consiga criar a música brasileira por excelência”.3 Essa avaliação 
não é muito distinta da que é feita dele próprio, Nepomuceno, por Renato Al-
meida (1895-1981) e Mário de Andrade (1893-1945), expoentes na defesa da 
estética nacional-modernista dos anos 1920 e responsáveis pela fundação de 
uma arraigada tradição musicológica no Brasil, cujas marcas estão em textos 
produzidos até muito recentemente.4

O baiano Renato Almeida, em sua História da música brasileira, publica- 
da pela primeira vez em 1926 e ampliada em 1942, considera a obra de Nepomuceno 
como parte do esforço da “geração que veio de 1890 para cá, pela procura de 
uma expressão brasileira”.5 E caracteriza a obra do cearense como 
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[...] a manifestação de uma personalidade ardente e inquieta, que não 
atingiu a suprema energia criadora da arte nacional, nessa síntese ad- 
mirável em que o artista é um predestinado, mas foi um precursor, dei- 
xando em sua obra a gênese desse esforço ousado e trágico, que já 
sentimos vingar.6

Por sua vez, o paulista Mário de Andrade, em um artigo de 1939, intitu-
lado Evolução social da música no Brasil, aproxima Nepomuceno do também 
paulista Alexandre Levy (1864-1892), afirmando que, “embora ainda defi- 
cientemente, eles não são apenas profetizadores da nossa brilhante e inquieta 
atualidade, mas a ela se incorporam, formando o tronco tradicional da árvore 
genealógica da nacionalidade musical brasileira”.7 Ao encontrar um galho se-
guro para pendurar Nepomuceno em sua genealogia da música brasileira, Mário 
de Andrade marca a diferença entre ele e os compositores nacionalistas como 
“deficiência”, avaliando-o pelo que ele não foi e incorrendo em grave anacro- 
nismo. O faz exatamente por supervalorizar a produção da “atualidade”, isto 
é, de seus contemporâneos. Essa atualidade a que se refere também Renato 
Almeida de forma implícita é o modernismo musical de corte nacionalista re-
presentado por Villa-Lobos (1887-1959), Luciano Gallet (1893-1931), Lorenzo 
Fernandez (1897-1948) e Francisco Mignone (1897-1986). 

O curioso é que, não obstante a avaliação que Nepomuceno fez da for- 
mação da música brasileira naquela entrevista de 1917, alguns autores que o 
conheceram em vida tinham uma visão diferente de sua obra e de seu papel na 
história da música brasileira, caracterizando-o não como “precursor” ou “profeti- 
zador” do nacionalismo, mas como autor de uma “música nacional”, aproximando- 
o não dos compositores que a ele sobrevieram, mas de outros que conviveram 
com ele. É o caso do baiano Guilherme de Melo (1867-1932), autor de A música 
no Brasil: desde os tempos coloniais até o primeiro decênio da República, a 
primeira história geral da música brasileira. Para o autor, com o advento do 
regime republicano no Brasil, inaugurou-se um “período de nativismo”, que 
veio substituir o “período de degradação”, forma pela qual avalia a influên- 
cia da música italiana nas décadas finais do Império. Assim, afirma ele que é 
“com entusiasmo de patriotismo” que se ouvem as óperas de Leopoldo Miguéz, 
Nepomuceno e outros, óperas “duplamente nacionais”, porque “são nacionais 
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tanto pelo assunto musical como no literário”.8 A valorização de Miguéz, ao 
lado de Nepomuceno, é coerente com a condenação que Guilherme de Melo 
faz da influência da ópera italiana sobre a produção musical do Império. Tanto 
Miguéz quanto Nepomuceno foram adeptos da corrente musical germânica, 
representada por Richard Wagner e Franz Liszt, embora Nepomuceno não o 
tenha sido de forma tão radical e exclusiva quanto Miguéz. 

Como esta proximidade perigosa entre os dois compositores brasileiros 
foge ao projeto estético da musicologia nacionalista, os autores são unânimes em 
condenar o “estrangeirismo” de Miguéz, esquecendo-se do de Nepomuceno. A 
manobra de Mário de Andrade, afastando Nepomuceno de Miguéz, para pendurá
-lo no mesmo galho de Alexandre Levy é, nesse sentido, digna de nota. Renato 
Almeida, por sua vez, também esquece o papel representado pelo Instituto Na-
cional de Música – onde atuaram Miguéz e Nepomuceno e onde se formaram 
Lorenzo Fernandez, Luciano Gallet e outros representantes da corrente moder- 
nista –, ao dizer que os compositores brasileiros “são vozes isoladas” e que 
“não temos mestres nem discípulos”, reforçando a idéia de ruptura no processo 
histórico da música brasileira.9

Essa insistência na idéia de ruptura entende-se facilmente pelo aspecto 
estético do debate. Escrevendo dos anos 1920 aos 1940, no calor da afirmação 
das correntes modernistas, esses autores procuram desqualificar não somente 
as produções “estrangeiradas”, mas também aquelas mais vinculadas ao classi- 
cismo e romantismo europeus, como é o caso novamente de Miguéz e de 
Nepomuceno. Descrevendo a obra do cearense, Renato Almeida lamenta que 
ele seja “brasileiro apenas pelos motivos e pela inspiração, colocando a sua 
emotividade nova dentro de velhos moldes, onde não raro a intenção se sa- 
crifica”.10 

Além de diferentes representações sobre o “nacional”, as duas gerações 
de compositores e musicólogos também desenvolveram diferentes represen- 
tações sobre o “moderno”. Enquanto para os modernistas, ligados à Semana 
de 22, ser moderno era seguir parte das vanguardas européias das primeiras 
décadas do século XX, para Miguéz, Nepomuceno e Guilherme de Melo, ser 
moderno era compor à la Wagner e sua “música do futuro”, ou seguir as ten- 
dências pós-românticas ou impressionistas da música francesa.
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Da mesma forma como as rupturas são relativas, as diferenças entre 
essas diversas histórias da música também o são. Embora distintas nas repre- 
sentações do nacional e do moderno e na forma como situam Nepomuceno na 
história da música brasileira, as obras de Guilherme de Melo, Renato Almei-
da e Mário de Andrade tocam-se em diversos pontos. O livro de Guilherme 
de Melo foi publicado primeiramente na Bahia, em 1908, e contou com uma 
segunda edição de 1947, prefaciada por Luís Heitor Correia de Azevedo (1905-
1992), outro destacado defensor do modernismo nacionalista. É Luís Heitor 
quem afirma que da obra pioneira de Guilherme de Melo deriva a História da 
música brasileira de Renato Almeida, dando a pista para que se investiguem 
os vínculos entre as duas gerações de musicólogos. De fato, transferindo-se 
para o Rio de Janeiro, o autor baiano viria a ocupar o cargo de bibliotecário 
do Instituto Nacional de Música, sendo sucedido após sua morte pelo próprio 
Luís Heitor.11

Porém, de forma muito mais profunda que esses traços biográficos dos 
dois autores, é o conteúdo de todos esses textos que registra os vínculos entre 
uma geração e outra. O que pretendo mostrar é que, na base da interpretação 
que tem sido dada à obra de Nepomuceno, está um conjunto de representações 
sobre a realidade social do país, que pode ser lida em autores contemporâneos 
do compositor e em outros posteriores. Não quero com isso dizer que a música 
brasileira e os discursos construídos sobre ela sejam meros reflexos das idéias 
sociais e políticas produzidas pelos intelectuais da época. Se há um jogo de 
espelhos nessa história, quero dispor os espelhos de forma a produzir e captar 
imagens que se refletem mutuamente e se reproduzem ao infinito. Das sínteses 
sociológicas às polêmicas jornalísticas, das composições musicais às literárias, 
das críticas musicais às análises musicológicas, de cada texto a cada um dos 
outros, as representações sobre a nação brasileira seguem num permanente ir 
e vir, cujos ecos se ouvem em todos os textos e até nossos dias. 

Na virada do século XIX para o XX, diversos intelectuais, dentre os 
quais destaco o sergipano Sílvio Romero (1851-1914), empreenderam uma 
viagem rumo à realidade brasileira, em busca de traços generalizáveis, sobre 
os quais pudessem elaborar fórmulas explicativas do Brasil, sintetizadas na 
afirmação do “caráter nacional brasileiro”. Baseando-se no romantismo ger- 
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mânico e nas correntes evolucionistas e racistas em voga na Europa, esses es- 
tudos visavam solucionar, no plano intelectual, a problemática integração do 
negro e do imigrante na sociedade brasileira, revelando tensões e conflitos 
sociais e raciais, que marcaram o fim das relações escravistas e a expansão do 
capitalismo no Brasil. Nessa linha, num viés simultaneamente científico e ideo- 
lógico, acabaram formulando uma noção de identidade nacional, que procurava 
indicar o lugar do Brasil entre as “nações civilizadas”, “brancas” e “modernas” 
da Europa.12

Sílvio Romero elegeu como objeto de estudo a produção literária do 
Brasil, publicando, em 1888, a sua História da literatura brasileira, cuja se- 
gunda edição veio a lume em 1902. Partindo do evolucionismo de Herbert 
Spencer e do romantismo de Johann Gottfried Herder, propôs que se procedesse 
à coleta e ao estudo dos documentos – “costumes e tendências populares” – , 
que levassem à identificação do “espírito nacional” – o Volksgeist de Herder. 
Ao defender um programa de investigação sobre as tradições populares do 
Brasil, queixava-se de que os documentos não se achassem “coligidos, nem 
utilizados”. E concluía, proclamando: “Nós desconhecemo-nos a nós mesmos”.13 
Para o sergipano, a identificação do espírito nacional era a chave que levaria 
a explicar tanto a literatura brasileira quanto o atraso do Brasil em relação ao 
modelo civilizado europeu. Esta busca dava continuidade à preocupação com 
o folclore brasileiro, já denotada em obras anteriores.14 

Certamente, Guilherme de Melo foi tocado pelo reclame de Sílvio Ro-
mero, ao desenvolver sua investigação, casando música, folclore e etnologia, 
da mesma forma como o sergipano fizera com a literatura. Inspirando-se nas 
mesmas matrizes teóricas, na introdução de seu livro, afirma ter procurado 
achar “as leis étnicas que presidiram à formação do gênio, do espírito e do 
caráter do povo brasileiro e de sua música, bem como ainda de sua etnologia”.15 

Sem dúvida, as obras desses dois autores e a centralidade que atribuem 
aos estudos folclóricos na representação da nação brasileira que ambos cons- 
troem podem ser vinculadas a uma tendência do contexto intelectual europeu, 
marcado pelo romantismo: o interesse pelo estudo das tradições populares unifi- 
cadas na idéia de folclore.16 Intelectualmente, o desenvolvimento desses estudos 
na Europa respondia à agitação trazida pela ilustração e pelo romantismo, que 
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levaram Herder a estabelecer a distinção entre a “cultura do povo” (Kultur des 
Volkes) e a “cultura dos letrados” (Kultur der Gelehrten). Politicamente, aten-
dia as necessidades das elites conservadoras, que se sentiam ameaçadas após 
o ímpeto revolucionário de 1789. Na raiz das investigações, desenvolvia-se 
uma “concepção de povo [...] construída num duplo contraste com as cama- 
das cultas e, ao mesmo tempo, com a plebe ou ralé”, idealizando-se o camponês 
como “depositário da autêntica cultura popular”.17 

Os matizes autoritários dessa concepção de povo podem ser lidos também 
no debate que se desenvolveu no século XIX entre duas concepções de nação. 
De um lado, uma concepção política, voluntarista e ilustrada, apoiada na tradi-
ção revolucionária francesa e nas idéias de “contrato social”, “vontade geral” 
e “soberania popular” de Jean-Jacques Rousseau, e identificada com os ideais 
democráticos. De outro lado, uma concepção cultural, naturalista e romântico-
conservadora, apoiada no romantismo alemão e na idéia de Volksgeist de Herder. 
A doutrina voluntarista serviu ao movimento de unificação política da Itália, 
baseado na realização de plebiscitos, por meio dos quais a vontade popular de 
construir a unidade nacional se manifestava.18 A doutrina naturalista baseia-se 
em caracteres físicos como o “solo” e a “raça”, somando a eles também elemen- 
tos culturais como a língua e os “costumes”. O determinismo geográfico e bio- 
lógico dessa forma de representar a nação, negava a liberdade de escolha e 
traduzia-se em práticas políticas autoritárias, servindo de base ao movimento 
de unificação política da Alemanha e às pretensões imperialistas do II e do III 
Reich, que resultaram nas duas guerras mundiais.19

Apesar das diferenças, as duas concepções acabavam se tocando, na 
medida em que os herdeiros da ilustração também desqualificavam a livre ma- 
nifestação popular, identificando na educação um processo civilizador e discipli- 
nador das massas “rudes” e “incultas”. No Brasil, essas representações vieram 
somar-se ao imaginário social e racial, autoritário e excludente, já construído 
com a escravidão. Dessa forma, em solo brasileiro, a discussão em torno dos 
conceitos de povo e de nação esbarrava com mais força do que na Europa na 
problemática racial. Na representação do povo construída pelos intelectuais 
brasileiros, a ralé, a multidão urbana, era constituída por negros e mestiços, 
ex-escravos e descendentes de escravos, que habitavam os grandes centros 
urbanos litorâneos, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Identificados com 
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o “atraso” que impedia o Brasil de ser uma nova Europa, importava construir 
representações consistentes, capazes de evitá-los ou negá-los. 

Para evitá-los, valorizava-se o meio rural e buscava-se o povo brasileiro 
no sertão nordestino e no interior de todo o país. Daí, o sentido dos perfis regio- 
nais de José de Alencar, em O sertanejo e O gaúcho, escritos em meados do 
século XIX. Daí, o sentido da investigação empreendida por Euclides da Cunha 
em Os sertões, na virada do mesmo século. Daí, o sentido das investigações 
folclóricas produzidas por Mário de Andrade e por Luís Heitor, nos anos de 
1939 e 1940. Daí, o sentido de se eleger Nepomuceno, um compositor oriundo 
do Nordeste – “maior mina conservadora das nossas tradições populares” –, 
no dizer de Mário de Andrade, para herói de toda essa história. 

Para negá-los, propunha-se o “branqueamento” do povo brasileiro, va- 
lendo-se da “mestiçagem”, para amalgamar as diferenças étnicas encontradas 
no país e forjar a idéia da “raça brasileira”, sinônimo de “povo” e de “nação”. O 
branqueamento como projeto de formação de uma raça brasileira era a própria 
metáfora da nação em construção. 

É essa representação da sociedade brasileira como projeto em construção 
que busco capturar, através do jogo de espelhos, no discurso musical e musicoló- 
gico. Para uma nação em construção, uma música em construção. Suponho que 
se deva a isso o fato de Nepomuceno ser rotulado como “precursor” de algo em 
construção e não como o legítimo representante de uma música que já existia.

Co n s T R u i n d o u m a h i s T ó R i a  s o C i a l  d a m ú s i C a

Marcando um diferencial em relação à tradição de estudos musicológicos 
produzidos no Brasil, apresento aqui algumas reflexões que aproximam este 
trabalho do que se pode chamar de uma história social da música.20 Ao explicitar 
esta abordagem, busco sistematizar uma tentativa de desenvolver um esquema 
analítico capaz de contribuir para a superação dos equívocos mais comuns nas 
histórias da música brasileira, e que me orientou, por um lado, na pesquisa das 
fontes e, por outro, na crítica das versões musicológicas. Exponho o esquema 
que me foi bastante útil na condução da investigação, pela possibilidade de 
que possa vir a ser válido também para outros pesquisadores. 
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Embora optando pela biografia, busquei primordialmente estabelecer o 
nexo entre o indivíduo Nepomuceno e o meio artístico em que se criou e atuou, 
destacando a instituição à qual se vinculou profissionalmente durante boa parte 
de sua vida, o Instituto Nacional de Música, antigo Conservatório de Música 
do Império e atual Escola de Música da UFRJ. Dessa maneira, nego qualquer 
tentativa de se ver na música um fenômeno puramente individual, uma decorrên- 
cia autônoma da experiência sensível e da elaboração intelectual de um “gênio 
criador” isolado do meio. Ao contrário, o fenômeno musical é aqui entendido 
não só num contexto social, mas também como algo desenvolvido por um sub- 
grupo no interior da sociedade. Primeiramente, tomo por referência a tradição 
sociológica francesa, aqui representada por Maurice Halbwachs, em cuja inves- 
tigação sobre o papel da memória coletiva no fenômeno musical, define esse 
subgrupo como a sociedade dos músicos.21 Embora partindo dessa idéia, evito 
circunscrever a música apenas ao âmbito restrito do subgrupo, para abranger 
relações mais amplas com o conjunto da sociedade brasileira, entendendo, como 
Arnaldo Contier, que a história social da música deve dar conta tanto “da vida 
de um grupo social e da relação deste com a arte”, quanto “do estudo da cria- 
ção artística em relação à sociedade”.22 

Assim, partindo da identificação desse subgrupo no contexto problematiza- 
do, proponho repensar o individual, o biográfico, e flagrar Nepomuceno em seus 
múltiplos diálogos: com sua própria música e com outras músicas; com seus in- 
térpretes e com seu público; com seus aliados e com seus adversários; com a 
sociedade dos músicos e com a sociedade brasileira em geral; e ainda com os 
discursos produzidos sobre ele, a crítica e a história-memória ou esquecimento 
que dele se fez. A biografia, assim ampliada, indica duas direções, ditadas pela 
situação histórica concreta que condicionou a sua existência como compositor: 

– sua inserção na sociedade dos músicos, isto é, no subgrupo social 
formado por compositores, regentes, instrumentistas, cantores, profes- 
sores, estudantes, críticos, editores de música e empresários de teatro, 
enfim, todos aqueles que, atuando direta ou indiretamente, possibilitam 
ou inviabilizam um projeto estético; e

– sua escuta da música e do mundo, ou seja, a interligação de suas esco- 
lhas técnico-estéticas, colhidas do passado ou do presente, do europeu ou 
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do nacional, do popular ou do erudito, com seu posicionamento diante 
das questões e idéias que agitavam a sociedade brasileira e o mundo à 
época em que viveu.

Diversos autores têm procurado construir esquemas explicativos que 
dêem conta da especificidade dos fenômenos culturais frente aos outros aspectos 
da vida social. Destaco o esforço do antropólogo Néstor García Canclini, argen-
tino radicado no México, que, no início dos anos de 1980, indicou caminhos para 
uma teoria da produção cultural. Evitando a célebre e controversa dicotomia 
entre “infra” e “superestrutura”, comum em análises marxistas, o autor afirma 
que “qualquer prática é simultaneamente econômica e simbólica, uma vez que 
agimos através dela, construímos uma representação que lhe atribui um signi- 
ficado”. Assim sendo, “a cultura não apenas representa a sociedade; cumpre, 
também, dentro das necessidades de produção do sentido, a função de reelaborar 
as estruturas sociais e imaginar outras novas”.23 

Pensando a cultura como um sistema de produção, Canclini propõe três 
orientações metodológicas: entendê-la como um nível específico do sistema 
social que não pode ser estudado isoladamente; reconhecer a existência de 
uma organização material própria para cada produção cultural e considerar 
não apenas o ato de produzir, mas todos os passos do processo (produção, 
circulação e recepção).

Na intenção de construir um instrumental de análise que explique a espe- 
cificidade da produção musical, tomo de empréstimo algumas reflexões desen- 
volvidas pelo historiador inglês Henry Raynor e pelo compositor brasileiro 
Antônio Jardim. Para Raynor, “é impossível, exceto se tivermos de estudar 
algum aspecto em particular da arte isoladamente, de fato, separar as obras que 
um compositor escreve, e o estilo em que escreve, dos recursos disponíveis 
para a sua execução e divulgação”.24 

Para Jardim, “a música tem [...] uma dimensão material e uma dimensão 
ideal, já que lida ao mesmo tempo com o som (fenômeno material) e com idéias, 
valores, perspectivas, aspirações, sentimentos, decorrentes da organização do 
som como linguagem (música)”.25 Esse duplo caráter material e ideal indica 
que ela faz parte tanto do processo de produção de bens materiais, quanto do 
processo de produção de bens ideais. No plano das idéias, como linguagem, a 
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música é “portadora e doadora de sentido”, na medida em que articula signos, 
medeia uma relação intersubjetiva e é um meio de comunicação. Ela é também 
uma forma de saber, ou seja, “uma forma de estruturar modos de percepção do 
mundo a partir do que se escuta”.26

A fim de orientar o mapeamento dos recursos materiais mobilizados na 
produção musical, listo a seguir, de forma sistemática, os elementos que compõem 
o que se pode chamar de condições materiais de produção da música e que au- 
xiliaram a pesquisa de fontes na realização deste trabalho:

– os espaços, físicos e institucionais, públicos ou privados, de produção 
e reprodução da música, subentendendo-se a composição e a execução, 
tais como as escolas de música e os teatros, cinemas, templos, auditórios 
e salões particulares;

– os agentes produtores que, individual ou coletivamente, aí desempe- 
nham as atividades produtivas, sejam compositores ou intérpretes, sejam 
professores ou estudantes, bem como as associações em que atuam – 
orquestras, coros, conjuntos camerísticos, companhias de teatro e ópera, 
clubes, sociedades etc.;

– os instrumentos de produção, compreendendo instrumentos musicais 
e partituras;

– os financiamentos públicos ou privados necessários à montagem dessa 
rede de relações, espaços e instrumentos, por meio dos quais a música 
é produzida;

– e, por fim, os agentes receptores, que constituem um público que fre- 
qüenta os espaços, adquire partituras ou outros suportes de acesso, e 
que, assim fazendo, interage com a música, complementando a ação de 
produzir sentidos sociais por meio dela.

Para a compreensão do diálogo entre música e sociedade, importa consi- 
derar como diferentes “modos de percepção do mundo a partir da escuta”, no 
entender de Jardim, estão na base de tensões e conflitos que envolvem os di- 
versos agentes produtores de música entre si e com outros agentes sociais. No 
universo da sociedade dos músicos, os modos de percepção estão diretamente 
vinculados à produção musical, especialmente aos espaços de produção, pois 
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é nestes que se dão as práticas e emergem os conflitos. Ao se expressarem na 
linguagem musical, tais conflitos, de caráter ora técnico e estético, ora ideológico 
e político, indicam a dimensão ideal da música em permanente diálogo com as 
idéias gerais em circulação no ambiente social. Daí, podermos descrever con- 
dições ideais de produção da música, mescladas às condições materiais.

Insisto que tanto as condições materiais quanto as ideais devem ser 
analisadas em sua relação dialógica com outros aspectos gerais presentes no 
mesmo contexto sociocultural. As condições ideais abrangem primeiramente 
questões de ordem técnico-estética, musicais. Porém, como não há técnica 
nem estética puras, uma vez que estas são produtos gerados socialmente, sua 
formulação nos põe em contato com toda sorte de estruturas de pensamento, 
mentalidades, visões de mundo, formulações imaginárias e ideológicas, que 
influenciam e são influenciadas pelas escutas do mundo e pelos saberes que 
a música porta.27

Ao reconstruir a biografia de Alberto Nepomuceno, aproximo o perso- 
nagem principal dos coadjuvantes e situo a cena de forma privilegiada nos es- 
paços institucionais que eles ocuparam no contexto sócio-histórico e cultural 
marcado pela passagem da Monarquia à República. Da articulação entre textos e 
contextos, emergem as representações que conformam um ideário republicano, 
nacional e moderno. Este movimento me faz deslizar a noção de sociedade 
dos músicos de Halbwachs para a de República Musical, por ser mais fiel ao 
contexto e por ser mais abrangente do que a expressão de Halbwachs, trazendo 
para junto da música o imaginário político e social republicano no Brasil.28 É 
no seio dessa República Musical que os embates estéticos e ideológicos são tra- 
vados. Também é no seio dela que se flagram as lutas entre os diversos agen-
tes, que, ao disputarem os espaços de produção, conformam uma verdadeira 
política musical.

Assim, para cada aspecto material, que sugeri anteriormente, podem 
ser identificadas e analisadas questões e debates no plano das idéias musicais, 
sociais e políticas, que são indicadores de tensões e conflitos no subgrupo e 
em suas relações com a sociedade em geral.

Primeiramente, os espaços de produção e também de formação, a exem- 
plo das escolas, são, simultaneamente, espaços de produção e reprodução de 
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saberes e técnicas, onde as noções de tradicional e de moderno são debatidas ou 
impostas. No Brasil republicano e, mais especificamente, no Rio de Janeiro da 
virada do século XIX, coube ao Instituto Nacional de Música ser o palco de di-
versas lutas, que opunham uma corrente “progressista” de música, representada 
pelos compositores Leopoldo Miguéz e Alberto Nepomuceno – os quais foram 
seus professores e diretores –, a uma corrente “conservadora” que combatiam.

Os agentes produtores, por sua vez, desenvolvem práticas atreladas a 
um aprendizado técnico rígido e a uma dada forma de escuta musical, que, ge- 
ralmente, os levam a ser os agentes da cristalização dos sentidos veiculados 
pela música. Intérpretes conservadores podem matar no nascedouro uma pro- 
posta qualquer de modificação dos sentidos musicais. E isso pode advir tanto 
da formação que o músico recebe naqueles espaços de produção e reprodução, 
que são as escolas, quanto do exercício do fazer musical nas orquestras e de
-mais conjuntos em que atua, igualmente responsáveis pela produção e repro- 
dução. Daí a importância de ocupar espaços na direção de umas e outras, a 
exemplo do poder que detém um regente na manipulação e escolha do repertório 
a ser executado pela orquestra que dirige. Tal é o caso de Miguéz e Nepomu-
ceno, à frente de orquestras e associações por eles criadas, com o intuito de 
renovar o repertório conhecido do público e dos próprios músicos, buscando 
ombrear musicalmente o Brasil às nações “civilizadas” da Europa.

Quanto aos instrumentos ideais de produção – as técnicas de harmonia, 
análise, contraponto, e também o tratamento melódico, rítmico, formal etc. –, 
constituem escolhas de caráter técnico-estético e podem igualmente apontar 
uma carga político-ideológica, consciente ou não. Os instrumentos materiais, 
por seu turno, também têm o seu uso dependente e determinado pelas necessi- 
dades expressivas do compositor, quando não por escolhas ideológicas. Ao 
compor música “nacional”, Nepomuceno não só incorporou às técnicas acadê- 
micas recursos melódicos e rítmicos da música popular urbana e folclórica, 
como o batuque, a modinha, o maxixe e o lundu, mas também chegou a incluir 
o reco-reco na orquestra sinfônica, para escândalo dos críticos adversários. 
Outro exemplo do uso de um instrumento ideal com um fim político é o fato 
de Nepomuceno ter-se empenhado numa campanha em prol do canto lírico 
em português, que se estendeu para a reforma do Hino nacional brasileiro, a 
fim de dotá-lo de uma letra que pudesse ser cantada por todos. 
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Já o financiamento da produção musical pode ser ditado tanto por consi- 
derações de ordem econômica, quanto político-ideológicas ou estéticas. Se, por 
um lado, os interesses empresariais por trás da veiculação de determinada obra 
condicionam materialmente sua produção, circulação e consumo, por outro, 
podem somar-se ao conservadorismo e à resistência a uma dada concepção 
estética: além dos “gostos” do público consumidor, os músicos têm de observar, 
muitas vezes, as inclinações dos próprios empresários. Também os financia- 
mentos públicos, que mantêm um teatro oficial e custeiam viagens de estudo ou 
divulgação no exterior, tais como as que, do Império à República, brindaram 
Carlos Gomes, Nepomuceno e outros, submetem-se às políticas culturais dos 
governos. A eventual inserção dos músicos no aparelho de Estado, como pro- 
fessores ou diretores do Instituto Nacional de Música, por exemplo, representa 
a conquista de um espaço, que implica o posterior direcionamento de investi- 
mentos conforme sua orientação estética e/ou ideológica.

E, por fim, a instância da recepção, momento-chave na percepção da 
eficácia de um projeto estético, mas difícil de ser captado, dado o caráter não 
perene da execução musical. Vale o recurso, então, aos intermediários, que, 
colocando-se entre a obra e o público, procuram interferir e dirigir as inclinações 
deste. O sucesso ou insucesso de uma obra decorre muitas vezes da interme- 
diação da crítica musical e das opiniões veiculadas por compositores e intérpretes 
de renome, bem como das predisposições do próprio público, acostumado com 
tal ou qual repertório e com os sentidos que porta. Mesmo o público que desco- 
nhece os códigos acadêmicos, dialoga com eles segundo critérios que elabora 
por e para si, no exercício da escuta. Disso resulta uma ampliação das possi- 
bilidades de produção de sentidos pela música, do estético ao ideológico, a 
exemplo das representações sobre o “moderno” e o “nacional” na obra de 
Nepomuceno. 

A importância da crítica, porém, transparece na célebre polêmica entre 
Alberto Nepomuceno e o crítico Oscar Guanabarino. Em decorrência, percebe-
se certa supervalorização que a tradição musicológica faz da figura de Gua- 
nabarino, como adversário insidioso da corrente nacionalista e moderna na 
música. O discurso sobre o herói é conformado a par do discurso sobre o vilão. 
Ao longo do trabalho, procuro demonstrar que há muito mais afinidades ideo- 
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lógicas entre os dois do que se costuma pensar, e que os conflitos podem ser 
compreendidos como mais um momento da disputa pela hegemonia no controle 
do subgrupo social e de sua projeção para o restante da sociedade.

Em suma, a história social da música, apoiando-se na descrição e análise 
das condições materiais e ideais da produção musical, levanta um sem-número 
de elementos e questões não abordadas pela musicologia tradicional, nem pelos 
historiadores de ofício, que, em geral, não se dedicam à música. A importância 
desta, porém, pode ser sentida na própria direção dada a esta pesquisa: a interna- 
lização dos debates político-ideológicos e estéticos na República Musical a 
tornam um campo privilegiado de observação dos mesmos, permitindo denun-
ciar os matizes autoritários presentes na música e na musicologia nacionais. De 
outra parte, a análise das condições materiais, fundamental para descrevermos a 
República Musical em suas relações internas e externas, traz, à luz da história, 
o riquíssimo cotidiano desse subgrupo social, que viveu no Rio de Janeiro, nas 
primeiras décadas republicanas.
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1
os aNos de Formação

(1864-1895)

O sr. Alberto Nepomuceno, pianista, filho do Ceará,  
que estudou ali e em Pernambuco [...] foi recebido 

 com simpatia e benevolência. [...] Modesto e talentoso,  
o sr. Nepomuceno não se apresentou senão como uma  

vocação, que deseja abrir caminho, e certamente o abrirá.
Gazeta de Notícias, 1º de novembro de 1885.

en T R a n d o n o m u n d o:  d o Ce a R á a  pe R n a m b u C o

Em 1864, ano em que falecia o poeta Gonçalves Dias e se iniciava a guerra 
no Prata, nascia, aos 6 de julho, em Fortaleza, Ceará, Alberto Nepomuceno, 
filho do casal Vítor Augusto Nepomuceno e Maria Virgínia Nepomuceno.

A casa onde nasceu o futuro compositor, situada na rua Amélia, atual 
Senador Pompeu, receberia uma placa comemorativa do fato, em 1922, dois 
anos após o seu falecimento, numa iniciativa do governo do estado do Ceará, 
para honrar e perpetuar a memória do ilustre filho. Hoje, quem quer que visite 
o centro de Fortaleza, à busca da casa, será mero turista frustrado. Em des- 
respeito à placa e à memória, que deveria preservar, a casa já não existe.

O pai, Vítor Augusto Nepomuceno, prestes a completar 24 anos, era 
músico profissional: violinista, regente, professor, compositor e, ainda, orga-
nista da catedral de Fortaleza. Foi ele quem iniciou o filho na arte dos sons, 
ensinando-lhe solfejo e piano. Planejando um destino mais auspicioso para o 
mesmo, em 1872, mudou-se com a família para o Recife.



40  música, sociedade e política

A capital de Pernambuco era, então, importante centro intelectual, pólo 
de atração da mocidade nordestina, que vinha a ter à Faculdade de Direito. A 
época em que os Nepomuceno para lá se mudaram prenunciava as transfor- 
mações pelas quais passaria a sociedade brasileira no final do século XIX, e 
que podem ser resumidas no duplo Abolição da Escravidão/Proclamação da 
República. Tais transformações foram antecipadas por intenso debate intelectual, 
no qual se destacou a atuação dos quadros pertencentes ao que se convencionou 
chamar a Escola do Recife.1 A denominação provém da Faculdade de Direito 
do Recife, para onde afluíam jovens egressos das classes dominantes e inter- 
mediárias do Nordeste. O diploma de bacharel em direito propiciava a esses 
jovens a promessa de uma sólida carreira no aparato burocrático e político do 
Estado Imperial. Entretanto, o estudo do direito e, mais particularmente, da 
filosofia do direito, levou diversos desses estudantes a outros caminhos, trilhados 
pela reflexão diante de questões suscitadas pela observação da realidade brasi- 
leira e, em especial, nordestina. Esta apontava o atraso e a decadência econô- 
mica, a miséria das populações rurais – agravada com o fenômeno da seca, 
principalmente no Ceará – e o mandonismo político e social dos grandes pro-
prietários de terras e escravos – as oligarquias rurais que faziam e desfaziam 
a política local.

A reflexão filosófica fez despertar em alunos e professores daquela fa- 
culdade o espírito de crítica e revisão das correntes de pensamento hegemôni-
cas durante o Império, as quais, segundo seu entendimento, eram desprovidas 
de recursos para compreender a realidade e sobre ela atuar. Assim, de pronto, 
estabeleceu-se o choque com o ecletismo espiritualista e o catolicismo oficial, 
no plano filosófico, e, no plano político, estava aberto o caminho para o abo-
licionismo e o republicanismo.

Para exercerem a crítica, esses intelectuais recorreram a um manancial 
de idéias novas que brotavam e se desenvolviam contemporaneamente na 
Europa, menos pela afeição à cópia do que pela oportunidade de as aplicarem 
sobre a realidade brasileira, no entender de Antônio Paim, segundo o qual “se 
iam buscar no exterior as armas para o combate local, com este é que se preo- 
cupavam primordialmente. Por isto mesmo são algo mais que simples divul- 
gadores”.2 
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A utilização desses “equipamentos de campanha”, para usar a expressão 
de João Cruz Costa, fornecidos pelos pensadores europeus, para fomentar os 
embates intelectuais e a sua atuação política e social, é que se constitui na 
maior originalidade daqueles intelectuais brasileiros.3 Sua contribuição para 
o desenvolvimento do método científico e da observação crítica da realidade 
social do Brasil foi, por isso, inequívoca.

Refiro-me aos sergipanos Tobias Barreto e Sílvio Romero e aos cearenses 
Clóvis Bevilacqua e Farias Brito, dentre tantos outros, nomes de peso na nossa 
história intelectual, e que tiveram papel de destaque no final do Império e nas 
primeiras décadas de República, quer na política, quer nas letras.

Foi nesse ambiente de efervescência intelectual que o jovem Alberto, ali 
chegado aos oito anos, deu curso à formação de sua personalidade como artista 
e cidadão, e, ao falarmos daqueles intelectuais, poderíamos falar também dele, 
caso o destino traçado por seu pai se tivesse cumprido. Foi no Recife que “ini- 
ciou e terminou seus estudos de humanidades; pretendia iniciar os estudos su-
periores, quando a morte de seu pai o fez desistir dessa idéia, a fim de acorrer 
com o seu trabalho, como professor de música, às necessidades de sua família”.4 
O falecimento de Vítor Augusto deu-se aos 21 de julho de 1880, quando o filho 
acabara de completar os 16. Começava cedo, e ainda sobrecarregada pelo pe- 
so da mãe e da irmã Emília, a luta daquele moço pobre do Ceará pela sobrevi- 
vência, luta que anunciava a tragédia de uma vida marcada pelo esforço pessoal.

A perda do pai seria em parte compensada pelo encontro com Euclides 
d’Aquino Fonseca (1854-1929), músico de habilidades diversas: pianista, 
regente, crítico, mestre de harmonia, contraponto e fuga, compositor de uma 
ópera em português com tema regional, a Leonor, e de um Te Deum em co-
memoração à Abolição da Escravidão.5 O renomado professor pernambucano 
rapidamente ocuparia o lugar de pai para o jovem artista, muito contribuindo 
para sua formação, sob todos os aspectos, como se depreende desta carinhosa 
dedicatória com que Nepomuceno enviou de Paris, “ao amigo velho”, sua 
Suite antique para piano: “Eu entrava no mundo, cego e sem direção quando te 
encontrei. Era em 1880. Encontrei-te como a um apóstolo. Os teus conselhos 
foram um evangelho. Com eles aprendi a lutar e a perseverar.”6 
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Euclides Fonseca era, a essa época, regente de orquestra do Club Car-
los Gomes, agremiação musical fundada em 1879. Não foi difícil, portanto, 
para o jovem cearense, afirmar-se no meio musical do Recife. Assim é que, 
aos sete dias do mês de setembro de 1880, o conselho administrativo desse 
clube concedia a Nepomuceno o título de sócio honorário “por ter o mesmo 
sr. exibido os seus conhecimentos artísticos na festa [do] primeiro aniversário 
do Club”, conforme se lê no referido título.7 A 30 de novembro de 1882, o 
Diário de Pernambuco anunciava, “no salão do Club Carlos Gomes [...], um 
bonito concerto dado pelo sr. Alberto Nepomuceno, inteligente pianista desta 
cidade”, e conclamava os leitores a prestigiarem o músico, alegando que “o 
beneficiado é moço pobre e digno da proteção do público, pois tem muito 
estudo e aplicação”.8 

Nesse mesmo ano de 1882, tendo-se tornado “o ídolo dos pernambuca-
nos”, Nepomuceno “foi eleito por unanimidade de votos diretor de concertos 
do Club Carlos Gomes, cargo espinhoso, que deixava de ser ocupado pelo 
maestro Euclides Fonseca, por força maior”.9 

Fazendo coro à onda que agitava todo o país e encontrava eco na intelec- 
tualidade da Escola do Recife, Alberto Nepomuceno logo se embrenhou na 
campanha em prol da abolição da escravidão, a ponto de ter sido distinguido 
com o diploma de sócio honorário da Sociedade Nova Emancipadora, de Per- 
nambuco, levando “em consideração os relevantes serviços prestados [...] à 
causa abolicionista”.10 

Muito se tem especulado sobre a atuação do compositor como republicano 
e abolicionista na imprensa de Fortaleza e Recife.11 Mas, segundo o historia-
dor Paulo Ayrton Araújo, do Instituto do Ceará, “esta é uma faceta de Alberto 
Nepomuceno ainda não bem esclarecida”. Lembra o autor que um consócio e 
pesquisador emérito daquela instituição, Geraldo da Silva Nobre, o qual exami-
nou os jornais da época, “não se recorda de ter encontrado qualquer colaboração 
de Nepomuceno ou notícia sobre suas atividades republicanas ou abolicio- 
nistas”.12 De minha parte, também pesquisei na Divisão de Periódicos da Biblio- 
teca Nacional do Rio de Janeiro, à cata de artigos escritos por Nepomuceno na 
imprensa do Recife ou de Fortaleza, não obtendo sucesso, ante a exigüidade 
de material disponível à consulta.
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Entretanto, a ausência de artigos de próprio punho, comprobatórios de 
sua atuação na imprensa a favor da abolição da escravidão e da República, não 
implica a impossibilidade de se constatar o seu posicionamento simpático às 
duas causas. Nepomuceno expressou seu abolicionismo da maneira que melhor 
sabia, isto é, por intermédio da música. A 14 de março de 1884, O Libertador, 
órgão da Sociedade Cearense Libertadora, de Fortaleza, noticiava um concerto 
a ser realizado dali a dez dias, na noite de 24 de março, encerrando as vésperas 
dos festejos com que o alto clero, a administração provincial e os “mais seletos 
representantes” das demais funções públicas, artes e letras do Ceará, poriam 
fim, no dia seguinte, à escravidão naquela província, conforme a lei nº 2.034, 
de 19 de outubro de 1883. Alberto Nepomuceno lá estava, de volta a Fortaleza, 
integrando a comissão executiva, encarregada da organização das solenidades, 
na função de diretor do concerto. Neste, após a execução pela banda de música 
do Corpo de Polícia, do Hino da Sociedade Libertadora Cearense, ouviu-se 
a marcha triunfal para dois pianos a oito mãos, intitulada 25 de março, de sua 
autoria, executada por quatro “excelentíssimas senhoras”. Do programa cons-
taram ainda várias peças para piano solo, piano a quatro mãos, canto e piano, 
a Ave Maria de Gounod, para flauta, violoncelo, harmônio e piano, a Abertura 
d’O guarani de Carlos Gomes, para piano a quatro mãos, encarregando-se 
Nepomuceno de duas delas, e a Grande fantaisie triomphale sur l’hymne 
brésilien de Louis Moreau Gottschalk (1829-1869).13 

O Libertador de 25 de março trazia a saudação seguinte: 

Aos grandes homens.
Senhores!
O acontecimento que hoje recebe a sua ultimação deve ser encarado 

como um fenômeno sociológico de primeira ordem, havendo vista a 
proverbial inconstância dos brasileiros. Ele denuncia que o caráter 
nacional começa a diferenciar-se.

Começou pelo Ceará, terra profundamente democrática. Deve 
acabar na legítima democracia.

Eu presto o meu humilde culto aos grandes homens desta pacífica 
revolução. 
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A referência à “legítima democracia” indica não só o republicanismo do 
autor da saudação, mas também sua filiação às correntes de pensamento em 
voga, que se apoiavam nas teorias raciais e evolucionistas, das quais Sílvio 
Romero foi um dos expoentes no Brasil.14 Esse pensamento sintetizava-se na 
busca do “caráter nacional”, ou seja, na afirmação de uma identidade nacional 
diferenciada das demais índoles nacionais e que seria construída mediante a 
integração e fusão das várias raças que formavam o nosso povo, entendida 
esta mesma formação como um processo a ser completado, pondo fim à “pro- 
verbial inconstância do brasileiro”. Aplicada a teoria à realidade cotidiana do 
país, segundo o trecho citado, o processo iniciava-se naquele momento em que 
a idéia abolicionista principiava a obter seus primeiros frutos, e permitiria uma 
futura integração racial, via mestiçagem, embora, no Brasil, na prática, esta nun-
ca tivesse sido impedida pela escravidão. O corolário político dessa pretendida 
“democracia racial” seria a República, causa correlata que boa parte dos inte- 
lectuais do fim do século XIX abraçavam como conseqüência inexorável da 
nossa evolução como raça ou povo.

O autor da saudação publicada no jornal era o escritor cearense Manuel de 
Oliveira Paiva (1861-1892), irmão mais novo de Maria Virgínia, mãe do jovem 
Alberto. Ficou conhecido como o autor de Dona Guidinha do Poço, pioneiro 
romance regionalista versado sobre as tradições históricas e folclóricas do 
sertão cearense, em que descreveu criticamente os costumes políticos e sociais 
das elites rurais, num texto vazado em linguagem que buscava aproximar-se 
do falar local do sertanejo. Oliveira Paiva foi um destacado líder abolicionista 
e republicano do Ceará, tendo ocupado o posto de secretário do primeiro go- 
vernador do estado, alçado ao poder por conseqüência do golpe de 15 de novem- 
bro de 1889 desfechado na capital do país. Antes, porém, colaborou em jornais 
de Fortaleza como crítico, cronista, poeta e romancista, tendo publicado neles 
boa parte de sua obra, da qual se destaca o poema abolicionista, veiculado 
n’O Libertador, Zabelinha ou A tacha maldita (1883).15 Na solenidade de 25 
de março de 1884, tomou parte como orador da Sociedade Propagadora do 
Ensino Popular, o que revela outra faceta comum àqueles intelectuais: a crença 
no valor e no poder da educação das massas para a formação do “caráter na- 
cional”.16 
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Em Fortaleza, além de atuar como professor de matérias teóricas e de 
piano, Nepomuceno destacou-se como pianista, tomando parte em concertos 
realizados, ora na Assembléia Provincial, ora em clubes como o abolicionista 
Reform Club.17 Ao lado do tio, do poeta e médico Antônio Bezerra de Meneses 
e do barítono Benjamin Constâncio de Moura, Nepomuceno fazia a crítica 
teatral do Espectador, tomando gosto pelas polêmicas, rebatidas da Gazeta 
do Norte, e envolvendo-se nelas.18 

Percebendo, no entanto, a exigüidade dos meios nordestinos, o jovem 
cearense ansiava por uma viagem de estudos à Europa, para completar sua 
formação musical. Para isso, enviou uma petição à Assembléia Provincial do 
Ceará, requerendo uma pensão para financiar a viagem. O caso é narrado por 
um biógrafo de Nepomuceno: “Os homens que promulgam as leis satisfize-
ram o justo pedido de Alberto Nepomuceno; porém, quem devia sancionar a 
resolução daqueles negou-se a isso, e... simplesmente por desavenças políticas 
entre os dois poderes do Estado.”19 

Vitimado pelo jogo político, não esmoreceu em sua determinação. Deixan- 
do a mãe e a irmã com o tio, tornou a Pernambuco, de passagem para o Rio 
de Janeiro, onde a luta prosseguiria.

a a R i s T o C R a C i a  s e  d i v e R T e :  m ú s i C a n a Co R T e i m p e R i a l

Um rico testemunho do estado de ânimo dos compositores nascidos no 
Brasil e que, como Nepomuceno, sonhavam com a Europa, é a correspondência 
trocada entre dois deles, em 1883. Numa carta de 30 de novembro desse ano, 
Leopoldo Miguéz20 (1850-1902) queixava-se do Rio de Janeiro ao amigo Carlos 
de Mesquita (1864-1953), então em Paris, tecendo uma revoltada comparação 
entre o ambiente intelectual das duas cidades: 

Se não fora umas tantas dificuldades que não pude vencer, achar-
me-ia neste momento, com minha mulher, em Paris, gozando os 
encantos desse paraíso terrestre; ouvindo, e vendo tudo quanto é aí 
digno de ouvir-se e ver-se.

Quanto é belo tudo isso! e quanto é nulo o que por aqui se faz! 
Muita razão têm os patrícios, como o amigo Sant’Ana Néri e outros, 
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em preferirem viver na pátria das belas-artes e do progresso, a vegetar 
neste degredo, neste país de botocudos!21 

Miguéz principiava já a afirmar-se adepto da chamada música do futuro, 
dos seguidores de Franz Liszt (1811-1886), Hector Berlioz (1803-1869) e Ri-
chard Wagner (1813-1883), insurgindo-se contra o predomínio da ópera italiana 
na Corte Imperial do Rio de Janeiro. Por força do impulso do próprio compositor 
e do de outros, precisamente a década de 1880 assistiria a intenso movimento 
de renovação desse ambiente musical, numa transformação que Luís Heitor 
Correia de Azevedo registrou como a passagem do teatro ao concerto, com a 
fundação de diversas associações musicais dedicadas à realização de concertos, 
em que eram difundidas as obras-primas do classicismo musical.22 Nesse mo- 
vimento, surgiram, em 1882, o Club Beethoven, fundado por Robert Jope 
Kinsman Benjamin (1853-1927); em 1883, a Sociedade de Concertos Clássicos, 
sociedade beneficente criada pelo violinista cubano José White (1836-1918), 
sob os auspícios da princesa Isabel; e a Sociedade de Concertos Populares. Esta 
última realizou, entre 1887 e 1889, a primeira série de concertos sinfônicos 
públicos do Rio de Janeiro, sob a batuta de Carlos de Mesquita – propagador 
da escola francesa de Jules Massenet (1842-1912), Camille Saint-Saëns (1835-
1921) e Léo Délibes (1836-1891). Carlos de Mesquita foi responsável pelas 
primeiras audições de obras suas e de outros brasileiros, como Miguéz, Francisco 
Braga (1868-1945), seu aluno no Conservatório de Música, e Nepomuceno.23 

O Club Beethoven, a mais importante dessas agremiações musicais, rea-
lizou, até 1889, ano em que se extinguiu, 136 concertos de câmara, 4 grandes 
concertos sinfônicos e 5 matinées, reunindo os mais destacados artistas da ci- 
dade, tais como os violinistas Vincenzo Cernicchiaro, Miguéz e o próprio 
Kinsman Benjamin, seu fundador; os violoncelistas Frederico Nascimento e 
Max Benno Niederberger; o flautista Duque-Estrada Meyer, e os pianistas Artur 
Napoleão, Alfredo Bevilacqua, Jerônimo de Queirós, Cavallier Darbilly, Fran-
cisco Vale, Carlos de Mesquita e, ao lado de todos esses renomados músicos, o 
jovem Alberto Nepomuceno. A esses concertos afluía a aristocracia fluminense, 
sendo que, até 1888, conforme os estatutos, a freqüência aos concertos de câ- 
mara era permitida somente aos homens. Às mulheres só era permitido ingresso 
nos grandes concertos sinfônicos, realizados no Cassino Fluminense.24 
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Funcionando inicialmente na rua do Catete, depois na rua da Glória, 
onde possuía sua própria sala de concertos, o Club Beethoven dispunha ainda 
de um quarteto permanente, uma academia de música, além de uma biblioteca, 
cujo diretor era ninguém menos do que o escritor Machado de Assis. Segundo 
Vincenzo Cernicchiaro, “o objetivo principal desta sociedade era o de fazer pe- 
netrar na alma da culta sociedade fluminense o conhecimento e o gosto pela 
música de câmara e sinfônica”, executando obras de Beethoven, Mozart, Haydn 
e Mendelssohn, dentre outros.25 Segundo o mesmo autor, objetivo semelhante 
tinha a Sociedade de Concertos Clássicos.26 

A propósito, Kinsman Benjamin, ao escrever a crítica do primeiro concer-
to sinfônico da Sociedade de Concertos Clássicos, realizado no Cassino Flumi-
nense, em 14 de outubro de 1886, lembrava o quarto aniversário de fundação do 
Club Beethoven – a 12 de outubro –, fazendo considerações sobre o papel desem- 
penhado pela associação que fundara no ambiente musical do Rio de Janeiro 
de então:

Quatro anos não é um prazo muito longo para se considerar; mas 
no caso vertente ele representa muito. Representa uma semi-revolu-
ção no gosto musical fluminense; representa um desejo de ouvir e de 
apreciar alguma coisa mais elevada e mais nobre no reino da arte que 
o petulante e desarrazoado estilo de música que por tanto tempo do- 
minou tão soberanamente no Rio de Janeiro. Representa um interesse 
crescente por alguma coisa de mais sólido e mais real do que as alegrias 
efêmeras de melodias operáticas; por último, o que não é menos impor- 
tante, o desejo de conservar-se tanto quanto possível ao nível da in- 
fluência elevadora que a música exerce atualmente em todas as partes 
do mundo civilizado.27 

No mesmo artigo, Kinsman Benjamin explicava as razões da dificuldade 
em se realizarem concertos orquestrais na cidade:

[...] não possuímos número suficiente de professores capazes de formar 
uma boa orquestra. A vida de um professor de orquestra no Rio é dura 
e para alguns mesmo cruel; quase todos com famílias que sustentar, 
manietados pelos contratos com os teatros, obrigados a executarem 
durante todo o ano música de um gênero trivial, forçados a assistir 
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durante o dia a constantes ensaios de música de toda a espécie, menos 
de caráter elevado; se desejosos de tomar parte em algum concerto, 
tendo de caçar quem os substitua nos teatros – admira pouco que 
tenham escasso tempo e ainda menos inclinação para estudar, nem 
ocasião de alargar o conhecimento que têm das produções dos grandes 
mestres. Daí provém uma indiferença pelos intuitos mais elevados da 
arte musical, o mero interesse na música como meio de vida, e com 
isso aparece incontestavelmente uma negligência tanto de estilo como 
de forma, a qual, uma vez contraída, é difícil senão impossível desar- 
raigar [...].

Apesar das dificuldades mencionadas, a julgar pelo que diz Luís Heitor, 
apoiando-se em relatos de França Júnior e Machado de Assis, o objetivo daquelas 
associações musicais foi alcançado, pois “a moda dos concertos clássicos ga- 
nhara a sociedade. O velho repertório ‘filisteu’, com seus fogos de artifício de 
bravura, cedia lugar à música de câmara e às partituras dos grandes mestres 
germânicos”.28 O repertório a que se referem Luís Heitor e Kinsman Benjamin 
era o executado pelos virtuoses do piano que, vez por outra, aportavam no 
Rio de Janeiro, à cata de aplausos e gratificantes borderaux. Esse repertório 
seria alterado mais tarde graças à ação do pianista Alfredo Bevilacqua, que se 
tornaria o educador do gosto musical, atuando como professor ou intérprete, 
tomando posição contra os “filisteus”. Diz Luís Heitor, ele próprio ex-aluno 
de Bevilacqua, que “às Fantasias brilhantes, e aos Galopes de concerto, ele 
havia de opor o grande repertório clássico e romântico, a custo rompendo toda 
uma organização editorial e os mais inveterados hábitos do público”.29 Mas isso 
já seria no tempo da República, quando a criação de uma escola de música, 
dirigida por Miguéz e contando com Carlos de Mesquita e Bevilacqua em seus 
quadros, tentaria sanar as dificuldades arroladas por Kinsman Benjamin, para 
elevar o Brasil ao mesmo nível do “mundo civilizado”.

Tanto as sociedades quanto a ação de homens como Miguéz, Kinsman 
Benjamin e Mesquita contribuíam para a elevação da qualidade dos repertórios 
conhecidos do público. Público restrito, porém, integrado pelos 600 sócios do 
Club Beethoven.30 Também a Sociedade de Concertos Clássicos só contava 
com numeroso auditório quando se tratava dos concertos sinfônicos, ao passo 
que “as sessões do quarteto eram quase de exclusiva prerrogativa dos únicos 
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sócios fundadores, os quais constituíam uma seleção da aristocracia da época”.31 
Uma das principais razões do sucesso dessas associações, que marcaram época 
no cenário artístico fluminense, foi a adesão das elites do Segundo Reinado, 
bem como da família imperial, tendo à frente a “Sereníssima Princesa Impe-
rial”, a qual, além de patrocinar a Sociedade de Concertos Clássicos, não raro 
exibia seus dotes de pianista amadora em bailes e concertos no Palácio Isabel, 
em Laranjeiras, sendo secundada, em seu apoio à música, por seu “Augusto 
Esposo”, distinguido, em 1887, com o título de presidente honorário do Club 
Beethoven.32 Não estranha que, como registra Cernicchiaro, com o advento 
da República, o fim da sociedade aristocrática do Segundo Reinado, o exílio 
voluntário de muitas famílias e o retraimento de outras, as duas sociedades e 
esse clube deixassem de existir. É digno de nota e não deixa de ser irônico que, 
justamente quando a Monarquia dava seus sinais de debilidade e se aproximava 
do fim, o movimento artístico na Corte tivesse tomado um tal fôlego.

Integrando-se a esse movimento, Alberto Nepomuceno não tardou a 
angariar a simpatia do público, da crítica e dos artistas da Corte. Havia apenas 
dois meses que chegara e a crítica da Gazeta de Notícias, noticiando o concerto 
de 30 de outubro de 1885, realizado pelo Club Beethoven, saudava o jovem 
pianista cearense, uma das novidades da noite, executando três peças de Chopin, 
Rubinstein e Clementi, “como uma vocação, que deseja abrir caminho, e cer- 
tamente o abrirá”, não lhe faltando “mais que tempo e contínuo estudo”.33 To- 
mando parte em vários concertos, foi visto e admirado inclusive pela família 
imperial. A Gazeta de Notícias de 28 de junho de 1886 comentava o centésimo 
concerto do Club Beethoven, a quarta matinée, realizada dois dias antes, no 
Cassino Fluminense, contando com as presenças de Suas Majestades Imperiais; 
Suas Altezas Imperial e Real, o conde e a condessa d’Eu; Sua Alteza, o príncipe 
d. Pedro; e, ainda, o barão de Cotejipe, presidente do Conselho de Ministros. 
No programa, entre outras peças, o Concerto nº 3, op. 37 para piano e orquestra, 
de Beethoven, “que encontrou no nosso hábil e jovem pianista Nepomuceno 
execução de primeira ordem”.34

Assim, a despeito de ter lutado com grandes dificuldades e ter sofrido 
até privações, o pianista logrou conquistar um espaço no meio musical carioca, 
colecionando amigos e lecionando para sobreviver, tendo-se tornado professor 
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de piano da Academia do Club Beethoven.35 Continuando a prover sua forma-
ção musical, Nepomuceno tomava lições de harmonia superior com Miguel 
Cardoso, compositor formado pelo Real Conservatório de Milão, que, no Rio, 
seria destacado professor da Escola Normal, do Imperial Colégio de Pedro 
II, do Instituto Nacional de Música e do Instituto Benjamin Constant, os dois 
últimos, já na República.36 As lições de Miguel Cardoso eram ministradas na 
velha Casa Bevilacqua, loja de pianos e partituras musicais do italiano Isidoro 
Bevilacqua (1813-1897), pai do pianista Alfredo. Ali, entre os anos de 1885 e 
1887, o cearense conheceu e tornou-se amigo do mineiro Francisco Vale (1869-
1906) e do baiano Sílvio Deolindo Fróis (1865-1948), compositores como ele.37 

Em 1887, Nepomuceno, sempre às voltas com a sobrevivência, apre- 
sentou o primeiro concerto organizado por si próprio no Rio, inteiramente em 
seu benefício, realizado em 22 de julho, no Conservatório de Música. Atuou 
como pianista e estreou algumas das suas primeiras composições, tipicamente 
românticas – uma romança, uma mazurca, uma berceuse, a Prière (Prece), 
em versão para quinteto de cordas, e o Scherzo fantástico –, contando com o 
concurso de outro inefável amigo com quem convivera no Club Beethoven, 
o violoncelista português Frederico Nascimento. Oscar Guanabarino, crítico 
musical d’O País elogiou o compositor, atribuindo às suas composições “um 
cunho característico de mestre”, embora fizesse restrições ao pianista, conside- 
rando-o “mais inteligente do que estudioso”, e definindo “seu estilo como exe- 
cutante [...] altamente artístico e apaixonado”, porém incompleto como vir-
tuose. Justificava Guanabarino que “prendê-lo ao banco do piano, seis ou oito 
horas por dia, em exercícios fatigantes – isso é que ninguém conseguiria dele, 
que já descobriu o meio de suprir pelo talento o que não quer conquistar pelo 
trabalho físico”.38 

Embalado pela boa aceitação que conquistara, não obstante a opinião 
de Guanabarino – que, aliás, não deixa de fazer alusão seja ao seu valor como 
compositor seja aos “aplausos tão prolongados e repetidos”, com que foi dis- 
tinguido naquele concerto –, Nepomuceno se sentiu em condições para retomar 
seu velho sonho: completar sua formação na Europa. Assim é que, animado 
por outro grande amigo de toda a vida, que conhecera nestes anos de Club 
Beethoven, o escultor Rodolfo Bernardelli (1852-1931), tentou mais uma vez 
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os favores oficiais para alcançar seu intento. O amigo “procurou interessar a 
princesa d. Isabel sobre o futuro artístico do moço”, mas, “com grande surpresa 
de Bernardelli e de todos os que conheciam Alberto, a Princesa recusou o au- 
xílio pedido, a pretexto de que era um vadio”, aparentemente se baseando 
numa “calúnia que haviam segredado” aos seus ouvidos.39 Essa negativa, como 
a que já fora dada no Ceará, citada pelo mesmo biógrafo, é uma passagem 
ainda não esclarecida: teria a princesa punido Nepomuceno por suas supostas 
atividades republicanas? Ou haveria uma razão de ordem moral, a calúnia se- 
gredada, a que o biógrafo se refere?

O fato é que, no Brasil imperial, o apoio oficial à arte estava sujeito a 
certos limites e o artista não endinheirado, fosse ele músico, pintor ou escul-
tor, que desejasse ampliar seu universo, aperfeiçoando-se na Europa, só podia 
contar com estas duas fontes de recursos: o “prêmio de viagem” concedido 
quer pela Academia de Belas-Artes, quer pelo Conservatório de Música, a ela 
subordinado, ou o “imperial bolsinho”, isto é, o auxílio espontâneo dado pelo 
imperador, quando se deparava com artista de talento e que tinha a bem-aven-
turança de cair nas boas graças de Sua Majestade Imperial.40 

Como Nepomuceno não se encontrava em nenhum dos dois casos, teve 
de recorrer a outros “bolsinhos”. O Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, 
de 28 de março de 1888, ao noticiar o “bota-fora” que antecedeu a partida 
de Rodolfo Bernardelli para a Europa, com o objetivo de adquirir o material 
necessário para as estátuas de Osório, Caxias e José de Alencar, contava que: 

[...] o eminente artista havia estabelecido do bolsinho uma mensalidade 
para que Belmiro de Almeida e A. Nepomuceno pudessem ir comple-
tar no Velho Mundo os seus estudos de pintura e música, esperando 
que aquele auxílio fosse completado pelos amigos e admiradores dos 
dois artistas. 

Segundo o jornal, “essas declarações foram acolhidas com muitas pal- 
mas”.41 Muitas palmas, mas nada de cobres. Anos depois, ao retornar ao Brasil, 
Nepomuceno contaria que havia partido a expensas de Rodolfo e que, em Roma, 
fora “sustentado pelos três irmãos Rodolfo, Henrique e Félix Bernardelli, que 
partilhavam fraternalmente [...] o ‘pão de cada dia’”.42 
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“um f R e n e s i  i n d e s C R i T í v e l” :  u m a Dança 
D e  n e g r o s  às véspeRas da abolição

Decidido a reunir alguns recursos também por conta própria, para fi-
nanciar os estudos na Europa, em janeiro e fevereiro de 1888, Nepomuceno 
já viajara em excursão artística por São Paulo, em companhia dos violinistas 
Otto Beck e G. Foetterle e do violoncelista Max Niederberger, para concertos 
na capital e em Campinas, Rio Claro, Piracicaba e outras cidades do interior 
da província.43 Partia, agora, em viagem ao Norte, com o mesmo propósito. 
Com ele, seguia Frederico Nascimento, que, contribuindo com sua arte, se 
prestava a ajudar o amigo.

A 11 de abril, a Gazeta do Norte noticiava a partida dos dois músicos 
em direção ao Norte e a de Rodolfo Bernardelli à Europa.44 No dia 21 de abril, 
eram recebidos os dois amigos em Fortaleza por amigos e apreciadores, além 
de uma comissão do Club Literário, que foram esperar o desembarque do va- 
por Pernambuco, o mesmo em que chegava o recém-nomeado presidente da 
província, Antônio Caio da Silva Prado, com quem travariam relação amistosa.45

Em Fortaleza, realizaram três concertos: a 28 de abril e a 5 e 8 de maio. 
A crítica da Gazeta do Norte qualificou Nepomuceno como “o liberal, o refor- 
mador, pouco respeitoso da escola musical, que nos legou a geração passada” 
e identificou sua filiação às “dificuldades harmônicas” da escola alemã de 
composição, por oposição às “velharias melódicas da Itália” e às “toadas desen- 
xabidas das modinhas e lundus nacionais”.46 Registrava que nele “só são brasi- 
leiros o motivo e o artista, tudo o mais é alemão: o estilo, o modo de sentir etc.”.47 
Apesar disso, porém, vislumbrava a futura construção de uma “arte nossa”: 

[...] moço ainda [...], virá, quando conquistar a sua independência ar- 
tística, a constituir uma arte nossa, que nem será a alemã com toda 
aquela majestosa tristeza [...], nem essa ligeira e cantante música meri- 
dional [leia-se italiana] que faz os encantos dos assobiadores.

No terceiro daqueles concertos, em benefício das obras da matriz do 
Patrocínio, realizado, como os demais, no Club Iracema, Nepomuceno executou 
ao piano a sua Dança de negros. Esta peça, anos depois, ganharia uma versão 
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orquestral, rebatizada de Batuque, e integraria a Série brasileira, obra que a 
tradição musicológica brasileira tomaria como “marco inicial da orientação 
nacionalista”.48

A peça tem um forte caráter descritivo.49 A cena que permite visualizar é 
a de um batuque – muita vez chamado de “samba” –, “denominação genérica 
[dada pelo colonizador português] para toda dança de negros na África”.50 Esse 
gênero de música e dança, que foi objeto da literatura e dos estudos de folclore, 
é mencionado por José de Alencar (1829-1877) em O tronco do ipê (1871) e 
por Oliveira Paiva em Dona Guidinha do Poço, para lembrar dois cearenses, 
e, ainda por Júlio Ribeiro (1845-1890) em A carne (1888). No folclore, por 
Câmara Cascudo (1898-1986) e Édison Carneiro (1912-1962). 

Uma pitoresca e preconceituosa descrição do batuque africano feita por 
dois portugueses em 1881 é dada por Édison Carneiro: 

Dos grupos, em redor, saem alternadamente indivíduos, que no 
amplo espaço exibem os seus conhecimentos coreográficos, tomando 
atitudes grotescas. Por via de regra são estas representadas por mímica 
erótica, que as damas, sobretudo, se esforçam por tornar obscena... 
Após três ou quatro voltas perante os espectadores, termina o dan- 
çarino por dar com o próprio ventre na primeira ninfa que lhe aparece, 
saindo esta a repetir cenas idênticas.51 

Segundo Câmara Cascudo, a dança e as cantigas podem ser “acompa- 
nhadas só de tambor, quando é de negros, ou também de viola e pandeiro, 
quando entra gente mais asseada, dizia Macedo Soares numa definição que 
se vulgarizou”.52 O batuque é cercado por visões preconceituosas como essas 
e como a que José de Alencar – o escravocrata humanitário, que, ministro da 
Justiça (1868-1870), proibiu a venda de escravos sob pregão e o espetáculo 
degradante de sua exposição pública no Valongo – dá quando fala do preto 
velho, feiticeiro, “que segundo as beatas [...] fizera pacto com o Tinhoso; e to- 
das as noites convidava as almas da vizinhança para dançarem embaixo do 
ipê um samba infernal que durava até o primeiro clarão da madrugada”.53 Por 
sua vez, o samba descrito por Oliveira Paiva em Dona Guidinha do Poço é o 
de “gente mais asseada”. Na cena, em que não há escravos, os proprietários 
assistem à “função”, antecedida pela reza do terço, e se congraçam com os 
trabalhadores livres.54 
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Júlio Ribeiro, em A carne, de 1888, assim descreve o batuque:

Negros e negras formados em vasto círculo agitavam-se, pal- 
meavam, compassadamente, rufavam adufes aqui e ali. Um figurante, 
no meio, saltava, volteava, baixava-se, erguia-se, retorcia os braços, 
contorcia o pescoço, rebolia os quadris, sapateava em um frenesi 
indescritível, com uma tal prodigalidade de movimentos, com um tal 
desperdício de ação nervosa e muscular, que teria estafado um branco 
em menos de cinco minutos.

E cantava [...].
E a turba repetia em coro [...].
A resposta coral, melopéia, inarmônica, mas cadenciada em que-

bros de uma tristeza suavíssima, repercutia pelas matas no silêncio da 
noite, com uma grandiosidade melancólica, e estranha [...].

O dançarino [...] depois [...] entreparou ante um dos da roda [...] 
como que reptando-o para que saísse ao terreiro. [...]

Os figurantes, que eram então os dois, começaram de girar um em 
torno do outro, atacando-se, perseguindo-se, fugindo, como duas bor- 
boletas amorosas. Recuaram, depois avançaram de frente, lento, me- 
dindo-se. Deixaram pender os braços, afastaram as cabeças, protraíram 
os ventres, curvando as pernas, fizeram estalar uma embigada artística, 
sonora, retumbante, que se ouviu longe.55

Ao se ouvir a Dança de negros de Nepomuceno, é exatamente esse 
quadro descrito por Júlio Ribeiro que vem à mente. Vale um comentário aos 
recursos técnicos de que se utiliza o compositor-folclorista para pintar a cena. 
Na primeira parte da Dança de negros, o cearense recria a forma do canto que 
acompanha a dança no batuque. Segundo Édison Carneiro, o canto é “mo- 
nótono”. Em geral, há um verso para o solo, um verso para o coro, sempre no 
mesmo tom.56 É uma forma responsorial, em que ao solista se segue uma in- 
tervenção do coro, como se vê na descrição de Júlio Ribeiro. Na Dança de 
negros de Nepomuceno, ao motivo sincopado em piano, seguem-se três acor-
des mais graves num forte marcado, ou seja, a resposta do coro ao solo. Nas 
repetições, para quebrar a monotonia, incompatível com a sala de concertos, 
o compositor muda a tonalidade.57

O que salta aos ouvidos e marca o caráter mais evidente da obra, obvia- 
mente, é o ritmo. Operando com motivos melódicos muito curtos e sincopados, 
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o compositor os modula, aplicando a eles sutis alterações rítmicas, e dando-
lhes diferentes tratamentos timbrísticos, ao explorar diversas regiões do piano 
e formas de ataque – ou os fazendo repetir por diferentes instrumentos da or- 
questra, no caso da versão sinfônica. Assim, Nepomuceno consegue dar à pe- 
ça um caráter variado, ainda que sobre uma mesma idéia, repetida obstinada 
e exaustivamente. O sentido de obstinação é alcançado mediante o recurso ao 
ostinato rítmico, e o de exaustão, através da aceleração do andamento e da 
intensificação sonora desenvolvida na segunda seção, o doppio movimento 
(movimento dobrado), que leva ao furioso fortissimo (ff e fff) final.58

O final da coreografia é a célebre “umbigada”, que o dançarino, após 
“aumentar a fúria de sua execução”, desfere no parceiro ou parceira, podendo 
assumir conotações sensuais, a depender de quem observa.59 É o ponto culmi- 
nante da dança, que Nepomuceno procurou retratar com o seu furioso fortissi- 
mo. O caráter descritivo da peça é ainda acentuado pela indicação do autor 
para o “movimento dobrado”: “Este movimento que começa brincando e se 
torna cada vez mais selvagem em direção ao fim.”60 

Trazendo a “selvageria” para a sala de concertos, Nepomuceno rompeu 
com a visão preconceituosa e aristocrática que condenava o batuque ao exílio 
da senzala, conforme a cantiga tradicional, que dizia: “Batuque na cozinha / 
Sinhá num qué”.61 Ao mesmo tempo, contudo, não deixava de cultivar a mesma 
visão, pois se conseguiu desafiar a sinhá, foi somente por ter metido o batuque 
numa casaca. A roupagem com que Nepomuceno vestiu a Dança de negros 
foi, aliás, percebida pelo crítico cearense que assistiu ao concerto e que assim 
se referiu à peça: “É um motivo brasileiro visto, ou antes sentido, através dos 
grandes sinfonistas alemães.”62 

Nessa peça, o compositor realizou obra de mestre, ao transpor com tan- 
ta felicidade para a música de concerto o caráter típico da dança e do canto 
que compõem o batuque ou samba, buscando, na descrição erudita, uma har- 
mônica integração racial. Também não posso deixar passar despercebido que a 
composição estreava em Fortaleza no mesmo dia em que, na Corte, o deputado 
Rodrigo Silva apresentava à Câmara o projeto que, convertido em lei, poria 
fim ao cativeiro dos negros no Brasil.
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Missão cumprida, no dia 13 de maio, o Constituição noticiava o embar-
que de Nepomuceno e Nascimento rumo às capitais do Pará e do Amazonas, 
ocorrido dois dias antes.63 

um a “s a u d a d e i n f i n d a”:  a  m ú s i C a 
n a C i o n a l s o b R e  o aT l â n T i C o

Em 27 de agosto, Alberto Nepomuceno escrevia a Frederico Nascimento, 
do vapor Adria, anunciando para breve sua chegada à Itália. Suas distrações 
a bordo: estudar italiano, harmonia, contraponto, e escrever música.64 Sua 
principal ocupação era a Porangaba, drama lírico sobre poema de Juvenal 
Galeno (1836-1931).

Juvenal Galeno – primo paterno de Capistrano de Abreu e materno de 
Clóvis Bevilacqua – foi outro escritor cearense que serviu como referência a 
Nepomuceno. De forma semelhante ao compositor em relação à música bra- 
sileira, Juvenal Galeno é considerado o “fundador”, o “patriarca”, o “pioneiro” 
da pesquisa sobre a poesia popular e o folclore do Nordeste brasileiro, títulos 
que recebeu dos estudiosos por sua obra-prima, Lendas e canções populares, 
publicada no mesmo ano em que Iracema de José de Alencar, isto é, em 1865.65 
Aliás, Porangaba, de 1861, baseia-se na mesma lenda cearense que deu origem 
à Iracema e ambas promanam do mesmo romantismo indianista. É neste, em 
parte, que Nepomuceno vai beber para conceber seu drama lírico.

Apesar de não a ter concluído, Nepomuceno deixou um documento 
preciosíssimo, hoje em poder da família, em que traça o plano geral da obra 
que compunha.66 Iniciando, indica o “tom ou motivo fundamental: saudade”, 
descrita como o “sentimento geral que oprimia a alma do poeta, e que virá a 
constituir a atmosfera (estilo) dentro da qual mergulha-se a composição”. Tal 
é a matéria do Prelúdio, “no qual apontarão os temas capitais da obra” e que 
são três: “o mar de onde saiu ou por onde surgiu Martim, o homem branco”; 
“a floresta onde existe a raça conquistada” e “o eterno feminino”, em que 
aparece o “tema do amor”.

Tanto no primeiro quanto no segundo tema, a natureza é valorizada e 
sempre associada a um elemento humano correspondente. Assim, no primeiro 
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tema, são valorizados, além do mar, a luz tropical e os ventos. A estes junta-se 
a jangada, através da qual chega “o intrépido nauta”, trazendo a “luz da ci- 
vilização”. No segundo tema, novamente a natureza desempenha papel central, 
numa relação de equivalência entre a flora – a floresta e a paisagem serta- 
neja –, a fauna – o gorjeio dos pássaros e o rugido do jaguar–, e o elemento 
humano – “a vida selvagem”.

O que o compositor faz, casando “meio” e “raça”, é descrever os dois 
elementos da lenda, o conquistador e o conquistado, separadamente, para, no 
terceiro tema, apresentar a união dos dois, a “aliança das raças”, através dos 
seguintes aspectos: “A conquista da raça vermelha inferior realizada pela raça 
branca através da mulher – Iracema – Tema do amor – O elemento varonil, 
Martim, sucumbindo, pela lei inversa, diante do feminino.”

A análise desse importante documento revela a aproximação do músico 
a diretrizes semelhantes às que presidiam os trabalhos de Sílvio Romero no 
campo do folclore. Por isso, creio oportuno retomar algumas reflexões do inte- 
lectual sergipano, já comentadas na Introdução. Seus estudos traduziam a preo- 
cupação em superar o romantismo indianista, indicando o caminho da identidade 
nacional, não mais na figura isolada do indígena, mas na formação do povo 
brasileiro, “sub-raça” resultante da mestiçagem. Não quer isso dizer que Sílvio 
Romero não reconhecesse mérito ao indianismo de Gonçalves Dias (1823-
1864) e José de Alencar. O que o crítico sergipano repudiava era certo desdo- 
bramento do mesmo indianismo, ao passo que valorizava seu papel naciona-
lizador das letras pátrias: 

Eu não sou e nunca fui indianista: sempre estive na brecha batendo 
os exageros do sistema, quando das mãos dos dois grandes mestres 
passou às dos sectários medíocres. Mas esse velho, e por mim tão mal-
tratado, indianismo teve um grandíssimo alcance: foi uma palavra de 
guerra para unir-nos e fazer-nos trabalhar por nós mesmos nas letras.67 

E, ao se justificar, definia um programa:

O índio não é o brasileiro. O que este sente, o que busca, o que 
espera, o que crê, não é o que sentia, procurava, ou cria aquele.
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São, pois, o gênio, a força primeira do brasileiro, e não os do gen- 
tio, que devem constituir a poesia, a literatura nacional.68 

A tese que embasa o programa é a de que o brasileiro é fruto da mesti- 
çagem das “três raças” originárias, que se intercombinaram no decorrer do 
processo histórico do país. Essa reflexão é desenvolvida ao longo de diversos 
trabalhos de Sílvio Romero: Estudos sobre a poesia popular do Brasil (publi- 
cados entre 1879 e 1880 na Revista Brasileira e, em 1888, em forma de livro), 
Cantos populares do Brasil (1883), Contos populares do Brasil (1885), am-
pliados e refundidos estes dois em Folclore brasileiro (1897), e História da 
literatura brasileira (1888). Na introdução desta última, o polígrafo sergipano 
sistematiza suas idéias, ressaltando os três fatores explicativos do “atraso do 
povo brasileiro”: os primários ou naturais – o “meio”–, os secundários ou 
étnicos – a “raça” – e os terciários ou morais – a “história”.69 O determinismo 
em que se baseia Sílvio Romero o leva a uma tensão: por um lado, opera com 
raças consideradas “inferiores” – a “negra” e a “vermelha” – e com a formação 
de um “híbrido” – o mestiço –, igualmente inferior, segundo as correntes raciais 
mais tradicionais, contra as quais se afirma; por outro lado, precisa salvar o 
Brasil do eterno “atraso”, a que as mesmas teorias o destinavam. Para isso, já 
num texto de 1870, supera o pessimismo das teorias, supervalorizando, no mes- 
tiço, o elemento branco:

Aplicando os princípios de Darwin à literatura e ao povo brasileiro, 
é fácil perceber que a raça que há de vir a triunfar na luta pela vida 
neste país é a raça branca [...].

A nossa tese, pois, é que a vitória definitiva na luta pela vida e pela 
civilização, entre nós, pertencerá no futuro ao branco; mas que este, 
para esta mesma vitória, atentas as agruras do clima, tem necessidade 
de aproveitar-se do que de útil as outras duas raças lhe podem fornecer, 
máxime a preta, com que tem mais cruzado.70

Retomando estas mesmas idéias na História da literatura brasileira, diz: 

O mestiço é o produto fisiológico, étnico e histórico do Brasil; é 
a forma nova de nossa diferenciação nacional.

Nossa psicologia popular é um produto desse estado inicial. Não 
quero dizer que constituiremos uma nação de mulatos, pois que a 
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forma branca vai prevalecendo e prevalecerá; quero dizer apenas que 
o europeu aliou-se aqui a outras raças, e desta união saiu o genuíno 
brasileiro, aquele que não se confunde mais com o português e sobre 
o qual repousa o nosso futuro.71

O trecho transcrito é exemplar de um dilema já mencionado por Renato 
Ortiz: a afirmação da identidade nacional pressupõe a negação simultânea de 
qualquer possibilidade de interpretação do processo histórico do Brasil como 
gerador de uma situação de inferioridade.72 Se há, de fato, algum “atraso”, es- 
te é encarado como transitório, na formulação do “branqueamento” como solu- 
ção histórica. O cuidado em negar a formação de uma “nação de mulatos” – 
expressão grifada no texto original – transparece, novamente, na caracterização 
do processo como uma vitória conjunta das “três raças”, afastando igualmente 
uma possível alusão à quebra da unidade nacional numa eventual luta racial:

Não deve aí haver vencidos e vencedores; o mestiço congraçou as 
raças e a vitória deve assim ser de todas três.

Pela lei da adaptação, elas tendem a modificar-se nele, que, por 
sua vez, pela lei da concorrência vital, tendeu e tende ainda a inte-
grar-se à parte, formando um tipo novo em que há de predominar a 
ação do branco.73 

Embora negue a luta racial, reafirma mais adiante a “vitória do branco”: 
“O mestiço é a condição dessa vitória do branco, fortificando-lhe o sangue pa- 
ra habilitá-lo aos rigores de nosso clima. É em sua forma ainda grosseira uma 
transição necessária e útil, que caminha para aproximar-se do tipo superior.”74 

A Porangaba de Nepomuceno está a meio caminho entre o puro in-
dianismo e o mito das três raças. De um lado, o compositor foi buscar as tra- 
dições populares e literárias de sua terra natal, o Ceará. De outro lado, avança 
além do indianismo. Daí, a opção por Juvenal Galeno, que experimentará até 
o final da vida, como atesta sua última composição, A jangada (1920). Apesar 
do indianismo da Porangaba, nas Lendas e canções populares, é o folclorista 
e não o indianista que predomina em Juvenal Galeno. E Nepomuceno, que já 
transpusera o batuque para o palco, busca agora não somente circunscrever o 
índio, a “raça conquistada inferior”, mas também propor a “aliança das raças”, 
descobrindo nesse encontro uma espécie de tônica nacional. Esta é traduzida 
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no “tom ou motivo fundamental”, o motivo da “saudade”. Ora, a saudade e a 
tristeza a ela associada têm sido o tema principal descrito por todos quantos 
se debruçaram sobre o “caráter da música brasileira”, a começar por Sílvio 
Romero, que, a essa época, dizia: “Todos deviam cantar, porque todos tinham 
saudades; o português de seus lares, dalém mar, o índio de suas selvas, que ia 
perdendo, e o negro de suas palhoças, que nunca mais havia de ver.”75 

A idéia ressoa em Olavo Bilac (1865-1918), no soneto “Música brasi-
leira”, publicado em 1919:

Tens, às vezes, o fogo soberano
Do amor; encerras na cadência, acesa
Em requebros e encantos de impureza,
Todo o feitiço do pecado humano.

Mas sobre essa volúpia, erra a tristeza
Dos desertos, das matas e do oceano:
Bárbara poracé, banzo africano,
E soluços de trova portuguesa.

És samba e jongo, chiba e fado, cujos
Acordes são desejos e orfandades
De selvagens, cativos e marujos.

E em nostalgias e paixões consistes,
Lasciva dor, beijo de três saudades,
Flor amorosa de três raças tristes.76 

O tema da “saudade” associado ao das “três raças tristes” aparece tam-
bém nas histórias da música de Guilherme de Melo e de Renato Almeida, que 
se valem dos mesmos pressupostos raciais, para definir o “caráter nacional 
brasileiro” como “melancólico” e “nostálgico”. Afirma Guilherme de Melo, 
numa descrição em que predomina o tom romântico:

Nos períodos de paz e nas horas de descanso sob a impressão me- 
lancólica e sugestiva das noites enluaradas em que no céu azul mes- 
clado de nuvens brancas cintilavam as estrelas mais brilhantes do 
nosso firmamento, estes representantes do futuro povo brasileiro, pro-
curando distrair a revivescência do sentimento nostálgico que se lhes 
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apoderava d’alma, formavam grupos [...] e aí cantavam e dançavam 
ao doce ritmo dos belos trovares de sua pátria adorada.77 

Em linguagem igualmente romântica, Renato Almeida descreve a “melan- 
colia” do brasileiro, em contraste com o “magnífico fulgor” da natureza tropical:

Entre nós, no ardor da natureza tropical, cheia de fulgurações, o 
canto foi melancólico. Melancólico era o índio fugidio e indolente, que 
vivia a vida cheio de nostalgia, num perpétuo espanto pelas coisas que 
o cercavam; melancólico era o lusitano, ousado mas triste, vivendo no 
mar e com a saudade da pátria sempre no coração; melancólico era 
o negro, caçado, roubado e escravizado, que sofria no cativeiro uma 
dor irremediável e aniquilante. Todas essas vozes que se levantaram 
eram um contraste com o cenário, de magnífico fulgor. A alma do bra- 
sileiro guarda esse fundo trágico, em que o homem teme a natureza 
e procura vencê-la pela imaginação exaltada caindo depois em abati- 
mento e langor.78

Na música, quem melhor soube expressar essa oscilação entre o “fulgor 
da natureza” e a “melancolia do brasileiro” foi Villa-Lobos, valendo-se da for-
ma barroca da aria da capo, em que uma seção intermediária, mais movida, é 
emoldurada por duas seções mais tranqüilas, sendo que a segunda é uma reto- 
mada da primeira. Esse contraste e o que ele expressa encontram-se em com- 
posições como a Ária (Cantiga) das Bachianas brasileiras nº 4, Alma brasi- 
leira (Choros nº 5), e A lenda do caboclo, nas quais poderíamos identificar a 
“imaginação exaltada” do homem mestiço nas partes centrais das obras, e o 
“temor pela natureza” e o “abatimento e langor” nos cantos iniciais e em sua 
repetição final.

Nessa linha metodológica que aponta a relação entre a obra de Alberto 
Nepomuceno e as falas de Sílvio Romero e de outros autores, busco flagrar 
um universo ideológico constituído em torno das idéias e imagens raciais; pri- 
meiramente, a idealização romântica do indígena, e, depois, a apologia científica 
do mestiço. Tanto o indianismo quanto as teorias abraçadas por Sílvio Romero 
compuseram um verdadeiro aparato ideológico à disposição de diversos inte- 
lectuais e artistas que dele se utilizaram em formas e circunstâncias diferentes, 
embora guardando semelhanças.
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Após essa já longa digressão, porém seguindo sempre a mesma estratégia 
metodológica, destaco outros pontos de contato entre o plano da Porangaba e 
a História da literatura brasileira, retomando os trechos citados acima. Nos 
temas rascunhados por Nepomuceno, aparecem aqueles três fatores apontados 
por Sílvio Romero: “meio”, “raça” e “história”. Meio e raça, fundidos, estão 
no mar e no branco que dele vem, e na floresta habitada pelos selvagens. A 
“luz da civilização”, que Nepomuceno opõe à “vida selvagem”, traduz o peso 
da história, privilégio exclusivo dos brancos, segundo a ótica etnocêntrica.

O outro ponto, o mais importante, é a presença da mestiçagem. Ainda 
que o final da lenda assinale a separação de Martim e Iracema, é a “aliança 
das raças” que Nepomuceno valoriza. Esse é o título do primeiro quadro do 
terceiro e último ato, no qual descreve “a conquista da raça vermelha inferior 
realizada pela raça branca”. E o que resta, ao final, é a “saudade infinda”, 
nome que dá ao último quadro do terceiro ato, o desfecho do drama lírico, rei- 
terando o motivo principal. 

Ainda que a lenda ressalte a separação das duas raças e Nepomuceno 
respeite isso no libreto, não é o que se propõe fazer musicalmente. Em primeiro 
lugar, ajunte-se ao argumento literário o fato de que os três temas seriam traba- 
lhados em música – e essa é a grande novidade –, através da utilização de can- 
tos retirados ao folclore.

Para o primeiro tema, o “branco”, o compositor propunha: “o canto popu- 
lar – saudoso e intrépido do jangadeiro. O c[anto] do vaqueiro (aboiado). Toada 
do samba.79 Reminiscências lusitanas.” Para o segundo tema, o “vermelho”, 
seleciona “o canto indígena”, o “ritmo religioso” dado pelo torém (tambor). 
Finalmente, no terceiro, a fusão: “Folclore: – A toada do vaqueiro. Ritmo da 
melancolia sertaneja. Melopéia nacional. Gaita”.80 

Melopéia, segundo Mário de Andrade, é “termo de origem grega que 
designava os princípios que deveriam ser seguidos para se compor melodias”, 
mas sofreu “uma evolução semântica e o vocábulo hoje carrega o sentido de 
peça musical feita para acompanhar uma recitação ou uma cantilena, toada 
monótona”.81 Toada monótona e, pode-se agregar, saudosa e triste. A melancolia 
sertaneja sublinha a tragédia indígena e o nascimento de Moacir, “filho da mi- 
nha dor”, fruto da mestiçagem e símbolo da dor e da saudade na separação de 
Iracema e Martim.
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Assim como a Porangaba de Nepomuceno está além do indianismo 
de José de Alencar, por força do tratamento dado ao tema, também não seria 
implausível, musicalmente falando, vê-lo dar um passo além de Carlos Go-
mes. Distanciando-se d’O guarani tanto de um (1856) quanto de outro (1870), 
Nepomuceno aproxima-se mais da escola germânica, de Liszt e Wagner, ao 
propor a construção de uma ópera a partir de uma idéia poética, simbólica, tan- 
to mais porque apoiada numa lenda nacional. Some-se a isso o tratamento da- 
do aos temas do libreto, na forma de motivos, como o da “saudade”, a constituir 
um legítimo motivo condutor, um Leitmotiv wagneriano. Inovando e distan-
ciando-se da tradição de música italiana que fazia os ouvidos das platéias do 
Brasil e que influenciara Carlos Gomes, Nepomuceno já anunciava algo que 
sua formação na Europa consolidaria. Além disso, cabe salientar ainda que a 
aproximação de Nepomuceno com as correntes culturais germânicas não se 
restringe à música. Os pontos de contato entre o pensamento do compositor e 
o de Sílvio Romero revelam ainda a influência daquela concepção naturalista 
de nação, típica do romantismo germânico, discutida na Introdução. Daí, as 
referências à “raça” e ao “meio” que aparecem no plano da Porangaba.

Na carta a Frederico Nascimento, escrita a bordo do navio em que via- 
java à Europa, dizia o compositor já ter concluído a instrumentação do Prelúdio 
e iniciado a Marcha dos índios, e espantava-se diante do fato de estar o libreto 
“tão cheio de notas e observações”. A obra, hoje, infelizmente, é dada como 
extraviada.82 É possível que Nepomuceno tenha abandonado o projeto, pois 
não há nenhuma referência posterior ao mesmo.

A Porangaba não foi a única coisa que o compositor abandonou ao chegar 
à Europa. Na carta, fala redundantemente: “Tenho tido tantas saudades, tenho 
tido tantas saudades...”. Diz ansiar por notícias do Ceará, do “Papai Guálter” 
e de sua filha, “a pobrezinha da minha Ríria”.83 O saudoso enamorado, como 
que a encarnar a “melopéia nacional”, queixava-se da dor de passar um ano e 
meio ou dois sem a ver. Não podia adivinhar que passaria sete anos na Europa 
e nunca mais a veria, assim como a mãe e o tio, falecidos ambos em 1892.

Em Roma, Nepomuceno matriculou-se na Academia Santa Cecília, estu- 
dando harmonia com Eugenio Terziani (1824-1889), o mesmo maestro que re- 
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gera a estréia d’O guarani de Carlos Gomes, no La Scala de Milão, em 1870. 
Entretanto, o professor morreria logo depois, levando-o a procurar a orientação 
de Cesare De Sanctis (1830-1915).84 

Depois de pouco mais de um ano em Roma, Nepomuceno preparava-se 
para voltar ao Brasil:

[...] justamente quando eu me preparava para partir, de regresso à pá-
tria, [...] recebi do meu bom amigo J. R. Barbosa um telegrama comu- 
nicando-me o concurso que se fazia do hino da proclamação da Repú- 
blica, enviando-me todas as informações de que eu podia necessitar 
para a composição do meu hino de concurso.85 

A inesperada queda do regime monárquico no Brasil traria condições 
novas que permitiriam ao compositor permanecer na Europa até 1895.

a v e ,  l i b e r t a s ! “oRdem e pRoGResso”:  leopoldo 
mi G u é z e  a  f o R m a ç ã o d a Re p ú b l i C a mu s i C a l

Aos 15 de novembro de 1889, chegava ao fim o Império do Brasil e, 
com ele, a Sociedade de Concertos Clássicos, o Club Beethoven e o Conser-
vatório de Música.

A origem do Conservatório remonta ao período regencial (1831-1840) e 
aos primórdios do Segundo Reinado (1840-1889). Em 16 de dezembro de 1833, 
músicos da Corte fundaram a Sociedade de Música, instituição assistencialista 
de caráter privado. Seu diretor, Francisco Manuel da Silva (1795-1865), autor 
do Hino Nacional, conseguiu do governo, em 1841, decreto que concedia à 
Sociedade duas loterias anuais no espaço de oito anos, cujo produto, aplicado 
em apólices da dívida pública, serviria para fundo e manutenção de um conser- 
vatório a ser criado na Corte. Não tendo sido extraídas as loterias, o Conser-
vatório não passou de promessa, até que novo decreto, de 1847, formulou 
o plano de seu funcionamento, atrelando-o ao Estado, que deveria nomear 
professores e fixar-lhes os vencimentos. Finalmente instalada a primeira aula, 
em 13 de agosto de 1848, estava criada a primeira instituição permanente de 
ensino musical do país. Todavia, até 1852, apenas duas loterias haviam sido 
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extraídas, pelo que se tentou uma nova organização, que viria afetar ainda mais 
o Conservatório: um decreto de 1855 roubava-lhe a autonomia, ao torná-lo 
uma seção da Academia de Belas-Artes.

Dessa forma, o governo dotou o Conservatório de organização “defectiva 
e anômala”, com “caráter ambíguo de associação privada e instituição pública”, 
subordinando-o “em todos os seus atos e funções a regras pelo mesmo governo 
preestabelecidas”, mas deixando-o “desprovido dos elementos indispensáveis 
ao bom desempenho dos deveres que lhe ficavam pautados, e entregue aos 
meios particulares”.86 Assim era registrada a anomalia, em 1875, pelo diretor 
da Academia, em seu relatório ao ministro do Império. No documento, além 
de reivindicar a separação das duas instituições, Antônio Nicolau Tolentino 
queixava-se da penúria em que se encontrava o Conservatório, bem como 
seus professores, sem direito às vantagens percebidas por seus congêneres da 
Academia: 

Ainda assim arrasta o Conservatório, há vinte e oito anos, bem 
fraca e vacilante existência. Seus professores já teriam desertado de 
um ensino que sobremodo os lesa em tempo e interesse, se tal ou 
qual vislumbre de esperança lhes não lampejasse através do nebuloso 
horizonte que há tão longos anos se não desassombra.87 

Seriam precisos mais quatorze anos para que alguma coisa fosse feita, 
atendendo às queixas daqueles que compunham a sociedade dos músicos da 
época.

No novo horizonte descortinado pelo regime republicano, anunciavam-
se bons tempos para os músicos que viviam no Rio de Janeiro, capitaneados 
por algumas de suas lideranças mais expressivas. Estas, livrando-se da tutela 
imperial, esperavam conquistar agora uma fase de prosperidade e realizações 
na senda do “progresso”. Para isso, contavam receber um apoio mais eficaz 
e não sujeito aos caprichos do velho Imperador ou à carolice da Sereníssima 
Princesa: o Estado republicano. 

O apoio não se fez esperar. Contados poucos dias do novo regime, o 
ministro do Interior do governo Provisório da República, Aristides Lobo, encar- 
regando-se da reforma do ensino, mandou expedir a seguinte comunicação, 
dirigida a Leopoldo Miguéz:
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Segunda Diretoria da Secretaria de Estado dos Negócios do Inte-
rior, 30 de novembro de 1889.

O sr. ministro e secretário de Estado dos Negócios do Interior 
resolveu nomear-vos, para, com José Rodrigues Barbosa, Alfredo 
Bevilacqua, Rodolfo Bernardelli, Rodolfo Amoedo, elaborardes um 
projeto de reforma da Academia de Belas-Artes e do Conservatório 
de Música, com a audiência do respectivo diretor, ao qual deve a 
comissão solicitar lhe comunique as idéias que ao dito funcionário 
sugerir o assunto [...].88

Os outros membros da comissão receberam comunicações semelhantes. 
O elo dos artistas com o governo era José Rodrigues Barbosa (1857-1939), 
flautista amador, ex-aluno de Duque-Estrada Meyer, comerciante do ramo de 
ferragens e amigo pessoal de Aristides Lobo, o que lhe valeu a ascensão ao 
cargo de chefe da seção responsável pela seção financeira do Ministério do 
Interior.89 Segundo Rodrigues Barbosa:

Logo que se reuniu essa comissão (não remunerada) em um dos 
salões da Secretaria do Interior, resolveu preliminarmente pedir ao 
ministro que dividisse a comissão em duas, ocupando-se uma com a re-
forma do Conservatório e a outra com a da Academia de Belas-Artes.90 

Aprovada a resolução pelo ministro, Miguéz, Bevilacqua e Rodrigues 
Barbosa se encarregaram de reformar o velho Conservatório, ficando a reforma 
da academia a cargo de Bernardelli e Amoedo.

A reforma principiava, assim, dando curso à antiga reivindicação, de 
cuja justeza, aliás, a própria Monarquia já se convencera, estando para sanar a 
anomalia às vésperas da República. Quem relata o fato é Rodrigues Barbosa, 
exaltando os méritos de seu antigo mestre, Duque-Estrada Meyer, professor de 
flauta do Conservatório, desde 1883, e nomeado inspetor do ensino do mesmo, 
em 1889: “Artista de mérito, apaixonado pela sua arte, e de atividade pouco 
comum, o novo inspetor do ensino procurou dar vida à instituição e sanear o 
edifício em que esta funcionava.”91 Suas principais idéias já defendidas então 
eram o desligamento do Conservatório e da Academia, a transferência do pa- 
trimônio e de todas as despesas com pessoal e material para o Estado e o au- 
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mento dos vencimentos de todo o pessoal, a serem fixados em tabela. Tais 
idéias foram convertidas em decreto, que recebeu o referendo do ministro e 
a rubrica do imperador, restando, porém, adormecido, após o amanhecer do 
dia 15 de novembro.

Escolhido relator da comissão nomeada para reformar o Conservatório, 
Miguéz elaborou o projeto, que, discutido, modificado e aprovado por Bevi-
lacqua e Rodrigues Barbosa, recebeu a sanção governamental, dando origem 
ao decreto nº 143 do governo Provisório. O ato extinguia o Conservatório e 
criava o Instituto Nacional de Música, transferindo para este os bens móveis 
e recolhendo ao Tesouro o patrimônio da antiga instituição, formado pelos 
títulos da dívida pública adquiridos com os recursos das loterias. A data em 
que o decreto foi baixado não podia ser mais explícita a respeito dos vínculos 
entre o governo da República e a sociedade dos músicos: 12 de janeiro de 1890, 
aniversário de José Rodrigues Barbosa.

A pronta adesão de membros da sociedade dos músicos ao novo estado 
de coisas é reveladora do conteúdo republicano de suas idéias e atos, o que me 
permite situar aí a fundação de uma República Musical no Rio de Janeiro. Por 
sua vez, o Instituto Nacional de Música, mimo com que o ministro presenteava 
o amigo, converter-se-ia no centro de poder dessa República Musical que se 
formava, campo privilegiado, em torno do qual seriam travados seus maiores 
embates políticos, ideológicos e estéticos.

Aos 18 de janeiro de 1890, portaria ministerial nomeava Leopoldo 
Miguéz diretor do recém-criado Instituto Nacional de Música. Com ele, eram 
nomeados os primeiros professores. Completava-se, assim, o quadro: a Repú-
blica Musical tinha sua lei – os estatutos, elaborados pela comissão, aprovados 
e publicados juntamente com o decreto de criação do Instituto – e um poder 
instituído – o diretor nomeado e seus auxiliares, escolhidos dentre os cidadãos.

No dia 22 de fevereiro, reuniram-se todos na sala da secretaria do Ins-
tituto, convocados pelo diretor, para a 1ª sessão da Congregação. O espírito 
republicano pairou sobre a reunião, transparecendo em sua ata. O que parece 
triunfar na sessão que instala a República Musical é o ideal de igualdade ampa- 
rado na lei. O motivo da convocação da reunião era a eleição dos cinco professores 
que deveriam integrar o Conselho do Instituto, durante o triênio 1890-1892, pa- 
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ra o qual todos eram igualmente elegíveis. Consultados os estatutos, procedeu-
se à eleição, mediante voto secreto, e foi ela declarada legal pelos presentes.92

Conforme o costume instituído logo após a Proclamação da República, e 
que se inspirava no modelo de república igualitária pretendida por alguns dos 
revolucionários franceses de 1789, os professores foram chamados de “cida- 
dãos”, sendo Miguéz o “cidadão Diretor”. 

As aparências nem sempre enganam. Avançando-se um pouco no livro 
de atas, vê-se que Miguéz continuou sendo chamado assim, mesmo quando os pro- 
fessores já não eram mais distinguidos como cidadãos. Além disso, foi o único 
“cidadão Diretor”. Quando esteve ausente, em viagem à Europa, entre 1895 
e 1896, sendo substituído por Alfredo Bevilacqua, este não foi dignificado da 
mes-ma forma, figurando nas atas apenas como “Sr. Diretor”. E o mesmo 
acon-teceria com os sucessores de Miguéz na direção, Alberto Nepomuceno 
(1902-1903 e 1906-1916) e Henrique Oswald (1903-1906). Os secretários 
do Instituto, responsáveis pela redação das atas, inconscientemente deixaram 
entrever, assim, a verdadeira face da República, a musical e a outra. O título de 
cidadão, a que todos faziam jus, e que tinha como função eliminar as desigual-
dades e privilégios estabelecidos pelo “antigo regime” brasileiro, rapidamente se 
converteu em sinal de distinção, demarcando as diferenças que deveria apagar.

Registrando o fato pitoresco, eis uma relação paradigmática entre a 
Proclamação da República brasileira e a fundação da República Musical, pela 
forma como uma e outra se deram: um golpe de Estado. Sob o manto da lega- 
lidade, sob o ritual republicano de que se revestiu aquela assembléia de pro- 
fessores, escondia-se uma ação política articulada e conduzida por Miguéz. 
Por força de sua nomeação, o compositor tornava-se o próprio “ditador repu- 
blicano”, tal como idealizavam os positivistas ortodoxos, reproduzindo em 
escala menor o papel destacado a Deodoro da Fonseca, o “proclamador da Repú- 
blica”.93 Melhor sucedido do que o velho militar, que, aliás, não era positivista, 
e seria destituído do cargo em 23 de novembro de 1891, após sucessivas crises 
e uma tentativa frustrada de golpe, Miguéz conseguiria vencer as oposições 
ao seu poder. No cargo, seria o sábio reformador e regenerador dos costumes, 
sob cuja direção garantir-se-iam “Ordem e progresso”, como reza o lema posi- 
tivista inscrito na bandeira nacional. A bem da verdade, com a portaria minis-
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terial de 18 de janeiro, inaugurava-se a “ditadura Miguéz”, que perduraria por 
doze anos, até sua morte, em 1902.94

Sob esta ótica, seus atos assumem outras conotações. Os estatutos do 
Instituto Nacional de Música, a lei republicana, delegaram plenos poderes ao 
“ditador”, dentre os quais o de designar os professores a serem nomeados pelo 
governo.95 Ainda assim, afirma Rodrigues Barbosa: 

[...] na organização do corpo docente não lhe foi concedida liberdade 
completa de ação, tendo de transigir diante de algumas considerações 
de ordem política; todavia, é preciso confessar que, em geral, foram 
aproveitados no Instituto os melhores elementos de que dispunha o 
nosso meio artístico naquela ocasião.96 

Dos designados por Miguéz, quatro eram egressos do velho Conser- 
vatório, cinco externos e um, Carlos de Mesquita, apesar de ex-professor daquela 
instituição, ligava-se ao recém-nomeado diretor, como já vimos. Eis os nomes:

– Paulo Augusto Duque-Estrada Meyer (1848-1905), ex-aluno, professor 
desde 1883 e inspetor de ensino do Conservatório, em 1889, mantido como 
professor de flauta;

– Henrique Alves de Mesquita (1830-1906), ex-aluno e, desde 1872, 
professor de solfejo e princípios de harmonia do Conservatório, nomeado 
professor de trompa e congêneres;

– João Rodrigues Cortes (18— -1905), professor de trompa do Conser- 
vatório, concursado em 1883, nomeado para uma das cadeiras de solfejo;97 

– José de Lima Coutinho (18— -?), considerado, em 1887, um dos mais 
adiantados alunos do Conservatório, ao lado de Francisco Braga e Arnaud 
Duarte de Gouveia, foi, como este, nomeado professor ainda no Império, sendo 
mantido no Instituto como professor de clarineta;

– Carlos de Mesquita (1864-1953), professor de harmonia concursado 
em 1886, mantido na cadeira;

– Alfredo Bevilacqua (1846-1927), nomeado para uma das cadeiras de 
piano e designado substituto do diretor na parte artística;
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– Frederico Nascimento (1852-1924), português que se naturalizou, 
nomeado professor de violoncelo;

– Francisco Pereira da Costa (1847-1890), também português naturaliza-
do, que estudara no Porto com o mesmo professor de Miguéz, nomeado para a ca- 
deira de violino. Morreria pouco depois, em junho, sendo substituído por 
Vincenzo Cernicchiaro (1858-1928), que fora interino da cadeira, no Conser-
vatório, em 1885;

– Inácio Porto-Alegre (1854-1900), filho do barão de Santo Ângelo, 
nomeado para uma cadeira de solfejo;

– Miguel Cardoso (1850-1912), nomeado para outra cadeira de solfejo.98 

A eleição democrática do primeiro Conselho do Instituto mostra as di- 
ferenças entre os “cidadãos”. Os mais votados foram Nascimento, Porto-Alegre 
e Bevilacqua. As duas outras vagas, escolhidas em segundo escrutínio, para so-
lucionar um empate, foram disputadas entre Miguel Cardoso, Rodrigues Cortes 
e Carlos de Mesquita, ficando com os dois primeiros. Os outros ex-professores 
do Conservatório, Duque-Estrada Meyer, Lima Coutinho e Henrique Alves de 
Mesquita, sintomaticamente, tiveram um único voto cada... 

A portaria de 18 de janeiro não preencheu todos os cargos. Permaneciam 
vagos os de professor de canto, órgão, harpa, oboé e fagote, contrabaixo, compo- 
sição, história e estética da música, um de piano e um de violino, além de dois 
cargos de adjunto de piano, um de violino e um de canto, que iam sendo preen- 
chidos, aos poucos, conforme Miguéz encontrava profissionais ajustados ao 
perfil que idealizara para o Instituto. À exceção da cadeira de história e estéti-
ca, que nunca funcionou, e da importante cadeira de composição, acumulada 
pelo próprio diretor, a partir de 1894, todas as demais foram ocupadas ainda 
em 1890 e somente duas, a de contrabaixo e uma de adjunto de piano, por 
ex-professores do Conservatório – José Martini (1811-?) e Alfredo Fertin de 
Vasconcelos.99 Os nomes dos outros professores são: a italiana Gemma Luzianni 
Nervi (18— -1894), que ocupou a segunda cadeira de piano; o francês Louis 
Gilland (18— -1906), a de canto; o italiano Enrico La Rosa, a segunda cadeira 
de violino; Émile Lamberg (1863-1919), a de órgão; a italiana Luigia Guido 
(18— -1920), a de harpa; Agostinho Luís de Gouveia (18— -1941), a de oboé 
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e fagote; Henrique Braga (1845-1917), a de solfejo e canto coral. E os adjuntos 
são Paulo Chambelland (18— -1913), de piano; o italiano Ernesto Ronchini 
(1863-1931), de violino e o também italiano Enrico Borgongino, de canto. 

Entretanto, cuidadosamente, Miguéz não efetivava, de imediato, os novos 
professores. Limitava-se a indicar os nomes ao ministro, para que firmassem 
contratos temporários, após o que, em 1891, passado um tempo de experiência, 
os designaria para que fossem efetivados nos cargos: 

[...] indiquei para que fossem nomeados e isto porque o julgo conve- 
niente hoje e não o podia julgar na época da fundação deste Instituto em 
que, não conhecendo os seus méritos como professores, combinei com 
o ministro de então deverem ser eles contratados por algum tempo.100 

Tal sorte não teve o adjunto de canto designado por Miguéz, o italiano 
Enrico Borgongino. Contratado em setembro de 1890, teve seu contrato refor- 
mado em março de 1891, para vigorar até dezembro, não sendo então renova- 
do.101 A propósito, muito reveladora dos princípios que presidiam as designações 
de Miguéz foi a escolha do professor de canto do Instituto. Em 27 de janeiro de 
1890, no seu quinto ofício ao “cidadão dr.” Aristides Lobo, alegando não haver 
“entre nós quem possa ocupar o lugar de professor de canto deste Instituto à 
altura das exigências que o ensino reclama”, roga que autorize “o nosso ministro 
em Paris a entender-se com o cidadão Émile Durand, para que este indique um 
professor que ensine pelos métodos mais modernos e aperfeiçoados”.102 Ao negar 
a existência de um “professor à altura” no Rio de Janeiro, Miguéz reagia ao 
predomínio da escola italiana de canto e de ópera. O professor Émile Durand, 
do Conservatório de Paris, que Miguéz conhecera em sua viagem à França, foi 
contatado por Carlos de Mesquita, que lhe escreveu a respeito. Assim, por in- 
termédio de Durand, decidiu-se contratar o francês Louis Gilland, que, após um 
período de adaptação, se transferiu com toda a família para o Rio de Janeiro, 
aqui permanecendo como professor do Instituto até sua morte, em 1906.

Foi nessa nomeação, assim como na indicação dos professores de piano, 
que o golpe político desferido contra o velho Conservatório foi mais sentido. 
No mesmo dia em que eram nomeados os novos professores – 18 de janeiro de 
1890 –, uma comissão de alunas do Conservatório pedia “justiça e uma graça” 
ao “Generalíssimo” Deodoro da Fonseca: 
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Reconhecemos ser intento do governo dotar o mesmo estabeleci- 
mento com professores mais habilitados; parece-nos, porém, de toda 
eqüidade a conservação dos atuais, tanto mais quanto os cidadãos 
Carlos Severiano Cavallier Darbilly e Arnaud Duarte de Gouveia con- 
quistaram as suas cadeiras por concurso e adquiriram por este fato 
direitos que o atual governo não lhes deverá negar, inspirado, como 
se acha, nos sãos princípios da justiça, que é o que pedimos para os 
referidos professores.103

O ex-pensionista do Império, Carlos Severiano Cavallier Darbilly (1846-
1914), além de professor de piano, cargo que obteve por concurso, em 1883, 
depois de lecionar gratuitamente por dez anos, era também professor de canto, 
tendo sido indicado, em 1887, para substituir o italiano Archangelo Fiorito 
(1813-1887), que fora mestre da Capela Imperial (1870-1874) e da Imperial 
Câmara (1880-1887). Ao dispensar os serviços de professores concursados, o 
“ditador” sobrepunha ao direito um ato de força, amparado no pressuposto de 
legitimidade que o papel de reformador lhe atribuía e apoiado pelo governo. 
A República Musical tornava-se, assim, domínio da facção que a forjara. Na 
luta, a oposição ia-se formando entre os preteridos à plena cidadania. 

Arnaud Duarte de Gouveia (1865-1942), que fora aluno de Cavallier 
Darbilly, no Conservatório, acabou agraciado com uma espécie de anistia, sendo 
aproveitado como acompanhador, encarregado dos acompanhamentos ao piano 
nas aulas e provas de canto e instrumentos, destino inglório para quem já fora 
professor concursado da cadeira de piano. Reabilitado, em 1891, já aparecia 
na folha de freqüência do Instituto Nacional de Música, como professor de 
teoria elementar, desdobramento do solfejo, substituindo Miguel Cardoso, que 
deixara a instituição, optando pelo Instituto Benjamin Constant.104 Vítima de 
uma injustiça jamais reparada, Cavallier Darbilly chegou a fundar um conser- 
vatório livre de música, mas jamais abandonou a idéia de voltar à casa dirigida 
por Miguéz. Nesse intento, encontrou um fiel aliado na oposição ao poder ins- 
talado no Instituto: Oscar Guanabarino (1851-1937), crítico musical d’O País 
e depois do Jornal do Commercio.

Ligado à estética italiana, que defendia pela imprensa, e sendo professor 
de piano, Guanabarino tivera sua pretensão de ingresso ao corpo docente do 
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Instituto obstaculizada por Alfredo Bevilacqua, a crer em informação dada por 
seu filho, Otávio Bevilacqua (1887-1969).105 Unindo-se as diferenças estéti- 
cas à rivalidade na disputa por cargos, nascia assim a profunda antipatia de 
Guanabarino em relação ao Instituto, seus professores, diretores, e tudo que ali 
se fazia. Em 1893, por exemplo, criticava uma nova reforma do regulamento, 
feita por Miguéz. Além de chamar o reformador de ignorante, destacava o arti- 
go 13, que mantinha a nomeação de professores por proposta do diretor, alegan- 
do que o regulamento estava “preparado para uma espécie de ditadura exercida 
pelo diretor”.106 Ironizava também o artigo 57, o qual exigia “suficiente instrução 
literária”, para ingresso no Instituto: “Por que razão se exige certa instrução li- 
terária aos alunos, quando essas qualidades não são exigidas dos professo- 
res?”.107 Guanabarino combatia ainda a acumulação de cargos por Frederico 
Nascimento, que era nomeado para a cadeira de harmonia, permanecendo 
interinamente na de violoncelo: 

O sr. Nascimento deixa, pois, de exercer um cargo para o qual tem 
inexcedíveis habilitações, e passa para uma cadeira para a qual não 
está preparado e que tem dirigido de modo tal que muitos alunos já 
abandonaram o estabelecimento convencidos de que nada aprendiam. 
[...] seria mais racional que se conservasse o sr. Nascimento na sua es- 
pecialidade e se nomeasse o maestro Cavallier para o curso de har- 
monia.108 

As passagens acima delineiam um perfil dos integrantes da República 
Musical, em geral, e de Leopoldo Miguéz, em particular. No campo musical, 
prenunciava-se a luta política entre concepções estéticas que revelavam dife- 
rentes opções de matrizes de composição e interpretação musical colhidas nas 
escolas européias. Entrechocavam-se uma tendência “progressista”, identificada 
nas escolas alemã e francesa, e uma tendência “conservadora”, representada 
pela escola italiana. Ao fazer escolhas mais nitidamente voltadas para as escolas 
alemã e francesa, sobretudo a primeira, Miguéz criava um vínculo entre estas 
e a República que se instaurava no país, identificada igualmente como sinal do 
que havia de mais civilizado e progressista. A escola italiana, por sua vez, tão 
difundida no Império e tão fortemente representada por Carlos Gomes – por 
quem Miguéz não nutria grandes simpatias –, passava por ser o símbolo do 
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passado e do atraso. Nesse sentido, a ida do compositor d’O guarani para Belém, 
a fim de dirigir o conservatório daquela cidade, afigurava-se uma espécie de 
exílio imposto pela República Musical. Daí, a célebre frase atribuída a Carlos 
Gomes: “No Rio de Janeiro não me querem nem para porteiro do Conser- 
vatório”.

A rivalidade que se percebe entre as diferentes escolas nacionais não 
deixa de ser a transposição para o campo da cultura das disputas interimperia- 
listas que opunham as potências européias. Nas décadas finais do século XIX, 
os dois grandes pólos culturais da Europa eram a III República Francesa e o 
Império Alemão, ambos surgidos da derrota francesa perante a Prússia, na 
guerra de 1870-1871. Seguiu-se à guerra um período de exacerbação do sen- 
timento nacional voltando-se um pólo contra o outro: de um lado, o orgulho ale-
mão; do outro, o revanchismo francês. O Império Alemão apresentava-se como 
símbolo da modernidade, exaltando os valores do industrialismo, da ciência e 
da técnica, que lhe haviam dado a vitória nos campos de batalha. Na música, 
defrontavam-se o apogeu do romantismo alemão, expresso na música do futuro 
de Wagner, espécie de arauto da unificação alemã, e, o início de um movimento 
de reação anti-romântica e antialemã, na busca do “tipicamente francês, definido 
pela sua preocupação de clareza, o seu sentido da medida e o seu pudor expressi- 
vo”.109 Esse movimento encontraria guarida na figura do compositor Claude 
Debussy (1862-1918), segundo o qual “a música francesa pretende, antes de 
mais nada, agradar”. Em uma entrevista a Paul Landormy datada de 1904, 
Debussy chama Glück de “animal”, referindo-se a ele como “maçador”, “pe- 
dante” e “empolado”, para concluir, fulminando: “só conheço um outro músico 
tão insuportável quanto ele; é Wagner!”110 Embora Debussy tivesse recebido 
influência de Wagner nos primórdios de sua formação, tendo feito a peregrinação 
a Bayreuth em 1888-1889, na década seguinte, afastou-se do wagnerismo e 
enveredou por novo caminho, apontado como uma das importantes vertentes 
do modernismo musical. 

Por sua vez, o Reino da Itália, unificado sob o monarca piemontês Vittorio 
Emmanuele, também completou sua unidade nacional tardiamente como a Ale-
manha, tendo a música como apoio. Assim é que Giuseppe Verdi (1813-1901), 
expoente máximo da ópera italiana na segunda metade do século, e que chegou 
a deputado do primeiro parlamento italiano por influência do impulsionador 
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da unificação, o conde Cavour, teve até seu nome ressimbolizado e pintado 
nas paredes, por conter as iniciais da expressão que traduzia a aspiração de 
unidade nacional: Vittorio Emmanuele Re D’Itália.111

No Brasil, as duas matrizes progressistas, a francesa e a alemã, ora se 
harmonizavam, ora entravam em choque. Por vezes, a tendência ao “ecletismo”, 
a um verdadeiro “sincretismo intelectual”, colocava os dois pontos de referência 
em pé de igualdade nas preferências individuais.112 Em outros momentos, era a 
rivalidade que predominava. A cultura francesa, aqui aportada por intermédio 
de Portugal, sempre tivera papel de destaque no Brasil. Já o germanismo en- 
contrara grandes adeptos no campo intelectual, nas décadas de 1870 e 1880, 
no esteio do prestígio obtido pelo Império Alemão, após a derrota francesa. É 
o que se pode ver nas opções teóricas de Tobias Barreto e Sílvio Romero, ex- 
poentes da Escola do Recife, os quais faziam a crítica do francesismo predomi- 
nante na Corte. Daí, referir-se Carlos de Laet à “escola teuto-sergipana”, ao 
que Sílvio Romero alcunhou, “em represália, a gente adversa – a escola galo-
fluminense”.113

Na música, essa tendência também fazia seus representantes, como Mi-
guéz e Nepomuceno, que, não obstante, tinham as duas escolas em boa conta. 
A atração exercida sobre os intelectuais pela cultura alemã só seria arrefecida 
já entrado o século XX, com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a qual 
provocaria um alinhamento automático aos franceses, conforme se poderá 
ver mais adiante, no último capítulo. Quanto à Itália, os compositores a viam 
em franca decadência musical, por se manter apegada à sua própria tradição, 
reagindo à música de Wagner. 

A partir de 1890, com o sucesso da Cavaleria rusticana, de Pietro Mas-
cagni (1863-1945), que esteve no Brasil algumas vezes, os italianos abraça- 
vam uma nova escola, o verismo.114 Esta encontraria, aqui, virulentos adversários 
nas figuras de Rodrigues Barbosa – crítico musical do Jornal do Commercio 
a partir da década de 1890 –, Luís de Castro e Coelho Neto, pela Gazeta de 
Notícias, e ainda, Miguéz e Nepomuceno. A má vontade de Rodrigues Barbo-
sa em relação a Mascagni transparece, por exemplo, no comentário que fez a 
uma entrevista do compositor em que este dizia: “não tenho certeza [...] se a 
obra-prima musical definitiva foi por mim escrita: os séculos o decidirão”. A 



76  música, sociedade e política

modéstia, verdadeira ou falsa, do compositor italiano foi assim recebida por 
Rodrigues Barbosa: “Com certeza Mascagni engana-se pensando que os séculos 
futuros se preocuparão dele. Farsista!”.115 A defender a escola italiana e o ve- 
rismo, destacava-se, é claro, Guanabarino. Em artigo escrito décadas depois, 
em 1933, este resumia sua crítica a respeito de Wagner e ao “enfadonho e in- 
terminável recitativo”, modo como se refere à “melodia infinita” proposta pelo 
compositor alemão. Para Guanabarino, Wagner “lembrou-se de condenar a 
melodia justamente por não poder criá-la”.116

Entre 1895 e 1896, Miguéz partiu em viagem comissionada à Europa, 
a fim de estudar a organização dos conservatórios de música da Itália, Áustria, 
Alemanha, Bélgica e França, e fazer as adaptações que julgasse necessárias no 
Instituto Nacional de Música. Na conclusão de seu relatório apresentado ao 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o diretor destacava a superioridade 
dos conservatórios alemães e belgas, “onde a ordem e a disciplina são irrepreen- 
síveis”.117 Comparou os italianos a universidades, por sua organização complexa, 
para afirmar que, apesar disso, não deram o resultado esperado. Essa fraqueza 
era atribuída ao “conservadorismo”:

Verdade é que nas escolas oficiais italianas predomina um conser- 
vadorismo impertinente; os mesmos antigos e obsoletos métodos são 
ainda estritamente observados; ao aluno veda-se toda a liberdade para 
desembaraçar-se de uma infinidade de peias sem utilidade, e, contra-
riamente, ao que se faz em outros países, notoriamente na Alemanha, 
persiste-se em condenar a priori todo e qualquer método evolutivo.118

Ainda no relatório, Miguéz ressaltou, também, a decadência italiana, a 
qual atribuía à adoração pela escola fundada a partir de Gioacchino Rossini 
(1792-1868), “cujos processos falsos e absurdos foram desde logo aceitos como 
clássicos e servilmente imitados durante mais de cinqüenta anos”. Escreveu ele: 

A débâcle musical foi enorme, e a Itália, afinal, cônscia da sua 
decadência e de quanto lhe fora perniciosa aquela fatal influência; 
humilhada com os progressos da escola francesa e a supremacia da 
alemã; querendo sair da letargia em que caiu, pretendeu criar uma es- 
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cola nova, adotando as fórmulas de Meyerbeer, Gounod e Wagner, 
sem reconhecer que os princípios estéticos destes três compositores 
eram heterogêneos! Supôs ter criado uma escola e produziu uma 
monstruosidade!119

É esse debate estético que dá sentido às escolhas de Miguéz para o Insti-
tuto Nacional de Música. Pode-se alegar, entretanto, que muitos professores por 
ele nomeados num segundo momento eram italianos, como a pianista Gemma 
Luzianni Nervi, a harpista Luigia Guido, os violinistas Enrico La Rosa, Ernesto 
Ronchini e Ricardo Tatti (1860-1916) e o contrabaixista Ricardo Roveda, no- 
meado para a vaga de José Martini, que se aposentou em 1891. A razão para 
as nomeações é que a restrição não era à nacionalidade italiana, mas à opção 
estética. Tatti, por exemplo, fora spalla da orquestra regida pelo italiano Marino 
Mancinelli (1842-1894), célebre divulgador de Wagner na Itália, em Portugal 
e no Brasil, que se suicidaria no Rio de Janeiro, ante as insuperáveis dívidas 
que contraiu.120

Some-se a tudo a influência da ideologia positivista, que conformou o 
perfil de Miguéz como “ditador republicano”. Miguéz era um reformador, uma 
espécie de interventor, porém um idealista sincero, que tentava a todo transe 
introduzir um projeto estético e pedagógico numa casa de ensino, que ostentava 
embrionária fraqueza. Como republicano convicto, Miguéz via com bons olhos a 
possibilidade de realizações artísticas pelo novo regime. E prontificou-se a ser o 
guião das mesmas, emprestando à instituição que ajudou a refundar o prestígio 
de seu nome, feito ao longo da década de 1880, em que ocupara espaços no 
ambiente musical da Corte. Sua administração foi profícua e realizadora. Refun- 
dou todo o ensino. Ampliou e reformou o antigo edifício, na rua Luís de Camões, 
onde fez construir um salão de concertos, cujo teto foi decorado por Henrique 
Bernardelli, e o dotou de um possante órgão, doação sua ao Instituto. Dizia ter 
criado a biblioteca, pois que a do Conservatório não tinha “um escrito de valor”, 
e o arquivo, qualificando o existente como “uma vasta coleção de velhas óperas 
incompletas, cheias de traça e imprestáveis”.121 Criou ainda um museu ins- 
trumental, defendendo a necessidade de uma coleção de instrumentos indí- 
genas.122 Para o arquivo e a biblioteca, requisitou a transferência do arquivo 
musical da antiga Capela Imperial, justificando o ato pela separação entre Igreja 
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e Estado ocorrida com o advento da República, e das coleções de partituras 
pertencentes ao imperador então em poder da Biblioteca Nacional, cujo dire-
tor negou o pedido; e do arquivo musical da Superintendência da Fazenda de 
Santa Cruz, que verificou não ser mais “o importante arquivo que [...] constava 
lá existir, estando reduzido a velhas músicas na maior parte imprestáveis”.123 

Na conduta com os professores e alunos, esforçou-se por manter um 
ideal de disciplina. Num gesto exemplar de sua postura moralizadora – no que 
não diferia muito do imperador deposto e de sua filha –, não hesitaria em enca- 
minhar ao governo um ofício, em que comunicava a suspensão do seu amigo 
Carlos de Mesquita, “tendo-se dado [...] um fato que desabona a sua moralidade 
e os seus bons costumes”, e solicitando sua exoneração, no que foi prontamente 
atendido.124 Em outro, acusou duas faltas indevidas de Cernicchiaro, que se 
ausentara das aulas para ensaiar um concerto no Teatro Lírico, e que acabou 
exonerado, optando por outro cargo, no Instituto Benjamin Constant, que acu- 
mulava desde 1890.125 Para os lugares de Cernicchiaro e de Mesquita, designou 
Ricardo Tatti e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva Filho. 
Depois do incidente com Cernicchiaro, Miguéz passou a exigir e fiscalizar a 
freqüência de seus subordinados, comunicando ao ministro as faltas e descon- 
tando os vencimentos, contabilizando os descontos como saldos no orçamento.126 
Dessa forma, impunha a disciplina e ainda fazia economia para a República, 
sempre às voltas com dificuldades financeiras.

O que movia Miguéz em todos os seus atos era um forte entusiasmo re-
publicano, apoiado num ideal que acreditava estar ajudando a tornar realidade. 
Além de sua atuação à frente da instituição oficial de ensino musical da Repú-
blica, coube a Miguéz, adepto da música do futuro, do melodrama wagneriano 
e, sobretudo, do poema sinfônico preconizado por Liszt, encarregar-se de saudar 
a vitória da idéia republicana, sonorizada através dessa linguagem progressis- 
ta.127 Em 1890, Miguéz compôs um poema sinfônico intitulado Ave, libertas!, 
“hommage au maréchal Manuel Deodoro da Fonseca, proclamateur de la Répu-
blique brésilienne”, e “commémoratif du 1er anniversaire de la Proclamation 
de la République des Etats Unis du Brésil”, conforme se lê no frontispício da 
primeira edição.128 Suas inclinações positivistas, por sua vez, transparecem na 
Ode fúnebre a Benjamin Constant, composta para homenagear o falecimento, 
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ocorrido a 22 de janeiro de 1891, do líder republicano, um dos principais arti- 
culadores do golpe de 15 de novembro, ministro da Guerra, depois criador do 
Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, ao qual se ligou o Institu-
to Nacional de Música, a partir de abril de 1890. A criação do ministério e a no- 
meação de Benjamin Constant tinham sido saudadas por Miguéz nos seguintes 
termos, reveladores, mais uma vez, de suas inclinações políticas e ideológicas: 

Felicitando o meu país e a arte brasileira por este novo período de 
progresso em que vai entrar, eu me orgulho de servir sob as ordens do 
pujante talento, que tem guiado e educado na escola do civismo e do 
dever a moderna geração brasileira e, em nome de todo o pessoal des- 
te Instituto que dirijo, eu vos apresento, por esta forma, o mais sincero 
protesto de muito respeito e acatamento.129

Não obstante essas realizações de Miguéz, a composição que melhor 
exemplifica sua aproximação ao novo regime é o Hino da Proclamação da 
República dos Estados Unidos do Brasil. Foi também a questão que mais 
agitou os ânimos da República Musical nos primeiros meses do novo regime, 
ao lado da criação do Instituto Nacional de Música. Implantada a República, 
era mister substituir os símbolos nacionais, vinculados à Monarquia. Assim, 
a 19 de novembro de 1889, uma nova Bandeira Nacional era oficializada, não 
sem alguns conflitos, preservando-se as cores e a forma da bandeira imperial, 
mas retirando-se-lhe os símbolos monárquicos – a cruz, a esfera armilar e a 
coroa, bem como os ramos de tabaco e café – e acrescentando-se-lhe a divisa 
“Ordem e progresso”, aspiração dos positivistas ortodoxos, representados por 
Décio Vilares (1851-1931), pintor que a desenhou.130 

O Hino Nacional, de autoria do fundador do Conservatório de Música, 
Francisco Manuel da Silva, foi composto provavelmente em torno de 1831. A ele 
foi justaposta uma letra, “Ao grande e heróico dia 7 de abril de 1831”, alusiva à 
abdicação de Pedro I. Outra letra foi escrita em 1841, para comemorar a coroação 
de Pedro II, conforme o hábito corrente na época de se comporem letras novas 
para velhas peças de música, com referências a fatos mais atuais. Independente 
das letras que foram escritas para a composição de Francisco Manuel da Silva, 
o problema é que seu hino foi vinculado à imagem da monarquia de Pedro 
II. Diante disso, os republicanos aventaram a necessidade de substituir-se o 
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hino da Monarquia por um hino da República. Adotou-se, para tanto, a for- 
ma democrática, mais condizente com o espírito republicano que triunfava: a 
escolha do novo hino dar-se-ia através de concurso público. Aproveitava-se, 
assim, a idéia do concurso que o líder republicano radical Silva Jardim abrira 
“na coluna oficial do Partido Republicano em outubro de 1888”, do qual re-
sultou a escolha de um hino composto por Ernesto de Sousa, farmacêutico e 
músico amador, sobre a letra de Medeiros e Albuquerque (1867-1934), poeta 
republicano e positivista.131 É este último quem diz, em suas memórias, que 
trabalhou para que se aceitasse como oficial a composição do farmacêutico: 
“Mas, à surdina, [Rodrigues] Barbosa contrariou-me os planos. Dizia ele que 
a música, trabalho de amador, pouco valia. E obteve o concurso.”132 

Rodrigues Barbosa, que fora, ao lado de Miguéz, o idealizador do Instituto 
Nacional de Música, aproveitando-se de sua posição no Ministério, lançou o 
concurso em 22 de novembro de 1889. Inscreveram-se 29 compositores, incluí- 
dos muitos estrangeiros. Dentre os concorrentes são conhecidos hoje, por te-
rem sido conservadas suas composições, o próprio Miguéz, Francisco Braga, 
Nepomuceno, Kinsman Benjamin e o francês radicado em São Paulo, Gabriel 
Giraudon (1830-1906), cujos hinos podem ser encontrados na Divisão de 
Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional.

Pelas páginas d’O País, Oscar Guanabarino atacou a idéia, iniciando, 
no dia 4 de janeiro de 1890, uma campanha pela manutenção do velho hino de 
Francisco Manuel. O temor de Guanabarino era de que um “fabricante de mú- 
sica de danças”, no seu dizer, pudesse vir a ser o autor do novo Hino Nacional. O 
crítico demarcava assim um território, distinguindo uma estirpe de compositores 
de “música artística” daqueles outros associados à produção de mercado, que 
ganhavam a vida compondo canções e danças executadas nos teatros e editadas 
e consumidas em profusão nos grandes centros. A estratégia do crítico consistiu 
em desvincular o velho hino do velho regime, vinculando-o à idéia de “pátria”, 
que caracterizava como eterna. Apelava para a memória dos chefes militares, 
em particular do general Deodoro da Fonseca, presidente do Governo Provisório 
da República, que havia combatido na guerra contra o Paraguai (1864-1870), 
ao som do hino de Francisco Manuel, indagando a ele, no artigo, o que lhe acu- 
dia à mente ao ouvir o hino no campo de batalha, se a pátria ou o imperador.133
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A campanha estava deflagrada, quando, no dia 15 de janeiro de 1890, foi 
realizada uma manifestação militar e popular de adesão e solidariedade ao Go- 
verno Provisório, em comemoração aos dois meses do novo regime, durante a 
qual Deodoro foi aclamado “Generalíssimo”. Inocêncio Serzedelo Correia, à 
época major, dirigindo-se a Benjamin Constant, “em nome do povo, do exército 
e da armada”, pediu que o hino fosse mantido, tendo sido prontamente aten-
dido pelo Governo Provisório, reunido solenemente no Palácio Itamaraty.134 
No dia 17, a imprensa anunciava que o concurso prosseguiria e que, “a par do 
Hino Nacional histórico de Francisco Manuel da Silva”, haveria “o Hino da 
República”.135 Vitoriosa sua idéia, Guanabarino exultava em artigo n’O País 
de 17 de janeiro. Três dias depois, seria realizado, no Teatro Lírico, ex-Pedro 
II, o concurso que consagraria os dois hinos.

Em seu artigo do dia 4, Guanabarino chegara a sugerir que, se não houves- 
se “trabalho digno de uma nação adiantada”, nem por isso a comissão nomea- 
da para julgar os concorrentes seria obrigada a escolher a “composição menos 
ruim, podendo deixar de classificar todos os trabalhos apresentados”. Porém, 
o temor de Guanabarino, de que um “fabricante de música de danças” viesse 
a ser o autor do novo Hino Nacional, era infundado. Os líderes da República 
Musical já se haviam encarregado disso. No mesmo dia em que Guanabarino 
iniciava a campanha pela imprensa, já estavam encerradas as inscrições e os 
jornais anunciavam que o júri iniciaria os trabalhos, reunindo-se para uma se-
leção prévia. Dos 29 compositores concorrentes, só restaram quatro, nenhum 
dos quais se enquadrava na categoria de “fabricante de música de danças”. 
Foram eles: Francisco Braga, Jerônimo de Queirós, Leopoldo Miguéz e Al-
berto Nepomuceno.

Na imprensa, já se antevia o desfecho do concurso: 

O maestro Miguéz nomeou, para professores do Conservatório: 
Carlos de Mesquita, Bevilacqua, Nascimento, Porto Alegre e Miguel 
Cardoso.

Ora, são exatamente estes cinco artistas os que hão de julgar o hino 
que o maestro Miguéz escreveu. O que será o julgamento, ninguém 
o poderá pôr em dúvida.

Vamos lá, ao menos: sauvons les apparences.
Um que concorreu.136 
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E, de fato, assim foi. No dia 20, contando com a presença de numeroso pú-
blico, do presidente da República e de seus ministros, a composição de Miguéz 
era sagrada como Hino da República. Braga conquistava o segundo lugar, fi- 
cando Nepomuceno com o terceiro. O hino vitorioso traduzia o espírito repu- 
blicano que se inspirava no modelo francês de República, nascido da revolução 
de 1789 e consagrado, embora não tão revolucionariamente, no século XIX. 
A entrada do canto pode ser percebida como uma alusão à Marselhesa, o hino 
símbolo, protótipo dos hinos nacionais surgidos a partir da Revolução Fran-
cesa, e a própria partitura traz, em epígrafe, a primeira linha do hino francês.

Apesar da opinião daquele “um que concorreu”, não foi só o júri que se 
rendeu ao hino de Miguéz. A imprensa registrou o entusiasmo com que foi re- 
cebido pelo público. Medeiros e Albuquerque, o autor da letra, entretanto, dimi- 
nui o valor dessas manifestações, dizendo, em suas memórias, que Rodrigues 
Barbosa enchera o teatro com uma claque favorável a Miguéz. Conta, ainda, 
que os alunos do Instituto Profissional, cuja banda se encarregou da execução 
das músicas, torciam por Braga, ex-aluno e mestre da mesma banda, e, sabendo 
do que aprontara Barbosa, teriam resolvido “tocar abominavelmente a com- 
posição [de Miguéz] e a massacraram conscientemente”.137 Por sua vez, é 
Guanabarino quem conta que Francisco Braga teve seu hino bastante aplaudido 
e bisado, “mas percebeu-se que grande grupo o aclamava com resolução ante- 
cipada, levando-se mais pelas simpatias do que pelo resultado dos efeitos mu- 
sicais”. Sem se referir a qualquer claque, o próprio Guanabarino, cuja hostilidade 
contra o Instituto e seu diretor ainda não fora deflagrada, disse que o hino de 
Miguéz tinha sido “aclamado pela maioria do público”, que “o júri escolheu 
perfeitamente” e que o seu voto teria sido esse, concluindo seu artigo com “pa-
rabéns ao ilustre autor da Parisina, a maior glória musical da nossa pátria”.138 
O mais incrível, porém, seria a mobilidade de seu discurso, torcido por força 
das rivalidades políticas, que viriam nos anos seguintes. Passados cinco anos, 
diria: “Francisco Braga [...] apresentou, em concurso, o mais entusiástico Hino 
da República, e talhado de modo que se tornaria popular, o que não aconteceu 
com o escolhido, que já dorme nos arquivos da arqueologia.”139 

Em 1890, Guanabarino expressara a seguinte opinião: “o que apresentou 
melhor plano foi Alberto Nepomuceno”, que soubera do concurso por intermé-
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dio do próprio Rodrigues Barbosa, o qual se encarregou de telegrafar a Roma, 
dando as devidas instruções. Porém, seu hino, “cantado por 30 vozes fracas, 
concorrendo com 60 instrumentos de banda militar”, teve “o seu fim destruído, 
a idéia sacrificada e o efeito nulo”. O crítico protestava “contra a desigualda- 
de no concurso, visto não se ter apresentado ao povo e ao júri a composição de 
Alberto Nepomuceno, tal como foi ideada”. Seu hino, terceiro colocado, só foi 
vitorioso sobre o do pianista Jerônimo Queirós, que parece não ter agradado 
a ninguém.

Uma palavra sobre a versão, tornada célebre, de que Carlos Gomes te- 
ria sido convidado a compor o Hino da República, tendo-se recusado por 
fidelidade ao monarca deposto. É muito duvidoso que o Governo Provisório, 
por intermédio de Rodrigues Barbosa, lançasse o concurso para o novo hino e, 
simultaneamente, convidasse Carlos Gomes a compô-lo. Se fosse caso de con- 
vite, certamente este não recairia sobre o músico campineiro, dadas as antipatias 
dos republicanos ao que este representava tanto estética quanto politicamente. 
É provável, entretanto, que Rodrigues Barbosa tenha agido com ele como agiu 
com Nepomuceno, telegrafando para o convidar a participar do concurso, ao 
que deve ter se seguido sua recusa. 

de p e n s i o n i s T a a  f u n C i o n á R i o: 
s e T e  a n o s n a eu R o p a

O que fora negado a Nepomuceno pela princesa, a República concederia 
de bom grado. A terceira colocação no concurso para escolha do hino republi-
cano valeu ao compositor uma pensão de 200 mil réis mensais por quatro anos, 
para prosseguir seus estudos na Europa, aliviando o “bolsinho” dos Bernardelli, 
que o vinham mantendo em Roma. Já no dia seguinte ao do concurso, anunciavam-
se os prêmios oferecidos a Braga e a Nepomuceno.140 O primeiro seguiria para 
Paris. O segundo podia agora deixar a Itália e partir para Berlim, onde apro- 
fundaria seu contato com a música alemã.

Distante da pátria, o compositor cearense não viveu as emoções dos 
primeiros tempos e dos primeiros embates da fundação da República Musical, 
mas rapidamente estabeleceu seu vínculo com ela, tomando parte do concurso 
para escolha do hino republicano. Além disso, escrevendo de Capri, Itália, em 
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maio de 1890, sugeria a Frederico Nascimento o estudo do Tratado de harmonia 
de seu mestre, Cesare De Sanctis, para avaliar a possibilidade de ser adotado 
no Instituto Nacional de Música, em substituição ao tratado de Émile Durand, 
por sua maior clareza expositiva. Caso fosse aceito pelo amigo, pensava propor 
ao autor e à casa editora Ricordi uma edição brasileira com vantagem nos pre- 
ços, e, como republicano abnegado, acrescentava: “Eu darei a tradução sem 
nenhum interesse a não ser o da utilidade que podem tirar os alunos do Insti-
tuto. Mais nada”.141 

Sempre às voltas com o estudo e o trabalho, que, por toda a vida, afetariam 
sua saúde, Nepomuceno queixava-se de tonteiras e de “um cansaço exorbitante 
produzido por insônias”. Tal a razão de sua estada na ilha de Capri, onde fazia 
caminhadas relaxantes para curar a estafa: “Eu estava muito precisado desta coi- 
sa. Figura-te meu Fritz que eu não dormia duas horas na noite há mais de um 
mês e meio!” Mas não perdia tempo, já fazendo planos de voltar a Roma, para 
concluir um pequeno curso de cantochão, e seguir para Berlim, caso não hou-
vesse dificuldade ainda em entender o alemão, no qual se dizia muito adiantado.

Na capital do Império Alemão, buscou a orientação de Heinrich von 
Herzogenberg (1843-1900), compositor austríaco, que colhera inspiração em 
Wagner, Robert Schumann (1810-1856), e Johannes Brahms (1833-1897), de 
quem era amigo. Herzogenberg era professor de composição da Akademische 
Meister Schule, mas deixou a cadeira pouco depois, exonerando-se por doen- 
ça. Prosseguindo os estudos no Stern’sches Konservatorium der Musik, Ne-
pomuceno freqüentou as aulas de piano de Heinrich Ehrlich (1822-1899) e de 
composição de Arno Kleffel (1840-1913), com pequenas interrupções, entre 
1892 e 1894. Com este mesmo professor, fez também estudos de órgão durante 
seis meses.142 Em Berlim, conviveu com dois brasileiros que lá estudavam, 
Sílvio Deolindo Fróis, que conhecera no Rio de Janeiro, e o pianista gaúcho 
Félix de Otero (1868-1946). Conheceu também José Viana da Mota (1868-
1948), pianista e compositor português, que fora aluno de Liszt e do genro 
deste, Hans von Bülow (1830-1894), e era adepto da música alemã e france- 
sa, buscando desenvolver em Portugal um projeto semelhante ao de Miguéz e 
Nepomuceno no Brasil, incluindo o canto em português. Votando um verdadeiro 
horror à escola italiana, Viana da Mota, escreveria sobre o Instituto Nacional 
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de Música, em 1896, na revista Amphion, de Lisboa, fazendo a apologia de 
Miguéz, Nepomuceno, Rodrigues Barbosa e Louis Gilland, o professor de 
canto do Instituto, de quem esperava desse cabo da “detestável escola italiana 
com o seu eterno trilo de ovelhas”.143 Assim, entre os mestres e amigos solidi-
ficavam-se as convicções estéticas de Nepomuceno.

Aproveitando as férias do conservatório, o cearense viajou para Viena, 
onde assistiu aos concertos de Brahms e de von Bülow e aperfeiçoou-se na 
interpretação pianística com Theodor Lechetitzki (1830-1915), em cuja classe 
conheceu a pianista norueguesa Walborg Bang, com quem se casaria, em julho 
de 1893, em Cristiânia – atual Oslo –, na Noruega. Por intermédio da esposa, 
conheceu o compositor nacionalista norueguês Edvard Grieg (1843-1907),  
que fizera importantes arranjos para piano de canções folclóricas de sua terra, 
então em vias de alcançar a independência da Suécia. Num sarau na casa de 
Grieg, estreou sua Suite antique para piano, obra inspirada na congênere Suíte 
Holberg, do compositor norueguês, e dedicada a Henrique Bernardelli. Ainda 
na Noruega, estudou durante três meses com o organista Christian Cappelen 
(1845-1916).144 

De volta à Alemanha, em 1894, Nepomuceno regeria a Orquestra Fi-
larmônica de Berlim interpretando a Suite Antique e o Scherzo für Grosses 
Orchester, ao se apresentar nos exames finais do conservatório. No diploma 
de conclusão dos cursos, lêem-se os mais lisonjeiros elogios aos méritos do 
músico como pianista, organista e compositor:

A execução pianística do sr. Alberto Nepomuceno revela formação 
musical, interpretação correta e sentimento caloroso. [...] Na execução 
organística [...] demonstrou ele notável habilidade e capacidade, a 
ponto de estar em condição de dominar perfeitamente dificílimas peças 
para órgão [...]. Como compositor, possui o sr. Nepomuceno uma viva 
fantasia, facilidade de compreensão, e ao mesmo tempo que se empe- 
nhou pelo novo e original, conservou uma pura e estética inclinação 
pela harmonia e beleza da forma.145

Aos 17 de abril, Nepomuceno seria nomeado professor de órgão do 
Instituto Nacional de Música, embora ainda estivesse na Europa e só viesse a 
tomar posse do cargo no ano seguinte. O aproveitamento de Nepomuceno co- 
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mo professor do Instituto viria a ser mais um capítulo na política musical con- 
duzida por Leopoldo Miguéz. Vitorioso no concurso para escolha do hino, o 
abnegado republicano abrira mão do prêmio que lhe era devido, destinando 20 
contos de réis à compra de um grande órgão na Alemanha, na casa Wilhelm & 
Sauer, que seria doado ao Instituto. Aceito o oferecimento pelo governo, Miguéz 
designou o pianista e organista Émile Lamberg, professor contratado de órgão, 
para seguir em comissão a Berlim, a fim de acompanhar a construção do ins- 
trumento.146 

O caso transformou-se numa verdadeira novela. Um ofício de setembro 
de 1892 ao ministro trazia o atestado de freqüência dos professores referente 
ao mês de agosto. Ao lado do nome de Lamberg, lia-se: “Foram-lhe suspensos 
os vencimentos e foi exonerado a bem do serviço público”. Não tendo prestado 
contas, nem da incumbência de acompanhar a construção do órgão, nem da de 
adquirir partituras e livros para o arquivo e a biblioteca do Instituto, o professor 
era responsabilizado por desfalque nos cofres públicos. E, ainda por cima, deixa-
ra de enviar, de Berlim, as plantas para a montagem do órgão. Por tudo isso, qua- 
se teve um piano, uma secretária, vários quadros e outros objetos, trazidos em 
grandes caixas juntamente com o órgão desmontado, confiscados por Miguéz a 
título de indenização.147 Dez anos depois, o caso ainda repercutiria na imprensa.

Nos expedientes realizados para a montagem do órgão, mais uma vez, 
revelava-se o zelo de Miguéz para com o Instituto e a República. Aproximando-
se o término das obras do salão de concertos, em agosto de 1892, o diretor soli- 
citou pressa ao Ministério do Interior na contratação de um operário da casa 
Wilhelm & Sauer, “para que não vá expor-se o artista alemão a uma estadia 
arriscada entre nós nos meses de janeiro a março”. O temor de Miguéz era a 
febre amarela, que grassava na Capital Federal, ceifando vítimas a cada verão. 
Observava o diretor que “a morte de um operário de certa categoria [...] impor- 
taria em uma séria propaganda de descrédito contra a nossa terra”, acres- 
centando em outro ofício que “logo que à Alemanha chegue qualquer notícia 
sobre a febre amarela escusado será contar com um operário alemão que se 
sujeite a vir ao nosso país ou, mesmo que se o encontre, será por tal exorbitância 
que duplique a despesa”. Dito e feito. Devido à morosidade administrativa, 
o governo só concretizaria a contratação em fevereiro de 1893, após ceder às 
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exigências do operário, que fizera constar do contrato um seguro de vida e ser- 
viços médicos e medicamentos gratuitos, em caso de moléstia.148 Não obstante 
o esforço de Miguéz em economizar para a República, em dezembro, enviava 
as contas da montagem do órgão, que totalizavam mais de dez contos de réis, 
cabendo cerca de 500 mil réis a despesas com médicos, remédios, água mineral 
francesa e vinho alemão, a título de tratamento do operário. Embora não de fe- 
bre amarela, não é que o alemão ficara mesmo doente?!149 

Três anos depois, em 1896, Miguéz encontraria forma melhor de fazer 
economia, ao contar com os serviços de um brasileiro para montar um órgão 
de estudo comprado à mesma casa alemã, o qual ainda se encontra em uso na 
Escola de Música da UFRJ. O responsável pelo trabalho, que custaria aos co- 
fres públicos uma gratificação de apenas 800 mil réis, seria o novo professor de 
órgão do Instituto, Alberto Nepomuceno.150 Embora nunca poupasse esforços 
para render economias ao Estado, os poderes públicos nem sempre honravam 
o diretor com a devida contrapartida. Em setembro de 1896, Miguéz solicitava 
ao ministro que interviesse no Legislativo, no sentido de serem mantidas as 
verbas originalmente previstas para o Instituto e que haviam sido cortadas pela 
metade pela comissão de orçamento da Câmara dos Deputados.151 

Finda a novela do órgão, voltemos à nomeação de Nepomuceno. Em 
1893, tendo perdido de vista o professor de órgão, Émile Lamberg, e estando o 
Instituto ainda sem professores de composição e de história e estética da música, 
Rodrigues Barbosa e Miguéz trataram de colocar Nepomuceno num dos três 
cargos. Escrevendo ao cearense, Barbosa expunha a situação, informando ser 
conveniente obter do governo sua nomeação antes de findar o prazo da pen- 
são que recebera. Com isso, seria resolvido o problema do Instituto e o de 
Nepomuceno, que poderia regressar à pátria, certo de ter garantida a sobrevi- 
vência. Oferecidas as três cadeiras, Nepomuceno demonstrou preferência pela 
de órgão ou pela de composição, “visto como em qualquer destas duas podia 
exercer sua autoridade de um modo mais prático, mais proveitoso e, sobretudo, 
mais útil para o estabelecimento e mais vantajoso para o ensino”.152 

Ante a resposta de Nepomuceno, Miguéz o designou para a cadeira de 
órgão, para a qual foi nomeado, como vimos, em 17 de abril de 1894. Dois 
dias depois, falecia Gemma Luzianni Nervi, professora de piano do Instituto, 
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vítima de... febre amarela. Miguéz propôs ao ministro a nomeação de Nepo-
muceno como professor interino da cadeira, por já ocupar a outra, mas desistiu, 
ao tomar conhecimento de que ele não voltaria na época esperada.153 Antes de 
retornar ao Brasil, para assumir o cargo, o autor da Dança de negros obteve 
do governo brasileiro a prorrogação de sua pensão por mais quatorze meses, 
dirigindo-se a Paris, a fim de se aperfeiçoar no órgão com Alexandre Guilmant 
(1837-1911), da Schola Cantorum.154

A nomeação para o lugar vago de piano recairia sobre Elvira Belo Lobo, 
ex-aluna de Alfredo Bevilacqua no Instituto Nacional de Música. Assim, o 
Instituto principiava a se consolidar em torno da formação de uma escola, 
preenchendo seus quadros com professores recém-saídos de suas próprias sa- 
las de aula. No ano seguinte, seria a vez de Carlos Alves de Carvalho (1870-
1938), barítono formado por Louis Gilland, nomeado adjunto de canto, para 
substituir Artur Cassani, falecido em março. Antes das nomeações, porém, tanto 
Elvira Lobo quanto Carlos de Carvalho seriam agraciados com a concessão de 
prêmios referendados pelo Conselho da instituição.155 

Quanto à cadeira de composição, o próprio Miguéz a assumiria, em no- 
vembro de 1894. No ano seguinte, viria a ser ocupada por Nepomuceno, interi- 
namente, em face da viagem comissionada do diretor à Europa. Essa interinida-
de, porém, duraria longos anos, até 1902, ano em que Miguéz faleceu e Nepomu-
ceno dela se exonerou, para que Francisco Braga ocupasse o cargo. A nomeação 
de Nepomuceno para a cadeira de composição foi objeto de mais uma articulação 
entre Miguéz e Rodrigues Barbosa, contando também com a participação do 
nomeado e de Alfredo Bevilacqua – o diretor substituto. Passando por Gênova, 
Miguéz tentara a todo transe localizar e trazer de volta para o Instituto seu pro- 
fessor de violino, o italiano Enrico La Rosa, que abandonara o cargo, partindo 
licenciado para a Itália, nunca mais retornando. “Por conseguinte – escrevia 
Miguéz a Bevilacqua em 3 de março de 1896 – tratemos de salvar a cadeira das 
mãos de qualquer candidato inoportuno e incompetente”. Sua estratégia fora 
delineada em carta anterior a Rodrigues Barbosa, datada de 27 de fevereiro, em 
que apresentava três propostas, para solucionar o caso.156 As três envolviam a 
demissão de La Rosa por abandono. Na primeira opção, Miguéz seria nomeado 
para a cadeira de violino, acumulando Nepomuceno as de órgão e composição. 
No segundo caso, Miguéz oferecia-se para lecionar violino, sem vencimentos, 
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sendo nomeado Nepomuceno para a cadeira de história e estética. A última 
proposta consistia em que uma cadeira de violino fosse extinta, porém, na carta 
a Bevilacqua, o diretor ponderava “que o curso de violino é de importância 
tal para a criação e organização de nossas orquestras que seria lamentável re- 
duzi-lo a uma só cadeira”. A solução acabou sendo a primeira, isto é, Miguéz 
transferiu-se para a cadeira de violino, Nepomuceno assumiu interinamente a 
de composição, acumulando-a com a de órgão, e a de história e estética per- 
maneceu sem professor até que viesse a ser extinta pelo próprio Nepomuceno, 
em sua gestão na direção do Instituto.

É de se salientar a resolução de Miguéz em extinguir a segunda cadeira 
de violino ou em assumi-la sem vencimentos, para “salvá-la”, como disse, “das 
mãos de um candidato inoportuno e incompetente.” Os alvos de toda essa arti- 
culação eram Vincenzo Cernicchiaro, o ex-professor exonerado por Miguéz, 
e Nicolino Milano (1876-1962), que fora aluno de Cernicchiaro no Instituto 
Nacional de Música. Sobre eles escrevia Miguéz a Rodrigues Barbosa:

Contra a pretensão do Cernicchiaro deve-se reproduzir o meu ofício 
de 1892, em que dava o meu parecer sobre o seu método e por onde se 
prova que nem ortografia musical tem; há além disso as tristes provas, 
que ele deu da sua defeituosa escola nos poucos meses que lecionou 
no Instituto; também lembro, se for conveniente, dar cópia do ofício 
em que representei contra ele por procedimento incorreto pedindo a 
sua demissão. Quanto ao Nicolino é preciso lembrar que foi aluno do 
Instituto, que não concluiu o sexto ano do curso, que não tem conheci- 
mentos de harmonia muito menos de contraponto e fuga, cujas provas 
são exigidas para obter o diploma de professor. Além do que é notório 
o seu mau comportamento, e, se não me engano, o fato de haver sedu- 
zido e raptado uma das mais inteligentes alunas do Instituto, com quem 
se casou é verdade, mas que nem por isso deixou de produzir o escân- 
dalo.157

Em 1895, Nepomuceno preparava-se para voltar ao Brasil, trazendo na 
bagagem, além de algumas de suas mais importantes obras, uma sólida, ilustrada 
e vasta formação, obtida nos três mais importantes centros musicais da Europa 
– Roma, Berlim e Paris –, além da passagem por Viena e do importante con- 
tato com Grieg. Prestes a completar os 31 anos de idade, iniciava-se, para 
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Nepomuceno, nova fase de sua vida, o ingresso como professor na República 
Musical.

Garantida a sobrevivência com o emprego no Instituto, um horizonte 
mais fácil parecia descortinar-se ao jovem compositor. Mas tudo não passaria 
de ilusão.
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a lUta pelo espaço

(1895-1906)

De assunto a falta não temo
Livro-me hoje de um aperto

Recomendando o concerto
do Alberto Nepomuceno.

Gavroche

pR e s T a ç ã o d e C o n T a s :  a  e s T R é i a  n o in s T i T u T o 
na C i o n a l d e  mú s i C a

Com o pitoresco convite de Gavroche, pseudônimo de Artur Azevedo, 
publicado na edição d’O País de 4 de agosto de 1895, era anunciado o primeiro 
concerto de Alberto Nepomuceno, desde que retornara da Europa. 

O amigo, burocrata e crítico, José Rodrigues Barbosa já anunciara,  
de sua coluna Teatros e Música, no Jornal do Commercio, a chegada de Ne-
pomuceno ao Rio de Janeiro, a bordo do paquete Orellana, em 11 de junho de 
1895. Aos 27 do mesmo mês, o compositor entrava em exercício nas funções de 
professor de órgão do Instituto Nacional de Música. No dia seguinte, buscando 
chamar as atenções sobre si, visitaria as redações do Jornal do Commercio e 
d’O País. A presença no noticiário da imprensa fluminense era um meio seguro 
de marcar espaço no cenário artístico da Capital Federal.

Rodrigues Barbosa, em artigo de 29 de junho, encarregar-se-ia de relatar 
os estudos de Nepomuceno na Europa, descrevendo sua passagem pela Itália, 
Alemanha e França, e transcrevendo críticas colhidas na imprensa parisiense 
referentes à audição da música de cena composta para a Electra, de Sófocles, 
a convite de Charles Chabault, professor de grego na Sorbonne. Estas infor- 
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mações, prestadas pelo crítico do Jornal do Commercio, serviriam de fonte 
para todos os que escreveriam posteriormente sobre o compositor.1 No mes-
mo artigo, Rodrigues Barbosa anunciava ainda o concerto em que o artista se 
apresentaria como organista, pianista e compositor.

O concerto, “verdadeira solenidade para apresentação oficial do artista”, 
no dizer do crítico, seria sua prestação de contas, pelos anos que permanecera 
na Europa, às custas da República.2 Bombardeando os leitores com outras in- 
formações a respeito de Nepomuceno e fazendo reiterados convites para sua 
exibição artística, Rodrigues Barbosa destacava em seus artigos dois aspectos 
essenciais que conformam o caráter do compositor cearense: sua vinculação à 
escola alemã e seu patriotismo, simbolizado pela defesa do canto em língua por- 
tuguesa. O crítico valorizava o fato de ter ele estudado na Alemanha, “onde a 
música não é considerada uma arte recreativa e uma prenda de boa educação, 
mas uma arte necessária ao homem para elevação do seu espírito e formação 
do seu caráter [...], onde a música tem a importância e a seriedade das questões 
sociais”.3 Ao anunciar o programa do concerto, destacava as canções sobre 
versos em língua portuguesa, afirmando que Nepomuceno, “apesar de sua lon- 
ga residência na Europa, tem um amor imenso à sua pátria e às coisas de sua 
terra. É assim que ele acredita que a nossa língua é muito musical e tem todas 
as qualidades para adaptar-se ao canto”.4 Assim, o crítico criava enorme expec- 
tativa sobre a novidade que estava por ser apresentada ao público, adubando 
o terreno em que Nepomuceno plantaria depois.

No longo e variado concerto, realizado no salão do Instituto Nacional de 
Música, na tarde de domingo, 4 de agosto de 1895, Nepomuceno deu mostras de 
sua versatilidade, exibindo-se como organista, pianista e compositor de diver- 
sas facetas. Abriu-o com a Tocata e fuga em ré menor, a famosa peça de Bach, 
já executada por ele nos exames finais do curso de órgão, em Berlim. A seguir 
acompanhou ao piano quatro canções sobre três poemas em alemão, de Le-
nau, e um anônimo em sueco, cantadas por sua esposa, a norueguesa Walborg 
Bang Nepomuceno. No mesmo instrumento, tocou suas Quatro peças líricas, 
a última das quais, a Galhofeira, denota a influência do tango brasileiro no es- 
quema de acompanhamento rítmico. Muito aplaudido, tornou ao palco execu-
tando o Minueto da Suite antique, que a crítica acolheu como uma peça à la 
Mozart. O adjunto de canto do Instituto, Carlos Alves de Carvalho, que fora 
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aluno de Louis Gilland, cantou uma peça em francês e duas em português, Ora, 
diz-me a verdade e Amo-te muito, sobre versos de João de Deus, tendo sempre 
Nepomuceno como acompanhador, que voltou à cena para que fosse bisada a 
última das canções. Novamente no órgão, o compositor executou sua Comunhão 
e duas peças de seu mestre, Alexandre Guilmant. Partes da Electra, obra traba- 
lhada sobre modos gregos, foram cantadas por um coro de vozes femininas, for- 
mado por alunas do Instituto, acompanhadas por um conjunto orquestral, tendo 
como solista o professor de oboé, Agostinho Gouveia. Ao piano, Nepomuceno 
fez ouvir ainda sua Sonata. Em seguida, mais duas canções em português, refor- 
çando um programa de valorização da nossa língua, a ser cumprido pelo compo- 
sitor. Mater dolorosa e Tu és o sol, sobre versos de Gonçalves Crespo e Juvenal 
Galeno, contaram com a soprano Camila da Conceição (1873-1936), aluna de Louis 
Gilland no Instituto e futura professora da casa. Walborg Bang Nepomuceno 
se apresentou ainda como pianista, executando Grieg, Schumann e Chopin, e 
Nepomuceno encerrou o espetáculo com um trecho de Mendelssohn ao órgão.5 

A consagração foi imediata. No dia seguinte, toda a imprensa sorria em 
elogios ao jovem artista. A Notícia dizia que a sala “regurgitava de povo, que 
se sentia orgulhoso” pelos artistas que o Instituto apresentava, e saudava a ca- 
sa de ensino pelo impulso que a presença de Nepomuceno lhe ia dar.6 

A Gazeta de Notícias fazia restrições a Nepomuceno como organista, 
acusando a falta de prática, mas reconhecendo que já tocava muito bem, sendo 
impossível chegar à perfeição aos 31 anos de idade. Elogiava-o como compo-
sitor e pianista e exultava com as canções em português, dizendo:

Julgávamos, ou antes julgava muita gente que a nossa língua não 
se prestava às exigências musicais. Parecia que a dureza de certas pa- 
lavras, mormente as terminadas em ão, era um obstáculo para serem 
postas em música, por ferirem o ouvido. Nepomuceno conseguiu des- 
vanecer essa idéia.7 

O Jornal do Commercio, na pena de Rodrigues Barbosa, é claro, desman- 
chava-se em elogios, afirmando que “tudo o que de mais distinto há na Capital 
ali compareceu para aplaudir o artista que tanto se elevou pelo seu talento”, 
com destaque para a presença do vice-presidente da República, Manuel Vitorino 
Pereira, representando o presidente Prudente de Morais, cujo estado de saúde 
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não lhe permitiu comparecer. Também assistiram ao concerto o senador João 
Cordeiro e o deputado João Lopes, cearenses ambos, antigos propagandistas 
da República, que Nepomuceno conhecera em sua província natal, e, ainda, 
homens de letras, artistas, negociantes, capitalistas, banqueiros. Segundo 
Rodrigues Barbosa, o concerto foi “um triunfo esplêndido para o sr. Alberto 
Nepomuceno, que foi consagrado – artista superior – pelo público que o acla-
mava em um entusiasmo delirante”.8

Até mesmo o ácido Guanabarino, d’O País, sempre pronto a arrasar o 
Instituto, rendia suas homenagens ao cearense, chegando a qualificá-lo como 
“um compositor sinfônico que vem colocar-se ao lado do grande compositor 
Leopoldo Miguéz e com ele honrar a nossa República”. Sua crítica foi a mais 
ponderada, acusando os progressos de Nepomuceno como compositor e pianista, 
sem descurar dos defeitos. Fez sérios reparos ao organista, dizendo que sua 
dedicação ao instrumento era acidental, devida tão-somente à sua nomeação 
para o Instituto, o que, contudo, já vimos não ser correto. O principal defeito 
que indicava em muitas de suas peças era o fato de serem “mais bem feitas do 
que inspiradas”, “aceitas não como produção do sentimento, mas como o re- 
sultado de uma série de cálculos”.9 Esta sua observação, não obstante, ressalta 
o valor de Nepomuceno como compositor que fizera estudos conscienciosos, 
conhecendo as técnicas de sua arte, embora ainda preso a elas. A restrição era 
explicada como indecisão entre ser ele próprio e seguir as escolas em que se 
formara:

Voltou transformado – ele o brasileiro, o nortista, com a tradição 
das lendas abafada pelo saber dos mestres –, indeciso; indeciso porque 
o seu temperamento se revolta; indeciso porque na sua alma há uma 
nota predominante que não adormeceu nem se extinguiu e que há de 
reviver por força, desde que voltou para o ponto de partida e tem ago- 
ra para inspirá-lo a imponência da natureza dos trópicos.10

Curioso é perceber que Guanabarino não desqualifica a inflexão nacional 
de Nepomuceno. Ao contrário, segue a mesma tendência geral, associando a 
identidade nacional à natureza tropical e valorizando-a como caminho a ser se- 
guido. Cita a Galhofeira e as canções Amo-te muito e Tu és o sol como exem- 
plos de momentos em que não se fixa nas influências, “para ser o que era 
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[antes da viagem] e o que será”, quando se desprender das influências. Esta é 
a maior surpresa do artigo do crítico, apresentado tão insistentemente pela tra- 
dição historiográfica como inimigo da escola nacionalista e de qualquer tentativa 
de modernização da música e ainda como o algoz de Nepomuceno, rechaçando 
sua tentativa de fixar uma música nacional por meio da incorporação de elemen- 
tos da música popular e da língua pátria. As razões para a oposição que Guanaba-
rino faria a essas tendências seriam outras e não se encontravam na crítica que fez 
ao concerto de 4 de agosto. Se quisermos compreender a posição assumida pos-  
teriormente pelo crítico, teremos de considerar o emaranhado das relações 
que se estabeleceram no seio da República Musical, desde o seu nascedouro.

O espírito combativo de Nepomuceno, contudo, lhe conferia uma maneira 
muito peculiar de avaliar as críticas que lhe faziam. Em 15 de agosto, escrevia 
ao pintor Eliseu Visconti, amigo com quem convivera em Paris, onde o artista 
pintara belíssimo retrato seu ao teclado, hoje em poder do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. Na carta, desculpava-se por ainda não lhe ter escrito 
e demonstrava sua enorme satisfação pelos resultados obtidos. Salientava as 
melodias em português, que “fizeram um sucesso colossal”. E, com enorme 
franqueza, expressava sua opinião sobre a crítica: “A organização de meu con- 
certo custou-me mto., mas fiz coisa de arromba. Foi um sucesso em toda a li- 
nha. Os jornais disseram o diabo. Baboseira e tolice não faltaram.”11 

Mal festejava a primeira vitória e outras lutas já estavam por vir.

ne p o m u C e n o versus GuanabaRino: 
a  e s T R é i a  n a i m p R e n s a

Na carta a Visconti, Nepomuceno se queixava da falta de tempo causada 
pelo convite que recebera para organizar um conservatório de música em Per-
nambuco. O presidente do estado, Barbosa Lima, telegrafara ao deputado João 
Lopes para que convidasse Nepomuceno. Este prontamente aceitou o convi-te 
e se dispôs a elaborar o regulamento e os programas dos cursos, baseando-se 
nos do Instituto Nacional de Música.

Avisando ao governador que não pretendia permanecer durante um ano 
em Recife, conforme esperado, dirigindo a instituição, Nepomuceno indicara 
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para o cargo de diretor o velho mestre e amigo, Euclides Fonseca, nome de sua 
inteira confiança, “o mais capaz” que conhecia no estado, cujo “tino artístico e 
administrativo” era “uma garantia da ordem” que reinaria “durante a sua admi- 
nistração”. Oferecia, porém, sua presença na instalação da instituição e, anual- 
mente, “para inspecionar sem ônus para o estado, esse estabelecimento”, que 
estava organizando “com grande amor e interesse”.12

Meses depois, decepcionado, continuava a queixar-se a Visconti da falta 
de tempo, de “um tempo preciosíssimo” perdido e de “uma soma de trabalho 
enorme prejudicada sem lucro algum”.13 Temia que o projeto viesse a gorar, pois 
o governador recusara-se a aceitar o seu candidato à direção. Certamente por 
isso mesmo, para evitar a interferência política numa casa de ensino artístico, 
seu projeto determinava que a escolha do diretor, que deveria ser sempre um 
professor da casa, partisse da indicação dos membros do Conselho da insti-
tuição, não sendo de livre nomeação do governo, como acontecia no Instituto 
Nacional de Música. 

Seu desgosto, porém, tinha causas mais profundas. Na nova carta a 
Visconti, continuava desculpando-se por demorar a escrever:

Muito tens esperado por cartas minhas e em vão. Não penses que 
me esqueci de ti. Não. Tenho estado mto. ocupado. A organização do 
Instituto de Música de Pernambuco. Antes tive o meu concerto, mu- 
dança para Petrópolis. Moléstia do Sigurd que faleceu de uma menin- 
gite. É verdade, meu querido Visconti. Muitos desgostos já tive aqui. 
Agora mesmo sustento uma polêmica com o Guanabarino.14

A polêmica com Guanabarino seria mais uma das muitas que agitavam 
a imprensa e o mercado editorial naqueles tempos de fim de século. Tais polê- 
micas ocupavam os intelectuais brasileiros em discussões intermináveis, des- 
cendo por vezes a detalhes ínfimos de linguagem e, não raro, a agressões pes- 
soais, que faziam o gozo dos leitores ávidos por novidade.15 Tal se deu entre 
Guanabarino e Nepomuceno, os quais passaram vários dias acusando a igno- 
rância e a pretensão um do outro.

A origem da polêmica foi a crítica de Guanabarino a um concerto orga- 
nizado pelo violinista Ricardo Tatti, professor do Instituto Nacional de Música. 
O crítico não desmerece o valor do instrumentista, mas aproveita para atacar, 
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como de costume, os professores do estabelecimento de ensino, dizendo que 
o violinista “tem a glória de ser um dos poucos que conseguem adiantar a sua 
classe”. O caso envolvendo Nepomuceno nasceu de um comentário feito à 
canção Por mim?, do francês Gabriel Dufriche, cantada pelo barítono Carlos 
de Carvalho. A canção, em português, foi considerada por Guanabarino uma 
“pretensa imitação do Amo-te muito de Nepomuceno”.16 Identificando a mesma 
influência, o crítico da Gazeta de Notícias disse que a canção devia ter o título 
de Reminiscência..., ao passo que Rodrigues Barbosa se congratulava com 
Dufriche pelo êxito em escrever sobre versos vernáculos.17 

Poucos dias depois, Rodrigues Barbosa transcrevia uma carta de Ne-
pomuceno, em que defendia Dufriche, rebatendo as críticas d’O País e da 
Gazeta de Notícias. Não tendo comparecido ao concerto, pediu ao autor uma 
cópia da canção e a analisou à caça da “imitação”, concluindo que “há má 
vontade da crítica por haver o sr. Dufriche escrito para verso português”. Dizia 
ainda que a crítica devia animar tais iniciativas, que “provam evidentemente 
que nossa língua é verdadeiramente musical”, acrescentando que “os com- 
positores nacionais, escrevendo para canto em português, cumprem seu dever; 
os estrangeiros nos honrarão e lisonjearão escrevendo para essa língua tão ca- 
luniada e tão bela!” E, por fim, agradecia a Dufriche por se ter colocado a seu 
lado “nesta propaganda artística”.18 

Guanabarino não perdoou Nepomuceno e, ao noticiar a publicação das 
suas canções pela Casa Vieira Machado & C., partiu para o confronto. Dizia 
ele que bastava o fato de dois críticos terem tido “reminiscências”, para 

[...] pôr o inteligente compositor de sobreaviso impedindo-o de es- 
crever umas tantas coisas que não se sustentam e que apenas deixam 
ver que o talentoso moço foi empurrado para uma questão por aqueles 
que supõem que o talento do músico intimidaria O País.19 

Identificando Nepomuceno ao grupo reunido em torno da direção do 
Instituto Nacional de Música, o irônico crítico o hostilizou, alegando que ele 
ignorou o significado do termo “reminiscência”, bem como o fenômeno psi- 
cológico que envolve, julgando poder resolvê-lo pelo contraponto. Na seqüên-
cia, atacou a afirmação de Nepomuceno de que o português era provadamente 
uma língua musical: 
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Isso quer dizer que, se o sr. Dufriche fizer música sobre versos da 
língua moçambique, o sr. Alberto Nepomuceno escreverá uma carta 
dizendo que isso prova que o moçambique é uma língua verdadei- 
ramente musical.20

Desafiando o compositor, ajuntava: “Vá vendo o maestro como é mal 
ter a gente cócegas de escrever para a imprensa.”21

E concluía, acusando “exageração” ou pretensão da parte de Nepomuceno, 
por se julgar com direito ao título de propagandista do canto em português, 
quando apenas escrevera duas peças sem dizer palavra sobre o assunto. E 
citava em acréscimo exemplos de óperas de Carlos Gomes e Henrique Alves 
de Mesquita cantadas na língua nacional vários anos antes, não sendo o canto 
em português novidade, portanto.

De fato, o canto no vernáculo não se constituía novidade absoluta, pois, 
no tempo do Império, entre 1857 e 1865, houvera uma tentativa de o estabelecer 
através da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, que, no entanto, 
não resistiu à concorrência com a ópera italiana.22 

No mesmo dia em que era publicado o artigo de Guanabarino, Nepomuce-
no redigiu sua resposta, datada de 13 de outubro de 1895, e publicada n’A Notícia 
do dia 15, em que refuta suas argumentações uma a uma. Devolveu a acusação de 
pretensioso, qualificando o artigo de Guanabarino de “documento da pretensão 
do pseudo Júpiter tonante da crítica musical desta cidade”. Rebateu igualmente 
a idéia de que tivesse sido “empurrado” pelos amigos, pondo-se em posição de 
defesa do Instituto Nacional de Música. Disse ainda que a comparação entre 
duas peças musicais não é contraponto, o que “prova a ignorância do crítico, 
que nem ao menos sabe o que é contraponto”. Distinguiu reminiscência de lem- 
brança e ironizou a questão psicológica mencionada por Guanabarino, chamando
-o de “abalizado psicólogo”. Reafirmou-se como propagandista, alegando que 
tal é o que difunde princípios, sem que por isso sejam próprios, como o canto 
em português, e investe agressivamente: “Olhe, sr. Oscar, o senhor é um pro- 
pagandista da tolice, e da audácia com seus artigos prenhes de presunção e de 
ignorância!” Por fim, devolveu o desafio gracioso: “Vê o sr. Oscar como é mau 
ter tido cócegas de escrever quase uma coluna de tolices?”23
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A polêmica prossegue e cresce com a réplica de Guanabarino, subdividida 
em cinco artigos, publicados entre 17 e 21 de outubro, em que torna a acusar o 
“talentoso cearense, alvo de nossa admiração”, de se achar “desviado do bom 
caminho pelo corrilho que o açula contra nós”. Guanabarino procura responder 
à acusação de ignorante, citando o musicólogo belga François-Joseph Fétis e 
um verbete do francês Félix Clément, extraído do Larousse, para provar que é 
Nepomuceno quem ignora o que seja contraponto. No texto de 19 de outubro, 
aponta um plágio de Schubert na canção Amo-te muito e um erro de prosódia 
musical em Ora, dize-me a verdade, por ter o autor feito recair uma sílaba 
átona do verso num tempo forte da música. Termina o artigo afirmando seu di- 
reito de gritar: “está errado, sr. Alberto Nepomuceno”. Por fim, a 21 de outubro, 
atribuía a polêmica ao fato de não ter elogiado Nepomuceno como organista 
no concerto de 4 de agosto, afirmando que ele fora nomeado erradamente pa- 
ra a cadeira de órgão do Instituto, pois, “às voltas com o contraponto, não tivera 
tempo para estudar as matérias que devia professar”.24

A tréplica de Nepomuceno veio também numa série de artigos, publi-
cados n’A Notícia em 23, 28 e 31 de outubro, e 1, 2 e 4 de novembro.25 No 
segundo deles, o compositor disse que a cócega de escrever se tornou crônica, 
propondo-se a mostrar que os artigos de Guanabarino não eram tão substancio-
sos quanto pareciam, refutando a argumentação apoiada em Fétis e Clément, 
qualificando-a de “guanabarinesca” e mostrando suas contradições. Em outro, 
ironizou a acusação de plágio, dizendo que plagiou também Mendelssohn e 
Wagner, e, quanto aos erros, diz que Guanabarino encontrará semelhantes em 
outras obras e que pode denunciá-los à vontade, pois seus gritos fazem-no rir. 
No último artigo da série, Nepomuceno encerra a pendenga alegando o tempo 
perdido inutilmente com adversário que não resiste à força dos argumentos e 
o fato de não dispor de uma coluna em jornal nem de meios pecuniários para 
pagar uma polêmica estéril. Desqualifica totalmente o polemista, dizendo não 
considerar a polêmica artística: 

[...] porque não consideraria uma polêmica médica a troca de artigos 
entre um médico e um taberneiro cujos conhecimentos se limitassem a 
consultar o Larousse adotando como próprios os princípios e opiniões 
ali apresentados, não tendo o bom senso de distinguir o que lhe podia 
servir, apresentando opiniões contraditórias.26
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Guanabarino, debochado, em artigo de 6 de novembro, diria que Nepo-
muceno fugira da questão e que, se o arrastara a despesas, a culpa era dele, 
“armando-se em cavaleiro andante para salvar a sua Dulcinéia, que neste caso 
é o sr. Dufriche, a quem não vai mal o epíteto, tão formoso como é”.27

Antes de encerrar a polêmica, porém, Nepomuceno se preocupou em 
refutar a versão de Guanabarino para sua nomeação para professor, descrevendo 
seus estudos de órgão na Alemanha, Noruega e França e valendo-se do auxílio 
de Rodrigues Barbosa, que lhe escreveu uma carta, publicada com o último arti- 
go, relatando como se dera sua nomeação. Com o mesmo intuito, o crítico Ro-
drigues Barbosa, do Jornal do Commercio, transcreveria uma nota de Alexandre 
Guilmant a Nepomuceno, que o elogiava como organista e músico.28 Aliás, a 
polêmica entre Nepomuceno e Guanabarino se desdobrou numa segunda, en-
volvendo o último e Rodrigues Barbosa. Este saiu em defesa de Nepomuceno, 
num artigo de 27 de outubro, em que analisava as duas canções que haviam si- 
do alvo de discussão por parte de Guanabarino. No artigo, contesta o erro de pro- 
sódia assinalado pelo crítico d’O País. Explica que não houve erro, mas 
simples deslocamento da acentuação. Foi o quanto bastou. Três dias depois, 
Guanabarino se saía com esta:

Agora são dois; e é possível que o número aumente – tal é a sede 
que tanta gente tem de desbancar o humilde escritor tolerado na reda- 
ção d’O País como encarregado desta seção, que é mais um laboratório 
de análises do que um turíbulo, como desejariam os interessados.29

Guanabarino não deixava de ter razão. O que criticava em Rodrigues 
Barbosa era o fato de só elogiar Nepomuceno, sem lhe enumerar os defeitos, 
o que, em matéria de crítica, pouco proveito traria. De fato, no universo pes- 
quisado das críticas de Rodrigues Barbosa, não se nota qualquer restrição aos 
concertos em que Nepomuceno se apresentou, quer como compositor, quer 
como regente. Como compositor, não havia o que reparar. Como regente, a 
culpa era sempre da orquestra...

A polêmica entre os dois críticos, com mútuas acusações e xingamentos, 
duraria até princípios de dezembro, quando seria a vez de Guanabarino bater 
em retirada. Iniciada com as questões de prosódia assinaladas na canção de 
Nepomuceno, prosseguiria girando em torno de um eventual dó de peito que 
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um cantor teria dado numa récita d’O trovador de Verdi, que Guanabarino 
dizia ter ouvido e Rodrigues Barbosa disse não ter havido. Em seus artigos, 
este se dirige ao adversário chamando-o sempre de “Redator do Livro de 
Epaminondas d’O País”, em referência a uma coluna de mexericos que Gua-
nabarino assinara anteriormente. Alude à sua “inteligência raquítica” (19 de 
novembro) e chama-o de “ignorante profissional”, “intrigante boçal” (20 de 
novembro), “crítico caricato”, “verdadeiro propagandista de noções erradas”, 
“ignorante das coisas de ciência”, “Helmholtz de Itararé” e “Helmholtz do 
Cubango” (21 de novembro), em referência ao famoso físico acústico alemão. 
Esses últimos epítetos devem-se à discussão sobre acústica que os dois entabu- 
laram a partir daquele dó de peito, do qual, certamente, passado um mês, lei- 
tor algum se lembrava mais. Chega a ser curioso o grau de minúcia técnica a 
que descem os dois, para provar a superioridade intelectual sobre o outro. Em 
seus artigos, Rodrigues Barbosa valia-se do concurso prestado por Frederico 
Nascimento, que, lecionando harmonia no Instituto, instalara um gabinete de 
acústica no mesmo, chegando a dar concertos para financiar a compra de ins- 
trumentos e aparelhos, além de ter ele próprio criado um, o melofonômetro, 
que mandara confeccionar na Casa da Moeda e doara à instituição dirigida 
por Leopoldo Miguéz.

Guanabarino revidava, desqualificando Rodrigues Barbosa como “crítico 
substituto, com exercício provisório” (19 de novembro), de “ferragista metido a 
crítico, fingindo-se músico e arrotando acústica” (24 de novembro), e assestava 
suas armas contra Frederico Nascimento, alcunhando-o de “secretário cien- 
tífico” de Rodrigues Barbosa (21 de novembro), e contra o Instituto Nacional 
de Música, proclamando seu “charlatanismo oficial” em matéria de acústica 
(23 de novembro). Por fim, dinamitava sua pretensão de fazer crítica musical, 
demarcando uma fronteira entre ele, Guanabarino, que se considerava um pro- 
fissional, e o outro:

Quando o crítico representante do Instituto quiser saber alguma 
coisa de música, pode nos consultar que lhe diremos tudo com toda a 
lealdade; e quando precisarmos saber qual a melhor marca de macha- 
dos, por exemplo, existente no mercado, recorreremos ao ilustre espe- 
cialista.30
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A maior vítima da pancadaria seria a obra de Nepomuceno. A partir 
das polêmicas, Guanabarino passaria a persegui-lo armado de uma sutil, po-
rém demolidora, ironia. Assim foi por ocasião da estréia de Nepomuceno, no 
Brasil, como regente, num concerto realizado no Cassino Fluminense, no dia 
27 de outubro, durante a polêmica. O programa iniciava-se com Beethoven, 
para concluir com Wagner. No meio, dentre outros, Nepomuceno e Dufriche. 
O cearense estreava então o intermezzo de sua Série brasileira – que integra 
também o Quarteto nº 3 em ré menor, o Brasileiro, composto em Berlim, em 
1891 –, cujo segundo tema “é uma melodia característica, de um ritmo de lundu 
brasileiro, [...] acompanhada por um motivo característico no quarteto [isto 
é, nas cordas], que faz lembrar os nossos fadinhos”, segundo informação do 
próprio autor constante do programa e reproduzida por Guanabarino.31 

Na crítica do dia seguinte ao concerto, Nepomuceno sofreu uma arre- 
metida contra sua intenção de escrever música nacional. Guanabarino narrou 
que Carlos Gomes quis um dia regenerar a música do povo, introduzindo uma 
habanera no oratório Colombo, mas um gaiato gritara das torrinhas: “Quebra!”. 
Esse era seu medo, segundo escreveu, quando viu toda a gente “marcar o com-
passo do lundu brasileiro e acompanhar com meneios de cabeça e requebros 
de cintura” o motivo característico. 

Se algum desabusado soltasse ali o quebra do Colombo, lá se ia 
a arte nacional.

Tal não se deu; e temos hoje o prazer de poder declarar ao porvir 
que foi o nosso ilustre Alb. Nepomuceno o primeiro que conseguiu 
pôr uma casaca de contraponto ao maxixe.

É um vencedor e a Pátria muito lhe deve; e se não dizemos a Re-
pública, é porque o lundu é dos tempos coloniais; o fadinho pertence 
à Regência e ao Primeiro Reinado, e o maxixe ao período monárquico 
que coincidiu com o desaparecimento da ópera nacional e declaração 
de guerra ao Paraguai.32

Guanabarino é tão sutil que chega a confundir o leitor, mas a ironia 
transparece ao lembrar Carlos Gomes e ao nomear Nepomuceno como “o 
primeiro”, uma alusão velada à contestação que fizera à propaganda do canto 
em vernáculo como novidade. A gozação, passando pela referência ao contra- 
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ponto, um dos passos da polêmica, estende-se até ao prenome Alberto, que 
Nepomuceno voltara da Europa abreviando, ao que Guanabarino já fizera 
referência em um de seus artigos.

O fato de Guanabarino debochar da música nacional, entretanto, não 
significa que estivesse numa posição ideológica divergente da de Nepomuceno. 
Na crítica ao concerto de 4 de agosto de 1895, não fizera restrições nem ao ver-
náculo, nem à Galhofeira, muito mais próxima do maxixe do que o Intermezzo 
apresentado em 27 de outubro. Por sua vez, no calor da polêmica, o próprio com- 
positor demarcara, ao desqualificar o maxixe, uma fronteira nítida entre seu 
projeto musical e a inspiração popular. No artigo em que acusava a pretensão 
de Guanabarino, por ter afirmado que ele deveria ter-se posto de sobreaviso dian- 
te do fato de os críticos terem mostrado a “reminiscência”, Nepomuceno retru- 
cara: “Pensa ele que subordino meu critério às suas extravagâncias? Basta, 
pois, que o sr. Oscar pense que eu deva escrever maxixes para que eu obedeça 
respeitosamente e sem murmurar?”33 

Que outro sentido guardaria a referência ao maxixe – grifado no origi- 
nal –, nesta passagem, senão a intenção de exemplificar um absurdo, o de um 
sinfonista compondo maxixes? O possível, para Nepomuceno, era apenas a 
“transposição erudita”, no dizer de Mário de Andrade, ou a “casaca de contra- 
ponto” a que se refere Guanabarino.

Assim, se não há grande distância entre o compositor e seu crítico, o que 
explica a nova posição deste e o recurso a argumentos de ordem ideológica é, 
muito mais, o uso de um artifício com que Guanabarino se lança ao embate, 
certo de que tais argumentos encontrariam ressonância na opinião pública, po- 
tencialmente preconceituosa em relação ao emprego do popular e do vernáculo 
na “música artística”. De toda forma, registre-se que a música nacional pre- 
tendida por Nepomuceno, ao sonorizar a presença incômoda – para as elites e 
camadas médias – de ex-escravos e seus descendentes no universo social do 
país, tocava em sensibilidades ainda não curadas ante a proximidade de um 
passado, que se queria esquecer, e sua permanência no presente, que se queria 
esconder. A escravidão e a propalada “inferioridade racial” do negro e do mes- 
tiço eram fatos que comprometiam um projeto de modernização do país, cons- 
truído sobre um discurso que exaltava a igualdade republicana.
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Quanto à questão do canto em vernáculo, cumpre ainda destacar que, 
apesar do que afirma a musicologia tradicional, Nepomuceno jamais formulou, 
pelo menos nesses artigos que escreveu, o “lema”: “não tem pátria o povo que 
não canta em sua língua”, citado por alguns autores. A origem do mal-entendido, 
além do fato de ninguém ter se dado ao trabalho de consultar as fontes, é uma 
passagem da biografia de Nepomuceno escrita por Rodrigues Barbosa, que 
serviu de referência aos outros, em que o crítico diz que o compositor “con-
vencido de que não tem pátria o povo que não canta em sua língua [...], não se 
limitou a sustentar uma tese robustecendo-a de argumentos [...], escrevendo essa 
[...] coleção de belas canções”.34 Não obstante, a idéia que a frase retrata ajusta-
se perfeitamente bem ao pensamento e à intenção do compositor, revelando 
uma posição muito próxima daquela vertente alemã, romântica, naturalista ou 
cultural do nacionalismo, discutida na Introdução, a qual toma a raça e a língua 
como fatores de construção da nacionalidade. Reagindo à tendência corrente 
de se rejeitar o valor da língua portuguesa na música, Nepomuceno, ao desen- 
volver uma “propaganda artística” baseada no canto em português, dava curso 
a um projeto político-ideológico de construção da identidade nacional a partir 
da unidade lingüística, que vinha assim somar-se à unidade – em construção 
– da “raça”, aproximando-se da concepção naturalista de nação.

A análise da polêmica entre Nepomuceno e Guanabarino mostra também 
a importância do crítico como intermediário entre o compositor e seu público, 
papel fundamental na relação do músico com os espaços que deseja ocupar. 
É nesse contexto que se desenvolvem e se compreendem as polêmicas. A luta 
pela sobrevivência e a luta política que nela se instala afetam o debate das 
idéias, nem sempre dotado de uma transparência lógica. Os critérios, muitas 
vezes subjetivos, nutrem-se de antipatias pessoais e vaidades incofessáveis, 
que afloram num verdadeiro jogo de poder e sedução do público. O debate 
entre o músico e o crítico nunca é meramente técnico ou estético, até porque 
não existe o meramente técnico, o puramente estético. Mesmo nas questões 
técnico-estéticas, há o ideológico, ou seja, os músicos se valem, em seu debate, 
de argumentos mais genéricos, trazidos de fora da sociedade dos músicos e que, 
desta forma, se internalizam na mesma. Ou, ao contrário, valendo-se de argu- 
mentos diversos, acabam contribuindo para a construção ou consolidação de 
um imaginário social sobre o nacional. No caso da polêmica entre Nepomuceno 
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e Guanabarino, os argumentos originam-se de um debate muito mais amplo e 
significativo, subjacente à sociedade brasileira como um todo, e não apenas à 
República Musical, que é o debate sobre o nacional, a construção ou recons- 
trução de uma identidade nacional, em face da redefinição do pacto social e 
político, com a Abolição e a República. É em torno desse debate, ao qual os 
músicos não estão surdos, que se forma a República Musical e se desenvolvem 
as práticas, os discursos e as polêmicas sustentadas por seus agentes.

Essa constatação permite mais uma vez rejeitar uma pretensa ou aparente 
“neutralidade” do fenômeno musical diante do histórico-social. Concebendo-se 
o fenômeno musical necessariamente como um fenômeno sócio-histórico, o 
mesmo serve para identificar e qualificar o debate político-ideológico em tor- 
no de um ideário republicano, nacional e moderno, tal como se dá no seio da 
República Musical. Todavia, fugindo ao determinismo, ou seja, ao tratamento 
da República Musical como mero reflexo da República brasileira, procurei 
observar, analisar e narrar a especificidade do debate no interior do subgrupo 
social. Com base nisso, me propus a descrever, ao longo deste capítulo, as di- 
versas polêmicas, debates e questões que conformam o que chamei de política 
musical, ou seja, a forma específica como os debates político-ideológicos se 
entremeiam nas lutas travadas pelos músicos pela ocupação de espaços de 
produção e atuação.

da C R í T i C a a o d e b o C h e: 
o R e G e n T e e  s i n f o n i s T a

A oposição de Guanabarino prosseguiria ao longo dos anos de 1896 e 
1897, quando Nepomuceno consolidou uma boa reputação como regente, à 
frente da orquestra da Associação dos Concertos Populares, uma tentativa de 
resgatar o projeto da Sociedade de Concertos Populares de Carlos de Mesquita. 
Os Concertos Populares eram mais um espaço conquistado pelo compositor, 
que integrava a sua diretoria, na qualidade de diretor artístico, ao lado de Artur 
Napoleão, incumbido das funções de tesoureiro. Guanabarino, é claro, desqua- 
lifica o maestro, referindo-se a Nepomuceno como aquele “que habitualmente 
marca o compasso à orquestra dos Concertos Populares”.35 Se entendermos que 
reger uma orquestra é muito mais do que “marcar o compasso”, o comentário 
de Guanabarino só pode ser lido como mais uma de suas ironias. 
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Na defesa dos concertos e de Nepomuceno, escreviam seus amigos 
Rodrigues Barbosa e Luís de Castro. Este último, que era também secretário 
da Associação de Concertos Populares, assinava como crítico na Gazeta de 
Notícias e n’A Notícia. As críticas dos dois, sempre ressalvando a atuação do 
maestro, assinalavam as falhas constantes da orquestra. Denotavam, por vezes, 
os atritos e percalços que envolvem a direção artística de um conjunto sinfônico, 
especialmente no caso brasileiro, em que os músicos se esforçam para se afir- 
mar, sobreviver num meio pouco propício, assumindo os mais variados com- 
promissos, razão pela qual lhes resta pouco tempo de estudo, aspectos que  
já haviam sido ressaltados por Kinsman Benjamin nos tempos do Império. 
Rodrigues Barbosa protestava revoltado:

Quando é que os nossos músicos de orquestra se convencerão 
de que é preciso estudar suas partes em casa, e não ir aprendê-las na 
estante cobrando dinheiro pelos ensaios?

Quando se convencerão de que os ensaios são exclusivamente 
destinados ao equilíbrio, afinação do conjunto, aperfeiçoamento de 
detalhes e ao colorido da expressão?36 

O espaço ocupado por Nepomuceno era de suma importância e ele o 
utilizou para trazer aos palcos fluminenses primeiras audições de obras inéditas 
na cidade. Regeu muito Beethoven, Liszt, Wagner, Saint-Saëns, e os brasileiros 
Carlos Gomes, Miguéz, Henrique Oswald e a si próprio.37 A crer nas críticas, 
Nepomuceno conseguiu angariar as simpatias do público, que afluía numeroso, 
a não ser quando concorria com as corridas de cavalo, touradas e espetáculos 
eqüestres...38 Nepomuceno marcava um tento, conquistando mais um espaço 
para si e contribuindo para mudar o gosto musical na cidade. Desta forma, a 
arte saía ganhando. Os membros da diretoria dos Concertos Populares, nem 
tanto, pois, como informa Rodrigues Barbosa, ao final da temporada de 1896, 
arcando com enormes prejuízos, “muito cavalheirosamente cotizaram-se para 
cobrir o déficit e saldar as despesas”.39

Alvo dos ataques constantes de Guanabarino, o maestro foi homenageado 
em cena por duas vezes, no quarto concerto, em 12 de julho, quando foi rece-
bido pelo público e pela orquestra com palmas e flores, e no último concerto 
da série de 1896, em 20 de setembro, no qual os músicos o presentearam com 
um relógio e uma corrente, ambos de ouro.40 
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Este último concerto revestiu-se de particular importância. Inicialmente, 
por ter sido a primeira sessão sinfônica após a morte de Carlos Gomes, ocorrida 
quatro dias antes. Nepomuceno abriu o concerto regendo emocionado a proto- 
fonia d’O guarani ouvida de pé por toda a audiência. Encerrando o programa, 
vinha o Batuque, chamado à época de Dança de pretos. Era a estréia da versão 
sinfônica da Dança de negros. Segundo Rodrigues Barbosa, o público gostou 
e, “apesar de ser o último número do concerto, quando todos de ordinário se 
apressam em retirar-se, [...] aplaudiu estrepitosa e prolongadamente e fez bisar 
o delicioso trecho”.41 Luís de Castro via nesta vitória o prenúncio de um projeto 
de criação de “uma escola brasileira”:

A dança foi bisada, e esse bis tem a sua significação. Não há dú- 
vida que para ele contribuiu o ritmo popular da dança; mas isso prova 
também que podemos ter uma música genuinamente nossa, sem cair 
na vulgaridade do maxixe. [...]

O que precisamos é ouvir toda a suíte, a ver se nos outros trechos 
há a mesma cor local. Se assim for, são essas tentativas que convêm 
animar, porque, inspirando-se os compositores na alma popular, criarão 
assim uma escola brasileira. É no povo, com efeito, que se deve pro- 
curar a origem das escolas de música.42 

Um ano depois, Nepomuceno satisfaria o desejo de Luís de Castro, 
executando a obra completa. A Série brasileira, às vezes chamada de Suíte 
brasileira, é música de caráter descritivo, em que o autor representa diversas 
cenas típicas do Brasil. Abre com a Alvorada na serra, em que a floresta tro- 
pical canta através do gorjeio de suas aves, ao ser tocada por raios de sol. O 
tema, folclórico, é o do Sapo cururu. Segue-se o Intermezzo, já apresentado 
em 1895, apoiado num motivo rítmico de lundu. Em seguida, a Sesta na rede, 
em que as cordas reproduzem o ranger dos ganchos da rede, acompanhando 
uma melodia lânguida, que traz à lembrança o sertanejo repousando, embalado 
molemente pelo vaivém. O quadro é de uma preguiça macunaímica. Termina 
a série o Batuque, cuja energia e efeito final produzem na platéia o irresistível 
desejo do bis. Na versão orquestral, Nepomuceno trazia uma inovação: a intro- 
dução do reco-reco na percussão da orquestra sinfônica. O manuscrito da peça 
traz de próprio punho do compositor um desenho e uma descrição em italiano 
do exótico instrumento. 
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A estréia da integral da Série brasileira deu-se em 1897, num concerto 
realizado em 1º de agosto, no Instituto Nacional de Música, tendo o compositor 
à frente da orquestra. Esse concerto foi de importância equivalente à daquele 
realizado dois anos antes, em 1895, quando Nepomuceno se apresentara pela 
primeira vez, ao retornar da Europa. Desta feita, ele estreava algumas de suas 
mais relevantes composições sinfônicas, à frente de uma orquestra, e novamente 
no Instituto Nacional de Música. Ao anunciar o concerto, Oscar Guanabarino 
não perdeu a oportunidade de exercitar sua ironia, debochando do projeto 
nacional do compositor:

Ao público fluminense recomendamos o grande patriota sr. 
Nepomuceno: é no dia 1º de agosto que se realiza o seu famoso con- 
certo, em que figurarão o Maxixe, executado em 1896, nos concertos 
populares, e alguns concertos de Schumann injuriado.43 

O programa era constituído de cinco peças de Nepomuceno e um con- 
certo de Schumann, executado pela mulher do maestro. O maxixe a que se 
refere Guanabarino é na verdade o Batuque. Além da integral da Série brasi- 
leira, Nepomuceno trazia a público importantes obras de sua lavra: a Sinfonia 
em sol menor; Epitalâmio, para canto e orquestra, cantado pelo barítono Carlos 
de Carvalho, o incansável aliado do autor na difusão do canto em vernáculo; 
a versão para orquestra de cordas de sua Suíte antiga, e As uiaras, para coro e 
orquestra, lenda amazônica sobre texto em português de Melo Morais Filho, 
na qual o compositor retoma o indianismo projetado na Porangaba.

Guanabarino, como de costume, ridicularizou tudo que ouviu, a começar 
pela Sinfonia. Tecendo irônicos comentários acerca da influência benéfica da 
música sobre os indivíduos doentes, dizia-se acometido de uma “febre patrióti-
ca”, e que procurara na “arte nacional” o antitérmico de que necessitava. Disse 
da Sinfonia em sol menor que ela “veio cedo demais e mal classificada”, e que 
Nepomuceno poderia ter esperado uns vinte dias até a rendição final do arraial 
de Canudos, no sertão baiano. Os sertanejos encontravam-se naqueles dias sob 
fogo do Exército, na quarta e definitiva expedição do Governo Federal que 
viria pôr fim à luta em 4 de outubro. Escreveu Guanabarino:

[...] e se o ilustre compositor-regente tivesse esperado uns vinte dias, 
mais ou menos, podia apresentar a sua composição, em festa nacional, 
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classificada a partitura entre os poemas sinfônicos, com o patriótico 
título A tomada de Canudos, sendo cada um dos tempos da atual sin- 
fonia transformado em um canudinho dedicado sucessivamente 
a – Monte Santo – Cocorobó – Favela e – Canudos, podendo ainda 
acrescentar uma vibrante marcha intitulada – a Retirada.44 

Na verdade, a sinfonia de Nepomuceno nada tem de programática. É 
por ironia que o crítico faz referência ao poema sinfônico, forma musical de- 
fendida por Liszt e combatida por Guanabarino. Ademais, a referência à luta 
do governo republicano contra Canudos revela o quanto a música nacional 
projetada pela República Musical se aproximava da euforia patriótica e jaco- 
binista que revestiu o conflito entre as forças republicanas e os sertanejos reu- 
nidos em torno do Conselheiro. O enfrentamento, que a imprensa fluminense 
traduziu como uma luta contra os inimigos da República, acabaria sendo res-
ponsável pelo tom enfático assumido pela crítica favorável a Nepomuceno, 
na defesa da música nacional. 

Num artigo intitulado “A Alberto Nepomuceno”, Luís de Castro saudava 
a Série brasileira, desfiando o projeto da música nacional que a composição 
trazia implícito:

E, vê tu, é tão grande o teu amor pela tua terra, que, inspirando-
se na sua natureza e na melancolia de seu povo, estás prestando um 
serviço a que mais tarde acabarão por fazer justiça. Como todas as es- 
colas de música tiveram a sua origem na canção popular, sempre tão 
característica, tão sugestiva, no nosso povo foste buscar as suas melo- 
dias ingênuas, e, fazendo-as passar pelo trabalho de aperfeiçoamento, 
com elas compuseste a deliciosa Suíte brasileira, de onde se evola o 
perfume natal, onde se vê acordar a nossa natureza e cantar as nossas 
aves, onde o preguiçoso balancear da rede embala o brasileiro à hora 
da sesta, onde os pretos dançam, onde em suma há tanta luz, tanto co- 
lorido e tanto conhecimento dos recursos orquestrais.45 

Esta descrição é muito próxima daquela visão de Sílvio Romero acerca 
da literatura, já traduzida por Nepomuceno, quanto à música, no plano da 
Porangaba: a arte deve expressar as características do “meio natural” e da 
“raça” correspondentes. Daí, as referências à “nossa natureza”, com sua luz e 
colorido, e à “melancolia de seu povo”. Rodrigues Barbosa descreveu a obra 
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de forma muito semelhante, referindo-se à “cor tropical” e à “luz intensa do 
nosso belo continente”.46 A “luz”, a que se referem os dois críticos, é também 
uma referência ao Ceará, a “terra do sol”, como se costuma dizer. 

Como já demonstrei na Introdução, as ressonâncias dessa visão seriam 
ouvidas décadas depois, dos anos 1920 aos 1950, por exemplo, em Renato 
Almeida, na introdução de sua História da música brasileira, de 1926, inti-
tulada “A sinfonia da terra”, em que a natureza tropical do Brasil se impõe 
sobre sua música:

Tudo canta; as ramarias gementes, os rios murmurosos, as cascatas 
em corais, as cigarras estridentes, os besouros e os moscardos zum- 
bindo e a passarada, na politonia dos gorjeios e gritos, dos canários, 
das arapongas e dos coleiros. As flores silvestres e os frutos bravos 
são notas vibrantes e em tudo há som, nesse rumor indeciso da terra 
virgem, que é toda inteira um canto de alegria e de êxtase.47 

Além da natureza, outro aspecto importante, que transparece na saudação 
de Luís de Castro, é a relação entre o compositor e as fontes populares. Estas 
são “ingênuas” e devem ser submetidas a “um trabalho de aperfeiçoamento”. 
À idealização romântica da “nossa natureza” soma-se a idealização do “nosso 
povo”. Vê-se aqui uma projeção do intelectual ilustrado sobre este “povo”, 
compondo um ideal apolíneo de belo artístico, que domina e controla a espon- 
taneidade dionisíaca.48 

O trabalho do artista, ao extrair da “canção popular” as fontes para 
a composição, é muitas vezes descrito por meio de metáforas. É Rodrigues 
Barbosa, no artigo já citado, quem fala: “Como já dissemos, o autor foi desta 
vez um garimpeiro a mineirar na canção popular, onde encontrou aqueles dia- 
mantes que lapidou com sua inspiração, dando-lhes cintilações de uma lumino- 
sidade puríssima.”49

De forma similar, sem o emprego da metáfora, mas referindo-se a um 
processo de conscientização, diria Mário de Andrade, no seu Ensaio sobre a 
música brasileira, de 1928: “uma arte nacional já está feita na inconsciência do 
povo. O artista tem só que dar pros elementos já existentes uma transposição 
erudita que faça da música popular, música artística...”.50 
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E Villa-Lobos, escrevendo em 1940, num opúsculo publicado pelo Depar- 
tamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, via a música popular co- 
mo “matéria-prima” para a “arte”: “nenhuma outra arte exerce sobre as cama-
das populares uma influência tão poderosa quanto a música – como também 
nenhuma outra arte extrai do povo maior soma de elementos de que necessita 
como matéria-prima.”51

Anos depois, em 1951, falando em João Pessoa, Paraíba, Villa-Lobos 
ainda faria uma distinção entre a “música da manifestação espontânea”, a 
“música popular”, e a “música da alma elevada, da alma intelectual”, a “música 
da arte”, sendo o folclore, como “ciência da pesquisa”, o “intermediário”, “o 
traço de união” utilizado pelo artista, que, “tirando do povo essa música, essa 
arte espontânea, [...] burila no seu coração e na sua alma, e traz outra vez para 
o povo”.52 

O curioso em tudo isto é que o “esquecimento” da obra de Alberto 
Nepomuceno, bem como das reflexões dos intelectuais que o cercavam, pro- 
movido exatamente pelos modernistas, apagou este rastro que une uma geração 
à outra.

Outro aspecto comum às duas gerações é a afirmação da necessária 
elevação da arte brasileira ao mesmo nível da européia. Para isso, Rodrigues 
Barbosa, ainda naquele artigo, servia-se da mesma metáfora do artista-garim-
peiro, afirmando a respeito da Série brasileira que “os reflexos diamantinos 
irão levar àqueles centros de funda cultura artística a luz do talento genial e da 
inspiração alevantada de um brasileiro”. Eis outra faceta do projeto: a negação 
do atraso mediante a equiparação do Brasil aos modelos europeus nos quais 
se buscava inspiração. Isto também não está muito distante do que pretendiam 
os modernistas ao se inspirarem nas vanguardas européias e falarem em “arte 
nacional e moderna”.

Na contracorrente da exaltação a Nepomuceno, vinha a crítica de Oscar 
Guanabarino, que, a respeito daquele concerto de 1º de agosto, prosseguiu des- 
pedaçando o programa, peça por peça. Nas Uiaras, encontrou uma melodia 
tradicional portuguesa que acusou ter ouvido de um tropeiro ilhéu, insinuando 
um plágio perpetrado por Nepomuceno. E finalizou seus comentários destruindo 
o Batuque, o reco-reco, a metáfora do diamante e algo mais:
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Para terminar o concerto ouvimos a Suite antique, tão antiga que 
já a conhecíamos, e a Suíte brasileira [...].

E acabou-se a festa; para os que pagaram, porém, houve uma 
quebra – o Batuque, com o seu reco-reco, bisado pelo próprio autor, 
que protestou assim contra a indelicadeza do público, que ouviu o 
belo diamante da coroa artística da nossa mais sólida glória nacional 
e lá se ia indo embora...53

Sem dúvida, o enfrentamento a Guanabarino, que Nepomuceno assumiu 
como parte de sua atuação no Instituto Nacional de Música, tornava-se uma de 
suas dificuldades na luta pela ocupação de um espaço no âmbito da produção 
musical. Mas, a julgar pelo que escreveu Luís de Castro, na saudação ao com- 
positor e à Série brasileira, não parece ter sido o sarcasmo de Guanabarino o 
que mais prejuízos trouxe ao compositor:

Não conseguiste, é certo, encher o salão do Instituto de Música, 
nem tirar lucro material do teu insano e árduo trabalho. É que tinhas 
ontem dois temíveis concorrentes: uma tourada especial e uma corrida 
de cavalos igualmente especial, e bem sabes que, para o desenvolvi- 
mento desta nossa terra, os touros são indispensáveis, como indispen- 
sável é melhorar a raça cavalar, fazendo-a correr e vendendo poules.54 

oc u p a n d o u m v e l h o e s p a ç o:  p e l a m ú s i c a s a c r a

Nas conclusões do relatório de sua viagem à Europa, a fim de estudar a 
organização dos conservatórios de música, Miguéz identificou dois problemas, 
mostrando, ao mesmo tempo, dois espaços a serem ocupados pelos músicos 
que integravam a República Musical, para elevar o nível do meio artístico do 
país. Escrevia ele ao ministro Aristides Lobo:

Não há dúvida de que, do estudo minucioso que fiz da organização 
do ensino dos conservatórios europeus, teríamos muito que aproveitar 
em benefício do nosso Instituto; mas uma razão principal me impede, 
por enquanto, de propor-vos modificações essenciais: a inferioridade 
do nosso meio artístico, devida à falta de um teatro lírico e de teatros 
nacionais convenientemente subvencionados pelos poderes públicos, 
e à completa indiferença do clero pela música religiosa.55



a lUta pelo espaço (1895-1906) 129

Ao se referir à música religiosa, Miguéz indicava um caminho a ser tri- 
lhado por compositores e intérpretes, no sentido de ocupar esse importante es- 
paço profissional. Tratava-se de reconquistar um espaço que já fora significativo 
nas cortes de João VI, Pedro I e Pedro II, mas que agora estava entregue a não
-especialistas. A questão já fora bafejada por Rodrigues Barbosa, em outubro de 
1895, quando iniciara uma campanha para reformar a música sacra, apontando 
a necessidade de ser criada uma sociedade que desse à música de igreja seu 
verdadeiro caráter, afastando dela os compositores sinfonistas e profanos.56 
Rapidamente, o crítico recebera cartas de adesão de diversas personalidades, 
que fez publicar em sua coluna do Jornal do Commercio: o abade do Mosteiro 
de São Bento, o visconde de Taunay, Alfredo Bevilacqua, Francisco Vale e o 
professor de órgão do Instituto Nacional de Música, Alberto Nepomuceno.

Chama a atenção, considerando que o espaço ocupado pelo órgão no 
conjunto das atividades musicais, em nossos dias no Brasil, é reduzidíssimo, 
saber que Nepomuceno tenha dedicado tanto tempo de sua estada na Europa 
aos estudos do instrumento e, mais ainda, que tenha permanecido, como pro-
fessor, preso à cadeira de órgão, depois órgão e harmônio, até o final de seus 
dias, não obstante ter lecionado composição por um longo período. À época, 
o instrumento gozava de maior prestígio e deveria ocupar um espaço ainda 
maior, aos olhos dos intelectuais que iniciavam, com o artigo de Rodrigues 
Barbosa, a campanha pela reforma da música sacra.

Nepomuceno foi o primeiro a responder ao apelo de Rodrigues Barbosa 
que, no intervalo de uma semana, publicou quatro cartas do compositor sobre 
o tema. A pronta adesão do compositor, cuja primeira carta data do mesmo dia 
do lançamento da campanha, e o fato de ele ter revelado um profundo conhe- 
cimento dos decretos papais sobre o assunto permitem supor que o primeiro 
artigo do crítico não passasse de jogo de cena, para permitir a entrada em 
campo de Nepomuceno, que vinha, de lança em riste, combater por um ideal 
simultaneamente artístico e religioso:

Muita coisa há a destruir, muitos interesses estão em jogo (oh! 
muitos!), mas não devemos recuar ante as dificuldades que vão surgir 
sob nossos pés e ao nosso caminho. A cruzada é santa e nós temos 
ao nosso lado todos aqueles que desejam ver a religião servida, os 
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crentes, purificados os templos, e o anjo tutelar da música sacra apa- 
recer-nos envolvido em uma alva purificada, e não como nos aparece 
agora, como um sacrário profanado.57

Na última das quatro cartas, publicada em 13 de outubro, Nepomuceno 
confirmava o manto de religiosidade que envolvia a primeira, citada acima, 
ao fazer referência ao Regulamento para a música sacra, aprovado pelo papa 
Leão XIII, o qual condenava a música que distrai o crente do ofício divino. 
Para realizar a arte religiosa, dizia o compositor, “é necessária uma condição 
principal, ser crente; para reconhecê-la também”.58

Com essa carta, a campanha era suspensa em 1895. Iniciava-se a polê- 
mica com Guanabarino e não se podiam desviar as atenções. Somente em 
1898, Rodrigues Barbosa e Nepomuceno, assessorados por Luís de Castro, 
voltariam a tratar do assunto. Tendo apelado para o arcebispo do Rio de Janeiro, 
conseguiram a nomeação de uma comissão para restabelecer a música sacra. 
Além dos elementos religiosos, a comissão era integrada por Nepomuceno, 
Taunay e os compositores Delgado de Carvalho (1872-1921) e Henrique Alves 
de Mesquita.59 Embora queixando-se de ser atacado anonimamente pela im- 
prensa, Nepomuceno conseguira que seu projeto de reforma da música sacra 
fosse aprovado pela comissão, com pequenas alterações, resultando num regu- 
lamento. A Gazeta de Notícias saudava a vitória do compositor:

Esta vitória deve lisonjear o amor próprio do jovem compositor, 
rapaz trabalhador e consciencioso, que já agora tem mais um docu- 
mento valioso a apresentar aos que procuram, em vão, negar-lhe o 
talento e competência.60

Mas, a julgar por um protesto de Luís de Castro, a vitória da reforma da 
música sacra fora efêmera, pois, até o final de julho, o arcebispo não tomara 
nenhuma providência quanto à mesma:

Quando vimos anunciada a inauguração da igreja da Candelária, 
nutrimos a doce ilusão de que o sr. arcebispo comemorasse ato tão so- 
lene sancionando o regulamento de música sacra, que há mais de três 
meses foi submetido à sua alta aprovação. Enganamo-nos, porém; até 
hoje não se dignou o sr. arcebispo realizar os votos dos que almejam 
a purificação do ofício divino, banindo do seio da igreja as músicas 
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profanas, enquanto na Fortaleza, o sr. bispo, com uma simples pastoral, 
deu satisfação aos fiéis.61

Nepomuceno tomara parte ativa na inauguração da igreja da Candelária, 
ocorrida aos 3 de julho de 1898. Embalado pelo mesmo espírito que presidira à 
reforma da música religiosa, o compositor dava prosseguimento a outro trabalho 
de monta, associado à mesma idéia, e a que já vinha se dedicando desde o ano 
anterior: a restauração e revisão da obra do padre José Maurício Nunes Garcia. 
Lançando um olhar sobre o passado musical do país, a República Musical fazia 
reviver as tradições históricas através do resgate da obra do padre compositor. 
Miguéz conseguira a inclusão, no orçamento da União para 1898, de um aumen-
to de dois contos de réis na verba consignada para a compra de livros para a biblio- 
teca do Instituto Nacional de Música, destinados a adquirir 112 manuscritos da 
Coleção Gabriela Alves de Sousa, formada por composições de José Maurício.62 
Graças a esse ato e à restauração realizada por Nepomuceno e pelo próprio 
Miguéz, salvou-se a memória musical de um período de nossa história, que já 
se encontrava em via de completa destruição. Restaurada e impressa pela Ca- 
sa Bevilacqua, a Missa festiva do padre compositor, hoje conhecida como Missa 
de Santa Cecília, seria regida por Nepomuceno, na inauguração da Candelária.63 

pe l a “n o s s a i n d e p e n d ê n c i a”:  o ce n t r o 
ar t í s t i c o e  a  a r t e n a c i o n a l

Protestando contra o desinteresse do governo pelas artes no Brasil, um 
grupo de intelectuais decidiu fundar uma organização que empreendesse um 
vasto programa de educação cultural e artística do povo. Em sua diretoria, o 
Centro Artístico contava com Leopoldo Miguéz, como presidente, Rodrigues 
Barbosa, como primeiro secretário, Delgado de Carvalho, como segundo secre- 
tário, e Fertin de Vasconcelos, como tesoureiro. Havia ainda seis comissões, in-
tegradas por alguns dos mais atuantes artistas e intelectuais do meio fluminense:

. Comissão de música: Artur Napoleão, Alberto Nepomuceno e Alfredo 
Bevilacqua;

. Comissão de teatro: Luís de Castro, o autor teatral Artur Azevedo e 
Henrique Chaves, diretor da Gazeta de Notícias;
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. Comissão de pintura: os pintores Henrique Bernardelli e Rodolfo 
Amoedo e o desenhista e pintor Ângelo Agostini (1843-1910);

. Comissão de escultura e arquitetura: o escultor Rodolfo Bernardelli e 
o gravador Augusto Girardet (1855-1955);

. Comissão de letras: o jornalista e fundador da Gazeta de Notícias Fer-
reira de Araújo (1848-1900), o crítico cearense Araripe Júnior (1848-1911) e 
o escritor Henrique Maximiano Coelho Neto (1864-1934);

. Comissão de festas e comemorações: Augusto Weguelin, Marques de 
Holanda e Chapot Prévost Filho.64 

À luta da República Musical vinham somar-se outros republicanos. É 
Coelho Neto quem se incumbe de fazer um protesto, agindo como porta-voz da de-
silusão que grassava entre os intelectuais brasileiros, que se haviam empolgado 
com o advento do regime republicano, mas, passados os primeiros anos, se viam 
ludibriados pela consolidação de um sistema político corrupto e excludente. An- 
siaram por uma regeneração cultural e artística e estavam agora às voltas com 
a indiferença e o desleixo pelas questões de arte:

[...] o governo conserva-se indiferente e, aos apelos que lhe são dirigi- 
dos, opõe um frio silêncio inquebrantável entendendo que o povo po- 
de, sem grande prejuízo, dispensar a cultura intelectual sendo de maior 
proveito a cultura do voto e das batatas. Por mais que se afirme a ne- 
cessidade da educação estética do brasileiro, os poderes insistem em 
educá-lo exclusivamente pela cartilha do perfeito eleitor ou pelo vade 
mecum espírita das votações póstumas. No Brasil, país macabro, os 
defuntos votam e os vivos... que diabo fazem os vivos? Apresentam-se 
candidatos ao sufrágio e nada mais.65

O programa do Centro Artístico assumia foros de afirmação e defesa da 
nacionalidade, concentrando-se na regeneração do “teatro nacional” e na criação 
da “ópera nacional”. Pugnando pelo teatro, destacou-se Artur Azevedo, que, 
ratificando a posição de Miguéz naquele relatório da viagem à Europa, bateu-
se anos a fio pela criação de um teatro nacional oficial, que tivesse elenco es- 
tável, fazendo representar espetáculos de autores brasileiros. Num artigo de 
1902, publicado n’O País, o dramaturgo maranhense contaria que, se Aristides 
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Lobo tivesse permanecido à frente do Ministério do Interior por mais tempo, 
Rodrigues Barbosa teria arrancado dele um decreto criando o Teatro Nacional, 
assim como fizera com a Escola Nacional de Belas-Artes e o Instituto Nacional 
de Música.66 Morto em 1908, Artur Azevedo não viveu o bastante para ver o 
produto de sua idéia, a inauguração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no 
ano seguinte. Embora projetado inicialmente tanto para a música quanto para o 
teatro, aquela casa de espetáculos, com o tempo, acabaria destinada aos gêneros 
exclusivamente musicais. O século XX, com o avanço do rádio, do cinema e 
do teatro de recorte psicológico, roubaria a cena ao gênero que fizera o sucesso 
do dramaturgo maranhense, a comédia musical de costumes, que fundia teatro 
e música, em encenações grandiosas, para platéias numerosas, representadas, 
dançadas e cantadas por atores versáteis, acompanhados por grandes or- 
questras.67 

Ao definir o programa do Centro Artístico para a parte lírica, Luís de 
Castro retomava a defesa que Nepomuceno já fizera do canto em vernáculo:

[...] a nossa missão, difícil, na verdade, mas não impossível, é a criação 
da ópera nacional. Todos os povos cantam na sua língua; por que não 
havemos nós de cantar na nossa? Por que esse estúpido preconceito 
de que a língua portuguesa não se presta ao canto?68 

Reagindo à exploração econômica movida pelas companhias estrangeiras 
de teatro e ópera, que aportavam com freqüência no Rio de Janeiro e em ou- 
tras capitais do Brasil e da América Latina, Coelho Neto secundava a defesa 
da língua, antevendo nela a independência artística do país:

A noite de hoje é de glória [...] para os que amam sinceramente 
esta pátria ainda subjugada pelo estrangeiro que dela faz uma grande 
feira e que a considera apenas um mercado colocando-se sob a sua 
bandeira livre como sob uma tenda.

Ártemis e Hostia representam um grande tentamen artístico e um 
alevantado movimento patriótico. Nós somos um povo sem tradição e 
sem estímulo e, o que mais é, sem idioma. A língua portuguesa, que é 
a nossa, vive humilhada miseravelmente, servimo-nos dela com certo 
vexame, na intimidade porque, nas grandes manifestações artísticas, 
só aceitamos o italiano e o francês. [...]
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Esse desamor pelo vernáculo demonstra dolorosamente que não 
temos o mais ligeiro apego à nacionalidade [...].

Comecemos a trabalhar pela nossa independência, arrojemos longe 
de nós o jugo, tenhamos energia para repelir o estrangeiro que anual- 
mente nos explora impondo-nos o que tem de pior e rindo ainda da 
nossa boa fé. Para esses ambulantes nós não passamos de bugres que 
pagam e, efetivamente, eles têm razão porque o fluminense nada possui 
para opor ao que eles trazem periodicamente para abarrotar a cena sa- 
crificando o gosto, anulando o esforço nacional e enriquecendo-se.69

Com esse manifesto inflamado, Coelho Neto anunciava a primeira récita 
de assinatura do Centro Artístico. Esperada para a noite de 14 de outubro de 
1898, trazia O badejo, comédia em três atos em verso, de Artur Azevedo, e 
Ártemis, episódio lírico de Nepomuceno com texto de Coelho Neto, sob regência 
do compositor. Desde o início do mês, Luís de Castro e Coelho Neto vinham 
preparando o espírito do público para receber a Ártemis, cujo libreto e música 
se afastavam “dos moldes a que” estava “acostumado o nosso público”.70 

Proclamando-se um simbolista, Coelho Neto explicava o libreto da Ár-
temis, que representava a cegueira do artista que a tudo sacrifica, tudo esquece 
pelo ideal estético.71 A cena passa-se na Grécia Antiga, onde um escultor, Hélio, 
talha no mármore a sua Ártemis, imaginando forma de dar vida à obra de arte. 
Héstia, a mulher, ressente-se da miséria em que vivem, da fome e do frio que 
atingem a filha do casal, Délia. Em seu devaneio, ouvindo vozes misteriosas, 
que representam sua consciência, o artista encontra um meio de animar o már- 
more: arranca o coração à filha e o oferece em adoração a Ártemis. Descoberto 
o horror, a mãe grita e Hélio, desperto, derruba a estátua, que se despedaça no 
chão. Ouvindo ainda as vozes, o artista não desiste e vai às pedreiras em busca 
de um novo bloco para realizar obra ainda mais perfeita. 

A concepção do libreto, como a da música, baseava-se em Wagner, 
considerado por Coelho Neto o criador de uma arte moderna:

O libreto moderno deve ter emoção, deve trazer uma idéia forte 
que seja o ponto de apoio do músico. Os moldes antigos de ópera, 
que dependiam, quase sempre, com raras exceções, de uma intriga de 
amor, sem mais nada, durante a qual entravam e saíam coros cantando 
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umas coisas que nada tinham com a ação propriamente dita, foram 
quebrados por Wagner, o criador do drama lírico que é sempre “um 
problema da vida” apresentado sob uma feição poética.72

A crítica do espetáculo foi unânime em reconhecer que o público não 
compreendera a obra, embora tenha ovacionado os autores. Os aliados atri- 
buíram isso à novidade, congratulando-se pelo sucesso obtido nas outras récitas 
em que a obra havia sido representada.73 Já os adversários...

Guanabarino, sempre ele, demoliu tudo: o Centro Artístico, o título d’O 
badejo, os intérpretes, o libreto, o cenário, os figurinos e, é claro, a música e o 
regente. Ridicularizou a pretensão do Centro Artístico de ser “em todo o Brasil, 
o que o corpo de bombeiros é nesta capital, isto é, a instituição mais bem or- 
ganizada e digna de ser apresentada aos estrangeiros como modelo e exemplo 
de umas tantas virtudes”. De Camila da Conceição, a cantora que, juntamente 
com Carlos de Carvalho, apoiava a propaganda do canto em português e que 
se encarregou da voz misteriosa, cantando fora do palco, disse que a empre-
sa tomou a precaução de não anunciar que tomaria parte ativa na execução, 
“porque, se tal se desse, era contar certinho com 150 espectadores de menos”. 
Acusou o libreto de apresentar um “tipo repugnante de um epiléptico, vil assas- 
sino, miserável e covarde”, que deveria “figurar nos tratados de criminologia”, 
não na arte. “Vejamos agora como foi que o sr. Nepomuceno pôs os bemóis e sus-
tenidos na epilepsia de Pigmalião assassino”, foi como menosprezou a tentativa 
de compor dentro da escola wagneriana. Chamando o compositor de “caricatura 
do mestre de Bayreuth”, instava para que varresse do espírito “essa vaidade 
de ser Wagner” e dizia que a execução da peça fora “uma tremenda cacetea- 
ção”. Assim, atacando Nepomuceno, Guanabarino atingia todo o projeto do 
Centro Artístico, nas pessoas de seus divulgadores, Rodrigues Barbosa, Luís 
de Castro e Coelho Neto:

Alberto Nepomuceno é um moço de muito talento, mas desviado 
do seu caminho por falsos amigos, que o obrigam a torcer a consciência 
e a escrever para meia dúzia de indivíduos que nada entendem de es- 
tética e que dizem haver arte onde há comoção!74 

Desta feita, Guanabarino encontraria adversário ainda mais aguerrido. 
Ofendido em seus brios, o “último dos helenos”, como era conhecido Coelho 
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Neto, aceitou a provocação e partiu para a pancadaria, alcunhando o crítico 
com o nome de um cavalo:

Tu és contra o libreto, tu és contra a música, tu és contra o cenó- 
grafo, tu és contra os amadores, tu és contra o contra-regra, tu és con- 
tra a costureira, contra o alfaiate, contra o ponto, contra os coros, contra 
os carpinteiros, contra o aderecista, contra o gazista, contra o mesmo 
Teatro São Pedro de Alcântara, não sei se és também contra a praça 
Tiradentes... Por quê? Porque és Cinábrio, só por isso.75

Rebatendo a acusação da crueldade do libreto, diz a ele que “tire os an- 
tolhos” e veja, em Hesíodo, Cronos devorando os filhos, que “baixe o focinho” 
e veja Tântalo oferecendo Pélops aos deuses seus convivas, e cita a Odisséia, 
“esse poema em que há mais sangue do que no pátio de um matadouro”. Se- 
guindo ponto por ponto, refuta cada um dos senões citados pelo crítico e fecha 
seu artigo, trazendo a público a razão oculta que levava Guanabarino a atacar 
o Centro Artístico:

Cinábrio, desde que foi repelido do Instituto Nacional de Música 
porque, enfim, aquilo não é um senado de Calígula, declarou guerra de 
morte aos membros daquela casa de ensino e, como muitos deles fa- 
zem parte do Centro Artístico, Cinábrio voltou também contra essa 
agremiação os pés e é um desespero – nem sei como lhe param as fer- 
ragens nos cascos.76

Nem só para o teatro e a ópera vivia o Centro Artístico. Foram realizados 
também uma Exposição na Escola Nacional de Belas-Artes e concertos de 
câmara e sinfônicos. Repetindo um refrão sempre constante, diria Rodrigues 
Barbosa:

Sabemos que o segundo concerto deu prejuízo, como deu prejuízo 
o primeiro concerto, como deu prejuízo a Exposição de Arte Retros- 
pectiva – mas ele [o Centro Artístico] continua o seu caminho sem 
desassombros e sem desânimos.77

Apesar da disposição para a luta, um ano depois, Rodrigues Barbosa 
queixava-se da oposição ao Centro, erguida “já na calúnia, já na intriga, já no ri-
dículo”, que, “manejados com perfídia, conseguiram abalar os ânimos de muitos 
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sócios”. Contabilizava o reduzido número de sócios que prestigiavam os con- 
certos de câmara, realizados no Instituto Nacional de Música, protestando contra 
o retraimento, a indiferença e mesmo a deserção de alguns, que passaram “com 
armas e bagagens para as fileiras dos adversários”.78 Ao criticar o último concerto 
de 1899, Guanabarino, vitorioso, o dava como o “último suspiro” exalado pela 
instituição. E triturava Nepomuceno, mais uma vez, acusando-o de pretensão, 
por se ter incluído no programa, ao órgão –, o qual comparou a um realejo de- 
safinado –, e como compositor, ao lado dos mestres clássicos, “ele, o Bach 
brasileiro, o Beethoven do Ceará, o Grieg do Instituto e o Schumann do Centro 
Artístico”.79 

O “autor da Pagodeira”, como Guanabarino apelidara Nepomuceno 
nessa crítica, em alusão à Galhofeira, amargava mais uma derrota... E o pior 
ainda estava por vir...

en T R e n a u f R á G i o s  e  d o R e s : 
d e  v o l T a à  eu R o p a 

“Que fazes em Viena?” – indagava, de Berlim, Viana da Mota a Nepomuceno, 
em carta datada de 28 de janeiro de 1901. Na missiva, o pianista português agra- 
decia a “carta filosófica”, em que o compositor o consolava pela perda de um 
ente querido.80 

Nepomuceno viajara com a mulher e os filhos para a Europa, a fim de 
se entrevistar com o compositor austríaco Gustav Mahler, diretor da Hofsoper 
de Viena, na esperança de ver encenada ali a Ártemis. Meses depois, porém, 
escrevia a Miguéz, descrevendo as dificuldades que tivera na capital austríaca:

Os meus esforços para fazer executar a Ártemis em Viena naufra- 
garam no rochedo da vontade do diretor Mahler. Infelizmente só em 
meados de maio tive resposta dele, quando não havia mais tempo de 
tentar outro teatro para esta estação que termina.81

Malsucedido, o compositor via-se ainda em apuros com sérios problemas 
de saúde. Queixava-se a Miguéz dos olhos e nariz e do coração, que se achava 
“bastante fatigado”, tendo o médico aconselhado a ele “a máxima tranqüilidade 
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e uma vida muito regular”. Em carta a Frederico Nascimento, narrou todo seu 
sofrimento, com problemas nervosos e do coração, e duas cirurgias a que teve 
de se submeter em Berlim:

O meu mal é o seguinte. Devido a uma queda qualquer em criança, 
quebrei a cartilagem do nariz; isto provocou a formação de aderências 
e o desenvolvimento de vasos sangüíneos, o endurecimento da muco- 
sa que foi-se tornando córnea quase. Havia-se formado em conseqüên- 
cia um fluxo constante de sangue para o nariz e base do cérebro. Daí 
os sintomas cerebrais de gagueira, confusão na leitura, esquecimento 
e até algumas vezes dificuldades de me exprimir. Fácil é ligar toda a 
cadeia de sintomas nervosos a este estado patológico.82 

Terminava a carta, falando de seu desejo de assistir a uma sessão espírita, 
onde se tinham dado muitas “materializações”. Embora sofrendo, não perdia o 
humor, contando a Nascimento que classificara as “ventas conforme o custo da 
operação”. Dizia que a direita era a “minha querida”, pois a operação custara-
lhe 200 marcos, e a esquerda era a “minha cara venta”, tendo a operação cus- 
tado 300 marcos. “Compreendes agora, meu compadre, a minha situação e o 
meu desespero”.83 

Escrevendo depois ao amigo Luís de Castro, Nepomuceno revelava-se 
ainda mais desesperado, diante de uma trágica notícia que recebera. Leopoldo 
Miguéz era vítima de grave enfermidade, diagnosticada como um câncer em 
processo adiantado: 

Não fazes idéia que maus bocados tenho passado aqui, especial- 
mente depois desta malfadada notícia sobre o estado do Miguéz. Para 
toda parte que eu olho, só vejo tristezas e dores! E que dores! Dores 
em que a alma se vai aos retalhos e nos envelhece o físico e mata em 
nós a vontade de reagir. Às vezes me parece estar no último período 
dos que se afogam, quando à luta contra o elemento assassino, sucede 
o cansaço e então a gente deixa-se levar pela corrente, sem mais espe- 
ranças, e sem consciência mais. Ó dor!84

Nepomuceno estava proibido pelo médico de voltar ao Brasil, devido 
ao seu “estado de fraqueza”. De Berlim, seguiria para Cristiânia, na Noruega, 
onde pretendia convalescer. Por isso, temia nunca mais rever o fiel amigo, líder 
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respeitado e aliado de tantas lutas. Contudo, não podia deixar de lado a respon- 
sabilidade de avaliar o futuro do Instituto Nacional de Música, caso Miguéz 
viesse mesmo a falecer. Nepomuceno, sem dúvida, era o nome certo para a 
sucessão na direção do Instituto:

Sobre a sucessão Miguéz, caso a desgraça não nos poupe, eu es- 
tou pelo que vv. pensam; em todo o caso não solicitarei tal cargo, nem 
desejo que pessoa nenhuma o faça para mim. Qualquer idéia neste 
sentido deve vir do governo mesmo, pois eu quero ter liberdade com- 
pleta de agir, e quero ter sempre a cabeça levantada para poder guardar 
com dignidade o decoro do cargo que o Miguéz honrou e do qual fir- 
mou a tradição.85

Antevendo lutas futuras, Nepomuceno anunciava de antemão a postura 
firme e digna que sempre manteria à frente da instituição.

Já na Noruega, dizia estar melhor, “sentindo e respirando o ar perfumado 
pelo feno cortado, e cevada, e trigo e aveia, tudo isto misturado com o perfume 
dos pinheiros que nos cercam”.86 Assim, dava contas a Luís de Castro de sua 
disposição geral, melhor graças ao repouso, porém emendando rapidamente 
que vinha pondo em ordem alguns trabalhos urgentes, pois pretendia dar um 
concerto com orquestra em Cristiânia ou Berlim. Anunciava a volta ao Rio 
para outubro, chegando para os exames do Instituto, deixando, entretanto, as 
crianças com a mãe, que passaria o inverno na Europa, estudando com o velho 
mestre Lechetitzki, “um dos primeiros, senão o primeiro pedagogo do piano”. 

Dias depois, outro grande amigo, Rodolfo Bernardelli, tocado pelo caso 
de Miguéz, escrevia a Nepomuceno, lamentando as desgraças que abatiam a 
arte brasileira, a começar pelo estado do compositor: “se visses o Miguéz, fica- 
rias atônito, coitado, cortaram-lhe o nariz e o beiço e [...] parece que o doutor 
está mandando fazer um nariz postiço”. Do mesmo modo que tantos artistas 
contemporâneos, revelava sua desilusão com o regime republicano, acusando 
“uma crise de abatimento moral agudíssima”, por que passava “o nosso caro 
Brasil”. Como que prevendo a Revolta da Vacina que sacudiria a Capital Fe-
deral dali a três anos, temia que arrebentasse “a qualquer hora uma bernarda”. 
Falando ainda de Miguéz, dizia que, “quando a gente pensa que sofre tanto para 
chegar a sair um pouco da mediocridade [...], essa soma de esforços de quase 



140  música, sociedade e política

nada serve, porque a saúde nos faz defeito”. E augurava para Nepomuceno, 
além das dores e contrariedades que vinha sentindo, um sofrimento moral, que o 
levaria a sentir, “como todos os que amam sua arte e seu país, uma inquietação 
como se tivéssemos o Pão de Açúcar a nos querer cair em cima”.

A razão da hipérbole estava em certo desconforto do artista, revoltado 
por ter de descer de sua torre de marfim para se defrontar com a dura realidade 
do país: “Pelas ruas, pelos bondes, por toda a parte só se ouvem lamentações 
e imprecações e nós que devemos viver fora do mundo, somos chamados con-
tinuamente a ouvir e presenciar toda esta miséria.”87 

Não obstante, Rodolfo Bernardelli inseria sua arte em seu mundo, “tratan-
do de aproveitar o tempo para encher esta cidade de lembranças”, de “trabalhos 
para a Glória”, “para instruir o povo e preparar terreno para os futuros escul- 
tores”. Tal o programa composto pelas inúmeras obras do escultor que se po- 
dem apreciar em diversas praças e edifícios públicos do Rio de Janeiro, aí 
incluídos os bustos em bronze de Miguéz e Nepomuceno expostos no Instituto 
Nacional de Música – hoje Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro –, assim como a réplica do de Nepomuceno no Passeio Público, 
defronte da mesma escola.

Nepomuceno encerrava sua série de correspondências da Europa com 
mais uma carta a Luís de Castro, notificando as últimas desilusões: “Tenho 
sido caipora. Tudo naufraga. O concerto que eu pretendia dar não pôde ter lu- 
gar por falta de orquestra. [...] Sigo para o Rio [...]. Antes vou a Leipzig e a 
Colônia. É a última cartada.”88

Falhando ainda na “última cartada”, encerrava-se para Alberto Nepomuceno 
sua segunda viagem à Europa, a qual fracassara em todas as expectativas. Reas- 
sumindo suas funções no Instituto, ainda naquele ano, acompanharia de perto 
a lenta agonia de seu diretor no caminho da morte.

o f i m d a “d i T a d u R a mi G u é z”: 
a  R e f o R m a ne p o m u C e n o

Aos 6 de julho de 1902, Alberto Nepomuceno completava 38 anos, mas 
não havia o que comemorar. Naquele mesmo dia, falecia Leopoldo Miguéz.89
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Por decreto de 12 de julho, Nepomuceno era nomeado diretor do Instituto 
Nacional de Música. Duas semanas depois, seria homenageado num banquete 
promovido por amigos e admiradores, realizado no salão do Club dos Diários, no 
Cassino Fluminense. Cento e cinqüenta e seis convidados, dentre músicos, ar- 
tistas plásticos, poetas, jornalistas, políticos e representantes do high-life, presi- 
didos pelo ministro Sabino Barroso, prestigiaram o novo diretor. Ao brinde, 
Olavo Bilac saudou o compositor, destacando seu “coração brasileiro”, revelado 
pela “tristeza” contida em sua música:

[...] a música de Nepomuceno, conservando uma impecável ciência 
das regras musicais, revela o coração brasileiro do maestro. Há nela o 
esplendor e ao mesmo tempo a tristeza da terra cearense, da terra for- 
mosa e mártir em que nasceu o maestro – do estado brasileiro que é 
o mais querido de todos, porque é o mais infeliz.90

Toda a imprensa saudou a escolha, mas havia os que destoassem do 
coro. Artur Azevedo, em artigo n’O País, dizia que Miguéz fora uma “vítima 
do cargo” e receava que Nepomuceno se “burocratizasse”, isto é, se perdesse 
nos afazeres e compromissos do cargo, o que, pensava, afetaria sua produção 
artística:

É uma iniqüidade fazer com que um compositor do tamanho de 
Leopoldo Miguéz ou do tamanho de Alberto Nepomuceno empregue 
na redação de um relatório, ou no exame de qualquer peça oficial, ou no 
deslindamento de uma intriga de repartição, as horas que poderia em- 
pregar na construção de um monumento de arte.91

Festejava o dramaturgo a justiça da nomeação, que reconhecera Nepomuce-
no oficialmente como sucessor de Miguéz, mas preferia que a escolha tivesse 
recaído sobre “um velho músico inteligente e honrado, de cujo talento não espe- 
rássemos o que temos o direito de esperar do nosso Nepomuceno”, lembrando 
os nomes de João Rodrigues Cortes e Duque-Estrada Meyer.92 E terminava o 
artigo, com uma ponta de crítica ao falecido, lembrando que seria o momento 
de se fazer justiça, restituindo ao ensino oficial Cavallier Darbilly, o professor 
preterido por Miguéz na criação do Instituto:

Leopoldo Miguéz não gostava dele, como não gostava de Carlos 
Gomes, como não gostava de Francisco Braga; mas, hoje, que o glo- 
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rioso autor d’Os saldunes deixou de existir, bem poderia o governo, 
em havendo oportunidade, restituir ao ensino oficial um músico tão 
competente e provecto.93

Uma semana depois, em artigo intitulado “Voltando à carga”, Artur 
Azevedo publicava uma carta de Rodrigues Barbosa, em que este saía em 
defesa de Miguéz, contestando as afirmações do dramaturgo.94 Alegava que o 
governo dera uma compensação a Cavallier e que não era bem provado que 
Miguéz não gostasse dele, pois o havia convidado a reger a cadeira de harmonia, 
o que não se pôde concretizar pelo fato de o professor se recusar “a aceitar o 
programa e o método de que fazia questão” o diretor. Quanto a Carlos Gomes 
e Francisco Braga, argumentou Rodrigues Barbosa que Miguéz promovera 
concertos em benefício do primeiro e nomeara professor o segundo. Artur Aze-
vedo, porém, ratifica suas posições, afirmando que ouvira do próprio Miguéz 
que este não gostava de Carlos Gomes, e que lhe parecia, como a muita gente, 
que a nomeação de Francisco Braga fora fruto de uma pressão da opinião pú- 
blica, manifestada na imprensa, na qual foram escritas coisas a respeito das 
opiniões de Miguéz sobre Braga, sem que ele ou seus amigos protestassem. 
Acrescenta que houvera oposição também à nomeação de Henrique Alves de 
Mesquita, fato a que aludira no artigo anterior e que Rodrigues Barbosa dera 
como falso. Diz Artur Azevedo que a nomeação desse antigo pensionista do 
Império e professor do Conservatório só se concretizara devido a uma carta 
do líder republicano Saldanha Marinho ao ministro Aristides Lobo. Por fim, 
o escritor reafirma o que dissera de Miguéz como diretor, explicitando sua 
avaliação da “ditadura” que findara:

Esse cargo transformou-lhe completamente o caráter: antes de ser 
diretor do Instituto, Miguéz era a meiguice que se fizera homem; em 
poucos indivíduos tenho apreciado alma tão branda, coração tão melin- 
droso; depois de nomeado, e antes, muito antes de afetado do terrível 
mal que o assassinou, ele tornara-se áspero, azedo, irritadiço, e, por 
fim, autoritário e despótico. Repito o que há sete dias escrevi: foi uma 
vítima do cargo que exerceu.95

Fazendo eco aos temores de Artur Azevedo, Coelho Neto escreveria 
que os admiradores do maestro nomeado, “que são todos quantos o conhe-
cem, receiam que o artista venha a sofrer por imposição do administrador”. 
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Lembrando que Miguéz fizera daquela casa um modelo de disciplina, ordem e 
asseio, pensava que essa tradição devia ser para Nepomuceno um pesadelo e, 
certo de que ele não se deixaria ficar em plano secundário, cria que, para isso, 
teria de “sacrificar a sua arte e a sua inspiração tão rica”.96 

Nepomuceno era respeitado como músico e professor pelos seus pares 
do Instituto Nacional de Música. Em 1896, logo após seu retorno da Europa, 
fora distinguido com sua eleição para o Conselho, para o triênio que se iniciava 
naquele ano.97 Não tendo sido reeleito para o Conselho seguinte, seria novamente 
conduzido ao cargo justamente no ano de 1902, eleito por 15 votos, número 
correspondente à totalidade dos professores presentes à reunião.98 Recebida 
sua nomeação para diretor com agrado pelo corpo docente do Instituto, na dé- 
cima sessão da Congregação, efetuada a 17 de julho, já sob sua presidência, o 
professor João Rodrigues Cortes propôs que se consignasse em ata “a satisfação 
de que se achava possuído o corpo docente pela sua acertada nomeação para o 
cargo, e, querendo dar maior latitude à sua proposta, pediu fosse ela considerada 
como tendo partido de toda a Congregação, que, por unanimidade, a aclamou”.99 

Não desejando ficar em plano secundário a Miguéz, ao assumir a direção –  
o que confirmava o vaticínio de Coelho Neto –, Nepomuceno quis prontamente 
imprimir sua marca. Concebendo a administração de modo diferente do ante- 
cessor, mas preservando seus ideais, procedeu a uma reforma do regulamento, 
que liberalizou as relações entre o diretor e os corpos docente e discente, pon- 
do fim à “ditadura”. Ao “ditador” opunha-se o liberal Nepomuceno, em franca 
sintonia com os novos tempos vividos pela República brasileira, a qual superara 
o período inicial de instabilidade e forte presença militar no jogo político, para 
ingressar numa fase que reafirmaria o mando das velhas oligarquias estaduais 
atreladas a uma estrutura de poder comandada pelos estados cafeicultores e 
preservada sob o manto da ideologia liberal.

Em setembro, Nepomuceno enviou à Câmara dos Deputados uma expo- 
sição de motivos, em que justificava a reorganização do Instituto. Apreciada pela 
Comissão de Instrução Pública daquele órgão legislativo, depois pela Comis- 
são de Finanças do Senado, a exposição teve acolhida favorável, resultando 
no decreto legislativo nº 968, de 2 de janeiro de 1903, que reorganizava o 
Instituto Nacional de Música, e no decreto nº 4.779, de 2 de março de 1903, 
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baixado pelo presidente da República e o respectivo ministro, que dava novo 
regulamento ao mesmo. 

Dentre as novas determinações, o capítulo XXIV do regulamento criava 
o patrimônio do Instituto, para suavizar as despesas com a sua manutenção, o 
qual seria mantido sob a guarda do governo; o capítulo XIII instituía prêmios de 
viagem à Europa a alunos destacados; o artigo 265 extinguia a cadeira de his- 
tória e estética da música, que nunca fora preenchida, substituindo-a por prele-
ções de pessoas versadas no assunto, à escolha do diretor, mediante gratificação. 
Os capítulos IV e IX, assim como a tabela 1, relativa aos vencimentos do pes- 
soal, indicavam a transformação dos antigos adjuntos em professores, por já 
exercerem as mesmas funções, e a ampliação do número de professores para 
29, a fim de atender à demanda sempre crescente, desde que o Instituto fora 
criado, em 1890. Com o mesmo objetivo, foram instituídos oito lugares de auxi- 
liares de ensino, que seriam preenchidos por alunos laureados nos concursos a 
prêmio da casa, fazendo jus a uma gratificação mensal. Além destas modifica- 
ções, os professores foram ainda contemplados com a extensão ao Instituto das 
disposições do Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior e Secundário, 
referentes a exercício, licenças, faltas, penas, prêmios, jubilações e gratificações 
adicionais. Assim, sendo equiparados aos seus congêneres de outras institui- 
ções oficiais de ensino, os professores ganhavam direito à vitaliciedade, desde 
a posse, e à gratificação por tempo de serviço. O professor que somasse trinta 
anos ou mais, porém, deveria ter trabalhos publicados nos últimos cinco anos, 
para fazer jus à gratificação extra de 40% sobre os vencimentos.

Seguindo os passos do antecessor, Nepomuceno criou, através dos capí- 
tulos XIX e XX, os cargos de bibliotecário e de conservador dos instrumentos, 
velha aspiração de Miguéz, nunca alcançada, apesar dos constantes pedidos 
ao governo.100 E consolidou a criação dos cursos noturnos, que haviam sido 
instituídos através do regulamento então em vigor, que fora baixado pelo 
decreto nº 3.632, de 31 de março de 1900, em seu artigo 139. Na concepção 
original de Miguéz, tais cursos constituíam uma entidade autônoma, anexa ao 
Instituto, na dependência de subvenções anuais destinadas pelo poder público 
ou de donativos feitos por iniciativa particular. Como as verbas oficiais e os 
donativos nunca che-gavam, os cursos jamais puderam funcionar.101 Corrigindo 
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o problema, Nepomuceno atrelou-os ao funcionamento normal e elevou os 
vencimentos dos funcionários, para fazer frente às novas obrigações.

Até aí, Nepomuceno só vinha aperfeiçoar a obra de Miguéz. Foi no mo- 
do de conceber a direção que o reformador se afastou do criador do Instituto 
Nacional de Música. Em todos os regulamentos elaborados por Miguéz, o capí-
tulo II intitula-se “Do Pessoal”, cujo título I é “Do Diretor”. No regulamento de 
Nepomuceno, o capítulo II chama-se “Do Ensino”. Sintomaticamente, a figura 
do diretor somente aparece no capítulo XVII. É que o capítulo III trazia mais 
uma novidade: “Da Congregação”. Embora o termo apareça no livro de atas 
do Instituto, desde 1890, para designar as reuniões de todo o corpo docente, a 
Congregação não consta de nenhum dos regulamentos de Miguéz. Num total de 
nove sessões da Congregação realizadas nos doze anos da “ditadura Miguéz”, 
foram os professores convocados unicamente para eleger os membros do Con- 
selho, como ocorreu da primeira a quarta sessão e nas oitava e nona sessões; 
para tratar, na quinta e sexta sessões, das homenagens fúnebres a Carlos Gomes, 
cujo corpo embalsamado seria exposto no Instituto; e, na sétima sessão, para lan- 
çar solene protesto contra o atentado à vida do presidente Prudente de Morais, 
que resultou na morte do ministro da Guerra.102 A décima e última sessão, já 
citada, a primeira presidida por Nepomuceno, foi realizada para decidir so- 
bre uma dupla manifestação de pesar pelo passamento de Miguéz. O religioso 
Nepomuceno sugeria uma missa no trigésimo dia e uma sessão fúnebre no 
salão do Instituto. 

Nepomuceno extinguiu o Conselho, órgão meramente consultivo, que 
decidia somente sobre matrícula e concessão de prêmios aos alunos. O Conselho 
era formado pelo diretor, cinco professores eleitos por seus pares e três membros 
honorários, escolhidos pelo diretor, dentre os artistas dos mais notáveis resi- 
dentes na capital e estranhos ao Instituto. Em seu lugar, Nepomuceno criou a 
Congregação, consultiva e deliberativa, composta de todos os professores e 
de três membros honorários por ela indicados. Deste modo, o administrador 
liberal transferia o centro do poder para o órgão colegiado, eliminando a cen- 
tralização que caracterizava a “ditadura Miguéz”. 

Além da atribuição de indicar os seus membros honorários, competia à 
Congregação nomear as comissões julgadoras para os exames finais e de pro- 



146  música, sociedade e política

moção, para concursos a prêmio e para pensionistas, conforme rezam o artigo 
5 e o 22, incisos 5º e 9º do regulamento de 1903. Na “ditadura Miguéz”, as 
comissões eram todas nomeadas pelo diretor. Cabia a este também indicar ao 
governo os professores que deveriam ser nomeados para o exercício do magis- 
tério no Instituto. Agora, a indicação dos professores ficava a cargo da Con- 
gregação, por dois terços de seus votos, de acordo com o artigo 22, inciso 2º 
e o artigo 24 do regulamento. Ao fazer isso, Nepomuceno instituía o concurso 
para professor, regulado pelos artigos 25 a 39. O candidato, ao se inscrever, 
deveria apresentar documentos comprobatórios de sua idoneidade para o car-
go, os quais seriam avaliados por aquele órgão colegiado. Ao candidato era 
facultado argüir de suspeição qualquer membro da Congregação com quem 
se achasse em incompatibilidade. 

Reafirmando a soberania da Congregação, esta podia ainda ser convocada 
imediatamente mediante pedido feito por cinco professores, conforme o inciso 
5º do artigo 174, mas ao diretor eram reservadas algumas salvaguardas, fixadas 
no mesmo artigo, o qual determinava suas atribuições: suspender decisões da 
Congregação que lhe parecessem contrárias à lei (inciso 11); organizar os pro- 
gramas de ensino, ouvindo os professores, e fiscalizar a observância dos mes-
mos programas (incisos 12 e 23); regular a secretaria e a biblioteca (inciso 17); 
assistir às aulas e aos exercícios práticos (inciso 18); suspender empregados 
(inciso 19); e organizar o regimento interno (inciso 24).

Também as relações com o corpo discente foram modificadas. Nos 
regulamentos de Miguéz, fora instituída uma disciplina férrea mantida por 
severas penalidades, que iam desde a repreensão em particular e em público 
até a suspensão e a expulsão do Instituto, cabendo ao diretor a aplicação de 
qualquer das penas, ao Conselho as mais graves e aos professores somente as 
mais brandas, como se pode ver no capítulo XIII do regulamento de 1900. Na 
reforma de Nepomuceno, o capítulo referente à “Polícia Interna”, confuso, 
detalhista e repetitivo, amarrou os critérios para a imposição de penalidades, 
subordinando a pena de suspensão ao voto nominal da Congregação, assegu-
rando ao aluno o direito de defesa, a não ser quando praticasse atos injuriosos 
contra o diretor ou os professores, caso em que o regulamento não é claro sobre 
a quem caberia aplicar a suspensão. Quanto à pena de exclusão, seria aplicada 
apenas na eventualidade de uma agressão contra o diretor ou os professores.
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A Congregação de Nepomuceno vinha, assim, pôr fim ao longo período 
em que Miguéz reinara absoluto à testa do Instituto. Porém, ao transferir para 
os professores um poder antes centralizado nas mãos do diretor, Nepomuceno 
abrira o caminho para uma crise que levaria à sua própria demissão do cargo.

O conflito entre o diretor e a nova Congregação despontou logo na pri- 
meira sessão, realizada em 15 de abril de 1903. A sessão tinha como fim indicar 
os membros honorários da Congregação. A função objetivava angariar para 
o Instituto o prestígio de “artistas notáveis” que vivessem na cidade, os quais 
participariam de comissões julgadoras dos alunos e/ou referendariam no Con-
selho as decisões das mesmas. Mais do que uma honraria, a função revestia-se 
de importância estratégica por assegurar vínculos com o ambiente externo ao 
Instituto e pelo poder de interferir na avaliação do desempenho dos alunos do 
Instituto, dando-lhe mais transparência. Valendo-se da prerrogativa exclusiva 
do diretor, Miguéz indicara para membros honorários do Conselho o português 
Artur Napoleão, o alemão Paul Faulhaber (1836-1896) e o italiano Vincenzo 
Cernicchiaro, nomes conhecidos e atuantes no meio musical fluminense do 
final do Império. Tendo o último sido nomeado professor, foi substituído pelo 
pianista francês Lucien Lambert. Falecendo Lambert e Paul Faulhaber, foram 
indicados o filho deste, Manuel Porto-Alegre Faulhaber (1867-1922), e Francis-
co Vale. Eram nomes que se haviam destacado nos diversos palcos da cidade e, 
em particular, no Club Beethoven, como solistas, compositores e professores. 
Reformado o Instituto e extinto o Conselho, era mister que a Congregação in- 
dicasse os membros honorários que a integrariam, tomando assento ao lado 
dos professores da casa. Frederico Nascimento propôs a recondução de Artur 
Napoleão e Manuel Faulhaber, aceitos por unanimidade. Quanto à terceira va- 
ga, era preciso substituir Francisco Vale, que deixara o Rio de Janeiro, para fixar 
residência em sua cidade natal, Juiz de Fora. Duque-Estrada Meyer propôs o 
nome de seu amigo e antigo discípulo, José Rodrigues Barbosa.

Estabeleceu-se longa discussão, por entenderem uns que o sr. Ro-
drigues Barbosa como crítico musical que é, de notória competência, 
está nos casos de ser proposto e outros que a sua indicação era evi- 
dentemente contrária ao art. 5º do regulamento, por não ser o mesmo 
artista...103 
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Rezava o art. 5º que os três membros honorários fossem indicados “dentre 
os artistas mais notáveis residentes na Capital Federal e estranhos ao corpo 
docente do Instituto”, mantendo a mesma definição que Miguéz instituíra em 
todos os regulamentos que elaborou.104 Tentando obstruir o intento de Du-
que-Estrada Meyer e buscando um esclarecimento por parte da Congregação, 
Rodrigues Cortes pôs em discussão a interpretação do art. 5º, sendo decidido 
por 12 votos a 9 que “aquele que não professa a arte não se inclui no art. 5º”, 
ao que Duque-Estrada Meyer alegou que Rodrigues Barbosa exercia profissão 
artística, pedindo que sua proposta fosse submetida à votação, sendo então 
aprovada por 11 votos contra 10. Nascimento, Bevilacqua, Ernesto Ronchini, 
Francisco Braga, Humberto Milano e o próprio diretor justificaram o voto con- 
trário, “alegando não ser público e notório que o sr. Rodrigues Barbosa exerça 
profissão artística”. O diretor, “considerando essa indicação contrária à lei, 
declarou que, nos termos do art. 174 nº 11 do regulamento, ia levar o ocorrido 
ao conhecimento do governo”.105

Oficiando ao ministro J. J. Seabra, Nepomuceno relatou o que ocorrera 
na sessão e afirmou que, “a despeito desta determinação [o art. 5º] clara, po- 
sitiva, categórica, da lei, foi indicado e aceito pelo corpo docente para membro 
honorário pessoa que não é artista”. Alegou ainda a decisão fixada pela maioria 
de que só podia ser designado para o lugar em questão aquele que exercesse 
a profissão, 

[...] demonstrando, assim, evidente contradição com a escolha que fez 
do sr. Rodrigues Barbosa, que não exerce profissão artística. Este se- 
nhor é crítico musical de notória competência, mas não é artista, e ain- 
da assim a sua escolha só se poderia dar se, como tal, fosse notável.106

Embora a discussão pareça simplória, guarda, no fundo, uma questão de 
suma importância, que Nepomuceno registra com veemência. O que o diretor 
do Instituto Nacional de Música procurou resguardar com sua interpretação 
do art. 5º foi o espaço de atuação profissional do músico, espaço que conhecia 
bem e pelo qual ele próprio lutava com tantos e tão penosos esforços. Em sua 
concepção, que foi a aprovada pela Congregação, artista é aquele que professa 
a arte, ou seja, aquele que se dedica por inteiro à atividade artística, na maioria 
dos casos dela retirando a sua sobrevivência, tal como ele e aqueles tantos 
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professores seus colegas faziam, embora houvesse exemplos, como o de Artur 
Napoleão, que se dedicava paralelamente à edição e ao comércio. Mas, ainda 
assim, era à edição e ao comércio de música. 

Nepomuceno defende também a qualidade de um produto desenvolvido 
pelo artista, pois profissional é precisamente aquele que por suas qualidades 
técnicas e estéticas é reconhecido por seus pares, o que o habilita a exercer a pro-
fissão seja como solista, seja como integrante de orquestra ou outros conjuntos, 
ou ainda, como compositor ou regente. O amador raramente alcança tal situa- 
ção. Indo além, Nepomuceno distingue ainda uma linha divisória entre o trabalho 
do músico e o do crítico. Embora reconhecesse a competência de Rodrigues 
Barbosa como crítico, ela de nada valeria para os efeitos da nomeação para o 
cargo, pois o que contava era ser músico prático e notável, ou seja, reconheci- 
do, e não apenas desenvolver profissão afim. Está entendido, no ofício de 
Nepomuceno ao ministro, que crítico não é artista.

É digno de nota que um compositor como Nepomuceno, de espírito ro- 
mântico, tão continuamente manifestado em sua obra, se afastasse do senso 
comum, que idealiza o artista, revelando-se tão objetivo e pragmático em sua 
definição da atividade artística. Por outro lado, não obstante os vínculos de 
amizade que uniam os dois, percebe-se seu claro empenho em afastar a in-
fluência exercida por Rodrigues Barbosa sobre o Instituto desde sua criação.

Cândido Augusto Coelho da Rosa, funcionário de carreira, diretor-geral 
da Diretoria do Interior do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, despa- 
chando no ofício de Nepomuceno, deu parecer totalmente favorável ao cole- 
ga Rodrigues Barbosa, que a esse tempo dirigia uma das seções da Diretoria  
de Contabilidade do mesmo ministério. Discordando categoricamente de Ne-
pomuceno, dizia estar “complemente errada a restrição mercantil e mercenária 
posta pelo diretor do Instituto”, omitindo o fato de que a maioria da Congregação 
decidira pela mesma restrição.107 E dava sua própria definição do que fosse 
artista, em tudo oposta àquela visão realista e objetiva, desmanchando-se em 
imagens românticas, daquelas que sacralizam a figura do artista e conformam 
um verdadeiro mito do gênio:

Artista é aquele que perscruta os segredos da arte, sonda-a nos 
seus mistérios, compreende a idealidade transcendente, traduz nela 
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as belezas da natureza ou as fantasias da imaginação, faz do seu culto 
uma religião, do seu escopo um dogma, prega as suas doutrinas imacu- 
ladas, propaga a adoração pelos seus esplendores.108

Por fim, argumentava o funcionário que Rodrigues Barbosa era “artista 
notável”, citando o artigo de Viana da Mota a respeito da música no Brasil, em 
que o pianista português afirmara que o crítico conhecia contraponto, história 
da música e acústica.109 Citou também duas cartas enviadas a Duque-Estrada 
Meyer por Napoleão e Faulhaber, os dois outros indicados, em que estes apro- 
vavam a indicação, afirmando Artur Napoleão que o crítico já tocara em orques- 
tra por ele regida, tendo sido pago por seus serviços artísticos e já regera ele 
mesmo a orquestra. Acrescenta o pianista que a crítica “é uma feição da arte 
em que também se pode ser notável”.110 

O ministro J. J. Seabra, que pessoalmente já dera razão a Nepomuceno, 
estava inclinado a voltar atrás, diante do parecer de Cândido Rosa.111 No dia 
3 de maio, escrevia Nepomuceno ao ministro: 

Depois da leitura que V. Ex.a teve a gentileza de fazer-me da in- 
formação do sr. diretor Cândido Rosa sobre a indicação do sr. José Ro-
drigues Barbosa pela Congregação para membro honorário do Instituto 
Nacional de Música, medi bem minha situação, quer perante aquela 
Congregação sendo nomeado o referido sr. Barbosa, quer perante as 
diretorias do Interior e da Contabilidade não o sendo.

É um dilema que devo evitar a todo o transe, e o faço depositando 
nas mãos de V. Ex.a meu pedido de demissão de diretor do Instituto 
Nacional de Música, pedido este irrevogável, qualquer que seja a 
solução que V. Ex.a der à referida questão.112

O ato da Congregação causara uma divisão no grupo que presidia a 
República Musical, indispondo Nepomuceno e Rodrigues Barbosa. Ao lado de 
Nepomuceno estavam Nascimento, Bevilacqua e Luís de Castro, dentre outros. 
Pela nomeação de Rodrigues Barbosa ficaram Duque-Estrada Meyer, Artur 
Napoleão, Manuel Faulhaber e Fertin de Vasconcelos, apoiados na imprensa 
por Medeiros e Albuquerque, Artur Azevedo e Iwan d’Hunac, pseudônimo de 
João Itiberê da Cunha (1870-1953), irmão do diplomata-compositor Brasílio 
Itiberê da Cunha. 
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Durante todo o mês de maio, enquanto o presidente da República e o 
ministro ainda não haviam deferido o pedido de demissão de Nepomuceno, nem 
assinado os decretos de nomeação dos membros honorários da Congregação, 
ressoou na imprensa a batalha que era travada em torno do Instituto. No dia 
seguinte ao da carta de demissão, o Jornal do Commercio publicava artigos de 
Nascimento e Nepomuceno, em que o primeiro se queixava de uma “mofina 
anônima” publicada naquele jornal, nos dias 27, 28 e 29 de abril, sob o título “Os 
alunos prejudicados”, onde se dizia que o professor não desempenhava bem suas 
funções pela quase absoluta falta de visão, da qual, de fato, vinha padecendo, o 
que lhe impedia apresentar-se em público. Dizia Nascimento, acusando impli- 
citamente o crítico do Jornal do Commercio: “Ora, àqueles a quem não são es-  
tranhos os últimos acontecimentos relativos ao Instituto Nacional de Música 
não será difícil atinar com o nome da pessoa capaz de ter para comigo uma 
tal gentileza.”113

Nepomuceno, por sua vez, arremetia contra Rodrigues Barbosa, Cândido 
Rosa e o ministro J. J. Seabra, acusando este de estar para cometer uma ilega- 
lidade. Citando o regulamento do Instituto, mostrava a fragilidade do Instituto 
frente à vontade do governo. Alegava que as decisões da Congregação não eram 
soberanas, mencionando o artigo 24, referente à indicação dos professores, pois 
o governo reservara para si o artigo 39, que previa a anulação do concurso: 

[...] mas, seja dito de passagem, não sem o meu protesto. O governo 
armou-se para poder ir de encontro às decisões da Congregação, e só 
não foi na questão dos membros honorários porque a dialética do sr. 
diretor-geral do Interior teve mais peso que a letra da lei.114

Medeiros e Albuquerque e João Itiberê defenderam a nomeação de 
Rodrigues Barbosa, tendo em vista os serviços prestados por ele à casa de en- 
sino, como seu fundador, valendo-se da amizade com Aristides Lobo.115 Os 
mesmos motivos alegava Artur Azevedo, não obstante negasse a qualificação 
de “artista notável”: 

Não discuto se o ilustre compositor teve ou não razão, embora me 
pareça que o meu confrade Rodrigues Barbosa, conquanto não seja um 
artista notável, nem mesmo um artista, mas um simples amador, mere- 
cesse a eleição com que foi honrado pela Congregação do Instituto.116 
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Respondendo a Artur Azevedo, Luís de Castro ponderava que a amizade 
de Rodrigues Barbosa com Aristides Lobo, que valera a fundação do Instituto 
Nacional de Música, não justificava sua indicação, tanto mais que Miguéz nunca 
o reconhecera como “artista notável”; do contrário, sendo seu amigo, tê-lo-ia 
indicado antes.117 Na seqüência deste artigo, revoltado contra a nomeação de 
Rodrigues Barbosa, que saíra a 25 de maio e a qual chamou de “ato iníquo”, 
Luís de Castro escreveria dois outros, carregados de veneno, dirigidos ao pre- 
sidente Rodrigues Alves, em que desmontava o parecer de Cândido Rosa, 
cujas informações, “além de suspeitas e sem valor, denotam má-fé, como de- 
monstram também que o estilo do diretor-geral se assemelha ao do sr. Rodrigues 
Barbosa”. Ironiza ainda a carta de Artur Napoleão, que chamara o crítico de 
“doutor”, dizendo que o pianista dá “diploma de doutor com a mesma facilidade 
com que passa atestado de artista notável”.118

Denotando intimidade com o ministro, que afirma ser seu amigo, e com 
o próprio presidente da República, Luís de Castro narra conferências que tivera 
com cada um, aos quais dissera: “No dia em que for publicado o decreto no- 
meando o sr. José Rodrigues Barbosa membro honorário do Instituto Nacional 
de Música, o Rio de Janeiro rirá”. E vai além, acusando a existência de um 
conchavo entre Cândido Rosa e o nomeado, afirmando que o primeiro pedira 
ao “doutor Barbosa documentos provando que este é artista notável, pois que 
não é de supor que o sr. diretor-geral tivesse na sua gaveta, entre outras coisas, 
a opinião de Viana da Mota”. Desmentindo o pianista português, bradava a in- 
competência do crítico, afirmando em negrito que ele não poderia integrar as 
comissões julgadoras “porque não sabe nem harmonia, nem contraponto, nem 
fuga, nem composição”, e “os artigos, em que esse artista notável [Viana da 
Mota] se baseou para fazer essa afirmação, não foram feitos pelo sr. Rodrigues 
Barbosa”. E desafia o crítico a contestar suas acusações, caso em que publicaria 
os nomes dos autores dos referidos artigos.119 

Dias depois, Rodrigues Barbosa veio em defesa própria, contando que 
fora contrário à nomeação de Nepomuceno, não só para não roubar à arte “o 
mais original e o mais fecundo compositor nacional”, mas também porque “ele 
não dava esperanças de um administrador severo e disciplinador porque com 
essas qualidades era incompatível o seu temperamento bondoso, afável e por 
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demais acessível”.120 A propósito, registre-se que Rodrigues Barbosa sequer 
estivera entre os que foram prestigiar Nepomuceno no banquete por sua nomea- 
ção. A sua ausência e a declaração de que fora contrário à escolha do compositor 
para dirigir o Instituto confirmavam uma versão que corria na imprensa de que 
Rodrigues Barbosa teria tentado fazer diretor do Instituto seu velho mestre e 
amigo Duque-Estrada Meyer e, não sendo bem sucedido, teria passado a fazer 
oposição a Nepomuceno. A indicação de Rodrigues Barbosa por Duque-Es-
trada Meyer seria, assim, a contrapartida da aliança política entre mestre e 
discípulo.121 O crítico dava como prova da incapacidade de Nepomuceno para 
o cargo o fato de o compositor ter permitido que “um estranho” se imiscuísse 
na direção, interpondo-se entre ele, o ministro e o presidente. Replicando, 
Luís de Castro confirmava os boatos da imprensa, acusando Duque-Estrada 
Meyer, “de mãos dadas com o sr. Fertin”, de mover contra Nepomuceno “uma 
guerra surda em que tiveram parte saliente o próprio dr. Rodrigues Barbosa e 
a Secretaria do Interior”. E revidava a insinuação: “longe de me imiscuir na 
administração [...], nunca pedi para outros nem sequer o cargo de inspetora. 
Pode dizer o mesmo o sr. Barbosa quando Miguéz foi diretor?”122 

Luís de Castro acusara de suspeição o parecer de Cândido Augusto 
Coelho da Rosa, pelo fato de Nepomuceno lhe ter negado um pedido.123 Ignoro 
qual tenha sido este pedido, mas observo que, cerca de um ano depois, já des-
tituído o diretor, o amanuense do Instituto, indicado por Nepomuceno interi- 
namente para o cargo e nomeado pelo governo, seria demitido, sendo substituído 
por um certo Augusto Leal Coelho da Rosa, filho de um. O mesmo, por sua 
vez, viria a ser transferido para a Diretoria-Geral de Saúde Pública, em 1905, 
sendo nomeado em seu lugar Cristiano Rodrigues Barbosa, filho do outro.124 
Coisas da República Velha! 

Vale aqui uma nota de caráter historiográfico. Esse episódio da biografia 
de Nepomuceno nunca foi bem esclarecido nos trabalhos escritos sobre o com- 
positor. A omissão dos autores deve-se ao fato de se terem apoiado na versão do 
próprio Rodrigues Barbosa, que, anos mais tarde, depois de se ter reconciliado 
com Nepomuceno, tornou-se seu mais renomado biógrafo. O crítico omite  
o fato de ter sido ele próprio o pivô da crise que resultou na demissão de Ne-
pomuceno, acusando, com desfaçatez, os governos de demolirem a instituição, 
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“consentindo que ali penetrasse a política para a colocação de empregados 
nem sempre capazes”.125 

Preso ao emaranhado das relações de compadrio, nepotismo e trocas 
de favor típicas da República oligárquica, Nepomuceno via-se às voltas com 
interferências e intromissões alheias na repartição que dirigia e, por ser a parte 
mais frágil e não ceder, saía perdendo. Perdia o cargo, para não perder a dig- 
nidade.

um a grève no instituto nacional 
d e mú s i c a:  o d e m i s s i o n á r i o i

Com a demissão de Nepomuceno, o ministro J. J. Seabra convidou por 
telegrama, para assumir o cargo de diretor do Instituto Nacional de Música, o 
compositor Henrique Oswald, que se encontrava na Europa. Em conferência de 
despacho com o presidente Rodrigues Alves, em 25 de maio de 1903, assinou 
os decretos de exoneração de Nepomuceno e de nomeação dos membros ho- 
norários e do novo diretor. Para dirigir o Instituto interinamente, até a chegada 
de Oswald, convidou Alfredo Bevilacqua, o professor mais antigo da instituição, 
que, no entanto, manifestando “completa solidariedade” a Nepomuceno, re- 
cusou-se a aceitar o cargo. “À vista dessa resolução, foi nomeado o sr. Duque
-Estrada Meyer”.126 

Ante a notícia da interinidade de Duque-Estrada Meyer, alguns alunos 
do Instituto correram à imprensa, fazendo publicar um protesto:

O novo diretor. – Acaba de ser nomeado interinamente para o lugar 
de diretor deste Instituto o sr. Duque-Estrada.

Esta nomeação vem ferir ostensivamente a dignidade do nosso 
ilustre mestre Alberto Nepomuceno, e de todos os professores hones- 
tos que o apoiaram.

É justo, pois, que nós, alunos, saibamos agir com hombridade, 
deixando de comparecer às aulas até a posse de Henrique Oswald.

Confiamos na altivez de caráter de nossos colegas, atendendo a 
que este nosso modo de proceder será uma última homenagem à me- 
mória do nosso saudoso Leopoldo Miguéz. – Rio, 28 de maio de 1903. 
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– Luís Amabile, Armando Borges, Vicente Marsicano, José Raimundo 
da Silva, Glauco Velasquez, Francisco Lopes.127 

Alguns dos alunos que assinaram o protesto, apoiados por outros mais, 
lideraram uma grève, como se escrevia a novidade, naquela época em que as 
greves operárias apenas principiavam a acontecer no país. O movimento era 
uma manifestação de apreço e solidariedade com que o corpo discente do Ins-
tituto Nacional de Música distinguia seu mestre amado e diretor malogrado.

Na tarde de 28 de maio, os alunos da classe de harmonia de Frederico 
Nascimento recusaram-se a assistir à aula e permaneceram no saguão do Ins-
tituto à espera de Nepomuceno. À chegada deste, todos os alunos que ali se 
encontravam fizeram-lhe uma manifestação com aplausos e vivas, que se es- 
tenderam também a Nascimento. À saída, foi o ex-diretor novamente ovaciona-
do. Dali, um grupo seguiu para os jornais, a fim de fazer publicar seu protesto, 
no que foi acompanhado por diversas alunas e um servente. Ao cair da noite, 
de volta ao Instituto, postaram-se à porta, em piquete, obstruindo a entrada 
para as aulas do curso noturno, que, assim, não pôde funcionar.

No dia seguinte, pela manhã, o mesmo grupo pôs-se novamente à entrada, 
declarando aos colegas que as aulas estavam suspensas e que os professores 
estavam de acordo. A professora de canto, Camila da Conceição, que insistiu 
em dar aula, foi desaconselhada por Luís Amabile, identificado como o líder do 
movimento. Em seguida, o professor de piano Fertin de Vasconcelos, que che- 
gava ao Instituto também para dar suas aulas, foi “recebido com uma estrondosa 
vaia”. Segundo o depoimento de alguns dos alunos indiciados no inquérito a que 
se procedeu, Fertin os teria chamado de “vagabundos”, ao que eles revidaram 
com o epíteto de “afinador de pianos”, lembrando seu passado como tal na ca- 
sa de instrumentos em que trabalhara. Como insistisse em dar aula, os alunos 
o impediram “em grande algazarra, batendo com as bengalas nas portas, e, fi- 
nalmente, invadiram a sala arrebatando do piano a música de que se servia o 
professor”.128 O caso repercutiu vivamente na imprensa, em artigos de 29 e 30 
de maio, que Nepomuceno coligiu e foram conservados pela família. Num de- 
les, o redator acusava gravemente o próprio presidente da República pelos 
acontecimentos, dizendo que, ao nomear o “intrujão” Rodrigues Barbosa, 
entrara no Instituto “como macaco em loja de louça”.129 
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O diretor interino, Duque-Estrada Meyer, tomou providências. Oficiou 
ao ministro relatando os fatos, instaurou um inquérito para apurar responsabi- 
lidades entre os alunos, suspendeu as aulas, convocou a Congregação para pu- 
nir os líderes do movimento e... chamou a polícia! Perante a Congregação, 
o diretor fez ler um relatório e um extrato do inquérito por ele elaborados, 
dizendo que “a culpabilidade dos indiciados é manifesta, acha-se provada 
pelo depoimento dos diversos funcionários da administração, parecendo-lhe, 
portanto, dispensável a audiência dos alunos”. Tomando a si a defesa destes, 
Nepomuceno protestou que tal audiência era indispensável, não só pelo que 
determinava o regulamento, mas pelo princípio geral de que “ninguém deve ser 
condenado sem ser ouvido”. Votada e vitoriosa a observação de Nepomuceno, 
a sessão foi suspensa, sendo reaberta quatro dias depois, com a presença dos 
alunos acusados de liderarem o movimento e de agentes policiais convocados 
pelo diretor, ao que Nascimento e Rodrigues Cortes inquiriram se estavam 
garantidos para falar com liberdade.

De fato, confirmando o protesto de Nepomuceno, o inquérito montado por 
Duque-Estrada Meyer foi uma verdadeira piada. Apenas os funcionários demis-
síveis pelo diretor foram ouvidos, fato esse registrado por Rodrigues Cortes na 
Congregação. Nem os alunos acusados, nem os professores presentes e de algu-
ma forma envolvidos nos acontecimentos foram chamados a depor. Pior ainda 
eram o extrato e as conclusões que o diretor apresentara à Congregação. Dis-
torcendo os depoimentos dos funcionários, procurou incriminar Luís Amabile 
como principal responsável, e mais seis outros alunos, enquanto os depoimentos 
indicavam a participação de quase todos os alunos do Instituto, e chegou a en-
volver Nascimento como participante da manifestação a Nepomuceno, embora 
um inspetor ouvido apenas houvesse dito que o professor fora também home- 
nageado. Dentre os “vagabundos”, na expressão que atribuíram ao professor 
Fertin de Vasconcelos, além de Glauco Velásquez, que seria reconhecido como 
compositor de raro gênio, estavam futuros professores da casa, como o pró-
prio Amabile, Alfredo Raimundo Richard, José Raimundo da Silva e Agnello 
Gonçalves Viana França, o qual chegaria, nos anos 1940, ao cargo de diretor 
da Escola Nacional de Música. 

Na Congregação, os alunos acusados como “responsáveis pelos atos de 
indisciplina” protestaram contra a falsidade do inquérito e atribuíram a grève 
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à incompetência do diretor interino. Ouvidos os alunos, Rodrigues Cortes 
propôs que a Congregação não tomasse conhecimento das ocorrências, uma 
vez que o inquérito estava longe de provar a culpabilidade dos poucos alunos 
acusados, tanto mais que “alguns professores tinham declarado que os alunos 
em sua maior parte se associaram às manifestações”. No campo oposto, Lima 
Coutinho propôs que os acusados fossem punidos com a pena de suspensão 
por dois anos. Nepomuceno protestou mais uma vez em defesa dos indiciados, 
afirmando que a maioria da Congregação não devia responsabilizar os poucos 
alunos quando estava convencida de que o movimento fora geral. Com Nepo-
muceno e Rodrigues Cortes ficaram, dentre outros, Bevilacqua, Nascimento, 
Ronchini, Carlos de Carvalho e Francisco Braga, somando 12 votos contra 10 
e uma abstenção, o que deu a vitória ao grupo.

No dia 11 de julho, tomava posse como diretor o compositor Henrique 
Oswald, filho de um imigrante suíço, acusado como cúmplice de Thomas 
Davatz, na revolta de trabalhadores alemães e suíços que este liderara, na fazenda 
de café do senador Vergueiro, em São Paulo. Nascido no Brasil, mas vivendo 
na Itália, fora chamado a prestar um serviço à terra natal, pondo fim, com seu 
prestígio e reconhecimento nacional e internacional, à crise no Instituto. Após 
o ato de posse perante a Congregação e um representante do ministro, desceram 
à Sala Miguéz, “onde compareceram todos, menos a sra. d. Elvira Belo Lobo e 
os srs. Duque-Estrada, Fertin de Vasconcelos e Rodrigues Barbosa”. Na sala, 
seria inaugurado o busto de Nepomuceno, obra da lavra de Rodolfo Bernardelli. 
Nas fitas de uma coroa de louros, liam-se “Sempre grande”, “Sempre digno”, 
“Glória”.130 Para os ausentes, fora melhor mesmo que não comparecessem. 
Luís Amabile tomou a palavra e proferiu um pequeno discurso:

Alberto Nepomuceno teve de abandonar a direção do Instituto 
porque os imbecis e os ineptos e os nulos desmascararam-se e com 
ele abriram luta.

Sim, maestro Oswald, porque nesta casa há imbecis, porque nesta 
casa há ineptos, porque nesta casa há nulos! Esqueçamo-nos, porém, 
dos tristes acontecimentos que aqui tiveram lugar e congratulemo-nos 
pelo dia de hoje, duplamente festivo, em que se rende homenagem a 
dois artistas [...]. Um acaba de assumir o espinhoso cargo de diretor 
desse Instituto, o que equivale a dizer que os seus sofrimentos serão 
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grandes e as mágoas por que terá de passar fatalmente serão imensas, 
sobretudo se ele negar apoio aos tais artistas notáveis, feitos à última 
hora.131

De fato, decorridos três anos, Oswald viria a pedir demissão do cargo, 
queixando-se do corpo docente. Naquele dia, porém, não gostou nada das pa- 
lavras de Amabile. Dois dias depois, o aluno seria chamado à presença do di- 
retor, que lhe aplicou uma advertência por escrito, conforme o regulamento. 

Em seu primeiro relatório ao ministro, o diretor censurava o “proceder 
da Congregação, aliás soberana em seus atos, [que] animou o chefe do movi- 
mento a prosseguir nos seus atos reprováveis”.132 Oswald culpava a reforma de 
Nepomuceno pelos “acontecimentos lamentáveis”, pois os “defeitos do regula- 
mento” não permitiram que a grève e a indisciplina dos alunos encontrassem o 
“corretivo necessário”. Disposto a desmontar o que Nepomuceno fizera, escre- 
veu: “Ao assumir a direção deste Instituto, foi minha primeira cogitação apre- 
sentar ao governo um plano de reforma do atual regulamento”. Justificava-se:

O estudo comparativo desses regulamentos na sua sucessão his- 
tórica e o conhecimento que tenho das diferentes organizações de 
conservatórios produziram-me a convicção inabalável de que é preciso 
voltar, pelo menos nas linhas gerais e nos pontos essenciais da orga- 
nização do Instituto Nacional de Música, ao escopo de seu primeiro 
diretor, o saudoso Leopoldo Miguéz.133

Segundo Oswald, todas as modificações introduzidas pelos sucessivos 
regulamentos “tendiam ao aperfeiçoamento da instituição, ao seu desenvol- 
vimento, conservada a orientação inicial e o fundamento básico que presidiu à 
criação do Instituto”, e a reforma de Nepomuceno “desviou-se sensivelmente 
do caminho que o primeiro diretor [...] trilhara com segurança”, com o que “bem 
depressa a instituição sofreu as conseqüências [...], com prejuízo sensível e 
notório para as vantagens do ensino, para a disciplina” e para os seus créditos.134 
Para corrigir os rumos, propusera à Comissão de Instrução e Saúde Pública da 
Câmara dos Deputados a supressão da Congregação e o restabelecimento do 
Conselho, considerando a primeira desnecessária, uma vez que a elaboração 
dos programas estava confiada ao diretor; a supressão dos concursos, pois es- 
tes consistiam na mera inscrição sem provas, não se baseando a escolha em 
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fundamentos sólidos; a autorização do governo para suspender os cursos no- 
turnos, alegando a baixa freqüência e até a economia de despesas de iluminação; 
a inclusão de penalidades para professores e empregados, de preceitos de dis- 
ciplina escolar e de autorização para distribuir os professores conforme a com- 
petência. 

Aprovadas as sugestões, estas resultaram no decreto nº 5.162, de 14 de 
março de 1904, o qual reinstituía o Conselho, suprimindo a autoconvocação de 
que dispunha a Congregação (art. 37, inciso 5º); a indicação pelo diretor dos 
membros honorários do Conselho e dos professores (art. 7º e 15); e a nomeação 
das mesas examinadoras pelo diretor (art. 123, 135, 148 e 158). Introduzia dis- 
positivos quanto à penalização de professores e funcionários (art. 10º, 37, 
inciso 15, art. 76 e 77) e aumentava as penalidades aos alunos (art. 165 e 168). 

O trabalho de demolição resultou até na reabilitação do pianista e organista 
Émile Lamberg, o professor que acompanhara a construção do órgão do Instituto 
na Alemanha e que fora exonerado a bem do serviço público por Miguéz, acu- 
sado de malversação de verbas públicas. Fora Nepomuceno quem escrevera de 
Berlim a Miguéz sobre Lamberg, relatando “os escândalos por ele praticados” 
e que lhe haviam sido narrados por Félix de Otero, àquela época estudante co- 
mo ele na capital alemã. Esta revelação encontra-se numa carta de Nepomuceno 
a Otero, datada do dia seguinte ao de sua posse como diretor no Instituto, na 
qual se percebe sua intenção de levar o caso Lamberg, até então pendente, à 
Justiça.135 Dois anos depois, porém, já sob a administração Oswald, o aviso 
ministerial nº 861 de 1º junho de 1904 notificava que 

[...] foi declarada sem efeito a dispensa, a bem do serviço público, 
de Emílio Lamberg [...], por já não vigorar à época em que ela se 
verificou, o respectivo contrato [...], tendo sido feita a competente 
declaração nos assentamentos do ex-professor”.136 

Dois meses após essa declaração, os jornais noticiavam um concerto de 
Lamberg no Instituto Nacional de Música, apresentando-se como organista e 
pianista. O diretor Henrique Oswald postou-se ao lado do piano, para virar 
as páginas da música, num gesto interpretado como apoio ou subserviência. 
Rodrigues Barbosa, esquecido de tudo o que dissera em defesa do professor 
de órgão do Instituto, quando este fora atacado por Guanabarino, escreveu le-
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vianamente que “pela primeira vez se ia ouvir o grande órgão do Instituto por 
um organista que nos dizem ser digno desse nome”, dizendo ainda que o órgão 
figurava “exclusivamente como peça decorativa, porque o Rio de Janeiro não 
possui um organista”. No dia seguinte, Luís de Castro, enfurecido, acusaria os 
“destemperos e as tolices” de Rodrigues Barbosa, dizendo que este mentiu hi- 
pocritamente, e lembrando que Nepomuceno se fizera ouvir como organista quan-
do voltara da Europa em 1895 e que fora o próprio crítico o primeiro a elogiar 
a qualidade da execução. A divisão no seio da República Musical vinha agora 
pôr abaixo a rede que se estabelecera em torno do Instituto Nacional de Música 
em oposição a Guanabarino e à ópera italiana. Finalizando seu artigo, que deve 
ter causado vibrações de alegria no crítico d’O País, Luís de Castro pôs a nu 
aquilo que Guanabarino sempre acusara em Rodrigues Barbosa: sua incompe- 
tência como crítico. Retomando a acusação de que não era Rodrigues Barbosa 
o autor dos artigos que assinava, acusação que fizera no auge da briga em tor- 
no da demissão de Nepomuceno, Luís de Castro vinha a público cumprir a ameaça 
de divulgar os nomes dos seus autores:

O “artista notável” deveria, entretanto, ser grato a Nepomuceno, 
que lhe escreveu os artigos sobre música sacra, sobre a execução 
do Saldunes, no Instituto de Música e outros, graças aos quais o sr. 
Viana da Mota ficou persuadido que o sr. Rodrigues Barbosa conhece 
perfeitamente a história da música, harmonia e contraponto; como foi 
devido a Frederico do Nascimento que aquele ilustre pianista escreveu 
que o crítico do Jornal do Commercio sabe acústica.137

O caso em torno do concerto de Lamberg assumiu ainda o tom de escân- 
dalo, pois que o organista não executou a parte de órgão prevista no programa, 
alegando “falta de critério e de seriedade” do conservador dos instrumentos do 
Instituto. Esta afirmação foi feita de viva voz no palco e, segundo a imprensa, 
perante o diretor, que não tomou conhecimento. O ministro exigiu explicações 
e, não satisfeito com a alegação de Oswald de que saíra do salão no momento, 
despachou no ofício do diretor: “Av. ao sr. diretor do Instituto recomendando-
lhe que o sr. Lamberg fica inibido de dar concertos nos salões do Instituto”.138

Além da tentativa de reabilitar o professor incompatibilizado com Miguéz 
e Nepomuceno, na primeira oportunidade, Henrique Oswald suspendeu o curso 
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noturno, sob alegação de que, “tal qual se acha constituído, importa em grave 
prejuízo para o ensino diurno, onde podem ser aproveitados tantos professores, 
aliás distribuídos por classes quase sem freqüência, como são as daquele cur- 
so”.139 Entendia o novo diretor que os cursos deveriam ser reorganizados pri-
meiro para que pudessem funcionar convenientemente.

A criação dos cursos noturnos do Instituto Nacional de Música por Mi-
guéz e sua efetivação por Nepomuceno obedeciam à mesma preocupação que 
este tivera ao se opor à nomeação de Rodrigues Barbosa para membro hono-
rário da Congregação: a luta pelo espaço profissional. Ironicamente, coubera a 
Rodrigues Barbosa a defesa da idéia, ao dar parecer sobre o projeto do regula- 
mento de 1900, que os instituiu:

A criação de “cursos noturnos” é uma necessidade para o ensino 
profissional, e poderá proporcionar ao Instituto a formação de orques- 
tras, dando-se ensino especial para esse fim à noite, quando pode 
afluir a freqüência de alunos. Como é sabido, a grande freqüência do 
Instituto nos cursos diurnos é quase exclusivamente de alunas, e des- 
tas mui raramente alguma se resolve a tomar parte em conjuntos ins- 
trumentais. Com os “cursos noturnos” teremos a freqüência de alunos, 
que abraçarão a nova carreira profissional que se lhes depara. Daí a 
probabilidade da formação de orquestras-modelo, as execuções das 
obras dos grandes mestres, e a educação musical do grande público 
pela audição.140

Em sua apreciação, Rodrigues Barbosa acusava um costume, ao qual 
estava habituada a sociedade brasileira, aliás até muito recentemente: a de dar 
às mocinhas de “boa família” educação musical, em geral voltada para o canto 
e principalmente para o piano, com a única função de lhes servir como “prenda 
casamenteira”, para usar a expressão que ele próprio empregou. Opondo-se a 
isso, ratificava o projeto de Miguéz, antevendo na criação daqueles cursos a 
afluência de jovens do sexo masculino interessados numa profissionalização 
que desse vazão a suas aptidões artísticas, o que em geral lhes era vedado por 
não possuírem recursos. Dedicando-se à sobrevivência durante o dia, esses 
jovens poderiam buscar formação musical à noite. 

Preocupado com a ausência de boas orquestras e coros, constituídos 
por profissionais capazes, ponto fraco do Instituto e da produção musical no 
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Brasil, Miguéz determinara, no regulamento de 1900, que os cursos noturnos 
visassem principalmente à sua formação (art. 137). E, no regimento interno, 
baixado no mesmo ano, excluíra deles o piano (cap. I, 3). Indo além de Miguéz, 
e pelas mesmas razões apontadas, Nepomuceno conseguira, através do decreto 
legislativo nº 968, que reorganizara o Instituto, que os cursos noturnos, além 
de “destinados, principalmente, a formar orquestras e coros”, só poderiam “ser 
freqüentados por nacionais e estrangeiros do sexo masculino” (art. 8). E deter- 
minara que os cursos de contrabaixo, oboé, clarineta, fagote, trompa, clarim e 
trombone, instrumentos essenciais à formação de orquestras e menos procu- 
rados pelos alunos, funcionassem somente à noite. 

Revelando total insensibilidade para o alcance social dos cursos e um 
certo elitismo, Oswald punha fim ao projeto de Miguéz e Nepomuceno para 
fundamentar a criação de orquestras sinfônicas no Brasil e vedava o acesso a 
uma profissão artística a dezenas de aspirantes inscritos nos cursos para o ano 
de 1904. Ironicamente, a estatística de alunos dos cursos noturnos, anexa ao 
ofício em que solicitava sua suspensão, trazia inclusos nomes de futuros profes- 
sores da casa, tais como o violinista Orlando Frederico e o fagotista Raimundo 
da Silva e um ainda obscuro aluno de violoncelo e solfejo, um certo Heitor 
Villa-Lobos...141 Eis a razão para Villa-Lobos não ter prosseguido os estudos 
regulares no Instituto Nacional de Música. Na versão consagrada, o jovem 
músico teria abandonado o Instituto por não se adequar à disciplina de estudo 
ou ao conservadorismo do mesmo. Villa-Lobos não abandonou coisa alguma. 
Ao contrário, foi abandonado.

“o f u n d a d o R d a e s C o l a d e  m ú s i C a 
b R a s i l e i R a” :  e n T R e  C a n ç õ e s  e  G a R G a l h a d a s

Comentando a demissão de Nepomuceno, Artur Azevedo lhe dera para- 
béns por voltar ao posto de simples professor, em que poderia ganhar um “pão 
nosso de cada dia” maior e mais saboroso, dedicando-se, nas horas vagas, à 
composição.142 De fato, longe das atribulações do espinhoso cargo de que de- 
clinara, Nepomuceno se encontrava livre para continuar a carreira como compo- 
sitor, prosseguindo na afirmação de uma música nacional. 
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Ainda em 1903, sob encomenda do barão de Studart (1856-1939), cea- 
rense estudioso das tradições históricas e culturais de seu estado, compôs o 
Hino do Ceará sobre versos de Tomás Lopes, para comemorar os trezentos 
anos da chegada dos primeiros portugueses àquela região. Em carta ao barão, 
Nepomuceno definia um programa que continha vários pontos de contato com 
aquele que seria o de Mário de Andrade e Villa-Lobos anos depois, ou seja, a 
composição nacional apoiada na etnologia e num projeto de educação artística 
do povo. Dizia o compositor: 

[...] um canto comemorativo de fastos históricos ou que simbolize as- 
pirações de raças ou regionais [...] será aceito [...] quando a educação 
artística do povo for outra que não a do nosso ou quando a etnologia 
tenha fornecido ao artista-compositor os elementos de tal ordem, que 
o povo aceite o canto como um produto seu.143

Revelando-se um folclorista consciente, Nepomuceno assim descrevia 
seu trabalho de composição, apoiado na análise das constâncias melódicas e 
harmônicas que dão um caráter próprio à música nordestina:

Tive de desprezar o ritmo, e aproveitei então uma modificação da 
escala musical que encontrei em três melodias de origem cearense, e 
que consiste no abaixamento do 7º grau da escala sempre que o motivo 
melódico tende a repousar no 4º, 6º ou 2º grau.144

Afirmando-se sempre como propagandista, o compositor reafirmava expli- 
citamente o projeto de valorização da língua e da nacionalidade:

Se for feliz, terei vencido uma campanha, especialmente por isto 
que será o cearense o único povo da comunhão brasileira que canta 
uma canção patriótica; será o começo de uma regeneração de cos- 
tumes; será uma prova de amor à língua e à nacionalidade; será mesmo 
um direito a esta.145

Outra faceta da propaganda da “arte nacional” é exibida por Coelho 
Neto, em carta a Nepomuceno de 9 de março de 1902. O escritor, que adoecera 
gravemente em 1900, “impossibilitado de escrever, viu-se na contingência de 
vender, em leilão [...] móveis, livros e cristais”, viajando no ano seguinte para 
Campinas, onde prestou concurso para lente de literatura do ginásio local. “E, 
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sob sua égide, a arte e a literatura projetam Campinas entre os maiores centros 
de cultura do país”.146 A projeção de Campinas estava entre os desígnios daquela 
propaganda que vinha dos tempos do Centro Artístico: “Se esqueceste um dos 
artigos do programa da nossa campanha aqui t’o lembro –, descentralizar o 
movimento artístico, ampliar, tanto quanto fosse possível, a ação estética”.147 
Nessa linha, Nepomuceno manteria contatos por toda a vida com velhos amigos 
dispersos por outras regiões do país, como Félix de Otero, em São Paulo, Sílvio 
Deolindo Fróis, na Bahia, e Euclides Fonseca, em Pernambuco.

Em Campinas, Coelho Neto promoveu uma série de eventos artísticos 
e musicais, apresentando composições de Nepomuceno, como As uiaras e A 
pastoral, obra de cunho religioso, que foi à cena no Natal de 1903. Constava 
de um prelúdio composto pelo irmão de Carlos Gomes, o maestro Sant’Ana 
Gomes (1834-1908), e de três quadros, compostos por Oswald, Braga e Ne-
pomuceno. A cenografia do primeiro quadro coube inteiramente a Alfredo 
Norfini, que desenvolveu ainda os cenários dos demais quadros, a partir de 
desenhos de Henrique Bernardelli e de Julião Machado. Os figurinos ficaram 
a cargo de Rodolfo e Henrique Bernardelli, Aurélio de Figueiredo e o mesmo 
Norfini.148 A orquestra, formada de amadores, “sob a regência de um wagne- 
riano, tão intransigente quanto o Luís de Castro”, seria regida na estréia por 
Braga e Nepomuceno, conduzindo cada qual sua partitura.149 

Embora alcançasse feliz sucesso em Campinas, ao ser apresentada no 
Rio, em 1906, A pastoral seria recebida com frieza pelo público formado “do 
que de mais distinto se encontra no Rio de Janeiro”, segundo Artur Azevedo, 
citando o Jornal do Commercio. O escritor criticaria asperamente esse mesmo 
público:

Ninguém espere da porção mais fina da sociedade carioca o menor 
movimento em favor das artes, o mais insignificante estímulo aos ar- 
tistas. Essa gente suporia descer da sua dignidade se batesse palmas 
a uma estrofe ou a uma frase musical. [...] a parte da sociedade que 
mais nos domina, que mais influi na formação do nosso gosto e do 
nosso caráter, não está convenientemente preparada, pelo espírito, 
pela inteligência e pela educação, para julgar outra coisa que não se- 
jam modas e piqueniques.150
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Referindo-se à reforma promovida pelo prefeito Pereira Passos na Capital 
Federal, dizia ainda que a frieza do público não devia aborrecer os cinco artis- 
tas – Coelho Neto, Sant’Ana Gomes, Oswald, Braga e Nepomuceno –, que, “na 
balança da civilização nacional, pesam mais que todo o high-life de Botafogo 
e Laranjeiras”, pois “estamos no período dos melhoramentos materiais, e de 
hoje até o advento da era artística, ainda vai longe”.151

Em abril de 1904, a Gazeta de Notícias noticiava a publicação, em dois 
volumes, das canções de Alberto Nepomuceno, reunindo nomes expressivos das 
letras brasileiras, das mais diversas escolas e tendências. No primeiro volume, 
As uiaras, sobre texto de Melo Morais Filho; Medroso de amor, de Juvenal 
Galeno; Madrigal, de Luís Guimarães Filho; Coração triste, de Machado de 
Assis; Filomela, de Raimundo Correia. No segundo, duas canções alemãs, 
Sonhei, de Heinrich Heine, e Canção de amor, da condessa Amadei, vertidas 
para o português pelo compositor; Xácara e Oração ao diabo, de Orlando 
Teixeira; O sono, de Gonçalves Dias; Dolor supremus, de Osório Duque Es-
trada e Soneto, de Coelho Neto.152 Se o crítico da Gazeta de Notícias festejava 
Nepomuceno como “defensor acérrimo do canto em português”, contando que 
o pretendia introduzir obrigatoriamente nas aulas de canto a solo do Instituto, 
no que foi impedido pelos fatos que levaram à sua demissão, outros havia que 
ainda se opunham à sua propaganda. João Itiberê, sob o pseudônimo de Iwan 
d’Hunac, escrevendo no Étoile du Sud, periódico em francês publicado no Rio 
de Janeiro, sugeria que Nepomuceno escolhesse melhor seus poetas:

É possivelmente muito patriótico – mas muito pouco prático, 
muito desvantajoso – compor em português. E por que fazê-lo? Para 
reduzir consideravelmente o número de cantores ou de pessoas que 
poderiam cantar as Canções? Eu não vejo absolutamente, confesso, 
a utilidade desta propaganda pelo canto de uma língua que é quase 
desconhecida fora do Brasil e de Portugal. 

Eu desejo que o senhor Alberto Nepumuceno nos dê em breve 
canções tão belas quanto essas... porém em francês!153

Nesse mesmo ano de 1904, Nepomuceno apresentaria ao público outro 
importante trabalho seu, em que, mais uma vez, reafirmava seu projeto de 
música nacional: o prelúdio d’O Garatuja. Trata-se da adaptação à cena do 
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romance de costumes urbanos de mesmo nome do cearense José de Alencar, 
um olhar sobre o passado nacional, ambientado no Rio de Janeiro do século 
XVII e publicado em 1873. O Garatuja era o personagem-título, desenhista e 
caricaturista debochado, empregado no cartório de um tabelião, seu futuro so- 
gro: “adolescente e enamorado, [...] exerce, como prática crítica, a garatuja, a 
pena a serviço do humor, que investe contra o ridículo da sociedade para exor- 
cizar-lhe os vícios, purificando-a”.154 Na orquestração, uma deliciosa escala 
cromática descendente confiada à clarineta descreve a gargalhada debochada 
do Garatuja. E para acentuar o tom cômico que o texto pedia, Nepomuceno 
valeu-se de fragmentos de um lundu muito em voga no Rio de Janeiro, naqueles 
tempos. Quando estreou o prelúdio, num concerto realizado em 28 de outubro 
de 1904, Rodrigues Barbosa, já novamente enamorado do compositor, o saudou 
como “o fundador da escola de música brasileira”, repetindo a metáfora da 
frase musical “apanhada pelo lapidário compositor no cascalho das cantigas 
do sertão [sic!] e tratado com carinho e amor na orquestra”.155 Guanabarino 
adorou a idéia:

Quando a arte musical produz a gargalhada, o belo transforma-se 
em ridículo, e o resultado da partitura do sr. Alberto Nepomuceno foi 
esse – o público riu-se com aqueles lundus requebrados, que o povo 
adaptou aos versos (?) – Quando eu morrer quero ir em fralda de ca- 
misa, aparecendo também a chula, que os palhaços dançam nos circos 
de feira, dando a toda a compilação um tom chulo, baixo, ordinário 
que por associação de idéias se liga à música, cujos fins devem ser 
mais elevados.156

Nepomuceno, porém, encontraria um novo amigo e defensor no poeta 
Osório Duque-Estrada (1870-1927), que escreveu:

O público riu – acrescenta Guanabarino, vitorioso com a des- 
coberta.

Pois se o público riu, é porque compreendeu o que ouviu. Trata-se 
de uma comédia, cujo fim não é positivamente o de fazer chorar; se 
o público riu, é sinal de que o autor conseguiu o que desejava – jus- 
tamente ao inverso do crítico que quis fazer espírito e só logrou deixar 
nos leitores uma profunda impressão de tristeza...157 
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Em 1909, o prelúdio d’O Garatuja seria executado novamente, num con-
certo realizado no Instituto Nacional de Música, sob a regência de Nepomuceno. 
No mesmo programa, o jovem pianista, ex-aluno do Instituto e já professor de 
piano do mesmo, desde 1906, Joaquim Antônio Barroso Neto (1881-1941) exe- 
cutou dois concertos para piano e orquestra, o nº 1 de Tschaikovsky e o de 
Rimsky-Korsakov. No dia seguinte, Guanabarino atacaria novamente:

Barroso Neto [...] é um moço digno de todas as considerações e 
respeito, e merecia ter sido tratado pelo maestro Alberto Nepomuceno 
com mais decência, não concorrendo, como evidentemente o fez, para 
emporcalhar o brilhante programa organizado para aquela festa. [...]

Não profligaríamos o fato, desde que a composição se realizasse 
num teatro maxixeiro ou num cinematógrafo; mas num templo de arte, 
como é o Instituto Nacional de Música [...] a entrada do Garatuja é es- 
candalosa, irritante, provocadora de protestos, de assobios, de pa- 
teada, e exigindo uma ação de desagravo [...].158 

Nepomuceno vinha trabalhando na obra havia anos, muito provavel-
mente sob influência do programa de ópera nacional do Centro Artístico. Ele 
próprio incumbiu-se de adaptar o romance de Alencar à forma poética, para 
levá-lo à cena, e já em 1900, submetera a adaptação a um outro cearense de 
renome e primo do romancista, o jurista e historiador Araripe Júnior. Este 
rabiscou algumas palavras de aprovação, num cartão de visita dirigido ao 
compositor, em que se revelava “encantadíssimo” com os dois atos já prontos 
e acrescentando, “com toda a sinceridade, que o que mais o interessou foi a 
espontaneidade da sua veia cômica”.159 Anos depois, escrevendo a biografia de 
Nepomuceno, Rodrigues Barbosa narraria as dúvidas do compositor, reveladas, 
na intimidade, aos amigos:

O final do libreto de acordo com o romance não agradava ao maestro. 
O casamento obrigado de todos os finais de comédia, parecia-lhe des- 
toar do espírito altamente artístico do herói. Nepo pensava antes em 
fazê-lo renunciar às vantagens de uma aposentadoria no casamento e 
à perspectiva do cartório do tabelião, seu protetor, para fazer-se frade, 
pois que só nos conventos se podia refugiar a arte naqueles tempos.160 

Assim escrevera José de Alencar o final do romance:
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O casamento dos noivos efetuou-se um ano depois. Já compe- 
netrado da realidade da vida, o Ivo esquecera os seus pincéis, para 
tornar-se um escrevente de cartório, ao gosto do futuro sogro, a quem 
devia suceder. Viveu feliz; e se alguma vez lhe perpassavam pela 
mente os sonhos de glória, que haviam embalado sua juventude, era 
nuvem passageira.

A leal cidade de São Sebastião perdera um artista, o primeiro talvez 
que nasceu em seu seio; mas nem se apercebeu disso, como não se 
apercebe ainda hoje dos talentos que a sua indiferença vai mirrando, 
e caem por aí esmagados sob a pata do charlatanismo insolente.161 

Nepomuceno não podia de fato aceitar um tal fim para o protagonista, o 
enjeitado Ivo, artista de origem humilde, que devia sacrificar a arte à sobrevi- 
vência. Talvez tenha sido por não querer ir contra o romance que Nepomuceno 
nunca tivesse terminado a obra, deixando-nos somente o prelúdio e o primeiro 
ato completo.162 O conflito que o abatia e comprometia seu projeto punha em 
pauta o problema da luta do artista por um espaço no mercado e na vida, recu- 
sando-se a aceitar uma estabilidade financeira às custas do sacrifício do ideal. 
Se, no século XVII, só era possível à arte refugiar-se num convento, no século 
XX, deveria o artista ainda preservar sua arte e lutar pelos espaços públicos e 
privados que se lhe ofereciam, numa sociedade em transformação, já a querer 
abandonar os estreitos limites do patriarcalismo e da tutela, para ingressar na 
modernidade capitalista. A obra de Nepomuceno e, antes, a tragédia de sua 
vida, são ambas a marca dessa mesma passagem.
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3
o exercício do poder

(1906-1916)

A luta foi longa, durou anos e anos. Mas que importa?
O passado com o que ele teve de amargo desapareceu:

só existe o presente com o que ele tem de grande,
de consolador com o triunfo do nosso Nepomuceno,

para quem começam agora os dias de desforra e cujo talento,
proclamado hoje [...] vai honrar no estrangeiro a arte brasileira.

Carta de Luís de Castro a José Rodrigues Barbosa, 
Jornal do Commercio, 3 de julho de 1913.

pá T R i a ,  f a m í l i a  e  T R a b a l h o:  a  b e l l e 
é p o q u e  na inTimidade do aRTisTa

Passados os anos conturbados de crise econômica e instabilidade política, 
que, durante a primeira década republicana, acompanharam a redefinição do pac-
to político, o Brasil vivia a sua belle époque. Entrava na era dos “melhoramen- 
tos materiais”. O Governo Campos Sales, no interregno 1898-1902, dera solução 
aos graves problemas econômico-financeiros que afligiam os interesses agrário
-exportadores do país, obtendo com os banqueiros internacionais um encaminha- 
mento para o problema da dívida externa. Internamente, lograra instituir uma 
prática política que, ao mesmo tempo em que consolidava a exclusão da maioria 
da participação na República brasileira, impedia que as disputas locais pelo po- 
der comprometessem o jogo maior pela presidência da República e pelo con-
trole do Congresso Nacional.1 

Assim, o governo que se iniciara em 1902, o do conselheiro Rodrigues 
Alves (1902-1906), pudera dar início a um vasto programa de reformas na 
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Capital Federal, capitaneado pelo prefeito Pereira Passos e pelo sanitarista 
Osvaldo Cruz. Passados os quatro anos de mandato presidencial, as obras pros- 
seguiam sob as vistas do presidente Afonso Pena (1906-1909). “O Rio civili-
za-se” era a tônica dos discursos.2 Tratava-se de despir a cidade de sua feição 
colonial, imprimindo-lhe uma roupagem “moderna” e “civilizada”, através do 
melhoramento do porto, do saneamento geral e da abertura de ruas e avenidas, 
como a avenida Central – atual Rio Branco –, que servia de elo entre o porto 
e o acesso aos bairros chics de Botafogo e Laranjeiras, onde se concentrava 
o high-life, como se dizia. A cidade, que se queria civilizada e cosmopolita, 
limpava-se dos velhos sobrados e dos cortiços, das ruelas estreitas e mal venti-
ladas, dos vendedores ambulantes e dos quiosques, dos ratos e dos mosquitos, 
da peste bubônica, da febre amarela e da varíola. Livrava-se de tantos e tão 
variados males que afugentavam os braços para a lavoura e os capitais, tão 
ansiosamente aguardados. 

A reforma fazia antever um período de prosperidade e provocava ver-
dadeira onda de ufanismo no meio intelectual. Alberto Nepomuceno, “acri- 
solado patriota”, como se dizia, não podia se furtar ao regozijo diante de tanto 
progresso. Escrevendo no Natal de 1907 ao filho, que se encontrava em es-
tudos na Suíça, o compositor desenhava um verdadeiro panteão republicano, 
saudando os brasileiros que vinham edificando a grandiosidade do Brasil. O 
pretexto era o anúncio da chegada da Europa de Rui Barbosa, que regressava da 
Conferência de Haia, onde tivera atuação destacada, elevando o nome do Brasil 
à altura dos modelos europeus e norte-americano de civilização e progresso:

Vem o conselheiro Rui Barbosa. Preparam as grandes festas em 
sua honra pela maneira brilhante como ele representou o Brasil em 
Haia. O verdadeiro autor de tudo isso é o nosso grande Rio Branco. 
[...] Colocou o Brasil em pé de igualdade com os Estados Unidos, 
França, Inglaterra etc.

Os dois grandes homens que modernamente tem tido o Brasil são: 
Floriano Peixoto e Rio Branco! Sem eles não seríamos coisa alguma. 
Depois, mais abaixo, temos Campos Sales, que foi quem preparou, 
adubou tudo para as grandes reformas que Rodrigues Alves executou. 
Só daqui a mtos. anos se fará justiça completa a este venerando pa-
triota. Tu o conheces e sabes, por mim, o grande respeito e veneração 
que lhe deves.3
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A julgar pelo que o próprio Campos Sales escreveu a Nepomuceno, não 
era apenas na intimidade de uma correspondência ao filho que este registrava 
seus conceitos a respeito do ex-presidente. Num cartão de 26 de novembro de 
1906, o velho propagandista e chefe republicano agradecia:

Com os mais afetuosos cumprimentos, Campos Sales vem trazer 
as seguranças de seu profundo reconhecimento pela generosidade 
dos conceitos com que o distinguiu por ocasião da posse do novo 
governo da República. É um juízo a registrar entre os que mais têm 
honrado aquele a quem coube dirigir os destinos da nação em tão 
grave momento.4 

Ainda como testemunho da intimidade de Nepomuceno com os homens 
que governavam a República, há outra carta do compositor ao filho, datada de 
1º de dezembro de 1907. Junto à carta, Nepomuceno enviou o programa de 
um concerto que realizara, na véspera, no palácio presidencial, por ocasião do 
aniversário do presidente Afonso Pena.

“Somente a necessidade de dar-te uma instrução muito completa obrigou-
me a separar-me de ti”.5 Desta forma, o pai justificava o fato de ter enviado o 
filho adolescente para estudar na Suíça, em 1907, visando prepará-lo para cur- 
sar a Escola Politécnica do Rio de Janeiro ou de São Paulo.6 Nepomuceno te- 
ve quatro filhos do casamento com a pianista norueguesa Walborg Bang: o 
mais velho, Eivind, nascido em Cristiânia, Noruega, em 1893; Sigurd, morto 
aos treze meses em 1895, e duas meninas, Sigrid e Astrid, nascidas em Petró-
polis, em 1896 e 1898, respectivamente. Ao mandar o filho ao Velho Mundo, 
Nepomuceno não fugia à regra, agindo tal como muitas famílias burguesas ou 
pequeno-burguesas de seu tempo. Além deste aspecto, outros havia que indicam 
a incorporação de valores burgueses pelo compositor, como o fato de ter residido 
em Petrópolis e em bairros chics do Rio, como Laranjeiras e Botafogo – nas 
ruas Senador Vergueiro, São Clemente e Humaitá –, manter as filhas estudando 
em colégios franceses, em Botafogo e, depois, no Alto da Boa Vista – o Sacré-
Coeur – e, ainda, pelo modo refinado de se vestir, trazendo sempre uma gravata 
Lavallière, sua marca registrada.7 A propósito, escrevendo de Bruxelas à filha 
mais nova, em 1910, Nepomuceno dizia que partiria para Paris, a fim de “en- 
comendar e tomar medida de roupa”.8 A elegância de Nepomuceno é atestada 
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por outro hábito tipicamente burguês – o de se fazer fotografar – que nos legou 
inúmeras fotografias do compositor, em poder da família, e cujas reproduções 
são encontradas na Divisão de Música da Biblioteca Nacional.9 Um relato dei- 
xado por seu sobrinho, que conviveu intimamente com o compositor, revela-o 
disciplinado e metódico, pautando a vida pelo relógio:

Procurava colocar a vida em um sistema rigorosamente metódico. 
Levantava-se cedo, às seis e meia. Fazia ligeiro asseio. Descia para 
tomar chá e leite com torradas. Nunca alterou essa primeira alimen-
tação. Em seguida voltava ao seu gabinete onde se trancava até a 
hora do almoço. Saía à tarde para o Instituto e para as aulas. Tendo 
deixado a diretoria do Instituto [em 1916], passou a sair pela manhã 
e a compor à noite, depois das 22 horas.10 

Da mesma forma, a correspondência de Nepomuceno dirigida ao filho 
Eivind, entre 1907 e 1909, revela muito do cotidiano e da mentalidade desse 
profissional da música, funcionário público e patriota, vivendo e produzindo no 
Rio de Janeiro da belle époque. Mostra um pai extremoso e dedicado, porém 
severo, preocupado em proporcionar ao filho distante uma espécie de educação 
moral e cívica. Intenção semelhante observa-se também na correspondência 
com as filhas, todavia menos abundante do que a que manteve com filho. O 
carinho e a dedicação de Nepomuceno aos filhos pode ser exemplificado por 
um aspecto bem caro a um pianista e compositor como ele. A mais velha das 
filhas, Sigrid, devido a um problema congênito, nascera sem o braço direito. 
Não obstante, Nepomuceno fez que aprendesse piano e lhe dedicou uma série 
de composições para a mão esquerda, que ela própria estreou ao instrumento. 
Desde as Cinco pequenas peças para mão esquerda para crianças até os 
extraordinários Noturnos I e II para mão esquerda, o pai e educador parecia 
acompanhar a evolução da filha. 

As cartas de Nepomuceno ao filho Eivind, num total de 32, mais um ma- 
nuscrito sem data intitulado “Instruções para o Eivind”, que deve anteceder a 
toda a correspondência, encontram-se com o neto do compositor ou na Divisão 
de Música da Biblioteca Nacional. Infelizmente, os arquivos não conservam as 
cartas enviadas pelo filho ao pai. Porém, as que este assinou são um testemunho 
vivo dos seus valores morais, dentre os quais destaca-se a sua verdadeira ado- 
ração ao trabalho e à pátria. 
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Nas “Instruções”, exorta o filho a não jogar nem beber, lembrando que 
“o jogo é o vício que mais [...] desvirtua e degrada o caráter do homem. É o ví- 
cio que sugere o sonho, enfeitando-o de esperanças vãs e falsas”. Afirma ainda 
que “o alcoolismo é a degradação física e moral. É o maior flagelo social. É a 
redução da espécie à maior miséria. É o homem reduzido a lixo.” Diz-lhe que 
tome cuidado nos namoros e relações com as moças, para não ter de reparar um 
mal com um casamento, nem se fazer vítima de uma “comédia torpe”. Ensina-lhe 
antes de tudo a ser “metódico e econômico”, fazendo-o compreender que, não 
possuindo o pai fortuna, “é somente o preparo” que lhe pode deixar: “Cumpre 
o teu dever. Estuda para seres um homem preparado para a luta da vida”.11

Nas cartas, Nepomuceno diz ao filho que seja bom, terno, meigo, aten- 
cioso, sincero, justo, paciente e sobretudo disciplinado. Demonstra satisfação 
ao saber que Eivind teria aulas de piano, instrumento que significava tanto 
para ele: “Tem sido este instrumento o meu ganha-pão, justo será que o ames 
também pois tens aproveitado dele”.12 Porém, depois teria de repreendê-lo por 
ter fugido das mesmas aulas: “Que feio! Que feio fizeste, meu filho!”.13

Afora os ensinamentos, as cartas tinham como principal objetivo con-
solar o filho pela distância e pelas saudades que sentia do país, dos amigos, 
dos pais e das “irmãzinhas”. Em carta de 31 de março de 1908, comentava os 
exageros sentimentais do filho em relação ao pai e à pátria, atribuindo-os ao 
caráter próprio da “raça”:

És sentimental, não tens culpa disso, filho meu! E nem é isto um 
mal, meu querido Eivind. É próprio da nossa raça, a latina, essas mani- 
festações talvez exageradas, do sentimento afetivo, mas que têm a van- 
tagem de ser muito consoladoras e que absolutamente não se acham em 
contradição com o ânimo forte, a coragem e mesmo com o sacrifício. 
Antes, pelo contrário.14 

Um dos temas mais presentes em toda a correspondência é o do trabalho, 
ou do estudo, a ele equiparado: “Tua profissão atualmente é estudar”, diz ao 
filho.15 O tema aparece em 22 das 32 cartas, nas quais Nepomuceno retrata 
um imaginário composto de matizes religiosos, como sacrifício ou sublima-
ção, e socioeconômicos, como sobrevivência. Diga-se de passagem, em 1896 
já compusera um Hino ao trabalho, para voz solista, coro e orquestra, sobre 
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texto de Olavo Bilac. Em suas cartas, além dos conselhos freqüentes ao filho 
para que trabalhe, a fim de minorar as tristezas e se preparar para “a luta da 
vida”, permeiam diversas referências a seus compromissos profissionais como 
organizador de concertos, ou como diretor do Instituto Nacional de Música, 
cargo que voltara a ocupar em 1906. Já na primeira carta, de 6 de julho de 
1907, escrita quando Eivind se encontrava no vapor em direção à Europa, o 
trabalho aparece como consolo ou distração para os sofrimentos que teria o 
filho distante e saudoso: “só no trabalho a gente é verdadeiramente feliz”, afir- 
ma Nepomuceno, acrescentando que no futuro Eivind iria “verificar a verdade 
que isto [...] encerra”.16 Em outra, de 10 de setembro, reforçava a mesma idéia: 
“Trabalha, isto é que é o principal. Quem trabalha é feliz. Eu, só no trabalho 
encontro o que preciso, paz e tranqüilidade”.17 Não obstante tanta felicidade, 
queixava-se constantemente do cansaço e dos “muitos afazeres”: “Estou com os 
exames do Instituto, o que me fadiga assaz”.18 Nem mesmo o feriado natalino 
servia-lhe para esticar o repouso. Naquele Natal de 1907, escreveu ao filho que 
subiria a Petrópolis na tarde do dia 24, mas que desceria logo no dia seguinte, 
pois, no dia 26, teria lições “muito cedo, às sete e um quarto e a continuação 
dos exames” no Instituto. 

Nepomuceno revela-se um homem totalmente voltado para o trabalho, 
chegando por vezes a comprometer sua saúde. E, como se vê, na educação dos 
filhos, o tema é recorrente. Chamando freqüentemente a atenção do filho para 
os sacrifícios que fazia, exortando-o a corresponder a eles, a visão religiosa 
do trabalho é melhor explicitada por Nepomuceno numa carta de 1909, escrita 
à filha mais nova, Astrid, à qual repreendia constantemente por sua preguiça:

O teu trabalho agora é estudar. Se não estudas, não trabalhas e 
quem não trabalha, minha filha, não pode ser amada por Deus. O tra- 
balho, por ser um castigo do Criador aos descendentes de Adão e Eva, 
é de feitura divina. Deus mandou que trabalhássemos, trabalhemos 
para obedecer ao bom Deus.19 

Por vezes, o trabalho aparece associado à pátria, outro tema igualmente 
importante. “Trabalha, meu filho, para, honrando-te, honrares aos teus e à pá- 
tria”.20 Desejava Nepomuceno que o filho se esforçasse para concluir logo os 
estudos secundários na Suíça, prosseguindo sua formação no Brasil: 
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Aquela minha idéia de vires estudar aqui, agora mais do que nunca 
deve ser utilizada. Vamos ter serviço militar obrigatório no Brasil. 
Os estudantes de cursos superiores da República e dos cursos secun- 
dários, em vez de servirem dois anos, servirão três meses e depois, 
durante um certo número de anos, quarenta dias. Como vês, é bem 
necessário que estudes no Brasil.21

A onda de patriotismo que tomara o país levara inclusive intelectuais, 
como Olavo Bilac, a defenderem a instituição do serviço militar obrigatório, 
contando com o apoio do ministro da Guerra e futuro presidente da República, 
o marechal Hermes da Fonseca.22 Como se vê, a idéia também contagiara Nepo-
muceno. O orgulho nacional motivou ainda o pai a enviar cartões-postais com 
os navios de guerra brasileiros e uma Bandeira Nacional, esta a pedido do filho.

Esses gestos, apesar de significativos, não contêm todo o patriotismo 
que jorra daquela correspondência. Além da simpatia à idéia do serviço militar, 
dos cartões-postais com fotografias dos navios de guerra, da bandeira e da re- 
ferência aos heróis republicanos, era a língua portuguesa o bem maior que 
Nepomuceno prezava e tentava fazer o filho valorizar tanto quanto ele fazia 
em sua obra vocal: “Aprende as línguas depressa, filhinho, procura saber bem 
inglês, francês, italiano, alemão etc., mas sempre em primeiro lugar tua língua. 
Alegra-me mto. o teu patriotismo; serás um digno brasileiro.”23 

Em outra carta, de 10 de dezembro, referia-se “à nossa bela língua, que 
é bela entre as mais belas”, aconselhando o filho que lhe dedicasse “um estudo 
inteligente e acurado”. Incomodava-o o fato de o filho estar esquecendo o por- 
tuguês. Por isso, enviava freqüentemente revistas e jornais e queixava-se dos 
erros cometidos por Eivind na redação de suas cartas: “O teu português cada 
vez acha-se pior. Vou juntar tuas cartas, fazer-lhe as correções em tinta vermelha 
e devolvê-las todas. Assim aprenderás um pouco”.24 Nepomuceno estava preo- 
cupado com os “exames de madureza”, isto é, os exames oficiais para obtenção 
do certificado de conclusão dos estudos secundários, que Eivind deveria prestar 
quando retornasse. Além desse objetivo, entretanto, o compositor nunca perdia 
de vista a valorização do elemento nacional. Realçando o papel reservado ao 
Brasil no concerto das nações modernas, frisava a importância da língua nacional 
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e sua vinculação à “civilização latina”. Citando o historiador italiano Guglielmo 
Ferrero (1871-1943), que passava pelo país naquele momento, Nepomuceno 
construía a visão utópica de uma civilização nos trópicos, considerando o Brasil 
como herdeiro legítimo da cultura latina:

Não esqueças o português. Mandar-te-ei sempre livros e bons 
para entreteres-te nas tuas horas vagas aperfeiçoando os teus conhe- 
cimentos na nossa bela língua. A língua do nosso povo, língua da no- 
bre família latina, dessa raça que é a nossa! Dessa raça que deu ao 
mundo a grande civilização de que ele frui os benefícios até hoje, e 
talvez, especialmente hoje. Como vês, devemos ser orgulhosos de ser 
latinos, e dos latinos devemos ser orgulhosos por sermos latinos ame-
ricanos, porque, segundo diz o grande historiador romano, Guglielmo 
Ferrero, nós como herdeiros dos latinos seremos os portadores da luz 
e o progresso no mundo. É belo isto, não é?25

Note-se que, nesta passagem, como naquela outra, citada acima, em 
que faz referência à “raça latina”, Nepomuceno parece afastar-se das con- 
cepções de Sílvio Romero sobre a mestiçagem e a formação de uma “raça brasi-
leira”. Este afastamento, contudo, não seria total, pois o compositor faria, anos 
mais tarde, referência explícita ao crítico sergipano. Além disso, ao valorizar 
a língua como fator de construção da nacionalidade, Nepomuceno mantém os 
vínculos com a concepção naturalista de nação, presente nos românticos alemães 
e que é igualmente a de Sílvio Romero. Ao citar Guglielmo Ferrero, o compositor 
apenas matiza um pouco as mesmas noções. O apego à latinidade, demonstrado 
nas cartas ao filho, pode dever-se ao fato de estar o compositor influenciado 
pelas idéias do historiador italiano e também devido à influência de Coelho 
Neto, um cultor das referências à civilização greco-romana, como se verifica 
pelo libreto da Ártemis, sobre assunto grego. De toda forma, não se pode es- 
quecer que Nepomuceno estudara um tempo na Itália, o que, sem dúvida, 
também contribuiu para preservar nele a valorização da cultura latina.

Além de todas essas questões, a correspondência de Nepomuceno com 
o filho Eivind mostra ainda outros aspectos do cotidiano do compositor, no 
que diz respeito à família. Logo que retornara da Europa, em 1895, o casal Ne-
pomuceno mudou-se para Petrópolis, cidade serrana no interior do estado do 
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Rio, de temperaturas amenas e livre do tórrido e insuportável calor do Rio de 
Janeiro. A Capital Federal, àquele tempo, não apresentava condições favoráveis 
de moradia e salubridade. Porém, preso à cidade por seus compromissos pro- 
fissionais, Nepomuceno via-se obrigado a deixar mulher e filhos em Petrópolis, 
passando a semana no Rio e tomando o trem, serra acima, somente nos finais 
de semana. Resultavam daí, certamente, despesas extraordinárias e uma vida 
irregular, que afetavam o bolso e a saúde do músico. Foi pensando nisto que 
escreveu ao filho, em 22 de outubro de 1907, contando-lhe sua intenção de alu- 
gar uma casa para residir no Rio, dizendo que “não vale a pena ter-se casa em 
Petrópolis, quando a maioria do tempo resido no Rio em pensões”.26 Insistindo 
na idéia de se mudar para a Capital, em 14 de janeiro de 1908, escreve novamente 
ao filho, imaginando que as filhas “se arreliarão com o calor do Rio, mas termi- 
narão por se habituar, visto ser o Rio mais divertido que Petrópolis”, e projetando 
para elas estudarem em Botafogo, no mesmo colégio freqüentado por Ezilda, 
filha do amigo Luís de Castro.27 Em nova carta, de 25 de fevereiro, desculpava-
se por não ser mais longo, alegando ter muito o que fazer: “Vou tratar de uma 
casa aqui na cidade pois desceremos em fins de março. As meninas vão para o 
colégio no dia 1º de abril, aqui no Rio”.28 Todavia, em fins de março, escrevia 
que ainda não encontrara a casa desejada:

Ainda não temos casa, vamos para a pensão Verdi até ser possível 
encontrar uma que nos sirva. Não fazes idéia da dificuldade que se tem 
em procurar e encontrar casa. Estão por um preço exorbitante, impos- 
sível. Imagina que na Pensão Verdi vou pagar por dia 37$000! Já é!29 

Esse era o outro lado da Reforma Pereira Passos. O “bota abaixo”, de- 
molindo centenas de prédios em tão pouco tempo, deixara um saldo negativo 
de habitações na cidade, além de contribuir para a valorização e a especulação 
sobre as outras. A contínua grita contra os preços dos aluguéis via-se ainda mais 
elevada. A ela somava-se mais uma vítima. E logo aquele, que demonstrava 
tanto entusiasmo pelos “melhoramentos”.30 

Finalmente, em 21 de abril, Nepomuceno anunciava o novo endereço ao 
filho, na rua Guanabara, em Laranjeiras. Justificava mais uma vez a mudança, 
prevista para breve:
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Estou impaciente. Quando me lembro que tenho ainda quatro dias 
até lá, fico triste. Estou cansado de morar em pensões e hotéis. Preciso 
de mto. conforto e regularidade na minha vida, o que é impossível 
desta maneira.31 

A mudança, porém, parecia anunciar tempestade. Na seqüência da car-
ta, nota-se uma tensão conjugal que afetava o casal Nepomuceno: “Tua mãe 
teve má impressão da casa, mas acho que ela não tem razões. Depois ela verá. 
Torna-se necessário também que eu seja também ouvido, e que tenha opinião 
nestes negócios.”32

O vocábulo “também”, empregado redundantemente, enfatiza a afirma- 
ção e denuncia uma irritação que Nepomuceno não conseguiu disfarçar. Na 
carta seguinte, escrita uma semana depois, em 28 de abril, justificava-se por 
nunca falar da mãe. Sintomaticamente, a justificativa aparece num pós-escrito 
sobreposto à margem da carta, em que diz: “Nunca te falo de tua Mãe porque 
penso que ela te escreve sempre e assim tens notícias diretas dela, que são mais 
completas, em todo o caso”. De fato, a análise das cartas revela que Nepomu-
ceno se refere à sua própria mulher e filhas quase tantas vezes quantas se refere 
à mulher de Luís de Castro, d. Nini, e à sua filha Ezilda.

Em carta anterior, Nepomuceno já deixara entrever uma crítica à mãe pela 
educação que dera ao filho em Petrópolis. O compositor dizia-se triste diante 
da ameaça que o filho fizera de fugir do Instituto em que estudava na Suíça:

Estás doido, meu filho? Provavelmente fazes e dizes isto por não te 
lembrares ou ignorares que eu passo aqui por tantas provações morais, 
que os meus sofrimentos quer físicos, quer morais são inúmeros e 
mto. fortes. Eu faço o mais que posso para dar-te uma educação su- 
perior, faço todo o possível para fazer de ti um homem útil à pátria, à 
sociedade e à tua família [...]. Parece-me porém que o defeito é teu, é de 
tua educação fora das minhas vistas, em Petrópolis, entregue a ti mes- 
mo, saindo quando querias, correndo e saltando como cavalo novo 
sem freio.33 

Pedia paciência ao filho e que se sujeitasse à disciplina, planejando ir 
buscá-lo no ano seguinte, tão logo refizesse as finanças. Queixando-se da falta 
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de dinheiro, fazia nova alusão aos sofrimentos de ordem moral, a respeito dos 
quais, entretanto, nada esclarece: “Encontrando-me assim, além dos meus sofri- 
mentos de toda a espécie, e que tu não conheces absolutamente, acho que me 
deves poupar, não deves ser tão egoísta, pensando exclusivamente em ti, e nas 
tuas comodidades.”34

A crise conjugal em breve viria à tona. Depois de se ter proclamado 
“preocupado e triste”, em carta de 2 de junho de 1908, pelo fato de o filho ter-se 
embriagado, na carta seguinte, datada de uma semana depois, avisava que a mãe 
ia buscá-lo para pô-lo a bordo, de volta ao Brasil. Ela, porém, permaneceria na 
Europa por dois anos. Nepomuceno, mais uma vez, mantinha-se emblemático 
sobre o que lhe afligia: “Como vês todos os planos estão transtornados. Se os 
transtornos fossem todos como esses, felizes seríamos todos. Infelizmente não 
são, e os maiores são aqueles que destroem futuras vidas – e alguma coisa de 
mais sério ainda.”35

Uma semana após, dava a entender que a mãe já partira, e queixava-se da 
saúde, certamente abalada pelos aborrecimentos que tivera, embora atribuísse 
os males ao trabalho: “Eu não tenho passado bem por ter muitos afazeres. Es- 
pero na semana que vem ter uns momentos de repouso mais, e então penso 
arribar um pouco na minha saúde”.36 Um mês depois, escrevia a Alfredo Be-
vilacqua, dizendo-lhe que havia dias não passava bem e que resolvera “por 
isso ficar em casa repousando”. O endereço que dava ao amigo e colega pro- 
fessor do Instituto não era, porém, o da rua Guanabara, para onde pretendia se 
mudar, mas o da rua Paissandu, nº 100, onde residia a família Luís de Castro.37 
Quem esclarece a questão é Luís Heitor Correia de Azevedo, em artigo de 1982, 
sobre Frederico Nascimento, em cuja casa, em Santa Teresa, Nepomuceno 
viveu seus últimos dias. Segundo Luís Heitor, “o malogro da vida conjugal 
de Nepomuceno tivera como origem uma outra mulher”, a esposa de Luís de 
Castro. Essa “aventura sentimental” foi “puramente platônica, nascida de uma 
profunda afinidade de espírito e de sensibilidade”, mas tornou-se “tão patente 
que acabou provocando a dissolução do lar do compositor, apesar dos filhos, 
aos quais ele muito queria”.38 

A única vez em que Nepomuceno se referiu a d. Nini mais longamente 
foi numa carta de 1910, escrita de Bruxelas à filha mais nova, Astrid, que 
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por essa época estudava com a irmã no Colégio Sacré-Coeur, no Alto da Boa 
Vista, no Rio de Janeiro. Reproduzindo os mesmos comentários feitos nas car- 
tas ao filho, Nepomuceno nota muitos erros de ortografia nas “cartinhas” da 
filha, exortando-a a vencer a preguiça, e refere-se carinhosamente à amiga:

Fiquei muito satisfeito por me teres comunicado que d. Nini 
foi visitar vocês. Como ela é boa! [...] D. Nini é uma amiga muito 
dedicada, e não olha ao sacrifício quando ela entende que se deve 
sacrificar por alguém. Ela é para mim como uma irmã muito querida 
e muito afetuosa.39 

Depois da carta ao filho de 16 de junho de 1908, Nepomuceno escreveu 
mais uma, datada de 23. Nesse ponto, a correspondência, que chegou até nos- 
sos dias pelas mãos do próprio filho e do neto do compositor, filho de Sigrid, 
interrompe-se, após um ano de correspondência com freqüência quase sema- 
nal.40 

De 1910 em diante, Nepomuceno residiria em companhia da irmã Emília, 
que enviuvara, e dos filhos desta, um dos quais, Luís Nepomuceno de Matos, 
deixou um relato, já citado, sobre a intimidade familiar do compositor.41 Sem 
tocar no problema conjugal, o sobrinho de Nepomuceno referiu-se, contudo, 
ao temperamento “difícil” do compositor: 

Poucos homens foram tão “difíceis” como o Alberto. Amável, fino, 
cavalheiro, respeitoso, contudo sua vontade era de aço, não admitindo 
obstáculo de qualquer outra vontade. Se tal acontecia, contrariava-se 
ao extremo. Contrariado, concentrava-se dias seguidos e nesses mo- 
mentos tinha uns rictos que vincavam a testa de forma especial. Nesses 
momentos assim, tornava-se inacessível para a família [...]. Depois, 
quando passava a tempestade surgia extremamente comunicativo e 
palestrava com as filhas e os sobrinhos, bondoso como que a pedir 
perdão.

Apesar do carinho denotado na correspondência com Eivind, pai e filho 
acabariam se afastando. Tempos depois, no ano da morte do compositor, em 
1920, sabendo que o pai se encontrava gravemente enfermo, Eivind escrever-
lhe-ia da Noruega, buscando uma reconciliação e pedindo-lhe que o perdoasse:

Indizível é o que sinto, e as circunstâncias de nossas relações cor- 
tadas não atenuam, mui pelo contrário, minha preocupação. [...] já se 
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decorreram sete anos, e minhas esperanças não se afogaram tão-pouco 
no Atlântico para um tratado de harmonia entre pai e filho. Eu me 
apresso sabendo da repentina enfermidade do Papai; não lembra o 
sucedido, esquece tudo, não julga nós filhos tão fortemente, que ama- 
mos pai e mãe e a liberdade para o culto do bom e do belo.42 

O silêncio dos arquivos quanto a uma resposta parece secundar o der- 
radeiro silêncio do pai.

oc u p a n d o u m e s p a ç o o f i c i a l :  a  d i r e ç ã o d o 
in s t i t u t o na c i o n a l d e mú s i c a

A primeira metade da década inaugural do século XX fora árdua e do- 
lorosa para Alberto Nepomuceno. Foram anos de doença, morte e sua demissão 
do cargo de diretor do Instituto Nacional de Música. Ao contrário, o período 
que vai de 1906 a 1910 veio trazer-lhe algumas vitórias. Esses anos, que cor- 
respondem ao apogeu da República oligárquica, nascida do golpe de 1889 e 
consolidada nos governos Prudente de Morais (1894-1898) e Campos Sales 
(1898-1902), teriam em Nepomuceno um artista atuante e envolvido nas grandes 
questões de seu tempo. Afinado ideologicamente com o regime republicano, 
como se depreende da leitura da correspondência dirigida ao filho, Nepomuceno 
desfrutaria de algumas oportunidades oferecidas à República Musical pelos 
poderes públicos, convertendo-se numa espécie de músico oficial do regime. 
São espaços oficiais que o compositor ocupa e que significam o seu reconheci- 
mento como artista e sua afirmação no meio musical.

O cargo oficial vinha trazer-lhe prestígio e reconhecimento. Todavia, 
por outro lado, parecia cumprir o presságio de Artur Azevedo e Coelho Neto, 
quando de sua primeira nomeação para o cargo de diretor do Instituto Nacional 
de Música, em 1902. Até 1906, Nepomuceno havia produzido a maior parte de 
sua obra, incluindo-se, à exceção de poucas peças, as suas composições mais 
importantes.43 O novo período, de compromissos oficiais, trabalho e aborre- 
cimentos à frente do Instituto, além das classes particulares de piano, certa-
mente levaram-no a se afastar da composição, fazendo-o diminuir seu ritmo 
de produção. 

Com a demissão de Henrique Oswald, outro a sucumbir diante de enor-
mes pressões e dificuldades, Nepomuceno foi reconduzido ao cargo de diretor 
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do Instituto Nacional de Música, mediante decreto de 22 de outubro de 1906. 
Nova reforma. Em 1907, vinha à luz o decreto nº 6.621, de 29 de agosto, que 
aprovava novo regulamento para o Instituto Nacional de Música. Através de 
seu artigo 6º, Nepomuceno extinguiu outra vez o Conselho e criou outro cole- 
giado, denominado de Corpo Docente, cujos membros honorários cabia ao 
próprio corpo indicar, restaurando a medida que causara sua demissão. Também 
era reinstituído o concurso para professores, estabelecido nos artigos 10 a 22. 
Buscando o meio-termo entre o regulamento de Oswald de 1904 e o seu próprio 
de 1903, Nepomuceno manteve o capítulo referente à disciplina escolar, através 
do qual Oswald retomara os regulamentos de Miguéz, mas modificou a pena 
mais pesada, a de exclusão do Instituto, substituindo-a, no artigo 176, pela ex- 
clusão do aluno por um a dois anos. Escorado na experiência desagradável que 
tivera no passado, desta vez o diretor destinava a si um papel mais atuante, de- 
finindo suas atribuições entre os primeiros capítulos. Essas eram reguladas 
pelo capítulo VI, mantendo-se a mesma disposição dos assuntos por capítulos 
que está na reforma de Oswald. Além desse aspecto, meramente simbólico, 
todas as bancas examinadoras deveriam ser nomeadas pelo diretor, como nos 
velhos tempos da “ditadura Miguéz”, conforme os artigos 134, 149, 161 e 171.

Nessa segunda oportunidade, Nepomuceno ficaria no cargo o bastante 
para baixar o regimento interno do Instituto. O mesmo, publicado como decisão 
do governo nº 7, de 26 de fevereiro de 1908, trazia outras marcas pessoais do 
diretor. Voltava a figurar a distinção entre cursos diurnos e cursos noturnos. 
Os programas dos cursos passaram a ser bem detalhados e neles Nepomuceno 
imprimiu suas diretrizes estéticas. Na “Seção de Composição”, por exemplo, o 
curso de harmonia trazia no programa a “harmonia tonal, modulante e cromáti-
ca”, um apoio para as tendências modernas representadas por Wagner e Liszt. 
No título referente às “Provas Públicas”, aquelas prestadas pelos alunos de canto 
e instrumento ao fim de seus cursos, Nepomuceno fixava os programas a se- 
rem executados nas mesmas. Todos os programas incluíam peças escolhidas pelo 
diretor com audiência do respectivo professor. O programa de canto, definido 
no artigo 91, incluía necessariamente uma ou mais peças de livre escolha, mas 
em português. Com isso, Nepomuceno implicitamente tornava obrigatório o 
canto em português nas aulas, provas e concursos do Instituto. Obrigando os 
alunos – e, conseqüentemente, seus professores – a executarem canções no 
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vernáculo, Nepomuceno interferia na difusão ao canto em língua nacional, 
influenciando os intérpretes na seleção e formação dos repertórios e, conseqüen- 
temente, o gosto do público. A título de exemplo, analisando-se os programas 
dos concursos a prêmio realizados no Instituto, entre 1909 e 1920 – ano da 
morte de Nepomuceno –, observa-se que, de um total de 44 canções em língua 
nacional apresentadas, trinta eram da lavra do compositor cearense.44 Sem 
dúvida, por ser um dos primeiros a compor sistematicamente em português, 
suas canções eram as mais requisitadas. Isto não significa que Nepomuceno 
estivesse legislando em causa própria. Antes, traduz a conquista de um espaço 
importante para o sucesso de seu projeto, a um tempo estético e político, de 
afirmar a identidade nacional pela língua cantada. 

Outra novidade na reforma do Instituto era o “Curso Preparatório”, or-
ganizado segundo o artigo 196 do regulamento e a segunda parte do regimento 
interno. Tratava-se de um curso anexo ao Instituto, cujos professores seriam 
nomeados pelo ministro por proposta do diretor, para o ensino de português, 
francês, italiano, elementos de geografia e de história (principalmente do Brasil) 
e noções de aritmética até proporções. O curso visava garantir ao músico uma 
formação humanística um pouco mais ampla, não restrita à técnica musical. 
Nepomuceno só não foi feliz na tentativa de restabelecer a cadeira de história 
da música, criar a de declamação e mais uma de piano, pois a lei orçamentária 
da União não permitira o aumento de despesas decorrente da criação de novas 
cadeiras.

Seguindo os passos de Leopoldo Miguéz, Nepomuceno criava as con- 
dições para o funcionamento de mais um dos projetos da República Musical: os 
concertos do Instituto. Criados originalmente pelo velho diretor e idealizador 
do Instituto, os concertos não tinham podido realizar-se até a segunda ad- 
ministração de Nepomuceno. É ele próprio quem historia os fatos ao ministro, 
em seu relatório de 1909:

Data de 19 de janeiro de 1894 a aprovação das instruções para os 
concertos deste Instituto. No entanto obstáculos de toda ordem impe- 
diram até quase fins de 1909 a realização de tais concertos [...].

Graças, porém, à subvenção que encontrou o seu apoio no art. 109 
do regulamento, concedida pelo Congresso Nacional, foi-me dada a 
suprema satisfação de inaugurar tais concertos, que, se não tiveram 
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a freqüência que fora para desejar, deixaram nos anais da arte uma 
impressão inapagável, criando, assim, para o Instituto, uma nova era 
de grandeza.

A orquestra desses concertos era na sua quase totalidade composta 
de professores e alunos deste Instituto o que bem demonstra que no 
nosso meio artístico já se encontram os elementos necessários para 
as grandes festas da Arte.45 

Em 1893, Miguéz encaminhara as “Instruções para os Concertos do 
Instituto Nacional de Música”, aprovadas pelo então ministro Cassiano do 
Nascimento. Em sua exposição de motivos, justificara a sua criação pela neces-
sidade de colocar o povo em contato com a arte. Para ele, os concertos viriam 
a ser para a música o correlato do que representavam para as artes plásticas os 
museus e exposições da Escola Nacional de Belas-Artes:

Para a música falta-nos o meio prático de educar a massa geral do 
público, fazendo com que ele pouco a pouco vá tendo compreensão 
do belo musical e reagindo contra as aberrações de toda espécie. [...] 
Esse meio artístico, de mais alto valor para o jovem artista e o equiva- 
lente aos museus e às exposições na Escola de Belas-Artes para os 
pintores e escultores, é o concerto público organizado logicamente de 
forma a transmitir aos alunos conhecimentos reais dos monumentos da 
Arte, apresentado-lhes a imagem viva de toda a evolução da música, 
desde o período nascente da arte européia até os nossos dias.46 

Miguéz demonstrara ainda a necessidade de se possuir um pessoal com- 
pleto de orquestra e coros, “em número de 83 executantes”, mas “podendo ex- 
ceder de 130, segundo as necessidades do momento”. Propunha, assim, a criação 
de um corpo estável, formado por professores e alunos, além de antigos artistas 
laureados pelo Instituto, aos quais seriam somados outros “escolhidos entre a 
élite dos que residem na Capital”. Mais uma vez, caberia a Rodrigues Barbosa 
a tarefa de interceder junto ao ministro, justificando a criação dos concertos. 
Num longo parecer, justaposto ao ofício do diretor, e em cuja redação fazia 
concessões ao positivismo reinante naqueles tempos, Rodrigues Barbosa alegava 
que “ao ideal político realizado pelo advento da República em 1889 devia cor- 
responder necessariamente uma arte nova, pelo influxo da lei fatal da evolução 
do pensamento”. Acrescentava que “à nossa evolução política deve corresponder 
um movimento idêntico nas artes, movimento que, na música contemporânea, 
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só pode ser determinado pela educação”. Além da “educação do artista”, men- 
cionava “em primeiro lugar a educação musical do povo”. Rodrigues Barbosa 
só não concordava com a intenção do “ditador” de submeter à sua aprovação 
os programas dos concertos extraordinários realizados por eventuais locatários 
do salão do Instituto. Defendendo a orientação “moderna e liberal” do Instituto, 
dizia que “essa censura seria a consagração de uma arte oficial”.

Exultante por ter podido dar vida a mais um projeto da República Mu-
sical, Nepomuceno escrevia ao filho, em 9 de outubro de 1909, anunciando a 
novidade. Denotava, porém, simultaneamente, o quanto lhe custara a conquista: 

O Instituto inaugura hoje uma série de cinco concertos, e é a 
primeira vez que o Instituto entra assim na vida artística, e é isto que, 
além dos meus trabalhos habituais, toma todo o meu tempo disponível. 
Ontem, por ex., saí de casa às sete e um quarto da manhã e entrei às 
seis e meia da tarde. Descansei somente enquanto almoçava.

Poderás imaginar por aí, também, a ansiedade com que eu espero 
um domingo para descansar.47

De fato, em ofício de 27 de outubro, queixava-se ao ministro do coman- 
dante do Corpo de Bombeiros da Capital Federal, que lhe negara auxílio, recu- 
sando-se a pôr à sua disposição um trompista para o concerto. Segundo o di- 
retor, essa resolução causara-lhe pesar, faltando-lhe o concurso de um delegado 
do governo, justamente na ocasião em que “esperava solver uma dificuldade 
de momento que [...] fora criada por alguns artistas pouco escrupulosos”.48 

Outra grande preocupação de Nepomuceno, como diretor do Instituto, 
merece ser destacada. Trata-se da organização da biblioteca e do arquivo mu- 
sical do mesmo, a qual concentrou grandes esforços do compositor. Considerada 
por Miguéz como uma criação sua, a biblioteca contou, para a formação do 
seu acervo, com diversas doações feitas por ele e por Nepomuceno. Nos anos 
em que estudara na Europa, este enviara diversas obras. O relatório de 1890 
acusava oito volumes de literatura musical, além de outras obras doadas por 
Nepomuceno. Em 1894, foram 35 volumes doados por ele e por Félix de Otero. 
E, em 1901, quando o compositor se encontrava novamente na Europa, vieram 
mais 28 volumes.49 O zelo de Nepomuceno pela biblioteca, tanto quanto o de 
Miguéz, explica-se pela formação intelectual e musical dos dois compositores, 
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que viam naquela seção do Instituto um elemento fundamental à realização do 
trabalho de formação musical. Cabia à biblioteca e ao arquivo, não só a guarda 
de um acervo que constituísse a memória musical do país –, como se verifica no 
momento da aquisição dos manuscritos do padre José Maurício –, mas também 
a contínua atualização frente à cultura musical ocidental, incorporando um vas- 
tíssimo repertório de obras clássicas e modernas – em especial as alemãs e 
francesas –, além de periódicos musicais de diversas procedências, que de 
outra maneira não poderiam chegar às mãos dos artistas, professores e alunos.

O interesse de Nepomuceno pela biblioteca ficou registrado logo que 
ele assumiu pela segunda vez a direção. Já em seu primeiro ofício, datado de 
25 de outubro de 1906, apenas três dias após a nomeação, Nepomuceno per- 
guntava se o bibliotecário deveria assinar o ponto com os empregados ou em 
livro à parte. Embora a resposta parecesse óbvia e tivesse sido confirmada pelo 
ministro, que indicou a primeira alternativa, a atitude de Nepomuceno deixava 
transparecer o seu descontentamento em relação ao trabalho do bibliotecário 
do Instituto, o compositor Delgado de Carvalho. Miguéz tentara por anos a fio 
obter do governo a criação do cargo de bibliotecário. Não sendo atendido, aca- 
bou por indicar Delgado de Carvalho, que se ofereceu para exercer as funções 
gratuitamente. Aceito pelo ministro, o bibliotecário entrou em exercício em 5 
de maio de 1902, sendo finalmente nomeado efetivo, em 1903, com a primeira 
reforma de Nepomuceno, que criou o cargo.50 No relatório de 1903, Oswald já 
anunciava o trabalho de organização dos catálogos do museu instrumental – 
que hoje leva o nome de Delgado de Carvalho – e do gabinete de acústica, que 
seriam publicados em 1905, e comunicava o andamento do trabalho de organi- 
zação da biblioteca.51 

O relatório de 1906, de Nepomuceno, porém, indica sucessivas licenças 
tiradas pelo bibliotecário naquele ano, o que, sem dúvida, vinha prejudicando 
o trabalho de catalogação dos livros e partituras. Assim resumia o diretor a 
situação:

Esta seção do Instituto, infelizmente, se não encontra ainda em 
condições de ser franqueada ao público já por falta de catálogo, já 
pelo estado em que se acham muitos dos livros nela existentes, o que 
me levou a representar a esse Ministério contra o respectivo funcio- 
nário [...].52 
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Assim, em 21 de março de 1907, era Delgado de Carvalho exonerado do 
cargo, sendo substituído pelo então membro honorário Manuel Porto Alegre 
Faulhaber. Num relatório do novo bibliotecário, anexo ao relatório de 1907, do 
diretor, Faulhaber queixava-se de não haver nada que pudesse orientá-lo quanto à 
organização, nem sequer um registro de entrada. Este fato, aliás, levou Nepomuceno 
a instituir, como norma da biblioteca, no artigo 72 do novo regulamento, o inven- 
tário anual de todo o acervo. Foram então criados livros de registro de entradas 
de encomendas e pedidos, registro de correspondência, encomendas a fazer e 
entrada de jornais. E foram feitos também trabalhos de limpeza, desinfecção e 
carimbagem do acervo.53 Prosseguindo em sua intervenção na biblioteca, o di- 
retor chamaria a si a responsabilidade de organização do catálogo. Ainda hoje, 
a biblioteca – pertencente à atual Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e que leva o nome de Alberto Nepomuceno – possui o fichá- 
rio antigo, contendo fichas manuscritas pelo próprio diretor. Ali encontra-se 
também o livro de correspondência da biblioteca, que reúne cópias de cartas 
enviadas pelo diretor e pelo bibliotecário, entre 1907 e 1916, requerendo a 
casas editoras de música o envio de “todas as novidades que, em matéria de 
bibliografia e literatura musicais, forem publicadas no estrangeiro”. Revelando a 
supervisão de Nepomuceno, em carta ao professor Eurico Costa, o bibliotecário 
cumpria recomendação do diretor para que observasse “às pessoas que de ho- 
je em diante retirarem obras, não deverem fazer anotações ou quaisquer outros 
sinais que prejudiquem as mesmas obras”.54 Demonstrando ainda o zelo de 
Nepomuceno pela biblioteca, há uma célebre fotografia do compositor em seu 
gabinete de diretor, instalado nessa seção do Instituto.55 Acomodando seu gabi-
nete dentro da biblioteca, o diretor podia zelar melhor pela mesma, controlando 
a entrada e saída das obras, lendo e fichando os periódicos que chegavam, fisca- 
lizando in loco o trabalho do bibliotecário e, principalmente, observando se, e o 
que, alunos e professores estudavam. Embora não revelasse o mesmo dirigismo 
centralizador de Miguéz, Nepomuceno demonstrava-se atento e preocupado 
com a atualização dos corpos docente e discente do Instituto.

Hoje, em um rápido olhar sobre a atuação de Nepomuceno frente ao 
Instituto, pode-se discordar tranqüilamente da avaliação de seus contemporâ- 
neos – Artur Azevedo e Coelho Neto –, para os quais Miguéz e Nepomuceno, 
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não deveriam perder tempo, envolvendo-se nas lides administrativas. Os dois 
artistas-administradores revelaram-se dois românticos de pés no chão, homens 
que compreenderam antes de tantos outros a necessidade de dotar o país – ou 
ao menos a Capital Federal – de um meio musical mais desenvolvido. Toca-
ram em problemas pertinentes a diversos setores da produção musical, como 
a educação dos músicos, a organização de orquestras e a formação de platéias. 
Assim fazendo, agiram diretamente sobre os espaços, os agentes produtores, 
os instrumentos de produção, o financiamento e o público consumidor. Tal o 
papel das iniciativas de Miguéz e de Nepomuceno e dos que lhes apoiaram, 
para dotar o Instituto de uma administração eficiente, capaz de dar conta dos 
desafios da necessidade de melhorar a qualidade do ensino e desenvolver uma 
infra-estrutura para a atividade musical. A primeira seria garantida pela seleção 
do corpo docente e pela elaboração dos programas de ensino. Já a segunda 
transparece nos próprios prédios que serviram de sede à instituição, mas também 
e principalmente nas preocupações com a biblioteca, com os cursos noturnos 
e com a manutenção de uma orquestra e de um coro estáveis. Questões como 
essas, que retornaram sempre ao longo do século XX, a exemplo da reforma 
promovida por Mário de Andrade, Sá Pereira e Luciano Gallet, nos idos de 1930, 
constituem ainda hoje problemas enfrentados pela atual Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, herdeira direta de todo esse esforço.

Não se pode deixar de mencionar a relevância e o significado do Instituto, 
em sua longa tradição, para a formação de tantos instrumentistas, compositores 
e professores, que vêm atuando em nosso meio musical. Nenhum projeto de 
música nacional encontraria sustento se desconsiderasse o papel da educação 
musical e da formação de orquestras capazes de executar o repertório produzido. 
A atuação de Villa-Lobos, frente a um projeto de educação musical mais amplo, 
nas décadas de 1930 e 1940, e também os textos de Mário de Andrade e de 
Renato Almeida denotam essa mesma preocupação, embora não indiquem seu 
vínculo histórico com as iniciativas de Miguéz e de Nepomuceno, destacando, 
quando muito, apenas o pioneirismo de Francisco Manuel da Silva, ao fundar o 
Conservatório. O que os modernistas fizeram nesse aspecto foi atualizar antigos 
projetos e aspirações, dado muito mais revelador da continuidade de nossa his- 
tória musical do que ratificador de suas rupturas.
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Nesse sentido, pode-se afirmar que Miguéz e Nepomuceno foram artistas 
profundamente comprometidos com a música nacional, ainda que não com- 
pusessem música nacionalista, e fizeram muito mais do que fariam se tives-
sem se preocupado apenas em compor apressadamente tal tipo de música, es- 
quecendo-se das condições necessárias à viabilização de sua própria existência.

um “e l e m e n T o p R i m o R d i a l  d e  i n s T R u ç ã o C í v i C a” : 
a  l e T R a d o Hino nacional 

A posição oficial ocupada por Nepomuceno durante as primeiras déca-
das do século XX faria sua vida cruzar-se novamente com a história do Hino 
Nacional. Por força do cargo de diretor do Instituto Nacional de Música, 
Nepomuceno esteve presente à recepção do palácio presidencial no dia 15 de 
novembro de 1906, data da posse do presidente Afonso Pena. À entrada, ouviu 
o Hino Nacional ser executado sucessivamente por três bandas militares dife- 
rentes, saudando a chegada do presidente, que acabara de ser empossado. Ne-
pomuceno percebeu que uma das bandas, que lhe constava ser a da Brigada 
Policial, realizara uma “variante melódica positivamente errada, pois que se 
achava em evidente desacordo com a harmonia do acompanhamento, com o 
qual absolutamente não se compadecia”. Nestes termos, oficiou ao ministro 
da Justiça e Negócios Interiores, Augusto Tavares de Lira:

Tratando-se de um dos símbolos da pátria, de antigas tradições [...], 
penso que qualquer vício que nele ocorra, por defeito de cópia, deve 
ser imediatamente corrigido, assim como qualquer alteração, sem a 
autorização do poder competente, constitui falsificação de documento 
público e como tal devem ser punidos os seus autores.56 

Lembrava ainda a conveniência de providenciar para que o Hino Nacio-
nal e o Hino da Proclamação da República fossem executados conforme os 
exemplares que cria haver no Arquivo Público Nacional:

[...] caso não haja tais exemplares, a profissional de competência 
oficialmente reconhecida deve ser confiada a tarefa de instrumentá
-los, devendo ser tal instrumentação, depois de impressa, depositada 
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no referido Arquivo. No caso de haver erro de cópia nos exemplares 
do arquivo, deverá ser corrigido de acordo com as regras da arte.57

O caso rendeu uma verdadeira novela. Nepomuceno fizera uma acusação 
e sugerira uma punição. Recaindo a acusação do erro sobre a banda da Brigada 
Policial, o ofício de Nepomuceno foi encaminhado ao general Antônio Geraldo 
de Sousa Aguiar, comandante-geral da Força Policial do Distrito Federal, que, 
respondendo em 29 de novembro, eximiu sua corporação de culpa, acusando a 
banda do 6º Batalhão de Artilharia. Em 21 de janeiro, seria a vez do ministro da 
Guerra, o marechal Hermes da Fonseca, oficiar ao ministro da Justiça, negando 
a responsabilidade da artilharia. Os papéis foram arquivados e o caso poderia 
ter morrido aí, não fosse o fato de, no mês seguinte, o ministro da Guerra apon- 
tar divergências entre a partitura original do hino e as cópias das bandas do 
Exército e rogar o envio de um exemplar autêntico. 

Deu-se então o segundo capítulo da novela, já proposto por Nepomuce-
no: a busca de um exemplar autêntico do hino. Em abril, o diretor do Arquivo 
Público Nacional comunicava a inexistência do mesmo. No mês seguinte, seria 
a vez do diretor da Biblioteca Nacional. Aos ofícios destes seguiu-se um outro, 
do 1º secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o his- 
toriador Max Fleiuss, informando não possuir o IHGB manuscrito autêntico do 
hino e espalhando mais confusão no caso, ao afirmar que o mesmo fora com- 
posto em 1841 para a coroação de Pedro II. Na verdade, o hino fora composto 
pelo menos dez anos antes, por ocasião da abdicação de Pedro I, como depois 
seria esclarecido. Max Fleiuss sugeria que o exemplar autêntico poderia estar 
com a família do compositor ou no arquivo da antiga Capela Imperial. Era a 
vez de a vigararia-geral do arcebispado oficiar que o mesmo não se encontrava 
naquele arquivo. Já era junho de 1907 quando os diretores do Arquivo Público 
Nacional e da Biblioteca Nacional informaram ao Ministério da Justiça também 
não possuírem o original do Hino da Proclamação da República. Algo pre- 
cisava ser feito. Em 20 de julho, Nepomuceno foi autorizado por aviso minis-
terial a propor a necessária providência. Em outubro, propôs a nomeação de 
uma comissão de três membros para estudar as diversas edições do hino e fixar, 
“de acordo com elas, com a tradição e com as regras da arte, o texto musical 
do mesmo”, fazendo extrair cópias para serem depositadas no Arquivo Públi-
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co, na Biblioteca Nacional e na Biblioteca do Instituto Nacional de Música. 
Quanto ao hino de Miguéz, o caso estava resolvido, pois havia exemplares 
autenticados pelo próprio.

Aprovada a sugestão, em 30 de novembro, decorrido mais de um ano 
desde que Nepomuceno dera início ao processo, o compositor indicava como 
membros da comissão Frederico Nascimento, Francisco Braga e a si próprio, 
como presidente. Outro não fora o interesse de Nepomuceno quando fizera 
alusão “a profissional de competência oficialmente reconhecida” para realizar 
a tarefa de revisão do hino conforme “as regras da arte”. Ora, “profissional de 
competência oficialmente reconhecida” e conhecedor de tais regras era ele pró-
prio, diretor de um Instituto oficial de ensino musical, nomeado pelo governo.

Enquanto Nepomuceno se ocupava da reforma do Hino Nacional, dois 
fatos protagonizados por ele, um no âmbito público, outro no âmbito privado, 
vinham realçar ainda mais os seus vínculos cívicos com o hino e seu autor, 
Francisco Manuel da Silva. Em 25 de agosto de 1907, comemorou-se no Instituto 
o jubileu de Artur Napoleão, pelo qüinquagésimo aniversário de seu primei- 
ro concerto no Rio de Janeiro, ocorrido em 1857. Para solenizar a data, Ne-
pomuceno e o corpo docente do Instituto, tomados pela idéia da reforma do 
Hino Nacional, fizeram inaugurar pelo pianista português uma lápide afixada 
no Instituto, com os seguintes dizeres: “A Francisco Manuel da Silva, Mestre 
na sua Arte, Autor do Hino de sua Pátria, Fundador do Conservatório de Mú-
sica do Rio de Janeiro, os professores do Instituto Nacional de Música. – 25 
de agosto de 1907.”58

O outro fato é a transcrição do Hino Nacional para a mão esquerda feita 
pelo compositor em 1909, para sua filha Sigrid. O documento constitui mais 
um registro da educação moral e cívica que Nepomuceno dedicava aos filhos.59 

Em 25 de outubro de 1907, antes ainda de propor os nomes da comissão 
que deveria fixar o texto musical do Hino Nacional, Nepomuceno oficiava ao 
ministro, comunicando que a filha de Francisco Manuel da Silva, d. Maria 
Amália Muniz Freire, acabara de doar ao Instituto Nacional de Música uma 
partitura autógrafa de uma parte de canto do hino. Este manuscrito, que se 
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acha em poder da Escola de Música da UFRJ, é o documento mais antigo e 
único manuscrito original do hino que se conhece. Entre outras coisas serviu 
para atestar a época provável de sua composição. A letra que traz sob a linha 
melódica é alusiva à abdicação de Pedro I, correspondendo aos versos intitula-
dos Ao grande e heróico dia 7 de abril de 1831, de autoria atribuída a Ovídio 
Saraiva de Carvalho e Silva. Esta letra, que vinculava o Hino Nacional ao 7 de 
abril, caíra no esquecimento ao longo do Segundo Reinado, sendo substituída 
por outra, referente à coroação do segundo imperador. Foi com a nova letra, 
encontrada em diversas edições para canto e piano do hino, que este chegara 
à República. O decreto nº 171, de 20 de janeiro de 1890, que oficializara a 
composição de Francisco Manuel como Hino Nacional, ao lado do hino repu- 
blicano de Leopoldo Miguéz, não cogitara da letra, razão pela qual o Hino 
Nacional prosseguia sendo cantado com a letra monarquista ou com outras 
quaisquer que eram acrescentadas à música pelo Brasil afora. O próprio Nepo-
muceno protestaria, em ofício de 8 de fevereiro de 1909, contra a existência de 
outra letra com que era oficialmente cantado o hino no estado de São Paulo.60

Coube à comissão encarregada de estudar o hino representar sobre a 
necessidade urgente de substituir a letra monarquista, da coroação, por uma 
nova, alegando que a omissão do decreto nº 171 se fazia “sentir por ocasião 
de festas nacionais especialmente nas escolas”. Assim oficiou Nepomuceno 
ao ministro, em 31 de janeiro de 1908: 

A comissão acha ocioso insistir sobre a necessidade desse elemento 
primordial de instrução cívica decorrente desta anomalia: falta de le- 
tra adequada ao Hino Nacional; verdade é que o hino, mesmo no 
regime imperial, raras vezes deve ter sido cantado, não só em razão 
da tonalidade em que está escrito, como por exigüidade de sílabas dos 
versos. Realmente obrigava o agrupamento de muitas notas para uma 
só sílaba transformando, desse modo, o hino em uma ária difícil, só 
para ser executado por algum hábil cultor do bel canto.61 

Ao escrever as linhas acima, Nepomuceno tocava no xis do problema, 
o que em muito contribui para superar uma dificuldade mal-encaminhada nos 
estudos sobre a história do Hino Nacional.62 Por sua tonalidade original, em si 
bemol, atingindo notas agudas e inacessíveis à média das vozes; pela dificuldade 
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do desenho melódico final, de caráter virtuosístico, e ainda pela aparente ina- 
dequação dos versos à música, subentende-se que o hino não fora composto 
para ser cantado pelo povo. Na realidade, como bem observou Nepomuceno, 
tratava-se de “uma ária difícil, só para ser executada por algum hábil cultor do bel 
canto”. Isso é confirmado pelo noticiário da imprensa referente à abdicação de 
Pedro I, em 1831, e às comemorações do fato em anos subseqüentes. No dia 16 
de abril de 1831, o Jornal do Commercio noticiava a primeira execução do hi- 
no: “Na noite de 14 houve teatro, e se cantou o novo Hino Nacional”. Há ou- 
tras referências a execuções do hino em ocasiões festivas, sendo ele cantado 
só por algumas pessoas, como ocorreu em 1833:

A 7 de abril foi então entoado por Domingos Alves Pinto, que se 
encarregara de cantar o solo, e por um grande número de senhoras, 
que se incumbiram do estribilho, no espetáculo de gala que se realizou 
[...] debaixo de muitas palmas e aclamações, o Hino Nacional, que 
também se chamou Hino 7 de abril.63 

A evidência em que se baseia Nepomuceno para provar a dificuldade 
de o hino ser entoado por todos é o fato de a letra da coroação, assim como a 
primeira letra, a da abdicação, possuir versos de sete e de quatro sílabas, ao 
passo que a música de Francisco Manuel pede versos de dez sílabas na primeira 
e terceira estrofes e de outras medidas diferentes nas demais estrofes. Isto pode 
ser verificado, reproduzindo-se a letra da coroação, que Nepomuceno anexou 
ao seu ofício de 31 de janeiro de 1908:

Quan(1)/do(2) /vens(3) /faus(4)/to(5)/so(6) /di(7)(a)
Entre nós raiar feliz
Vemos em Pedro Segundo

A ventura do Brasil.

Da(1) /pá(2)/tria o(3) /gri(4)(to)
Eis se desata,
Desde o Amazonas

Até o Prata.

Negar de Pedro as virtudes
Seu talento escurecer



206  música, sociedade e política

É negar como é sublime
Da bela aurora o romper

Da pátria o grito...
Exultai brasílio povo
Cheio de santa alegria
Vendo de Pedro o retrato
Festejado neste dia.

Da pátria o grito...64 

Referindo-se à letra, Nepomuceno a desqualifica por completo, tanto 
pelo viés político, quanto pelo técnico-estético, representando contra a perma- 
nência das edições do hino com “esses versos bajulatórios à pessoa do preclaro 
varão que foi Pedro II, aos quais faltam, em absoluto, arte e senso, sendo em 
compensação, supinamente ridículos”. Denunciando a falta de concordância 
entre a métrica musical e a do verso, dizia que disso resultava “uma impressão 
grotesca, se bem que ao mesmo tempo penosa e revoltante”.

O que soava “grotesco” e “revoltante” aos ouvidos de Nepomuceno, no 
entanto, não se achava tão em desacordo com a concepção estética da época em 
que foi composto o hino. Em sua execução vocal, os cantores entoavam mais 
de uma nota sobre uma mesma vogal, deslizando a voz de uma nota a outra, ou 
seja, procediam ao “agrupamento de muitas notas para uma só sílaba”, a que 
se referia Nepomuceno, em seu ofício. A isso chama-se melisma, recurso vocal 
proveniente do canto litúrgico medieval, bastante usado na ornamentação do 
bel canto italiano. Com esse recurso, resolvia-se o problema de haver menos 
sílabas na letra do que notas na música. A influência do canto melismático na 
execução do hino era perfeitamente cabível no contexto da prática operística 
cultivada nas cortes de João VI, Pedro I e Pedro II, em que predominava a 
ópera italiana, na qual o recurso era abundante. Não estava, porém, em acordo 
com o que se queria para o Hino Nacional na República, ou seja, que ele fos- 
se cantado pelas crianças nas escolas e pelos soldados, nos quartéis, por ser, 
no dizer de Nepomuceno, um “elemento primordial de instrução cívica”. A 
preocupação do compositor e educador com relação à necessidade de o Hino 
Nacional possuir uma letra adequada e conhecida, para ser cantada por todos, 
vinha somar-se aos seus esforços no sentido de construir um patrimônio vocal 
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nacional através do canto em português. A reforma do Hino Nacional e a re- 
forma do regulamento do Instituto Nacional de Música, que deu ensejo à ofi- 
cialização do canto em português, portanto, compõem uma mesma e única 
intenção. Era a afirmação da identidade nacional que estava em jogo. Desta 
feita, porém, não se tratava somente de compor canções em português para 
serem executadas pelos artistas, mas de dotar o povo brasileiro de uma canção 
patriótica e difundir sua execução por todo o país. Escrevendo nessa mesma 
época, em 1908, afirmava Guilherme de Melo:

[...] ainda o governo não tornou obrigatório, na abertura ou no encer- 
ramento das aulas primárias e nos regulamentos militares, o canto do 
Hino Nacional e muito menos do Hino da Independência, do Hino da 
República e de todos os outros que fazem parte do nosso repertório 
cívico e marcial.

Na abertura ou no encerramento das aulas primárias sim, não só 
porque aí é que em toda parte se aprendem os hinos pátrios, como 
também porque aí é que todo cidadão enceta a sua vida nacional 
patriótica, militar ou civil.65

Com este mesmo objetivo, o de difundir o canto do Hino Nacional, 
Nepomuceno sugeriu ainda uma adaptação vocal, simplificando a parte final, e 
transpôs a melodia para fá maior, tornando-a acessível e cômoda a qualquer um.

A preocupação de Guilherme de Melo e de Nepomuceno, na verdade, 
vinha corroborar uma idéia já existente entre as autoridades governamentais 
da época. Em 1905, o prefeito Pereira Passos determinara o hasteamento da 
bandeira nacional em todas as escolas da Capital Federal e a adoção de “um 
hino patriótico, ao mesmo tempo elevado e simples”, para ser cantado pelas 
crianças em torno do pavilhão. Do ato resultou o Hino à Bandeira Nacional, 
música de Francisco Braga e poema de Olavo Bilac. Aos poucos, o costume de 
cantá-lo espalhou-se pelas escolas de todos os estados e pelas Forças Armadas.66 

Prosseguindo com as conclusões da comissão que presidia, Nepomuceno 
ofereceu o modelo ideológico – vazado no mais puro ufanismo – ao qual deveria 
moldar-se a nova letra a ser composta para o Hino Nacional, substituindo os 
versos comprometidos com o regime monárquico:
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[...] deve ser, não somente inspirada no alto sentimento de amor da 
Pátria, mas também conter idéias elevadas sobre sua influência e ação 
moral no exterior, e emitir conceitos sobre as aspirações do Povo e 
da Nação, glorificando ao mesmo tempo o Trabalho dignificador, a 
Terra nas diversas manifestações de sua beleza natural e o Povo no 
seu civismo.67

Por fim, propunha abrir concurso para a composição da nova letra, nomear 
uma comissão de homens de letras para, juntamente com a comissão referente 
à parte musical, escolher a poesia que correspondesse “às exigências relativas 
ao alto conceito que ela deve encerrar, como às de ordem puramente técnica”, 
e estabelecer prêmios para os melhores trabalhos. Lembrava ainda a conve- 
niência de se evitar a venda de exemplares do hino com a letra monárquica, 
“como atentatória à dignidade da Nação”. Em anexo ao ofício, seguia o modelo 
métrico dos versos a serem adaptados à música: 

Brasil é teu destino oh! Pátria amada,
Pugnar em prol da Paz e do Direito,
Fazer perante o mundo respeitados
Princípios de Justiça e de Eqüidade.
Que a razão seja o teu lema,
E a tua arma seja o gládio da Justiça!
Seja o teu culto a verdade,
E oficinas, campos sejam tua liça!
Oh! Pátria amada! Estremecida! Salve! Salve!

Brasil! No mundo inteiro terra eleita!
Brasil! Da Natureza filho amado!
Brasil! Teu céu é puro entre os mais puros
Teus mares verde-azuis são os mais belos
Risonhos são teus vales luminosos,
Altivas tuas serras verdejantes,
Teus grandes rios os mais caudalosos
Teus vastos campos floridos e férteis,
Oh! Brasil! Oh! Pátria amada!
São bem-estar, fortuna são, Brasil!
Pátria amada! Brasil!68
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Como se pode observar, o documento, concebido pela comissão dentro 
dos mesmos moldes ideológicos que Nepomuceno descreveu, teria enorme in- 
fluência sobre a letra com que se canta o hino atualmente, da autoria de Joaquim 
Osório Duque-Estrada.

No despacho de 26 de fevereiro de 1908, o ministro determinava que o 
assunto fosse submetido à deliberação do Congresso Nacional e que se comu- 
nicasse o diretor do Instituto a respeito. Iniciava-se o capítulo mais longo da 
novela, que iria arrastar-se até 1922, suscitando debates apaixonados na Câmara 
dos Deputados, artigos na imprensa do Rio e de São Paulo e a publicação de 
folhetos sobre o caso.69 

Seguindo a orientação do ministro Tavares de Lira, as propostas da 
comissão foram submetidas à Câmara, que confiou seu exame à Comissão de 
Constituição e Justiça. Esta “é de parecer que o assunto não deve entreter o 
tempo do Congresso e propõe que seja arquivada a representação do senhor 
diretor do Instituto Nacional de Música”. Alegava aquela comissão da Câma-
ra que “os hinos são explosões dos grandes sentimentos em horas solenes da 
vida nacional” e que não se poderia pretender “espontaneidade em versos [...] 
sujeitos antecipadamente a uma rigorosa prescrição”. Que não havia exemplos 
de hinos feitos por via de concurso, em que a inspiração viesse da esperança de 
alcançar um prêmio. E fulminava o projeto de Nepomuceno, ao dizer que “o 
modelo então apresentado pela comissão, para os concorrentes a essa obra, se 
fosse mais ou menos fielmente seguido, daria uma produção chata, imprópria 
do assunto”.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi levado ao plenário 
da Câmara para discussão, em 29 de julho de 1909. Ali, um deputado federal 
pelo Maranhão proferiu um discurso apaixonado, criticando o parecer, e apre- 
sentando uma emenda substitutiva ao mesmo, instituindo o concurso para a 
letra e o prêmio de 2 contos de réis ao vencedor. O deputado era nada mais 
nada menos que Coelho Neto, que vinha assim aliar-se a Nepomuceno em mais 
um projeto da República Musical. Aliás, já em 1906, quando Nepomuceno 
suscitara a questão, Coelho Neto discursara na tribuna da Câmara dos Depu- 
tados, propondo que se desse um poema condigno ao Hino Nacional. Agora, ao 
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discutir o parecer, contra-argumentava que havia diversos exemplos de hinos 
feitos sob encomenda, como o austríaco, que fora encomendado a Haydn, para 
solenizar o aniversário do imperador da Áustria e acabara consagrado como 
hino da Alemanha. Lembrava “os lances heróicos e os episódios doloridos da 
campanha do Sul”, referindo-se à guerra contra o Paraguai, e defendia que era 
preciso pôr no hino uma voz que falasse “do nosso céu, da riqueza maravilhosa 
da nossa terra, do valor dos nossos homens, da virtude das nossas mulheres, e 
que, recordando o passado”, acenasse, “ao mesmo tempo, ao futuro”. Concluin- 
do, citou Euclides da Cunha em episódio em que o escritor se dissera infe-
riorizado diante dos vizinhos peruanos por não possuir o Brasil um hino para 
ser cantado.

O deputado Germano Hasslocher, relator do parecer, redargüiu que, se 
a letra ainda não aparecera, “é que o povo ainda dela não sentiu necessidade. 
Aguardemos que os acontecimentos a inspirem, para que possa ser realmente 
o símbolo do sentir de uma coletividade”. Apesar do discurso de Coelho Neto, 
o argumento do relator foi mais forte, sendo o parecer da Comissão de Cons- 
tituição e Justiça aprovado.70

Não obstante a negativa da Câmara, começaram a surgir propostas de 
letras para o Hino Nacional. Uma delas era a do poeta, professor, diplomata e 
historiador Joaquim Osório Duque-Estrada. Seu “Projeto de letra para o Hino 
Nacional”, manuscrito original datado de outubro de 1909, encontra-se na 
Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional. No ano seguinte, no desem- 
penho de mais uma função oficial, Alberto Nepomuceno viajaria à Europa, co- 
mo regente, em missão de propaganda do Brasil no exterior. Em Paris, Bruxelas 
e Genebra apresentou músicas de compositores brasileiros. Entre elas, regeu 
o Hino Nacional. Não levando em conta as recomendações do Congresso 
Nacional, foi com a letra de Osório que Nepomuceno apresentou o hino. En-
quanto isso, no Brasil, essa mesma letra já ia sendo cantada nas escolas e nas 
Forças Armadas.71 

Tendo Osório composto a letra e Nepomuceno divulgado o Hino Na-
cional reformado, o deputado Coelho Neto voltou à carga. Em dezembro de 
1910, apresentou uma emenda ao orçamento do Interior, nos seguintes termos: 
“Ficam adotados como letra oficial do Hino Nacional Brasileiro os versos de 
Osório Duque-Estrada, sendo concedido ao mesmo o prêmio de cinco contos 
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de réis”. A Comissão de Finanças da Câmara, à qual cabia a análise da maté-
ria, dividiu a emenda em duas partes. A concessão do prêmio era aceita pela 
comissão. A oficialização da letra era rejeitada, por entender a comissão que o 
assunto devia ser objeto de proposição especial. De fato, a oficialização da le- 
tra não era matéria orçamentária, não cabendo, portanto, sua aprovação naquele 
momento. Da mesma maneira entendeu o plenário, que aprovou a instituição 
do prêmio, rejeitando a oficialização. À discussão, inquiriu o deputado Ribei-
ro Junqueira, percebendo a contradição: “Eu desejaria que a Comissão nos 
informasse a que título vai então ser concedido esse prêmio de cinco contos 
de réis?”72 

Embora ainda não oficializada, a letra continuava sendo cantada pelo 
país afora. Em 11 de outubro de 1911, o marechal Hermes da Fonseca, então 
presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, comunicou o 
fato de o prefeito do Distrito Federal ter oficiado ao ministro da Justiça e Ne- 
gócios Interiores, pedindo que se declarasse qual a letra oficial do hino. E es- 
clarecia: “fundou-se o pedido em que é necessário conhecê-la para a instrução 
cívica dos alunos das escolas públicas de ensino primário”.73 Foi então elabo-
rado um novo projeto que mandava abrir concurso para escolha da nova letra, 
mediante o prêmio de cinco contos de réis. O projeto, entretanto, não teve an- 
damento.

Em 1912, Pedro de Melo, professor de francês da Escola Normal Primária 
de Piracicaba, Estado de São Paulo, publicava um folheto intitulado “Letra pa- 
ra o Hino Nacional Brasileiro”, que enviou ao Congresso Nacional, sendo aí 
apresentado pelas mãos de dois parlamentares paulistas, Francisco Glicério, 
no Senado, e Prudente de Morais Filho, na Câmara. O autor do folheto apre- 
sentava uma letra de sua autoria, vazada nos mesmos moldes ufanistas utilizados 
por Osório Duque-Estrada, e fazia críticas à letra deste, apontando defeitos 
em sua concepção.

O primeiro desses defeitos foi ter o autor posto em letra a frasi-
nha musical a que adaptou os dizeres: – “Ó pátria amada, idolatrada, 
salve! Salve!”

Aquela frase é uma espécie de ritornello; quer dizer é uma frase 
que não é própria para ser cantada e sim para dar descanso à voz do 
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canto e servir ao mesmo tempo de transição para a frase primeira 
que se repete.74 

O autor do folheto desconhecia o trabalho da comissão presidida por 
Nepomuceno, pois fora a comissão e não Osório Duque-Estrada que propusera 
a colocação de um verso na tal “frasinha musical”. O fato explica-se muito 
simplesmente. A “frasinha” corresponde, em música, a dois compassos e meio. 
No tempo do Império, quando o hino era cantado, era-o sempre com acompa- 
nhamento de orquestra, não havendo o menor problema. O cantor silenciava 
durante aqueles dois compassos e meio. Mas, agora, que se desejava que o 
hino fosse cantado por crianças nas salas de aula, por soldados nos quartéis e 
por marinheiros nos navios, sem acompanhamento, o que deveriam os cantores 
fazer? Esperar em silêncio por dois compassos e meio? Esta a razão pela qual 
Nepomuceno propôs preencher o vazio com um verso.75 

A propósito, anos depois, em 1916, o ministro da Marinha, almirante 
Alexandrino de Alencar, escreveria a Nepomuceno, respondendo a uma corres- 
pondência deste, afirmando que aguardava “ocasião para mandar pôr em prática 
a sua lembrança de fazer cantar o Hino Nacional sem acompanhamento mu- 
sical”.76 Como se vê, Nepomuceno parecia não dar a mínima importância às 
negativas e aos adiamentos do Congresso e seguia agindo para que o poema 
de Osório fosse divulgado e executado.

A segunda ordem de defeitos observados por Pedro de Melo dizia res-
peito a erros de prosódia musical, isto é, à existência, no projeto original de 
Osório, de “deslocações de acentos tônicos obrigadas pela correspondência de 
sílabas breves ou mesmo átonas a notas fortes da melodia”. Um exemplo do 
que dizia o professor aparece no segundo verso do projeto de letra de Osório 
Duque-Estrada:

Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
Da Independência o brado retumbante...

Outro exemplo aparece nesta passagem:

Brasil, seja de amor eterno símbolo
O pavilhão que ostentas estrelado...
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A segunda sílaba da palavra independência é átona, assim como a primeira 
da palavra pavilhão. Entretanto, as notas musicais que a elas correspondem 
exigem acentuações. Executada da forma concebida por Osório, a palavra pa- 
vilhão tornar-se-ia proparoxítona. Sugeria Pedro de Melo que a palavra fosse 
substituída por seu sinônimo – lábaro.

Foi o que fez Osório Duque-Estrada. Tomando conhecimento das críticas, 
apressou-se a corrigir esses e outros erros semelhantes, resultando, nos casos 
apontados, nos seguintes versos:

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante...

E:

Brasil, de amor eterno seja o símbolo
O lábaro que ostentas estrelado...

Além desses deslocamentos de acentuações, Pedro de Melo identificara 
também versos mal-adaptados à melodia. Na verdade, não se adaptam à melo- 
dia original de Francisco Manuel da Silva, mas à simplificação proposta por 
Nepomuceno. A última crítica do professor paulista dizia respeito à citação de 
Gonçalves Dias nos versos:

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
Nossos bosques têm mais vida;
Nossa vida em teu seio mais amores.

Alegava o professor que o conceito amoroso aí expresso “vai muito 
bem numa canção, não assim num hino patriótico e com foros de nacional 
[...] cujo assunto requer versos heróicos e não eróticos”, como acrescentou, 
num segundo folheto, de 1917. Não obstante a crítica do professor, a intenção 
de Osório Duque-Estrada certamente foi a de homenagear o famoso poeta ro- 
mântico, ao mesmo tempo em que confirmava sua Canção do exílio como sím-
bolo da afirmação patriótica. O amor ali representado é muito mais idealizado 
do que erotizado. É uma nota romântica que se inscreve no hino, ao lado da 
descrição das belezas naturais do país. Derrotado no intento de ver realizado 
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o concurso e de ser distinguido com a vitória de sua composição, anos depois, 
em 1934, Pedro de Melo escreveria à Assembléia Constituinte historiando os 
fatos. Acrescentaria a seus argumentos contra o hino de Osório Duque-Estrada 
a repetição da expressão “Pátria amada” no final da letra, que, como se vê, 
também resultou do modelo métrico de Nepomuceno. E ridicularizaria a expres- 
são “clava forte”, alusiva à justiça, afirmando que “a clava forte, como alusão 
só traz à mente a vingança feroz das tribos selvagens. A idéia não podia ser 
mais infeliz”.77 

Diante das críticas, e já com as correções feitas, Osório Duque-Estra-
da buscou o auxílio dos amigos. Escrevendo a diversos artistas, colecionou 
uma série de cartas em que estes lhe diziam aprovar sua letra, considerando a 
adaptação perfeita. Nepomuceno, Francisco Braga, Artur Napoleão, Rodrigues 
Barbosa, Luís de Castro, Barroso Neto, Elpídio Pereira e Carlos de Carvalho 
escreveram cartas favoráveis à letra. Além destes, também Coelho Neto foi 
consultado, posicionando-se a favor.78 

No Congresso, e fora dele, a novela prosseguia. Em 1916, Max Fleiuss 
proferia conferência sobre Francisco Manuel da Silva, retificando sua posição 
anterior – de ter sido o hino composto por ocasião da coroação de Pedro II – e 
apresentando as duas letras do tempo do Império. Um exemplar da conferência, 
autografado pelo autor, encontra-se entre os pertences de Alberto Nepomuceno, 
guardados pela família deste.79 

No ano seguinte, em 20 de novembro, os deputados Joaquim Osório e 
Simões Lopes apresentaram novo projeto, de nº 369, determinando a adoção 
oficial das letras do Hino Nacional e do Hino à Bandeira, bem como a mú- 
sica deste último. Novamente, a Comissão de Constituição e Justiça obstaculizou 
a oficialização. No parecer, o relator historiava todos os fatos, desde aquele 
debate de 1909, entre Coelho Neto e Germano Hasslocher, propondo em con- 
clusão que se aproveitasse a proximidade das comemorações do Centenário da 
Independência, em 1922, para reviver o projeto de 1911, que instituía um con-
curso para escolha da nova letra do Hino Nacional. Indo além, propunha que 
houvesse concurso também para a música e letra do Hino à Bandeira. Pedro de 
Melo, sempre disposto a criticar a letra de Osório Duque-Estrada, aproveitou e 
compôs um novo hino para ser adotado com a letra de Olavo Bilac e voltou, em 
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novo folheto – o segundo –, a defender a realização do concurso. É ele quem 
conta o ocorrido com o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça ao projeto nº 369, falando de si próprio na terceira pessoa:

Entretanto, quando já antevia a realização de seu desejo, a aber-
tura do concurso, eis que surge um imprevisto, com a prática de um 
crime que o privou daquela aspiração: houve uma mão criminosa 
que subtraiu da mesa o contra-projeto da Comissão de Constituição 
e Justiça nº 369-A, de 17 de dezembro de 1917, mandando abrir o 
concurso, cuja votação, por falta de número, ficara adiada para o dia 
seguinte. No outro dia, foram votados todos os outros projetos, menos 
esse, que havia desaparecido; mas ninguém deu pela falta e ninguém 
reclamou... E assim ficou...80 

A questão foi retomada somente em 17 de outubro de 1921, um ano após a 
morte de Nepomuceno. Desta vez, um novo projeto propunha, em vez de con- 
curso, a oficialização da letra de Osório Duque-Estrada, para que se desse lar- 
ga divulgação ao hino, preparando-se os festejos do centenário da Independên-
cia. A Comissão de Constituição e Justiça, em parecer do deputado Veríssimo 
de Melo, alegando falta de tempo hábil para a realização do concurso, concluía 
pela autorização e abertura de crédito para que o Poder Executivo comprasse a 
Osório Duque-Estrada a propriedade de sua letra, não obstante o voto contrário 
do deputado Prudente de Morais Filho, que continuava defendendo o certame. 
A autorização seria votada finalmente em agosto de 1922 e somente no dia 6 
de setembro, véspera do centenário, o presidente Epitácio Pessoa (1919-1922) 
assinaria o decreto nº 15.671, declarando oficial a letra de Osório Duque-Estrada. 
Assim tardiamente, o decreto apenas ratificava o que a República Musical já 
instituíra por conta própria.

A entrada em cena de Osório Duque-Estrada nessa história certamente 
não é casual. Como também não o são as intervenções de Coelho Neto nem a 
referência a Bilac e seu Hino à Bandeira. Os três foram destacados homens de 
letras, membros da Academia Brasileira de Letras, e líderes nacionalistas no 
decorrer dos anos 1910. Em comum, tiveram também o fato de privarem da 
amizade e dedicação de Nepomuceno. Coelho Neto esteve ao lado do compositor 
em inúmeros projetos e trocou com ele uma correspondência em que transparece 
uma relação extremamente afetuosa. Bilac foi presenteado em seu aniversário 
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em 1902 com uma finíssima Serenata para cordas, composta especialmente 
para a ocasião e regida pelo próprio compositor, que nunca mais tornaria a 
executá-la.81 E com a reforma do Hino nacional, Osório Duque-Estrada era 
honrado com a defesa que Nepomuceno fazia de seu poema, divulgando-o 
como se fosse oficial. Também não é casual que desse ciclo de relações, ideais 
e projetos bro-tassem diversas canções de Nepomuceno, compostas a partir de 
versos dos três poetas: de Osório, Trovas e Dolor supremus; de Coelho Neto, 
Soneto e Cantilena; de Bilac, Desterro, Numa concha e Olha-me. Os três líde-
res nacionalistas eram assim incluídos no projeto de criação de um patrimônio 
vocal em língua portuguesa, ao qual a reforma do Hino Nacional obedecia.82 

O projeto, coroado com a oficialização da letra para o Hino Nacional, 
apoiava-se em dois outros pontos: a composição de obras vocais em português 
e a obrigatoriedade da língua portuguesa nas provas de canto do Instituto. Na 
liderança desse verdadeiro movimento de nacionalização do canto, que revestiu 
de um tom heróico, de “propaganda”, Nepomuceno contribuiu para internalizar 
na música brasileira a língua portuguesa como dado ideológico. Amparado por 
outros intelectuais, o tom heróico e cívico por ele adotado extrapolaria as mani- 
festações musicais e a sociedade dos músicos. Décadas depois, esse discurso aca-
baria encontrando guarida na ideologização autoritária da noção de identidade 
coletiva levada a efeito, no âmbito da escola brasileira, nos programas de ensino 
de Educação Moral e Cívica e de Organização Social e Política do Brasil, além 
dos de Educação Musical, desenvolvidos pelos governos ditatoriais do pós-1930 
e do pós-1964. A concepção de nação hegemonicamente construída permaneceu 
vinculada ao pensamento de corte romântico-conservador, de origem germânica, 
amparado na identidade étnica e lingüística, mais do que na conquista democrá- 
tica e consciente da cidadania. Superadas todas as polêmicas em torno do 
Hino Nacional, a reforma de Nepomuceno e a letra de Osório voltariam a ser 
objeto de regulamentação e confirmação durante as duas ditaduras, em 1942 
e em 1971.83 

ab R i n d o o s  p o R T o s e  o s  o u v i d o s: 
o R e G e n T e o f i C i a l

A partir de 1906, desfrutando de prestígio entre as autoridades republi- 
canas, Nepomuceno tornava-se o regente oficial do regime, sendo distinguido 
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com diversos convites para atuar em eventos promovidos pelo governo. Tais 
eventos revestiam-se de grande solenidade e, assim como a preocupação com 
o canto do Hino Nacional, apoiavam-se no mesmo otimismo e ufanismo que 
embalavam os intelectuais brasileiros de então. Eram um sinal de investimento 
na auto-estima nacional e, ao mesmo tempo, revelavam um projeto de afirmação 
internacional do país. No plano externo, serviam para ratificar o que o equilíbrio 
financeiro do país, alcançado por Campos Sales, a política exterior, capitaneada 
pelo barão do Rio Branco e Rui Barbosa, e a reforma urbana na Capital Federal 
afirmavam: o Brasil encontrava seu caminho rumo à civilização e a ele estava 
reservado um lugar entre as nações mais poderosas do planeta. Cabia afirmar 
isso de toda forma, e a música seria um dos canais utilizados para tanto.

Em 1906, Nepomuceno era convidado pelo barão do Rio Branco, mi-
nistro das Relações Exteriores do Governo Rodrigues Alves, para organizar o 
concerto de abertura do Congresso Pan-Americano, realizado no Rio de Janeiro, 
entre 23 de julho e 26 de agosto. O compositor regeu a Abertura d’O guarani 
de Carlos Gomes e o Ave, libertas! de Miguéz.84 

Outra oportunidade artística para Nepomuceno foi a organização dos 
concertos da Exposição Nacional de 1908. A exposição, realizada na Praia Ver-
melha, comemorava o centenário da Abertura dos Portos do Brasil. Realizada 
sob o impacto da reforma urbana de Pereira Passos, tinha como objetivo apre- 
sentar os produtos nacionais, originários dos diversos estados. Dentro de uma 
estratégia de propaganda, visava atrair compradores e capitais. 

Uma vista d’olhos nos programas dos concertos revela, mais uma vez, as 
opções estéticas de Nepomuceno. Como organizador dos concertos e principal 
regente, o compositor selecionou obras de autores estrangeiros e brasileiros, 
muitas inéditas no Brasil até então. Por essa razão, essa série de 26 concertos, 
realizados entre 10 de agosto e 12 de novembro, pode ser interpretada como 
uma verdadeira “abertura dos ouvidos à música moderna”, entendendo-se por 
música moderna não as vanguardas, mas a música que se produzia na virada do 
século. Apresentando música moderna, Nepomuceno contribuía para a consoli-
dação do imaginário de uma nação moderna construído naquele momento vivido 
pelo país e já simbolizado pela própria exposição. A preferência do maestro 
pelas escolas nacionais é corroborada pelo fato de os compositores franceses 
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terem sido os mais ouvidos, com 44 execuções. Seguem-se os germânicos – 
entre eles Liszt –, com 40 execuções. Em terceiro, os brasileiros, com 24 exe- 
cuções e mais um festival exclusivamente dedicado à obra de Leopoldo Miguéz. 
Depois, vinham os eslavos, russos na maioria, que aparecem em 21 números. 
Além disso, duas audições de Svendsen (1840-1911), compositor norueguês. 
E só. Nepomuceno não selecionou uma obra sequer de compositores italianos, 
a não ser uma do professor Ernesto Ronchini, do Instituto Nacional de Música, 
que, por ser radicado no Brasil, está contado entre os brasileiros. Até porque 
a peça que foi apresentada era um poema sinfônico intitulado Pedro Álvares 
Cabral. Dentre os franceses, despontavam Saint-Saëns, com nove execuções, 
seguido de Massenet, Debussy e Berlioz, os dois primeiros com seis e o ter-
ceiro com cinco execuções. Dentre os alemães, o maior destaque foi Wagner, 
de longe o compositor mais ouvido naqueles concertos, com 19 audições de 
obras suas. Dos russos, os mais executados foram os nacionalistas Alexsandr 
Borodin (1833-1887) e Mikhail Glinka (1804-1857). Por fim, os brasileiros, 
com seis audições de Miguéz, mais o festival em que foram ouvidas também 
seis obras suas. Em segundo lugar, o próprio Nepomuceno, é claro, com sete 
audições, destacando-se a Série brasileira e o prelúdio d’O Garatuja, este 
executado três vezes.85 

O que dá ainda maior importância aos concertos são as obras inéditas 
que Nepomuceno programou, algumas das quais constituem referências da mú-
sica de fins do século XIX e início do século XX: a Scheherazade, de Nicolai 
Rimsky-Korsakov (1844-1908); o Prélude à l’après-midi d’un faune e o Cor-
tejo e Dança de L’enfant prodigue, de Debussy; a Rapsódia norueguesa, de 
Svendsen; as Danças polovitzianas do Príncipe Igor, de Borodin; O aprendiz 
de feiticeiro, de Paul Dukas (1865-1935); a Dança macabra, de Saint-Saëns; 
Espanha, de Chabrier (1841-1894); a suíte do bailado Namouna, de Lalo 
(1823-1892).

Nepomuceno não perdeu a oportunidade de tirar dos concertos algum 
lucro para a instituição que dirigia. A 7 de outubro, oficiava ao ministro da Jus-
tiça e Negócios Interiores que o ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, 
sob cujo ministério se realizava a exposição, havia ofertado à biblioteca do 
Instituto Nacional de Música as partituras adquiridas para o evento. A doação 
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vinha atender a um pedido seu, que, dessa forma, contribuía, mais uma vez, 
para atualizar o acervo daquela biblioteca.86

O terceiro importante evento oficial de que participou Nepomuceno ocor- 
reria em 1910. Assim comunicou o diretor ao ministro ao qual estava subor-
dinado, em ofício de 5 de julho:

Tendo recebido convite do presidente da Comissão da Expansão 
Econômica do Brasil na Europa, para organizar e dirigir concertos 
sinfônicos de música brasileira em Bruxelas, durante a Exposição, e 
não podendo aceitar esse convite em virtude das funções de meu car- 
go que me não permitem ausentar-me desta Capital, venho trazer este 
fato ao vosso conhecimento a fim de que, se o julgardes conveniente, 
me autorizeis a aceitar essa comissão, não remunerada, sem prejuízo 
dos meus vencimentos.87 

Convidado pelo engenheiro Vieira Souto, presidente daquela comissão, 
e autorizado pelo ministro Esmeraldino Bandeira, Nepomuceno partia em sua 
terceira viagem à Europa. Na Exposição Internacional de Bruxelas, regeria 
uma orquestra de oitenta músicos, para a qual programara quatro concertos 
dedicados à música brasileira. Entretanto, apenas dois concertos foram reali- 
zados, pois o incêndio da Exposição impediu os outros. Nos concertos que re- 
geu, o compositor incluiu, de Carlos Gomes, a Abertura d’O guarani; de Hen-
rique Oswald, o Concerto para violino e orquestra, executado por Francisco 
Chiaffitelli (1881-1954) – violinista nascido em São Paulo e radicado em Paris 
– e o Concerto para piano e orquestra, executado pelo filho do compositor, 
Alfredo Oswald; de Miguéz, o poema sinfônico Ave, libertas!, Suíte antiga e 
Cena dramática; de Francisco Braga, Episódio sinfônico; de Elpídio Pereira 
(1872-1961), a abertura sinfônica Tiradentes; e de Nepomuceno, a Sinfonia 
em sol menor e o prelúdio d’O Garatuja.88 

Prolongando sua estada na Europa, viajou a Genebra, onde se encarre-
gou de mais um concerto, em 7 de setembro, comemorativo da Independência 
do Brasil. O programa abriu-se com a execução de Rufst du, hino suíço. Em 
seguida, ouviu-se o Hino Nacional Brasileiro, “cujas palavras” – segundo o 
La Tribune de Génève – “cheias de harmonia são compreendidas por todos”. 
O jornal suíço transcreveu os últimos versos da letra de Osório Duque-Estrada, 
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dizendo que “os ouvintes, todos segurando uma bandeirinha do Brasil – verde 
e amarela – aplaudiram de bom grado.” O hino foi cantado por Gabriel Dufri-
che, velho aliado de Miguéz e Nepomuceno no Rio de Janeiro, que, de volta 
à França, atuava como tenor da Opéra-Comique de Paris.89 

O concerto foi promovido pelo delegado da Missão Brasileira na Suíça, 
que seria também, depois, presidente da Comissão de Propaganda e de Expansão 
Econômica do Brasil na Europa, o engenheiro civil, ex-deputado federal pela 
Paraíba, compositor de música de teatro e futuro diretor do Instituto Nacional 
de Música, Abdon Milanez (1858-1927). Tal como em Bruxelas, a música entra- 
va apenas como pano de fundo para o verdadeiro objetivo da atuação do corpo 
diplomático na Europa, ou seja, a ampliação das vendas de café brasileiro, bem 
como de outros produtos nacionais. Após o concerto, realizado no Parc des 
Eaux-Vives, Milanez ofereceu a Nepomuceno um banquete, no Hôtel de Génève 
et du Brésil, contando com a adesão do cônsul-geral do Brasil, de membros da 
colônia brasileira na cidade, de representantes diplomáticos de outros países, 
de políticos locais e da imprensa internacional. À sobremesa foram servidos 
doces brasileiros, frutas, charutos do Brasil e, é claro, “café pur du Brésil”.90 
Acompanhando sempre com interesse os passos de Milanez e da propaganda 
do Brasil em Genebra, o mesmo jornal La Tribune de Génève noticiaria em 
18 de novembro de 1912 o Festival Brésilien, organizado por Milanez, no 
qual se oferecia “café, mate, sorvete de abacaxi, bombons de coco, bolos de 
milho, biscoitos de araruta, goiabada, bananadas, todos produtos brasileiros 
deliciosos”.91

Henri Kamm, regente da orquestra da Ópera Nacional de Genebra, es- 
creveu um texto extremamente lisonjeiro a Nepomuceno e ao Brasil, no qual 
mostra que o valor das obras apresentadas e a habilidade do regente, bem co- 
mo sua “vaste érudition”, comprovada no contato pessoal no banquete, supe- 
raram as idéias céticas e preconceituosas em relação ao país – “bien obscur et 
bien lointain pour l’européen” – e à sua arte musical.92 

De Genebra, Nepomuceno seguiu para Paris, onde organizou mais um 
concerto sinfônico, à testa da Orquestra Colonne, apresentando obras suas, 
desconhecidas do público francês. Abrindo o concerto novamente com o Hino 
Nacional, Nepomuceno regeu o prelúdio d’O Garatuja, a Sinfonia em sol menor, 
fragmentos sinfônicos e vocais de sua ópera Abul, cantados por Dufriche, a 
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Série brasileira e mais o concerto de Oswald, tocado por Chiaffitelli. Realizado 
na Sala Gaveau, em 17 de setembro, o concerto trouxe a Nepomuceno críticas 
extremamente simpáticas e favoráveis da imprensa parisiense – colecionadas 
por ele –, elogiando-o quer como regente, quer como compositor. Identificando 
influências da escola alemã e francesa, de Mendelssohn e de Berlioz, Julien 
Torchet, do Guide Musical, saudou Nepomuceno, “na plenitude da idade e do 
talento”, como um compositor “nutrido de fortes estudos”, que “não ignora na- 
da de sua arte”, elogiando longamente sua Sinfonia em sol menor.93 Da Série 
brasileira disse um outro crítico, assinando-se A. M., que ela “merece tomar 
lugar no repertório de nossos grandes concertos”.94 

Anos depois, de volta ao Brasil, outro ato oficial de Nepomuceno seria 
realizado em 24 de maio de 1913, quando regeu, a convite, um concerto no 
Teatro Municipal de São Paulo, na inauguração do monumento a Feijó. Regeu 
Mendelssohn, Wagner, Massenet, Grieg, e, depois de fazer ouvir o prelúdio 
d’O Garatuja, “recebeu uma extraordinária ovação por parte do público e da 
orquestra”, sendo agraciado com uma medalha de ouro e palavras de aplausos 
e agradecimentos proferidas pelo ex-presidente do estado e um dos mais pres- 
tigiados chefes da oligarquia paulista, Bernardino de Campos.95 

No mesmo ano, Nepomuceno viajaria a Buenos Aires, a fim de assistir à 
estréia de sua ópera Abul, até então inédita. Além da ópera, pretendia realizar 
um concerto de música brasileira na capital argentina, semelhante aos que de- 
ra em Bruxelas, Genebra e Paris, e para o qual esperava mais uma vez o con- 
curso oficial. Assim escrevia a Alfredo Bevilacqua, em 10 de julho, falando de 
sua intenção: “Para o concerto estou esperando uma solução do governo bra- 
sileiro. Se ele não for favorável, não darei o concerto”.96 Sempre advogando 
em prol da República Musical, Rodrigues Barbosa, do Rio, cobrava do governo 
o auxílio necessário:

Ignoramos que providências tenha tomado o nosso governo para 
dar a esse acontecimento o maior realce, a mais alta significação; 
queremos crer, entretanto, que se não tenham anulado, numa inércia 
criminosa, os homens que dirigem os nossos destinos, conservando-
se indiferentes [...].

Que belo momento para fazer uma demonstração que o Brasil não 
vale só pela naturaleza e pelas avenidas do Rio de Janeiro.97 
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O concerto acabaria sendo realizado, em 21 de julho, no Teatro Coliseo. 
No programa, obras de Carlos Gomes, Henrique Oswald, Leopoldo Miguéz, a 
Sinfonia em sol menor e o prelúdio d’O Garatuja, de Nepomuceno.

Assim, aproveitando as oportunidades que a representação oficial lhe 
oferecia, o líder da República Musical seguia na vanguarda de um movimento 
de difusão da música brasileira nos âmbitos interno e externo. Abrindo espaços 
para sua própria música, jamais deixava de divulgar também outros compo-
sitores brasileiros. E afirmando sempre o interesse patriótico desses esforços. 

lu t a n d o p a r a s o b r e v i v e r:  m ú s i c a e  m e r c a d o

Engana-se quem pensa que o cargo oficial viera amenizar a dura luta de 
Nepomuceno pela sobrevivência. A disputa por espaços públicos e privados no 
meio artístico do Rio de Janeiro é um tema que acompanha toda a vida do músi- 
co. Sem dúvida, no entanto, os espaços oficiais por vezes rendiam a Nepomuceno 
algum ganho líquido, como atesta o compositor na carta ao filho, de 17 de mar- 
ço de 1908, em que se desculpava por não poder ir à Europa vê-lo. A razão 
era o compromisso que acabara de assumir com os concertos da Exposição:

Isto dará um lucro de uns 5 contos de réis que perderei se for à 
Europa. Eu sei que pelas despesas excessivas que tenho tido preciso um 
momento de calma para refazer as finanças. Não devo nada, felizmente, 
mas não tenho reservas, e para viajar torna-se necessário possuí-las.

Mas não era só com a sua própria situação financeira que Nepomuce-
no se ocupava. Como diretor do Instituto Nacional de Música, presidindo a 
República Musical, cabia-lhe a responsabilidade de zelar pelo bolso de seus 
colegas, como já fizera na reforma do regulamento, em 1903, quando lhes ga-
rantiu diversas vantagens funcionais. Em seu relatório de 1909, Nepomuceno 
fazia alusão à inferioridade dos vencimentos do corpo docente do Instituto 
Nacional de Música frente aos do Instituto Benjamin Constant. Desejando que 
o Congresso Nacional reparasse a “anomalia”, considerava a situação “sobre- 
modo humilhante para o Instituto Nacional de Música”. Em sua argumentação, 
fazia a apologia da instituição que dirigia para justificar o pleito:
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Ao Instituto Nacional de Música deve-se a elevação da Arte entre 
nós. Com a sua criação tem-se desenvolvido extraordinariamente o 
nosso meio artístico, e daí os benéficos resultados que o país aufere 
sob mais de um ponto de vista. A organização de concertos, a grande 
importação de instrumentos e músicas, a presença de artistas notáveis 
entre nós, tudo demonstra aquela minha asserção.98 

E apelava para o patriotismo dos detentores dos poderes públicos, afir- 
mando que “amparar [...] a bela instituição é dever de todos que se interessam 
pelo progresso e desenvolvimento desta grande pátria”. Nepomuceno mostrava 
as razões que o levavam a reivindicar, com tanta ênfase, a equiparação salarial 
dos professores, referindo-se ao regulamento de 1907, que proibira, em seu 
artigo 42, o professor de dar aulas particulares a alunos do Instituto da matéria 
de sua disciplina ou a de cujo exame tomasse parte:

Essa medida, aliás, de moralidade administrativa, coloca o corpo 
docente deste Instituto em condições de vida dificílimas, tal a carestia 
de tudo que é indispensável à mesma.

Isso requer uma compensação e essa está na melhoria dos seus 
vencimentos.

E estendia sua reivindicação ao pessoal administrativo:

Mal remunerado, obrigado a sete horas de trabalho por dia sem 
uma justa recompensa, luta o pessoal administrativo deste Instituto 
com enormes embaraços para prover à sua subsistência, em face da 
carestia de vida.

A carestia era a outra face dos “melhoramentos materiais” da cidade e 
da política econômico-financeira adotada pelos governos da República oli- 
gárquica. A estabilidade trazida pelo acordo com os banqueiros internacionais 
visava principalmente salvaguardar os lucros dos setores agrário-exportadores, 
restando aos assalariados em geral e ao funcionalismo público em particular 
uma situação de penúria. Uma nuvem de chumbo parecia empanar aquele 
“formoso céu, risonho e límpido” dos versos que Osório pôs no Hino nacional.

De nada adiantaram seus apelos. No relatório de 1911, enviado ao minis-
tro em março de 1912, Nepomuceno ainda continuava a pedir a equiparação de 
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vencimentos aos do Instituto Benjamin Constant.99 Meses depois, um despacho 
do ministro negava o pedido e mandava arquivar os papéis.100 

Para sobreviver, muitas vezes o artista faz concessões em seus preceitos 
de Arte e Nepomuceno não fugiu à regra. Em novembro de 1911, Rodrigues 
Barbosa anunciava em sua coluna do Jornal do Commercio que a Companhia 
Vitale, de teatro, ia apresentar, em dezembro, uma opereta de um compositor 
brasileiro, extraída da peça cômica La cigale, do francês L. Halevy. O assunto 
fora aproveitado pelo “sr. Eduardo Rivas [...], adaptando-o com muita habilidade 
e rara felicidade para opereta, num libreto cheio de graça”. Guardando segredo 
sobre o autor da música, que se escondia no pseudônimo João Valdez, dizia que 
“o que a todos tem intrigado, principalmente, é saber quem seja o autor da par- 
titura, cujo valor podemos garantir, pela leitura que fizemos dos números de 
um ato”.101 Dois dias depois, Guanabarino estragava o segredo, desvendando 
em público o mistério:

Procura-se exercitar a curiosidade do público, anunciando-se que 
brevemente será cantada no Palace-Theatre a opereta denominada 
A cigarra, transformação de uma comédia francesa. O Jornal do 
Commercio, que deve ser um órgão bem-informado, diz ignorar o no- 
me dos autores desse trabalho; pois é fácil, para nós, essa simples 
reportagem.

O libreto é do sr. Luís de Castro e a partitura do maestro Alberto 
Nepomuceno.

E lá se foi o segredo.102

Autor de “obras sérias”, de música de concerto e de ópera, consagrado 
e afamado, Nepomuceno não queria vincular seu nome à opereta, gênero con- 
siderado menor por compositores como ele. Entretanto, também não podia 
abrir mão de ganhar alguns cobres, que eventualmente receberia com a ence- 
nação da peça e, ainda, com a sua publicação em partitura impressa. Por essa 
razão, os autores, que tentaram ocultar-se por trás do pseudônimo, para não 
serem descobertos pela imprensa nem pelo público, não hesitaram em firmar 
seus nomes no contrato com Castro Lima & Cia., editores de música, que pu- 
blicariam quatro números musicais d’A cigarra, e se comprometiam a pagar 
direitos de 33% a cada autor, conforme a cláusula terceira do mesmo contrato. 
Para preservar os autores, estipulava a cláusula segunda:
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A opereta La cicala será publicada com os pseudônimos dos au-
tores: Eduardo Rivas para Luís de Castro e João Valdez para Alberto 
Nepomuceno, comprometendo-se Castro Lima & Cia. a guardarem si- 
gilo sobre o verdadeiro nome dos autores.103

Dentre os números publicados, consta um delicioso cakewalk, “dança 
norte-americana de origem negra do séc. XIX, provavelmente criada por es- 
cravos que parodiavam o comportamento dos seus senhores”.104 Ainda segundo 
o Dicionário Grove, a dança, que já merecera de Debussy uma “transposição 
erudita”, para usar a expressão de Mário de Andrade, “consistia de um casal 
caminhando de mãos dadas, saracoteando e pavoneando-se, e foi popularizada 
nos espetáculos de minstrels, com música sincopada, semelhante ao ragtime”. 
Dessa forma, Nepomuceno experimentava mais uma vez sua veia cômica, 
como já fizera na Galhofeira e n’O Garatuja.

Embora Castro Lima & Cia. honrassem o compromisso de guardar 
segredo sobre os autores da opereta, o mesmo não fez a companhia teatral, 
que deu a informação a Guanabarino, o qual, como de costume, aproveitava a 
informação para tripudiar sobre o compositor. Comentando outras adaptações 
e montagens da peça, referiu-se a repetidos fracassos, em Portugal e no Brasil, 
“o que agora não pode acontecer, pelo menos quanto à partitura, que nos afir-
mam ser superior à da Viúva alegre”.105 Como a Companhia Vitale partisse para 
São Paulo, adiando a estréia, o empresário do teatro programava agora, para 
exibir a opereta, “um grupo de artistazinhos cômicos”. No dia 5 de dezembro, 
porém, Guanabarino anunciava “uma nova e desagradabilíssima a transmitir 
ao público”, contando que “A cigarra Castro-Nepomuceno” não seria mais 
encenada. Alfinetando Nepomuceno, o crítico dizia que “o maestro regente da 
empresa estudou a partitura e achou que a música era demasiado ‘wagneriana’ 
e impossível de ser cantada pelos pequenos”. Contava que o empresário do 
Palace-Theatre enviara os originais para São Paulo, endereçados à Companhia 
Vitale, “cujos artistas declararam [...] que precisavam de seis meses para estudar 
os seus papéis; mas ainda assim, é preciso reformar a partitura”. E concluía 
Guanabarino, irônico: “É pena. E assim continua a imperar nos palcos a Viúva 
alegre, livre do perigo de um desonramento, pelo menos por enquanto”.106 Em 
vista da dificuldade para encenar o espetáculo, diz ainda Guanabarino em outro 
artigo, os autores teriam decidido enviar os originais para o Teatro Imperial da 



226  música, sociedade e política

Áustria, “e fizeram bem porque opereta que traz o selo de Viena goza de trân- 
sito franco por todos os teatros do mundo”. E aproveitava para ridicularizar 
a recente viagem de Nepomuceno à Europa: “E assim teremos a melhor das 
propagandas em favor do Brasil, sem subvenção alguma.”107 

Conforme se depreende do episódio, as necessidades materiais dos mú- 
sicos os fazem defrontar-se com companhias teatrais e editores de música. 
Isto permite falar, já para a época, da existência de uma incipiente indústria 
– ou antes, manufatura – cultural, montada em torno dos investimentos que 
faziam empresários teatrais e companhias editoras. O conceito de indústria 
cultural foi cunhado, em 1947, pelos filósofos alemães Theodor Adorno e 
Max Horkheimer, para se referirem à realidade da produção cultural no seio de 
sociedades capitalistas avançadas, tal como ocorre com a indústria cinemato- 
gráfica dos Estados Unidos ou com as variadas manifestações da produção 
musical voltada para o rádio, o disco e a televisão. Adorno enxergava nos pro- 
dutos da indústria cultural uma banalização cotidiana, em muito distante do 
ideal de uma música intelectualizada e reflexiva, que via encarnar-se nas com- 
posições dodecafônicas de Arnold Schönberg (1874-1951) e seus seguidores.108

Embora o conceito se referisse aos anos 1930-1950 do século XX e seja 
ainda aplicável em nossos dias, tomo a liberdade de adaptá-lo para muito antes, 
identificando no teatro da virada do século, especialmente o musicado, e na 
impressão de partituras os meios de formação de uma cultura urbana produzida 
em torno de um mercado em expansão. Tal produção, de caráter empresarial, 
despejava no mercado enorme quantidade de canções e danças, dos mais va- 
riados gêneros, que se valiam do teatro ou da partitura para piano solo, ou 
canto e piano, como veículos de divulgação. Uma canção ou uma dança que 
alcançassem sucesso nos palcos, dias depois saíam à luz impressas, para serem 
vendidas nas casas de música e avidamente consumidas por diletantes que as 
executavam em casa ao piano. Os três fenômenos conjugados – o teatro, a 
impressão musical e o piano – correspondiam mutatis mutandis ao que mais 
tarde significariam o cinema, o fonógrafo, o rádio, a televisão, o toca-discos e 
toda a sorte de recursos tecnológicos. Constituíam o espaço da valsa, da polca, 
da quadrilha, do tango, da habanera, do maxixe e, depois, do samba, que deles 
se valiam, não raro despertando a desconfiança e o preconceito quanto a seu 
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caráter “chulo” ou “banal”. Noticiando a impressão de reduções da obra de 
Nepomuceno para piano a quatro mãos e de mais algumas de suas canções, 
Rodrigues Barbosa assim referia-se ao fenômeno:

É um caso raríssimo aparecerem na imprensa musical obras dos 
nossos compositores de hierarquia, mas o fenômeno encontra a sua 
explicação natural na cultura deficiente do nosso pequeno mundo 
artístico.

Para piano publicam-se, quase diariamente, trechos de dança da 
mais chata banalidade, inçados de erros de toda espécie, falhos de 
idéias, ferozes contra a gramática, cruéis para os ouvidos delicados. 
São essas, no entanto, as composições que melhores proventos propor- 
cionam aos editores e, por isso mesmo, elas se multiplicam indefinida- 
mente, para tortura dos que têm na vizinhança pianos inclementes e 
pianistas não menos desapiedados.109 

A despeito do aparente afastamento, por diversas vezes, contudo, as 
fronteiras entre os gêneros de concerto e de mercado eram rompidas, num 
verdadeiro processo de circularidade cultural.110 Isso podia se dar pelo fato de 
os compositores e intérpretes transitarem entre os “dois mundos” ou pela incor- 
poração de recursos de um gênero a outro. No primeiro caso, estavam Henrique 
Alves de Mesquita, professor do Instituto Nacional de Música e célebre por 
suas composições para teatro; Villa-Lobos, que foi instrumentista de orquestra 
nesses mesmos teatros e conviveu com as rodas de chorões e músicos boêmios 
do Rio de Janeiro do princípio do século, e o próprio Nepomuceno, ao se aven- 
turar na opereta.111 O segundo caso é exemplificado pelo Batuque, pelo prelú-
dio d’O Garatuja e pela Galhofeira de Nepomuceno e ainda pelas valsas de 
Ernesto Nazareth, cuja influência de Chopin é facilmente reconhecida. Além 
disso, não se pode esquecer que o próprio concerto e a ópera também se con- 
verteram em fenômenos de mercado, à medida que se libertaram da tutela das 
Cortes e Igrejas e se popularizaram, tornando-se progressivamente massivos. 
Isso se deu na Europa, na passagem do século XVIII ao XIX e ao longo deste. 
E no Brasil, tal foi o sentido das transformações do meio musical vividas por 
esses artistas que compunham a República Musical e que viveram a passagem 
da Monarquia à República, ou antes, a passagem da ordem escravista à mo- 
dernidade capitalista, urbana e industrial. As muitas tensões que agitam os pro- 
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jetos de homens como Miguéz e Nepomuceno – o ensino profissional no 
Instituto, a formação de orquestras e associações como o Centro Artístico, a 
formação de repertórios, a impressão de partituras, a crítica musical – são os 
variados aspectos que dão colorido a essa transição de uma arte dependente 
dos favores e humores oficiais para uma arte autônoma ou que luta por sua 
autonomia, assenhoreando-se de um público consumidor. 

É no calor dessa luta, em que as razões da sobrevivência por vezes fa- 
lam mais alto do que as convicções estéticas e ideológicas, que as posições pa- 
recem matizar-se um pouco mais e as aparentes fronteiras são rompidas. É 
curioso perceber, por exemplo, que Miguéz e Nepomuceno oscilaram entre 
a conquista do espaço autônomo e profissional do músico e a inserção nos 
aparelhos estatais, auferindo vantagens pessoais dessa posição. E, ainda que 
destacados integrantes da República Musical, como Fertin de Vasconcelos, 
Artur Napoleão, Alfredo Bevilacqua e o próprio Miguéz – antes de se dedicar 
exclusivamente à música –, tenham sido editores e comerciantes de música 
impressa e jamais tenham deixado de negociar esse mesmo gênero de música 
que Rodrigues Barbosa qualifica de “chata banalidade”. 

Se as relações com o Estado eram quase sempre difíceis – a não ser nes-
ses breves momentos de namoro oficial, em que a música servia à propaganda 
governamental –, que dizer então das relações com os empresários. As escolhas 
e a maneira com que empresários teatrais e editores de música conduziam 
seus negócios, com os olhos voltados para o mercado e para os seus próprios 
lucros, muito mais do que para a Arte, nem sempre agradavam os músicos, 
que, no entanto, se viam amarrados, devendo sujeitar-se às contingências. Tal 
é o caso ocorrido com a ópera Abul. Ação legendária em três atos e quatro 
quadros, baseada na novela Pela fé, de Herbert C. Ward, foi composta por 
Nepomuceno entre 1899 e 1905 e já tivera alguns fragmentos por ele apresen- 
tados em concertos no Rio de Janeiro e na Europa. O libreto, do próprio compo- 
sitor, traduzia uma ópera dramática, séria, sobre assunto religioso. Se a opereta 
não constituía gênero sério o bastante para que nela pusesse sua chancela, se- 
ria através da ópera que o compositor tentaria afirmar-se.

Em carta a Eivind, de 8 de outubro de 1907, Nepomuceno revelava seu 
intento de ver o Abul estrear no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em es- 
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petáculo de gala a ser realizado por ocasião da visita do rei Carlos, de Portugal, 
em julho do ano seguinte. “Esse, pelo menos, é o desejo do governo”, explicou 
ao filho.112 Em 25 de novembro, escreveu que nada estava ainda assentado, 
mas que as probabilidades eram a seu favor. Todavia, um imprevisto insólito 
poria por terra o projeto. Em 4 de fevereiro de 1908, Nepomuceno escrevia 
ao filho Eivind:

Nos jornais que te mando encontrarás as notícias sobre o assas- 
sinato de el-rei de Portugal. Não há palavra bastante forte para estig- 
matizar a cobardia de tal ato e a infâmia que para sempre cobrirá o 
nome de seus autores. O rei de Portugal era um monarca leal, bom, era 
um homem de uma cultura elevadíssima, e era um homem de honra!113

Afora o assassinato do rei por extremistas republicanos, o próprio 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro deixaria de ser inaugurado em 1908, 
abrindo-se ao público somente em 14 de julho do ano seguinte. E não seria o 
Abul a primeira ópera a ser levada à cena. A honra caberia à Moema, de Del-
gado de Carvalho, o bibliotecário demitido por Nepomuceno. Tendo perdido 
a oportunidade, Nepomuceno buscaria outra para sua ópera. Essa viria em 
1913, com a passagem pela América Latina da companhia italiana La Teatral, 
do empresário Walter Mocchi. No Rio, a companhia distinguira-se por ter tra-
zido o tenor alemão Karl Jorn, que se apresentou no Theatro Municipal, cantando 
árias de óperas, num festival dedicado ao centenário de nascimento de Wagner, 
tendo Nepomuceno como regente.114 E prometia ainda entrar para os registros 
da ópera e da dança, fazendo estrear na América do Sul o Parsifal de Wagner, 
em sua primeira exibição fora de Bayreuth, e trazendo ao continente os Ballets 
russes de Sergei Diaghilev (1872-1929) e sua estrela máxima, o mitológico 
Vaslav Nijinsky (1890-1950).115 

Após assinar contrato com Nepomuceno, Mocchi seguiu para Buenos 
Aires, onde estrearia o Abul. Embora tivesse assumido o compromisso de 
avisar o compositor a tempo, para que viajasse à Argentina para os ensaios, o 
empresário feriu o contrato. Nepomuceno só foi comunicado da estréia, prevista 
para 30 de junho, casualmente, devido a um telegrama do embaixador Souza 
Dantas ao ministro das Relações Exteriores do Brasil. Assim, após solicitar 
assentimento para se ausentar do cargo de diretor do Instituto Nacional de Mú-
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sica por um mês, Nepomuceno partia às pressas, sendo substituído pelo velho 
professor e amigo Alfredo Bevilacqua. A este, escreveria de Buenos Aires, 
em 24 de junho, três dias após sua chegada à capital argentina, lamentando a 
rapidez da viagem e revelando plena consciência do papel que desempenhava, 
ao abrir um espaço no país vizinho:

[...] se o Abul fizer sucesso, espero que isto repercuta bem e que o 
caminho tenha, por esse meio, sido aplainado para que os nossos ar-
tistas venham aqui dar concertos, sendo então recebidos com simpatia.

É uma cartada essa que eu jogo.116 

Dias depois da estréia, comunicava ao amigo o sucesso, narrando em 
tom comovido a manifestação que recebera dos coristas e da orquestra, “os 
humildes e anônimos colaboradores”, sobrecarregados e fatigados com os 
ensaios apressados: “destes [...] é realmente comovente receber uma mani- 
festação na intimidade, segregados do público, sós. E eu, meu caro Bevilacqua, 
jamais esquecerei esse momento”.117 Ao mesmo tempo, do Rio de Janeiro, 
Rodrigues Barbosa e Luís de Castro, os aliados já reconciliados, comungavam 
da mesma satisfação. O crítico do Jornal do Commercio publicava carta de 
Luís de Castro, em que este exultava pelo sucesso alcançado por Nepomuceno:

Está ganha a batalha: a vitória do nosso querido Nepomuceno 
foi completa. Buenos Aires saudou com palmas vibrantes o Abul, e 
até os jornais, que não costumam esconder o seu desafeto por nós, 
teceram louvores à obra inspirada daquele que é atualmente o nosso 
maior compositor.118 

Em 10 de julho, Nepomuceno confirmava a Bevilacqua o valor da 
conquista:

Já deves ter conhecimento, pelas críticas dos jornais e pelas no-
tícias, que o Abul teve um desses êxitos raros. Imagine que eu tive 
ao todo umas vinte chamadas à cena, afora as dos intérpretes que an- 
dam por umas oito ou dez. Creio bem que está preparado o caminho 
para os nossos artistas não somente compositores virem a Buenos 
Aires com freqüência, estabelecerem relações de intelectualidade e 
solidariedade artística.119 
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Além do sucesso da ópera, Nepomuceno regeria o concerto de música 
brasileira no Teatro Coliseo de Buenos Aires, em mais um ato de propaganda 
brasileira no exterior. No dia seguinte ao de seu retorno ao Rio, ocorrido em 28 
de julho, o compositor seria brindado com um banquete em sua homenagem, 
no restaurante Assírio do Theatro Municipal, sendo saudado como o “em- 
baixador da fraternidade” e “embaixador alado”, pela obra que realizara no país 
vizinho.120 Era o reconhecimento ao trabalho de difusão da música brasileira 
no exterior, que Nepomuceno iniciara com a viagem a Bruxelas, em 1910. Em 
agosto, o Abul seria encenado em Montevidéu e, finalmente, em setembro, no 
Theatro Municipal do Rio. 

Na estréia nacional, já ao final do primeiro ato, Nepomuceno foi duas 
vezes chamado ao palco, sendo muito festejado. Atendendo a convites, assistiu 
ao segundo ato no camarote do prefeito, o general Bento Ribeiro, e ao terceiro 
e último ato no camarote presidencial, ao lado do presidente da República, o 
marechal Hermes da Fonseca.121 Era a consagração. Surpreendentemente, até 
Guanabarino reconheceu os méritos do compositor:

Aplaudimos aqui o compositor brasileiro sem nenhuma tendência 
patriótica; aplaudimos o grande compositor, o artista, com o entusias-
mo de quem deseja vê-lo florescer e aperfeiçoar-se, como já o conse-
guiu, porque o autor de Abul é hoje um consagrado, tendo desaparecido 
o abominável autor de Ártemis, que nestas colunas recebeu a justa cen- 
sura, tão violenta quanto é sincera esta apreciação sobre o Abul, uma 
página gloriosa da arte brasileira.122 

Faltava, porém, o último ato da “cartada” de Nepomuceno, previsto 
no contrato que assinara com o empresário Walter Mocchi: a apresentação 
de Abul em Roma. Como já tentara antes com a Ártemis, seria na Europa que 
Nepomuceno buscaria a consagração definitiva. Este projeto, entretanto, custar-
lhe-ia, mais uma vez, sérios incômodos. Na carta a Bevilacqua, que escrevera 
de Buenos Aires, em 10 de julho, não obstante festejar a vitória, Nepomuceno 
deixara transparecer que a batalha fora árdua: “O quanto custou tudo isto não 
se pode calcular. Foi uma cartada. Muitas coisas não se podem escrever nem 
dizer a toda a gente, destas terá você conhecimento em eu chegando aí.”

O segredo que o compositor não queria contar por escrito dizia respeito 
a problemas que tivera com o empresário italiano. Em 24 de dezembro daquele 
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ano, escrevia a Walter Mocchi, enviando a partitura do Abul com as modificações 
que introduzira no texto, na música e “na mise en scène que é tal como deve a 
minha obra ser executada em Roma”. Solicitava ainda ao empresário avisá-lo 
de quando seria a encenação, para que pudesse partir a tempo de assistir aos 
ensaios, e não se esquecia de indagar pelo recebimento dos direitos autorais: 
“E também peço-lhe dizer-me quando poderei receber os meus direitos de au- 
tor uma vez que são esses os meus únicos meios para a viagem a Roma”.123 

As exigências visavam evitar que se repetisse em Roma o que se dera 
na América Latina: a quebra do contrato, por diversas vezes, por parte do em- 
presário. De nada adiantaria, porém. Mocchi deixaria de cumprir mais uma 
vez o estipulado, fugindo ao compromisso de levar o Abul à cena em Roma. 
Nepomuceno enviou nova carta em fevereiro de 1914, que deixou o empresário 
ofendido. Seu conteúdo pode ser avaliado por outra que Nepomuceno escreveu 
ao sr. Sansone, da mesma companhia, que o procurara para justificar o não 
cumprimento do contrato. O compositor mostrava-se surpreso com o fato de 
o empresário ter ficado ofendido, “como se pudesse constituir uma ofensa a 
exigência de cumprimento de um contrato, a que ele tantas vezes faltou, sem que 
eu exigisse até aqui o pagamento dos 10 mil francos de multa”. Nepomuceno 
enumera as falhas do empresário, a começar pela escolha dos intérpretes, es- 
calando um tenor que não tinha recursos vocais e cênicos para o papel. Queixa-
va-se também por não ter sido comunicado da data da estréia, em Buenos Aires:

Ao ali chegar aguardava-me a desilusão mais cruel que pode 
sofrer um artista que joga a sua primeira cartada em país estrangeiro, 
e também a explicação do silêncio do sr. Mocchi não me prevenindo 
da data da representação com a antecedência, como era seu dever em 
face dos termos do nosso contrato.124 

A confiar no relato de Nepomuceno, o fato é que os ensaios estavam 
atrasados, houve cortes com os quais o autor foi obrigado a consentir, o terceiro 
ato ficou prejudicado pela imobilidade dos coros e sequer ensaio geral houve. 
Mocchi comprometera-se também a levar o Abul em Rosário e novamente em 
Buenos Aires, o que também não se cumpriu. E ainda no Rio houve proble- 
mas, assim como em São Paulo, para onde seguiu a companhia. Além disso, 
Nepomuceno protestava por não ter recebido os direitos autorais da represen- 
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tação em Buenos Aires, pois Mocchi pretendia descontar do pagamento a im- 
pressão da partitura. Apesar de tudo, dizia Nepomuceno não se ter negado a 
dar apoio ao empresário através de seus amigos, principalmente Rodrigues 
Barbosa, pelo que a companhia tivera o contrato com a prefeitura renovado, 
para se apresentar no Theatro Municipal, mas lembrava que o apoio “era de- 
vido exclusivamente ao [...] contrato para as representações do Abul”.125 Por 
essas razões, os amigos haviam perdido a confiança em Mocchi, mas, se- 
gundo Nepomuceno, não o abandonariam, caso assinasse um novo contrato, 
pagando os direitos devidos e comprometendo-se a levar o Abul no Teatro 
Costanzi de Roma, até fins de fevereiro de 1915, e em todas as cidades visitadas 
pela companhia, além de refazer cenários e submeter a escolha dos intérpretes 
ao compositor. 

Nepomuceno revoltava-se ante o descaso e a esperteza do empresário, 
que se valera dele para ocupar o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mas 
resignava-se por ter de se sujeitar ao mesmo. Embora indignado, deixara de 
exigir o pagamento da multa por quebra de contrato, vendo-se obrigado a fazer 
concessões, “tão grande é a ilusão de um artista que tem amor à sua obra”.126 
Era o quanto tinha de suportar para ver sua ópera apresentada na Europa.

Finalmente, em 15 de abril de 1915, Abul estrearia no Teatro Costanzi 
de Roma. Malgrado todos os esforços, a “cartada” redundaria em fracasso. De 
volta ao Brasil, entrevistado pelo jornal A Noite, o próprio Nepomuceno, com 
sua franqueza habitual, encarregou-se de reconhecer em público o insucesso: 
“A minha obra [...] não agradou. Pelo menos essa é a conclusão que deve tirar 
todo aquele que assistiu à primeira récita e leu no dia seguinte as críticas dos 
jornais.”127 

Explicando o que ocorrera, Nepomuceno contou que na Europa “o ele- 
mento que aquece e assegura o êxito é a claque, que ali estimula o público”.128 
O primeiro ato, que era o grande obstáculo, tendo sido o menos aplaudido em 
toda parte, foi bem recebido pelos romanos, provocando três chamadas à cena. 

Eu julgava, pois, a partida ganha. Ora, com grande surpresa minha, 
no final do segundo ato fui chamado à cena uma única vez, devido às 
manifestações contrárias das galerias, e tive mesmo as honras de um 
assobio. O terceiro ato terminou silenciosamente.129
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Apontando a razão do silêncio, acrescentou:

Eu prefiro não explicar, embora por indagações feitas por um amigo 
eu chegasse a conhecer a causa dessa falta de aplausos e das manifes- 
tações das galerias. [...] o público romano não é um público passivo 
quando se aborrece. Pelo contrário, começa logo a exclamar: “Basta! 
Basta!” e abandona o teatro. Ora, ele ficou até a terminação da ópera, 
ouvindo religiosamente. [...] A claque conservou-se silenciosa. Por 
quê? Responda o senhor mesmo.130

Diante desta afirmativa, o repórter perguntou a Nepomuceno se o sr. 
Mocchi não se tinha interessado pelo êxito da ópera, como seria sua obrigação, 
ao que o compositor se desfez em queixas:

Ah! o sr. Mocchi! É ele um grande culpado. Um antigo assinante 
do Costanzi declarou-me que a minha ópera tinha sido sacrificada 
porque foi cantada no fim da estação. De fato, pelo contrato, Abul 
deveria ter ido à cena na segunda quinzena de fevereiro. Consenti, de- 
pois, em virtude de um telegrama do sr. Mocchi, em dilatar esse prazo 
para a primeira quinzena de março. Chego a Roma no dia 8 de março, 
e nada, absolutamente nada se tinha feito. Os cantores não sabiam uma 
nota da partitura! Resultado: a ópera só foi à cena na última récita 
de assinatura, a 15 de abril. [...] Se a ópera tivesse sido cantada na 
época estipulada, era mais que provável que, mesmo dando-se a falta 
de aplausos na primeira récita, eu obtivesse um juízo mais razoável 
nas outras récitas, mesmo porque teria conseguido remover a causa 
que deu lugar à frieza da claque.131

Anos depois, Oscar Guanabarino faria referência ao desastre “como 
uma manifestação do público contra o adversário da música italiana”. Conta 
o crítico que, quando Pietro Mascagni esteve no Rio, abraçou a ele, Guanaba-
rino, saudando-o como “o amigo e defensor da música italiana”. Guanabarino 
considerava que, se o compositor italiano conhecia sua posição, não obstante 
ser aquela a primeira vez que vinha ao Rio, então também não devia ignorar 
“o que da sua música diziam os inimigos da escola italiana”. Assim, segundo 
o crítico, seria esse o motivo do fracasso do Abul:

Não era possível, pois, que os italianos recebessem de outro modo 
a representação do Abul [...].
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A campanha contra a escola italiana é inútil, e a prova é que as ópe- 
ras de Puccini, Leoncavallo, Mascagni e Zandonai são cantadas em 
toda a Europa, inclusive a Alemanha, e nas duas Américas, enquanto 
as dos seus inimigos ficam no esquecimento.132 

Essa explicação para o desastre é dada também por Otávio Bevilac-
qua, em artigo já citado, sobre Wagner no Brasil, em que afirma que o fato 
de Nepomuceno ter sido um “wagneriano entusiasta” foi “interpretado como 
oposição ao repertório italiano” e “valeu ao nosso artista uma campanha que 
redundou na má vontade com que foi aceito o Abul em Roma”.133 A crer na 
avaliação de Guanabarino e de Bevilacqua, Nepomuceno fora vítima da própria 
hostilidade que o seu grupo da República Musical nutria em relação à música 
italiana. Era, ao mesmo tempo, vítima da rede de relações e interesses postos 
pelas empresas e pelo mercado de música, que também não deixavam de ser 
alheios às questões e aos embates estéticos que afetam a produção musical. 

Um outro momento em que Nepomuceno vivenciou essas dificuldades 
foi o de suas démarches para obter a publicação de obras suas. É quando entram 
em cena os editores de música. Neste campo, o compositor até que foi bastante 
privilegiado, tendo conseguido publicar boa parte de sua obra, contando com 
o apoio dos amigos e aliados ligados ao Instituto Nacional de Música, Artur 
Napoleão e Alfredo Bevilacqua. As firmas dos dois, a Casa Artur Napoleão e 
a Casa Bevilacqua & Cia., representam mais um ponto no circuito em que se 
fecha a República Musical, para abarcar todos os espaços da produção musi-
cal. Mas não foram só as firmas dos amigos e aliados que editaram obras do 
compositor cearense. Nepomuceno contou também com a Sampaio Araújo & 
Cia., a Vieira Machado & Cia. e a Carlos Wehrs & Cia., para citar algumas 
das casas mais famosas da época, além de impressões na Noruega, na Itália, 
na França, em Portugal e nos Estados Unidos.134 

Merecem destaque os contatos feitos por Nepomuceno com a editora 
norte-americana G. Schirmer Inc., que significaram mais uma tentativa do com- 
positor de se afirmar internacionalmente. Trata-se de uma correspondência 
trocada entre Nepomuceno e os editores, entre setembro de 1915 e abril de 
1916 – mais duas cartas, de 1917 e 1918 –, e escrita em francês pelo primeiro e 
em espanhol pelos últimos. O interesse de Nepomuceno era publicar obras suas 
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para piano nos Estados Unidos, ampliando assim as chances de afirmação no 
exterior. Já os editores, embora dispostos a publicar algumas peças do compo- 
sitor, queriam utilizá-lo como contato comercial no Rio de Janeiro, aproveitan-
do-se de seu prestígio e influência no meio musical da cidade. Em carta de 3 
de setembro de 1915, a editora enviava um catálogo de obras, na esperança de 
“ser possível que em seu grande Instituto se usasse exclusivamente a edição de 
Schirmer, que esta fosse recomendada aos professores e aos discípulos deles”.135

Os editores dispunham-se também a examinar obras de Nepomuceno 
para piano, “de um grau não muito difícil”.136 Nepomuceno enviou cinco com- 
posições, dentre as quais seus dois temas com variações, para piano, Thème 
et variations en la mineur e Variations sur un thème original, peças de caráter 
virtuosístico, que exigem certo apuro técnico por parte do executante. A res-
posta do editor veio a 9 de outubro. A única peça aceita para ser publicada foi 
um Noturno para a mão esquerda, que Nepomuceno compusera para a filha:

Sentimos muito, de verdade, não poder ter feito uso das cinco 
composições, e o teríamos feito com prazer se não tivesse sido pelo 
obstáculo de que estão muito acima da habilidade da maioria das pes- 
soas. Esperamos, entretanto, que o senhor não se ofenderá e que nos 
veremos favorecidos novamente com outras obras de seu gênio, tendo 
em conta que o que tem mais demanda é a música que, embora de alto 
mérito, não se faça proibitiva por causa de sua dificuldade.137

Nepomuceno não desistiu e enviou as suas Valsas humorísticas, para 
dois pianos, e sua Missa, para coro a duas vozes e órgão. Em nova carta, de 12 
de novembro, os editores obstavam que, embora de grande mérito, temiam que 
não seria “possível encontrar comerciantes que queiram este tipo de música”, 
alegando que a combinação de dois pianos “não tem muita demanda aqui, pelo 
que a venda das obras seria muito limitada”. Quanto à publicação de missas, 
afirmavam que “também têm demanda muito limitada, pois a religião católica 
romana não é a predominante”. E finalizavam que “muito maior demanda têm 
peças para piano, de mediana dificuldade, e de caráter agradável, pois este é o 
tipo de música que sempre se procura”.138 

Assim, parecia mesmo impossível que compositor e editor se enten- 
dessem, uma vez que o primeiro queria valorizar sua arte, enquanto o outro, 
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seus empreendimentos. Nepomuceno sugeriu ainda pagar por conta própria a 
impressão e a gravação de suas peças, pagando os editores as edições subse- 
qüentes, mas a firma recusou, alegando que só publicava obras de propriedade 
exclusivamente sua ou trabalhos com contratos de porcentagem sobre a venda. 
Concordando em publicar o Noturno para a mão esquerda, o músico lamentou 
que os “hábitos comerciais” dos editores os impedissem de aceitar o que pro- 
pusera para as outras composições. Se Nepomuceno não pôde ser satisfeito 
pelos “hábitos comerciais” da Schirmer Inc., também esta não pôde contar 
com a total boa vontade do diretor do Instituto Nacional de Música. Ao que 
tudo indica, Nepomuceno não se prestou ao papel de contato comercial da fir- 
ma, pois na carta de 9 de outubro de 1915, os editores reiteravam o pedido que 
haviam feito na de 3 de setembro, lembrando o fato de Nepomuceno não a ter 
respondido: “Esperamos ansiosos sua apreciável resposta a nossa carta de 3 
de setembro na qual propúnhamos entrar em acordo para que nossa edição se 
usasse preferivelmente em seu Instituto.”139

Diante da resistência de Nepomuceno, ao ratificarem o pedido, os editores 
foram mais sutis, substituindo a proposta de que sua edição fosse adotada “ex- 
clusivamente”, pela de ser adotada “preferivelmente”. Em outra carta, datada 
de 4 de abril de 1916, os editores ainda afirmavam estar muito interessados em 
saber se havia “probabilidades de que nossa Biblioteca Clássica de Schirmer 
fosse aceita para uso em seu Instituto Nacional de Música”, não dizendo se 
seria exclusiva ou preferivelmente.140 

A resposta de Nepomuceno viria somente em 1917, após a publicação 
do Noturno para a mão esquerda, quando escreveu elogiando a edição e para 
comunicar que não se encontrava mais na direção do Instituto Nacional de 
Música. Com a carta, enviava um exemplar do programa de piano do Instituto, 
onde os editores poderiam constatar que ele tomara em consideração suas edi- 
ções, incluindo-as no respectivo programa, embora sem exclusividade, nem 
preferência.

o p r i n c í p i o d o f i m:  m u d a n ç a s  e crise

Após retornar de Roma, onde presenciara o insucesso do Abul, Nepo-
muceno reassumiu suas funções como diretor do Instituto Nacional de Música, 
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em maio de 1915, sendo agraciado com uma manifestação de estima e apreço 
por parte dos corpos docente e discente.141 De fato, ali era sua casa, onde seu 
prestígio continuava em alta. Entretanto, desde 1910, passados os anos da re-
forma urbana, época de apogeu para a República oligárquica e também para a 
República Musical, vinham ocorrendo mudanças que prenunciavam uma crise. 
Iniciava-se, naquele ano, o governo do marechal Hermes da Fonseca (1910-
1914), governo polêmico, de muitos conflitos, e no qual se reinstaurava no 
país a crise econômica. A República Musical gozaria, antes da crise, a última 
vitória de Nepomuceno à frente do Instituto Nacional de Música, fruto de seu 
prestígio junto às autoridades governamentais.

Nepomuceno conseguia resolver outro grande problema do Instituto, 
do qual Miguéz já se queixava: a sua localização. O Instituto herdara as aco- 
modações do velho Conservatório de Música, funcionando próximo à praça 
Tiradentes, na rua Luís de Camões. Miguéz conseguira melhorar suas instalações 
mediante a desapropriação de dois prédios vizinhos, que permitiram a ampliação 
do salão de concertos. Porém, já no primeiro relatório, de 1890, o diretor recla- 
mava ao governo providências quanto aos músicos ambulantes que atuavam 
em torno do Instituto, prejudicando as aulas, em especial as de harmonia, em 
que “o aluno tem de construir mentalmente os acordes”, e que são “obrigadas a 
interromper-se desde que um realejo ou qualquer músico ambulante vêm tocar 
próximo a este Instituto”.142 Nepomuceno, no relatório de 1907, abundaria em 
considerações a respeito do edifício, apontando as más acomodações e su- 
gerindo a desapropriação de mais dois prédios. Queixava-se da situação do 
salão de concertos, voltado para a rua, e de todos os ruídos:

Os ruídos dos veículos de toda espécie que transitam pelo local, os 
toques de campainhas, os gritos dos apregoadores de mercadorias, os 
latidos dos cães, tudo isso prejudica consideravelmente as audições, 
conferências etc.143 

No relatório seguinte, escreveu um preâmbulo em que retomava as 
mesmas considerações, às quais acrescentava outras de maior peso:

O edifício deste Instituto acha-se situado em local que não prima 
pela excelência dos costumes, onde a moral é seriamente comprome-
tida, a despeito das providências policiais nas suas cercanias.
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Um estabelecimento de educação, freqüentado por um número 
considerável de alunos [...] não pode funcionar em um meio impróprio, 
altamente prejudicial à educação e aos bons costumes. Sabido onde 
é a sede do estabelecimento, adquire-se logo a certeza da afirmação 
que faço.144 

Já agora defendia o diretor não mais a ampliação do prédio, mas sim- 
plesmente a transferência do Instituto para outro local, distante da prostituição 
que rondava a praça Tiradentes. Alegava que, embora fosse “possível o sanea- 
mento moral da zona em que está o Instituto”, havia outras “causas que acon- 
selham a sua remoção”, como a situação do salão, a falta de espaço para a se- 
cretaria, a biblioteca, o museu e o arquivo, e, ainda, o cupim, “que acaba de fazer 
a sua reaparição [...] (se é que algum dia desapareceu), nem mesmo deixando 
ileso o grande órgão”. A situação em que se encontrava o Instituto chegaria 
ao extremo em janeiro de 1910, quando, após o engenheiro do Ministério ter 
confirmado as observações que Nepomuceno fizera a respeito do edifício, foi 
o diretor autorizado por aviso ministerial a suspender as aulas e os concertos, 
“para evitar qualquer acidente ou desastre”.145 

Nepomuceno antevia a solução exatamente dentro do conjunto das re-
formas que vinham sendo feitas na cidade desde o governo Rodrigues Alves. 
Assim como diversas repartições haviam ganho prédios modernos e imponentes, 
construídos ao longo da avenida Central, acreditava que também o Instituto 
Nacional de Música poderia vir a ser dotado de uma sede mais apropriada. 
Sugeria a transferência do Instituto para os edifícios do Cassino Fluminense 
ou da Biblioteca Nacional, localizados defronte ao Passeio Público. Data dessa 
mesma época a reportagem fotográfica em A Ilustração Brasileira, já men- 
cionada, em que o diretor se queixa da falta de espaço e reivindica, além da 
mudança, o aumento do número de professores, como a querer formar opinião 
favorável a seus projetos. Diz a reportagem que, 

[...] na opinião do diretor, o Instituto está instalado deploravelmente. 
A secretaria é acanhadíssima e os funcionários trabalham ali quase 
por cima uns dos outros. O arquivo do Instituto está colocado num 
corredor, que serve de passagem. A biblioteca é ignóbil.146 

Nepomuceno não conseguiu a aquisição do edifício do Cassino, mas, 
com a construção de um novo prédio para a Biblioteca Nacional, na avenida 
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Central – atual Rio Branco, onde hoje se encontra –, o Instituto ganhou o 
prédio defronte ao Passeio Público. Finalmente, no dia 10 de agosto de 1910, 
realizava-se a sétima sessão do corpo docente do Instituto, “provisoriamente 
instalado à rua Dr. Joaquim Nabuco, 98”, atual rua do Passeio, mesmo número.147

Nepomuceno computava mais uma vitória, mas não sem alguns sacrifícios. 
Com a mudança, o Instituto perdia o seu salão de concertos, incluindo a cúpula 
pintada por Henrique Bernardelli, posta abaixo com o salão. E o diretor ficava 
obrigado a realizar os concertos do Instituto, que tanto lhe custaram, em outros 
locais, cedidos para tal, como o Theatro Municipal, para os concertos sinfônicos, 
e a Sala Steinway, da casa Castro Lima & Cia., para os concertos de câmara.148 
Somente em 1912, quando de uma visita do presidente Hermes da Fonseca e 
do ministro da Justiça e Negócios Interiores, Rivadávia Correia, ao Instituto, 
foi anunciado o início das obras de adaptação do antigo prédio da Biblioteca 
Nacional às suas novas funções. As obras dar-se-iam sob a orientação do di- 
retor, que idealizou dois prédios para o terreno, um para as salas de aula, nos 
fundos, e outro para a parte administrativa e o grande salão de concertos – o 
atual Salão Leopoldo Miguéz, dotado de uma das melhores acústicas do Rio de 
Janeiro.149 O salão seria construído internamente, sem contato com a rua, per- 
dendo em ventilação, mas ganhando em silêncio. O pavilhão de aulas foi inau- 
gurado no ano seguinte, em 16 de abril, como consta da placa alusiva ao fato, 
que lá se encontra. Faltava a construção do salão. Porém, em 1914, eclodia na 
Europa a Primeira Guerra Mundial e os créditos fechavam-se ao Brasil. Em 
crise financeira, sem recursos externos e obrigado a conter despesas, o governo 
suspenderia todas as obras. Nepomuceno viu-se obrigado inclusive a suspender 
os concertos, não tendo sequer solicitado verba para tal no exercício de 1914.150 
Privado daquele espaço, tão necessário ao funcionamento normal do Instituto 
na parte artística, Nepomuceno amargaria críticas à sua administração, e mor- 
reria sem ver o salão que idealizara inaugurar-se, em 1922, já na administração 
seguinte, de Abdon Milanez.

Também a organização da biblioteca sofreu as conseqüências da mudança. 
O acervo teve de ser transferido do antigo edifício da rua Luís de Camões para 
o da Biblioteca Nacional, o qual foi demolido, e deste para o novo edifício do 
Instituto. No relatório de 1913, Nepomuceno comunicava ao ministro a trans- 



o exercício do poder (1906-1916) 241

ferência da biblioteca para o novo edifício, ocorrida em julho daquele ano.151 
Porém, somente no relatório de 1915, o diretor anunciava ter-se “levado a ca- 
bo a catalogação geral dos livros por meio de fichas e encetado o registro de 
todas as obras em livro especial a esse fim destinado”. No entanto, Nepomuceno 
ainda queixava-se da falta de espaço e das estantes de madeira, que desejava 
trocar por outras de metal, resistentes ao cupim.152 

Por razões diversas, o governo do marechal Hermes da Fonseca foi 
controvertido, a começar pela própria campanha, em que concorreu com a 
verve de Rui Barbosa, o qual acusava o adversário de tentar trazer de volta à 
cena política o militarismo dos primeiros anos da República. As controvérsias 
prosseguiram durante o governo, com a nomeação de diversos parentes do 
presidente para cargos públicos e ainda as intervenções nos governos estaduais, 
as célebres “salvações”.153 

Em 5 de abril de 1911, o governo aprovava a Lei Orgânica do Ensino 
Superior e Fundamental da República, conhecida como Reforma Rivadávia 
Correia, cujo espírito liberal determinava a autonomia administrativa e didática 
dos institutos oficiais (art. 2) e criava a livre-docência (art. 44 a 49), com o 
fito de instituir a liberdade de ensino, permitindo que profissionais de mérito 
abrissem cursos livres nos institutos oficiais. Meses depois, era aprovada nova 
reforma no Instituto Nacional de Música, através do decreto nº 9.056, de 18 
de outubro, que aplicava ao mesmo os dispositivos da Lei Orgânica referentes 
aos diretores, direitos e deveres dos professores, livre-docência, congregações, 
regime escolar, taxas, certificados, polícia acadêmica, pessoal administrativo, 
licenças e faltas, “com as modificações decorrentes da natureza dele” (art. 1º 
do regulamento de 1911).

Segundo a Lei Orgânica, a categoria dos livres-docentes não seria esti- 
pendiada pelo governo como a dos professores, por não serem eles funcionários 
estáveis e efetivos da União. O artigo 47 da lei estipulava que deveriam receber 
na tesouraria do próprio Instituto ao qual pertencessem as taxas de freqüência 
dos alunos matriculados em seus cursos, deduzindo uma percentagem para 
a instituição. Embora não integrassem o corpo efetivo, tinham a expectativa 
de virem a fazê-lo. O novo regulamento do Instituto Nacional de Música, por 
exemplo, estabelecia novas normas para provimento dos cargos docentes, se- 
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gundo as quais, havendo no Instituto adjuntos e livres-docentes da disciplina, 
somente essas duas categorias concorreriam ao cargo. O poder da República 
Musical continuava defendendo-se dos intrusos, pois os adjuntos eram propostos 
pelo respectivo professor e nomeados por portaria do diretor. Quanto aos livres-
docentes, seguindo-se as disposições do artigo 45 da Lei Orgânica, deveriam 
submeter um trabalho escrito a uma comissão nomeada pelo Conselho Docen- 
te – novo nome dado à Congregação do Instituto –, a qual deveria apresentar 
um relatório, para a decisão final. O concurso para professor seguiria o mesmo 
procedimento, não havendo concurso de provas, mas de títulos e obras. 

O Instituto crescia mais ainda. Pela nova reforma, o número de professo- 
res aumentava de 29 para 42. A nomeação dos 13 novos professores, realizada 
logo em outubro – mesmo mês em que fora promulgado o novo regulamento 
– e sem concurso, não deixou de despertar comentários na imprensa. O Jornal 
do Commercio, saudando a nomeação de Francisco Chiaffitelli para o cargo 
de professor de violino, dizia: “Nem todas as nomeações feitas agora para o 
Instituto foram felizes; algumas chegam a ser absurdas”.154 Dentre os professo- 
res nomeados constava uma professora de solfejo, Albertina da Fonseca, prima 
e cunhada do presidente da República.

Os concursos para livre-docente também seriam alvo de disputas e con- 
trovérsias. Em sua terceira sessão, realizada em 2 de março de 1912, o Conselho 
Docente indeferia os requerimentos dos dois primeiros candidatos à livre-do-
cência: Nicanor Teixeira, candidato de flauta, e Enrico Borgongino, de canto.155 
O velho italiano, que fora adjunto de canto em 1890, sendo depois dispensado 
por Miguéz, tentara reingressar no Instituto, para ser novamente rejeitado. No 
concurso de 1913, Borgongino viria mais uma vez, concorrendo com dois traba- 
lhos, Vozes defeituosas e A arte do canto, série de artigos publicados no Correio 
da Manhã, onde exercia as funções de crítico.156 Neste jornal, fazendo coro a 
Guanabarino, tivera oportunidade de atacar os professores de canto do Instituto, 
Carlos de Carvalho e Nícia Silva, por ocasião da segunda encenação da Ártemis 
de Nepomuceno, em 1910. Dissera que, se Carlos de Carvalho “fosse cantor de 
verdade [...] o efeito seria muito outro”.157 A instituição decidiria rechaçar seu 
adversário. A discussão dos pareceres das comissões julgadoras deu-se na sexta 
sessão do Conselho, realizada em 17 de março. Lima Coutinho, fazendo uso 
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da palavra, considerou que o Conselho devia negar a pretensão de Borgongino, 
lembrando que fora contratado como adjunto e que “terminado o contrato por 
ele celebrado [...] não foi revigorado, circunstância que não é nada lisonjeira para 
os créditos do candidato”.158 Posto em votação o parecer da comissão, Borgon-
gino foi preterido pelo voto de 16 professores contra 14. O professor Amaro 
Barreto, de canto, fez declaração de voto favorável ao candidato, “por saber 
que este é professor de canto nesta capital, há 33 anos, e tem apresentado vários 
discípulos”, ao que foi interpelado por Frederico Nascimento, que lhe pediu 
para “declarar os nomes de alguns discípulos do candidato”, respondendo o 
professor Barreto que no momento não podia precisar.159 

Sorte diferente teve Cavallier Darbilly, o professor concursado do Con-
servatório de Música, que Miguéz excluíra do Instituto. Após 23 anos de ostra-
cismo, o professor batia à porta da velha casa, concorrendo à livre-docência de 
piano. Coube a Lima Coutinho, na mesma sessão que recusou a livre-docência 
a Borgongino, defender o valor artístico de Cavallier Darbilly e o candidato foi 
aprovado por 26 votos contra apenas 2. Reabilitado e reconciliado com o Institu-
to, Cavallier Darbilly fez doação de 330 volumes à biblioteca do mesmo. Contu-
do, a reparação vinha tarde demais, pois no ano seguinte morreria o velho profes- 
sor de piano, sem nem sequer ter chegado a lecionar. No relatório de 1913, 
Nepomuceno informou ao ministro que dos cinco livres-docentes admitidos 
naquele ano –, Maria Clara Câmara de Menezes Lopes, de solfejo, Hermann 
Wahnschaffe, de canto, Alfredo Gomes, de violoncelo, e Cavallier Darbilly e 
Maria dos Santos Melo, de piano –, apenas a última entrou em exercício, por 
ter sido a única a ter alunos inscritos em sua classe.160 

Na sessão do Conselho em que foi julgada a candidatura de Cavallier 
Darbilly, deu-se uma rápida discussão, em que se percebe o desconforto dos 
professores da casa a respeito dos preceitos da Lei Orgânica do Ensino e do 
novo regulamento. Ao ser discutido o parecer da comissão julgadora de piano, 
Fertin de Vasconcelos fez alusões ao nenhum valor das teses apresentadas 
por alguns dos candidatos, lembrando ainda que a tese de Cavallier Darbilly 
versava sobre harmonia, quando o candidato se apresentava à livre-docência 
de piano. Alfredo Bevilacqua saiu em defesa de Maria dos Santos Melo, sua 
ex-aluna, “pondo em relevo os dotes artísticos, o tirocínio escolar brilhante 
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da candidata”, afirmando ser isto o bastante para a admissão à livre-docência. 
Acrescentava que não se devia “fazer grande cabedal da tese, que tem mais 
razão de ser nos institutos de Ciências do que nos de Artes, onde a competência 
se deve aferir pelas provas práticas”.161 Bevilacqua foi apoiado por Nascimento, 
Henrique Oswald e outros professores, que aceitaram a candidata, assim como 
a Cavallier Darbilly. 

A posição de Nepomuceno não se fez conhecer nas sessões do conselho, 
mas transparece no relatório anual enviado ao ministro, em princípios de 1914. 
Em sua avaliação do concurso, estabelecia igualmente a distinção entre os ins- 
titutos de Ciências e os de Artes, afirmando que nos primeiros o sistema dá re- 
sultados apreciáveis, ao passo que nos últimos, não. Alegava que o trabalho 
original exigido pela Lei Orgânica, nem sempre era um critério seguro e, em 
certas especialidades, o candidato dificilmente poderia defender tese, por não 
haver matéria suficiente para tratar. Lembrava o que ocorrera na sessão do Con-
selho Docente, em que foram aprovados os primeiros livres-docentes, quando 
o Conselho admitiu os candidatos mais por seus méritos artísticos do que pelos 
trabalhos por eles apresentados, dentre os quais “alguns havia inteiramente des-
pidos de qualquer importância”. Condenando a criação de Rivadávia Correia, 
lembrava a falta de espaço no edifício do Instituto, pelo que considerava con- 
veniente limitar o número de docentes de acordo com as exigências do ensino 
e a importância dos cursos. Como solução para o problema, Nepomuceno su- 
geria que fosse adotado o exame, isto é, o concurso de provas, para a escolha 
dos livres-docentes. Quando vagasse uma cadeira de efetivo, caberia ao Conselho 
propor um deles ou um dos adjuntos – que também seriam escolhidos por con- 
curso – para o cargo. 

A problemática integração das escolas de Arte ao meio técnico-científico e 
universitário seria alvo das atenções de outra geração de professores e músicos, 
a geração modernista, capitaneada por Mário de Andrade, Sá Pereira e Luciano 
Gallet, que, em 1931, aproveitando a oportunidade oferecida pelo novo regime 
instalado no país a partir da Revolução de 30, propusera-se reformar o Instituto 
Nacional de Música. A reforma resultou na sua incorporação à Universidade do 
Brasil. Pensava-se que o convívio daquela escola de música com o ambiente 
universitário poria fim à formação extremamente fragmentada, voltada para a 
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prática instrumental e para o virtuosismo – o “conceito fogueteiro da virtuosi- 
dade”, no dizer de Mário de Andrade, sem preocupação com a formação geral 
do músico. Numa oração de paraninfo proferida no Instituto Nacional de Mú-
sica, em 1935, assim se referia Mário de Andrade ao problema e ao projeto:

O nosso músico precisa da existência universitária, [...] o nosso 
músico precisa imediatamente contagiar-se do espírito universitário, 
porque a inobservância do nosso músico quanto à cultura geral é sim- 
plesmente inenarrável. Nenhum não sabe nada, nenhum se preocupa 
de nada, os interesses completamente fechados, duma estreiteza incon- 
cebível, só e exclusivamente entreabertos para as coisas da música. 
Nem isso siquer! Cada qual traz a sua preocupação voltada apenas 
para a parte da música em que se especializou. [...] A vida, a vida tota- 
lizada, se restringe a um dar lições, preparar de vez em longe algum 
recitalzinho e falar mal dos colegas.162

Deste projeto, nasceriam as cátedras de Folclore Nacional Musical e 
História da Música. Tentava-se dessa forma corrigir os defeitos do Instituto, 
incluindo-se a extinção da cadeira de História e Estética por Nepomuceno, em 
sua primeira reforma do mesmo. Anos depois, porém, num texto de 1941, o 
próprio Mário de Andrade faria o mea culpa, ao avaliar o insucesso da tentativa:

A reforma do Instituto Nacional de Música, em 1931, a bem dizer, 
foi uma aspiração de araras. (Eu estava entre essas araras assanhadas.) 
Era uma criação quase lunática em sua energia, em sua severidade, na 
elevação imediata de nível de cultura que exigia dos candidatos à mú- 
sica. E principalmente aberrava de todas as nossas péssimas tradições 
musicais e das nossas condições do momento (momento que ainda 
perdura...) em seu ideal socializador de fazer do músico brasileiro 
uma normalidade culta, uma classe fortemente dotada de sua técnica 
– desatendendo por completo a essa superstição do talento individual, 
que é a nossa única mística de país sem cultura. A reforma ignorava os 
gênios, num país em que somos todos gênios. O resultado, se não foi 
desastroso, foi nulo. E a atual Escola Nacional de Música está quase 
nas mesmas condições de insuficiência para o preparo técnico do mú- 
sico brasileiro, em que estava antes de 1931.163 

A avaliação aguda de Mário mostra graves problemas da formação mu-
sical no Brasil e em particular naquela instituição. Aplica-se tanto ao tempo 
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do Instituto Nacional de Música de Miguéz e Nepomuceno, quanto à Escola 
Nacional de Música dos anos 1930-1960 e, em alguns aspectos, ainda se mantém 
válida para algumas escolas e departamentos de música de hoje. Entretanto, 
pode-se perceber que o espírito da reforma e do projeto da geração modernista 
é o mesmo da geração anterior. Miguéz e Nepomuceno também esforçaram-se 
por dotar a escola que dirigiram de uma visão segura e ampla da música, pro- 
porcionando aos alunos e professores o contato permanente com a tradição 
musical ocidental e com as obras mais modernas, seja através do projeto dos 
concertos do Instituto, seja através da biblioteca. Com a mesma preocupação, 
Nepomuceno criara, no regulamento de 1907, o Curso Preparatório, que visava 
selecionar alunos com razoável formação geral e básica, em língua e letras pá- 
trias, bem como em história e geografia. Outra não era a preocupação dos dois 
diretores, ao lutarem pela melhoria salarial dos professores, pois somente desta 
forma poderiam impedir que seu esforço e capacidade fossem dispersados 
pelo trabalho como instrumentistas em teatros e cinematógrafos, em busca da 
sobrevivência. 

Vista assim, a posição de Bevilacqua, Nascimento e Nepomuceno com 
relação à livre-docência poderia sugerir uma incoerência da República Musical 
no tocante à questão. Não obstante, pode-se supor que não se tratasse de in- 
coerência, mas do reconhecimento de que não seria uma lei que, isoladamente, 
atenuaria os males da formação do músico. O que estava implícito era uma 
crítica à Reforma Rivadávia Correia. Sem se dedicar especialmente ao ensino 
artístico, a Lei Orgânica de 1911 apenas aplicava ao Instituto Nacional de 
Música preceitos cabíveis aos demais institutos de ensino. Despreparados, desa- 
costumados à pesquisa, à reflexão, mesmo à escrita, os candidatos à livre-do-
cência do Instituto viam-se às voltas com a necessidade de se desincumbirem 
da tese como mero requisito legal. E os professores que deviam julgá-los aper- 
tavam-se diante do dilema de reprovar candidatos cujo valor como artistas 
reconheciam. 

Entretanto, nem sempre os professores tiveram tanto escrúpulo nem fo- 
ram assim tão preocupados em salvaguardar o talento artístico dos candidatos. 
Tal foi o que ocorreu no concurso à livre-docência de 1914. Dentre os candidatos 
à cadeira de piano, compareceram as irmãs Figueiredo, Helena e Suzana, as 
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pianistas gêmeas, filhas do pintor Aurélio de Figueiredo (1856-1916), irmão 
de Pedro Américo e autor das telas Descobrimento do Brasil e O último baile 
da Ilha Fiscal. Ex-alunas de Alfredo Bevilacqua, as irmãs Figueiredo foram 
consideradas por Miguéz “as glórias do Instituto” e chegaram a ocupar cargos 
de adjunto, lecionando no curso de seu professor. Formadas e laureadas pelo 
Instituto, foram distinguidas com um prêmio de viagem, seguindo juntamente 
com a irmã mais nova, Sílvia, para Berlim, onde se tornaram alunas de Viana 
da Mota e se aperfeiçoaram na técnica moderna de execução ao piano. O no- 
vo método exigia um relaxamento muscular total, capaz de dotar a execução de 
maior facilidade, além de aprimorar e ampliar a sonoridade. Tendo retornado 
ao Brasil em 1910, desejavam agora trazer a mesma técnica para o Instituto, 
entrando em choque com o velho mestre.164

Na sessão do Conselho Docente, de 7 de março de 1914, Bevilacqua pediu 
dispensa da comissão julgadora de piano, para a qual fora eleito, por se achar 
incompatibilizado com as candidatas, no que contou com a aquiescência dos 
demais. Arnaud Gouveia declarou, então, que a tese apresentada por Helena de 
Figueiredo, intitulada A técnica moderna do piano, “é atentatória dos brios, da 
dignidade, do corpo docente, pelo que propõe que se não tome conhecimento 
da mesma”. Fertin de Vasconcelos, no entanto, argumenta que aquele não era o 
momento oportuno para tal discussão, estando eleita a comissão que examinaria 
o trabalho e emitiria seu parecer.165 Nepomuceno nada disse sobre o caso. Li- 
mitou-se, na sessão seguinte, realizada em 17 de março, a refutar um artigo de 
Aurélio de Figueiredo, publicado n’O País do dia anterior, em que o pai das 
candidatas afirmara que diversos professores teriam feito questão de compor 
a comissão julgadora, com o propósito de guerrear as irmãs.166 Aurélio de Fi-
gueiredo acusava nominalmente Barroso Neto de ter anunciado previamente 
que reprovaria as candidatas, mesmo reconhecendo seus méritos artísticos. 

A postura do diretor seguia a mesma linha que já propusera no regulamen-
to de 1903, e que é comum em toda sua atuação à frente dos órgãos colegiados 
do Instituto, a de transferir para esses o peso das discussões e decisões. Quem 
sempre ocupa posição de destaque nas sessões do Conselho Docente é Fertin 
de Vasconcelos, que aos poucos consolida uma liderança sobre os professores, 
o que sem dúvida explica sua nomeação para o cargo de diretor, anos depois, 
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em 1922. Por isso, no caso da livre-docência, Nepomuceno omite-se nas dis- 
cussões e nem mesmo toma parte, contra ou a favor dos candidatos, nas votações 
acerca dos trabalhos apresentados. Não obstante seu distanciamento, o diretor 
tentara contornar a polêmica, que já adivinhava, ao propor, na sessão de 7 de 
março, que se adotassem os mesmos preceitos do regulamento da Faculdade 
de Medicina, “o que viria abreviar os trabalhos pela supressão das discussões, 
desde que cada professor, de antemão, já tem a sua opinião assentada sobre a 
matéria”.167 Os professores ignoraram a sugestão, que não foi sequer discutida. 
Por aí se vê que, na verdade, Nepomuceno não se omitia por completo, apenas 
agia de forma diferente de Miguéz, que tomava as decisões sem consultar nin- 
guém. Nepomuceno submetia suas idéias à discussão, mesmo que fosse para 
as ver derrotadas. 

Na oitava sessão do Conselho, a de 17 de março, convocada para discutir 
os pareceres das comissões julgadoras do concurso de livre-docência, foram 
admitidos, dentre outros, Gabriel Dufriche, para canto, e o filho de Bevilacqua, 
Otávio Bevilacqua, para solfejo, tendo o pai se retirado do recinto no momento 
da votação do respectivo parecer. O único candidato à livre-docência de piano 
que tivera parecer favorável foi João Sebastião Rodrigues Nunes, sendo apro- 
vado em votação por unanimidade. Helena e Suzana de Figueiredo tiveram 
suas pretensões adiadas por ampla maioria, assim como a candidata Simy 
Worms. Todos os outros candidatos à livre-docência de piano, embora tivessem 
recebido pareceres desfavoráveis, foram admitidos em votação do conselho: 
Celina Roxo, ligada às duas irmãs, Custódio Fernandes Góis, João Otaviano 
Gonçalves e Luís Amabile, o líder da grève de 1903. A contradição entre as 
indicações das comissões julgadoras e as decisões do Conselho reafirmam a 
idéia de que a análise das teses pouco pesou na aprovação dos candidatos, a 
não ser, é claro, no caso das irmãs Figueiredo. 

Em defesa de Helena falou Frederico Nascimento, que pôs “em relevo 
a capacidade profissional e artística da mesma, procurando atenuar o mau 
efeito produzido por algumas considerações por ela feitas”. Francisco Braga 
lembrou a referência de Miguéz a ela e à irmã como “glórias do Instituto”. Em 
contraposição, falaram Bevilacqua e Fertin, o primeiro declarando que a candi- 
data, como adjunta de seu curso, “revelou carência de certos predicados para 
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o magistério”, e o segundo aludindo ao nenhum valor da tese e censurando o 
procedimento de Helena, “procurando diminuir a competência profissional do 
seu ex-mestre”.168 Apenas Nascimento, Braga, Chiaffitelli e Francisco Nunes 
votaram favoravelmente à candidata. 

Diversas teses apresentadas pelos candidatos encontram-se na Biblio-
teca Alberto Nepomuceno ou na Divisão de Música da Biblioteca Nacional, 
incluindo-se até a de Borgongino. Infelizmente, porém, este não é o caso das 
teses de Helena e Suzana de Figueiredo, que não pude encontrar. O silêncio dos 
arquivos parece corroborar a decisão da República Musical, que saiu em defesa 
de Bevilacqua, fechando-se em torno do velho mestre que participara da criação 
do Instituto Nacional de Música. O silêncio de Nepomuceno, por sua vez, difi- 
culta a percepção de sua opinião sobre o caso, o que seria interessante conhecer, 
tendo-se em vista que Nascimento e Bevilacqua, dois importantes amigos e 
principais aliados do diretor, tomaram posicionamentos divergentes. Some-se 
a isso o fato de que fora Rodrigues Barbosa quem sugerira às irmãs que con- 
corressem à livre-docência, segundo narrou Aurélio de Figueiredo, no artigo 
que escreveu.

Apesar de o silêncio de Nepomuceno sugerir o caráter liberal de seus 
gestos, pode-se supor que não quisesse o diretor ferir os brios de seu velho 
e leal amigo, Alfredo Bevilacqua, optando por um distanciamento no caso. 
Entretanto, se o diretor nada afirmou nas sessões em que se discutiu a questão, 
o compositor foi muito explícito em sua obra para piano, a julgar pelo que se 
observa em seu Thème et variations en la mineur, obra de pendor virtuosístico, 
em que cada variação do tema explora uma dificuldade técnica do instrumen-
to, constituindo quase que uma pequena série de estudos. A obra é dedicada 
a Artur Napoleão, que, por sua vez, também compusera uma série de estudos 
em forma de variações. Totalizando cerca de quinze minutos de duração, sua 
execução torna-se impensável hoje sem o relaxamento muscular proposto no 
novo método.

Pela imprensa, pai e filha reagiram contra os professores de piano do 
Instituto. Aurélio de Figueiredo disse que eram “artistas antigos e que nunca 
saíram daqui”, acusando-os de terem estranhado a nova escola e, em vez de a 
estudarem, para verem se era boa ou má, terem começado a fazer chacota da 
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nova técnica, “atribuindo a ‘cacoetes’ todos os movimentos dos braços e das 
mãos que lhes eram desconhecidos”.169 No mesmo artigo, dirigido ao presidente 
da República, denunciava os professores de piano do Instituto de traírem o 
espírito da Lei Orgânica do Ensino, ao instituir a livre-docência:

[...] que “liberdade de ensino” é essa em que o “livre-docente” para 
poder lecionar tem obrigação de ser do agrado, persona grata dos 
professores do ensino oficial?!

Creio que o pensamento do governo, criando os cursos de livre-
docência nos institutos oficiais, foi justamente permitir que todas as 
pessoas habilitadas pudessem transmitir os conhecimentos de sua 
especialidade a quantos discípulos quisessem receber as suas lições, 
“libertando” assim o ensino das camarilhas, que lhe são tão prejudi- 
ciais. E se exigiu, para a admissão dos candidatos, uma prova da sua 
competência, traduzida em um escrito original, foi para evitar que os 
incompetentes se arvorassem em mestres.170

Em carta publicada pelo jornal O País, Helena de Figueiredo defendeu-
se, afirmando que sua intenção era unicamente provar a excelência da escola 
adotada por ela e pela irmã, “tratada aqui, por alguns espíritos pequeninos e 
avessos ao progresso, de charlatanada, com o fim único de angariarmos dis- 
cípulos”.171 Rejeitadas pelo Instituto, as irmãs fundariam com Celina Roxo uma 
escola de música, contando inclusive, em seus quadros, com professores da velha 
casa, como Nascimento e Chiaffitelli. A Escola de Música Figueiredo-Roxo, 
recebendo mais tarde a adesão do compositor Oscar Lorenzo Fernandez, aluno 
de Nascimento no Instituto, seria rebatizada de Conservatório de Música do 
Distrito Federal, constituindo o embrião da atual Escola de Música Villa-Lo-
bos, vinculada à Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).172 

O caso da livre-docência era apenas um dentre outros que serviram 
para angariar antipatias ao diretor do Instituto Nacional de Música. Para isso 
também concorreram a perda do salão para a realização dos concertos e demais 
atos públicos do Instituto. Isto nos permite supor que tenham resvalado sobre 
Nepomuceno algumas das críticas ao governo do marechal Hermes da Fonseca. 
As sucessivas crises políticas, a crise econômica e a inflação galopante que 
começa na segunda metade de seu governo, além dos estados de sítio, prisões 
e arbitrariedades, “haviam levado o governo Hermes da Fonseca a um desgaste 
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e impopularidade quase totais”.173 Ao se encerrar o quatriênio presidencial, 
em novembro de 1914, os estudantes da Capital Federal desafiavam o estado 
de sítio, fazendo festas e apupando o nome do marechal, enquanto os jornais 
se manifestavam contra a medida de exceção. O presidente e vários ministros 
seriam ainda acusados de corrupção. No mês seguinte, surgiam nos jornais 
acusações ao ex-presidente da República e ao diretor do Instituto Nacional de 
Música, responsabilizados por “escândalos” no mesmo. Em 3 de dezembro, A 
Época denunciava que Nepomuceno nomeara Gabriel Dufriche, livre-docente, 
para presidir todas as mesas de exames, contrariando o regulamento. Dois dias 
depois, o mesmo jornal publicava carta aberta de Alfredo Ângelo, que se dizia 
preterido na candidatura à cadeira do Instituto, para a qual fora nomeada a pro- 
fessora Albertina da Fonseca, parente do ex-presidente. Associando Nepomu-
ceno ao marechal, fazia referência a “indivíduos perniciosos, [...] arvorados em 
chefes pela proteção de governos desequilibrados”, os quais, “permanecendo 
em cargos de confiança”, cometem “toda a sorte de violências, servindo-se para 
isto de regulamentos defeituosos que eles mesmos prepararam, para melhor 
conseguir suas patifarias”. E dizia, explicitamente, de Nepomuceno:

Ora, está neste caso o célebre Instituto Nacional de Música, onde 
os efeitos da podridão do governo transacto se fizeram sentir, cor- 
rompendo os sentimentos de um homem que já foi correto, mas que 
não o é agora, tornando-se até uma infelicidade o conservarem como 
diretor daquele estabelecimento.174 

O candidato preterido referia-se ainda à “livre indecência”, curso em 
que “está armada uma boa ratoeira para os incautos”. E acusava Nepomuceno 
de desonestidade:

[...] pode ser uma boa fonte de renda para um diretor desonesto; nele, 
pode-se proteger uns, principalmente os que forem melhores ami- 
guinhos do diretor [...], para assim conseguirem certos favores futuros, 
e explorar outros, que, na doce ilusão de promessas, estão naquele 
santo curso, trabalhando de “carona”, isto é, preparando alunos para 
as “águias” do Instituto Nacional de Música, os tais professores que 
gostam de se enfeitar com penas de pavão.175

Tendo privado da intimidade dos poderosos da República e contado 
com as simpatias governamentais por tanto tempo, o diretor agora amargava 
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os dissabores da política nacional, vendo choverem sobre si as críticas mais 
diversas. Entretanto, não eram só os excluídos da República Musical que pro-
testavam. Em julho de 1914, Luís de Castro escrevera ao Jornal do Commercio 
uma carta em que questionava o Congresso Nacional por ter concedido uma 
pensão para que o compositor Elpídio Pereira se aperfeiçoasse na Europa, 
embora tivesse recusado um prêmio a Nepomuceno pelo sucesso do Abul no 
Rio de Janeiro. Lembrava também a injustiça da recusa em conceder uma pen-
são ao jovem Glauco Velásquez (1884-1914), compositor considerado genial 
por Nepomuceno e vários outros, que peticionaram ao Congresso Nacional, 
no sentido de ele ser enviado à Europa, para estudar e tratar da saúde. Mal-
sucedido, o compositor falecera nesse mesmo ano de 1914. Revoltado, Luís 
de Castro dizia que, “se o sr. Elpídio Pereira se limitasse ao texto da lei que 
lhe deu a pensão, só haveria a lamentar a injustiça do Congresso premiando a 
mediocridade e desprezando o talento”.176 O comentário explica-se pelo fato 
de que o compositor havia se apresentado em Paris como regente, executan-
do, entre outras peças, uma orquestração feita por ele próprio da Prece, uma 
das primeiras composições de Nepomuceno. Em carta a Elpídio Pereira, o 
cearense escreveu que, “se bem que honrado com sua colaboração, eu prefiro 
apresentar-me com trabalho exclusivamente meu, como prefiro também que 
me esqueçam a ser apresentado desse modo”.177 

Não foi apenas nesse incidente que Nepomuceno e seus aliados expli- 
citaram suas queixas contra os poderes públicos. A República Musical já ex-
pressara seu desagrado com o governo, por exemplo, ao criticar a instituição 
da livre-docência. No mesmo relatório de 1913, em que questionara a validade 
da tese de livre-docência, o diretor queixava-se ainda do novo sistema de finan- 
ciamento dos concertos do Instituto, através da bilheteria e, auxiliarmente, por 
subvenções oficiais, restituindo-se o restante ao governo. Pelo regulamento de 
1907, as subvenções eram distribuídas pelos concertos, completando a receita 
de bilheteria, e permitia realizar mais concertos, ainda que pagando pouco aos 
executantes. Pelo novo sistema, dizia Nepomuceno, só foi possível fazer um 
concerto nos dois últimos anos. Outro ponto criticado foi a disposição da Lei 
Orgânica de que os programas dos cursos fossem organizados pelos respectivos 
professores, dentro do espírito da liberdade de ensino. Nepomuceno considerava 
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que se devia voltar ao regime anterior, quando os programas eram organizados 
pelo diretor, ouvidos os professores. Provavelmente, entendia Nepomuceno, 
mais próximo aqui de Miguéz, que o diretor, ao elaborar os programas, garantia 
a unidade do ensino, através do que se definia a linha mestra a ser seguida, a 
partir das concepções estéticas e pedagógicas que os dois partilhavam e de- 
fendiam.

Num ofício de 17 de junho de 1914, Nepomuceno restituía ao ministro o 
requerimento de uma professora, estranha ao Instituto, que solicitara permissão 
para lecionar italiano e declamação sem ônus para os cofres públicos, mediante 
mensalidades pagas pelos alunos. Nepomuceno advogou em favor do pleito, 
baseando-se no regulamento de 1907, que criara um curso preparatório no 
Instituto, o que fora revogado pelo regulamento de 1911. Assim, aproveitava  
a oportunidade para sugerir o retorno da idéia. O ministro, em seu despa- 
cho, aprovou o requerimento, mas nada comentou a respeito da sugestão.178 
Nepomuceno, aliás, comunicava ao Ministério seu desejo de mudar o regu-
lamento em vigor, identificando pontos prejudiciais ao ensino do Instituto. 

Tão logo terminou o governo Hermes da Fonseca, em princípios de 1915, 
o diretor foi considerado à disposição do novo ministro, sendo reconduzido ao 
cargo. Em fevereiro, enquanto se ausentava do país, para assistir em Roma ao 
fracasso do Abul, Nepomuceno foi substituído interinamente por Godofredo 
Leão Veloso, membro honorário do Instituto. Em carta a Bevilacqua, justificava 
a indicação de Veloso para a função costumeiramente assumida por Bevilacqua, 
prevendo que seria “muito trabalhoso e muito cheio de aborrecimentos o mo- 
mento”, mediante a reforma que estava por vir, o que seria prejudicial ao velho 
professor de piano, que se encontrava enfermo.179 

À mesma época, veiculavam-se na imprensa discussões a respeito da 
necessária reforma do Instituto, para corrigir “os graves erros cometidos pelo 
ex-ministro Rivadávia Correia”.180 O governo que se iniciava, presidido por 
Venceslau Brás (1914-1918), tendo à frente do Ministério da Justiça e Negó-
cios Interiores o jurista Carlos Maximiliano dos Santos, faria nova reforma no 
ensino, corporificada no decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, do qual 
resultaria novo regulamento para o Instituto Nacional de Música, baixado com 
o decreto nº 11.740, de 13 de outubro de 1915.
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A principal novidade instituída pela nova reforma do Instituto era preci- 
samente o que Nepomuceno sugerira a Rivadávia Correia: o concurso de provas 
para professores e livres-docentes (art. 30 e 67 do regulamento de 1915), sen- 
do os candidatos julgados por uma comissão presidida pelo diretor e composta 
por seis professores por ele nomeados, podendo fazer parte pessoas estranhas 
ao Instituto (art. 52). No relatório de 1915, Nepomuceno exaltava o novo regu- 
lamento, que revelava “o zelo e o carinho” do governo pelo Instituto:

A instituição do concurso para a investidura no magistério do Ins-
tituto veio colocá-lo em destaque, pela certeza de que de ora avante 
a escolha dos docentes recairá em pessoas de incontestável compe- 
tência, afastando aqueles que só pelo patrocínio dos amigos poderiam 
ascender a um posto no professorado do mesmo Instituto.181 

Exultante, Nepomuceno nem podia imaginar as sombras que se apro- 
ximavam, anunciando tempestade. 

“um c o n c u r s o d e s o l f e j o q u e a c a b o u d e s a f i n a d o”: 
o d e m i s s i o n á r i o ii

Em novembro de 1915, era jubilado o professor de solfejo do Instituto, 
Henrique Braga, sendo substituído interinamente pela livre-docente Maria Clara 
Câmara Meneses Lopes. Francisco Nunes Júnior, professor de clarineta, reque- 
reu sua transferência para a cadeira vaga, ao que Nepomuceno se opôs. Saindo 
de seu habitual distanciamento, alegou, em sessão do Conselho Docente, que, 
caso fosse deferido o pedido do professor, seria adiada a oportunidade de se 
realizar o concurso para a cadeira de solfejo, “afetando muito, na minha opi-
nião, tal adiamento, o prestígio deste estabelecimento e de seu corpo docente”. 
Nepomuceno via na realização do concurso uma forma de fazer cessarem as 
críticas ao Instituto, pondo em prática um ato que entendia testemunhar a mora- 
lidade dos professores da casa na escolha de seus pares. O Conselho entendeu 
que não tinha direito de deliberar sobre o caso, cabendo a decisão ao diretor.182 
Este definiu-se pelo concurso, como era de sua vontade. Preparava-se, assim, 
o primeiro concurso no Instituto. Nepomuceno preparava também, sem imagi-
nar, o caminho para sua segunda demissão da função de diretor. Ironicamente, 
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foram as conquistas de sua administração liberal que o derrubaram. Primeiro, 
a criação da Congregação. Agora, seria a vez do concurso público.

O concurso foi realizado no final de agosto e início de setembro de 1916. 
A comissão examinadora era composta por José Rodrigues Barbosa, Frederico 
Nascimento, José de Lima Coutinho, Arnaud Duarte de Gouveia, Francisco 
Braga e Carlos Alves de Carvalho. Cabia ao diretor a presidência da comissão, o 
que implicava a organização dos trabalhos, mas não a avaliação dos candidatos. 
Houve cinco candidatos inscritos: Roberta Gonçalves de Sousa Brito, ex-aluna 
do Instituto; o livre-docente Otávio Bevilacqua, filho de Alfredo Bevilacqua; o 
italiano Rafael Bernabei; Homero de Sá Barreto, também ex-aluno, e a livre-
docente Maria Clara Câmara de Meneses Lopes. Conforme o art. 51 do regula- 
mento de 1915, o concurso constava de nove provas: teoria geral da música; 
ditado musical de grande dificuldade; realização de um canto ou baixo a quatro 
partes; prova prática de piano; composição de solfejos e ditados para classe; 
noções e prova prática de canto; conhecimentos de teoria física e fisiológica 
da música (facultativa); composição de uma fuga a quatro partes (facultativa); 
e realização, à pedra, de contrapontos (facultativa, porém obrigatória para o 
candidato que realizasse a anterior). Em cada prova, os candidatos poderiam 
ser votados para o primeiro, segundo ou terceiro lugares, por cada um dos seis 
examinadores. Excetuando-se as provas feitas por escrito, todas as demais eram 
públicas, conforme o art. 33 do regulamento. Por essa razão, a prova de teoria 
geral da música, que envolvia uma dissertação e uma prova pedagógica, e as 
provas de piano, canto, teoria física e fisiológica da música e contraponto, fo- 
ram realizadas no Salão de Honra da Escola Nacional de Belas-Artes, tendo 
em vista o fato de o Instituto não dispor de seu próprio salão. As provas de teo- 
ria geral e de piano, realizadas em três dias, contaram com a presença do pró- 
prio ministro Carlos Maximiliano, fato raro na história das instituições públicas 
de ensino. 

Encerradas as provas, a comissão examinadora reuniu-se a 13 de se-
tembro para o julgamento das mesmas, voltando a se reunir no dia 18, quando 
Nepomuceno apresentou quadros com os votos dados por cada um dos seis 
professores examinadores a cada um dos candidatos, para o primeiro, segundo 
e terceiro lugares. Otávio Bevilacqua foi o mais votado para o primeiro lugar, 
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com 53 votos, contra 27 dados a Homero Barreto e 23 a Roberta Gonçalves. 
Na mesma sessão, elegeu-se a subcomissão encarregada de elaborar o relatório, 
composta de Nascimento, Arnaud Gouveia e Carlos de Carvalho. Dois dias 
depois, em 20 de setembro, reuniu-se pela última vez a comissão examinadora, 
para ouvir o relatório e dar a decisão final. Coerente com a votação dada aos 
candidatos em cada prova, foi Otávio Bevilacqua distinguido com o primeiro 
lugar, pelos votos de todos, menos Francisco Braga, cabendo a Homero Barreto 
o segundo, por unanimidade. A comissão louvou ainda o esforço dos demais 
candidatos, e Rodrigues Barbosa requereu que se salientasse em ata o nome 
da candidata Roberta Gonçalves.183

Encerrado o processo, no dia 23, Nepomuceno enviou ao ministro ofí-
cio reservado, prestando informações e transmitindo documentos relativos ao 
concurso, incluindo as atas das duas últimas sessões, em que se procedeu ao 
julgamento, o relatório da subcomissão eleita e os quadros de notas que ele 
próprio elaborou. Em conclusão, acrescentava:

De fato, sr. ministro, os senhores Otávio Bevilacqua e Homero 
Barreto, na realização de diversas provas do programa, revelaram 
qualidades artísticas dignas de nota bem significativas do seu preparo, 
distinguindo-se, porém, aquele, entre outras razões, pela dissertação 
sobre ritmo, que é um atestado comprobatório da sua cultura e com- 
petência, trabalho esse que mereceu da comissão o maior acolhi- 
mento.184 

Dois dias depois, Roberta Gonçalves recorreu ao ministro, requerendo 
anulação do concurso. Em sua argumentação, procurou comprovar seu mérito, 
aludindo aos prêmios que recebera quando aluna do Instituto. Acusando a co- 
missão examinadora de parcialidade, escreveu que a comissão estava desejosa: 

[...] de criar situação especial de modo a presentear, com real sacrifício 
dos mais sagrados princípios de justiça, o candidato que tem como 
seu maior, senão único título de apresentação, ser filho e cunhado de 
dois professores do Instituto.185

A recorrente destacava irregularidades na prova de contraponto de Bevi-
lacqua, dizendo que este errou, sendo-lhe permitido buscar outro esboço para 



o exercício do poder (1906-1916) 257

escrever na lousa. E protestava por ter a comissão equiparado as suas notas às 
dele, agindo de forma parcial e injusta. Por fim, a candidata mencionava uma 
ilegalidade no prazo para a classificação. Alegava que a comissão se reunira 
em três dias diferentes, ao passo que o regulamento, em seu artigo 64, determi-
nava que a comissão teria até 48 horas para proceder à classificação, caso não 
terminasse o relatório na primeira reunião. Diante do recurso, no mesmo dia, 
o ministro deu ordem verbal a Nepomuceno para que remetesse ao ministério 
as provas escritas do concurso, no que foi prontamente satisfeito, através do 
ofício reservado nº 6, também de 25 de setembro.

Tomando conhecimento do recurso de Roberta Gonçalves, Nepomuceno 
oficiou ao ministro em 2 de outubro, refutando todas as razões alegadas pela 
candidata para a anulação do concurso. Mostrou que ela não confirmara seu 
mérito nas provas, revelando em algumas competência inferior aos dois can- 
didatos classificados. De fato, consultando-se os quadros de votos organizados 
por Nepomuceno e enviados ao Ministério, vê-se que a candidata recebeu má 
nota em algumas provas, como a de harmonia (realização de um canto dado), 
em que recebeu apenas um voto e, ainda assim, para o terceiro lugar. A única 
prova em que Bevilacqua foi votado para o terceiro lugar, e por todos os pro- 
fessores, foi a de canto, na qual Roberta Gonçalves também recebeu seis vo- 
tos para o terceiro lugar. Com exceção das provas de ditado, piano e contraponto, 
em todas as outras o primeiro colocado saiu-se melhor do que a candidata. Além 
disso, mesmo o examinador que conferiu a ela as melhores notas – Francisco 
Braga –, dando-lhe sete votos para o primeiro lugar, conferiu a Bevilacqua seis 
votos para a mesma colocação.

Em sua análise do recurso de Roberta Gonçalves, Nepomuceno refutou 
a alegação de que a comissão equiparara as provas de contraponto, mostrando 
que ela obtivera cinco votos para o primeiro lugar, enquanto Bevilacqua apenas 
um. Contestou também a acusação de irregularidade nesta prova, narrando 
diferentemente o ocorrido. Disse que Bevilacqua declarara ter feito dois es-
boços e, embora a comissão examinadora tivesse concedido permissão para 
que copiasse o segundo, ficara estabelecido que somente o primeiro teria valor. 
Nepomuceno alegou em acréscimo que, se tal não fosse, tanto Roberta quanto 
Homero Barreto teriam protestado e não o fizeram. Concordou que houvesse 
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compassos errados na prova de Bevilacqua, mas lembrou que ele não fazia 
concurso para professor de contraponto e que, como professor, “estava no seu 
direito de tratar o tema com toda liberdade permitida aos cultores da arte mo- 
derna”.186 Afirmou ainda que na prova em questão a candidata se saiu melhor, 
mas foi no conjunto das provas que Bevilacqua se distinguiu.

Por fim, Nepomuceno explicou a realização das três reuniões da comis-
são, considerando como prazo legal de quarenta e oito horas o decorrido entre 
a eleição da subcomissão encarregada de elaborar o relatório e a reunião final. 
Diz o regulamento, em seu artigo 61, que, ultimado o concurso, a comissão 
julgadora reúne-se para elaborar o relatório e que este é redigido por três 
membros eleitos. O artigo 62 estabelece que, “apresentado o relatório [...] será 
aberta a discussão”.187 Finalmente, o artigo 64 reza que, se na primeira reunião 
não ficar concluído o relatório, o diretor concederá à comissão mais quarenta 
oito horas, no máximo. Nepomuceno compreendeu que a “primeira reunião” 
referia-se àquela em que a subcomissão eleita apresentaria seu relatório ao 
restante da comissão examinadora, na qual seria “aberta a discussão”. Entre- 
tanto, o artigo 64 falava em concluir o relatório, portanto, referia-se à reunião 
citada no artigo 61. Ou seja, o relatório deveria ser redigido durante a reunião, 
sendo discutido em seguida, na mesma. Assim entenderam os funcionários do 
Ministério. Antenor Nascentes, ocupando o cargo de 2º oficial de uma das se- 
ções do Ministério, em seu despacho, afirmou que Nepomuceno rebatera bem a 
questão do mérito e do julgamento, principalmente no que respeita à prova de 
contraponto, mas deixara de pé a parte referente ao artigo 64, concluindo que, 
“se o governo entender que essa formalidade preterida é essencial, o concurso 
deve ser anulado; se não entender, validado o concurso, deve ser nomeado um 
dos propostos”. Despachando nos mesmos papéis, o diretor da seção concordaria 
com o parecer de Nascentes, afirmando que, “considerada formalidade subs- 
tancial a exata observância do disposto no art. 64 [...], não há dúvida que pela 
preterição deste dispositivo está o concurso [...] inquinado de nulidade”. Não 
obstante, recaindo a condenação apenas sobre este ponto, considerava que 
tiveram “execução regular os mais trâmites do concurso”.188

Despachando em separado, porém, o ministro Carlos Maximiliano 
ignorou estas recomendações, não entrando na consideração do artigo 64, 
único senão apontado pelos funcionários no concurso. Dando provimento ao 
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recurso de Roberta Gonçalves, decidiu anular o concurso e mandar que se 
abrisse outro, dentro do prazo de quatro meses, devendo-se nomear diferente 
comissão examinadora. E mais: deu ampla divulgação a seu despacho, no qual 
acusava toda a comissão de ter agido irregularmente, falhando à justiça em seu 
julgamento. O documento, datado de 24 de outubro, foi publicado no mesmo 
dia em A Noite, e, no Diário Oficial somente no dia 26. O pior de tudo eram 
os termos do despacho. Iniciava afirmando: 

De fato, antes de começarem as provas, já circulava o boato de 
que seria proposta ao governo a nomeação do mencionado candidato; 
pelo que resolvi que os trabalhos se realizassem em sala da Escola 
Nacional de Belas-Artes, que comportava grande auditório fiscaliza-
dor, assistindo eu próprio a tudo.189

O argumento é um tanto leviano, pois não deveria um ministro de Estado 
anular um concurso e espalhar a desconfiança acerca da integridade moral e 
profissional de seis professores e do diretor, movido por um boato, como ele 
próprio confessa no despacho. Nepomuceno, em novo ofício, datado de 25 
de outubro, em que respondeu ao despacho do ministro, contradiz o mesmo, 
dizendo que foi sua a idéia de fazer o concurso num salão que comportasse um 
grande público. Além disso, a decisão de se realizar o concurso publicamente 
partira do ministro sim, mas do regulamento por ele aprovado, que assim de-
terminava em seu artigo 33. 

Prosseguindo em seu despacho, o ministro referiu-se, ainda levianamente, 
à dissertação sobre ritmo, lida por Bevilacqua, “recheada de frases latinas, em 
que o candidato deu silabadas imperdoáveis, deixando desconfiar não ter sido 
ele o autor daquela monografia brilhante, escrita em casa”. Acusou ainda o di- 
retor de, a cada dia, após a retirada do público, declarar um horário diferente 
para a continuação das provas, “de sorte que chegavam os assistentes depois de 
examinado Bevilacqua”.190 Contrariamente ao que diz o ministro, Nepomuceno 
declarou que a hora era anunciada em alto e bom som e que a chamada sem-
pre obedecia à ordem de inscrição, sendo Roberta a primeira e Bevilacqua o 
segundo. De fato, a acusação do ministro não se compadece da verdade, pois 
em informação prestada pelo secretário do Instituto, ajuntada aos papéis do 
processo, consta que o Diário Oficial de 23 e 24 de agosto publicou edital, 
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marcando datas e horários das provas, tanto as que seriam realizadas na Escola 
Nacional de Belas-Artes quanto as que o seriam no Instituto, e anunciando a 
ordem de inscrição. No mesmo sentido, Carlos Maximiliano acusou a comissão 
de ter tentado prosseguir o concurso nas salas acanhadas do Instituto, ao que 
ele se opôs com energia. Nepomuceno esclarece que combinara previamente 
com o diretor da Escola Nacional de Belas-Artes para usar o salão por três 
dias, mas que as provas excederam o tempo previsto. Entretanto, respeitando a 
vontade do ministro, solicitou ao diretor da Escola que o concurso prosseguisse 
no mesmo lugar, ao que este acedeu.

O ministro queixava-se ainda da prova de contraponto, valendo-se do 
relato de Roberta Gonçalves em seu recurso, pois ele não compareceu à mesma, 
conforme se lê na respectiva ata da sessão da comissão julgadora, a de nº 8, 
realizada em 11 de setembro. Acusava a comissão por não ter dado nota má a 
Bevilacqua nesta prova. Afetando conhecimentos musicais, o ministro referiu-
se ainda e erroneamente ao fato de o candidato ter feito uma fuga livre, que o 
próprio Nepomuceno, na informação que prestara, classificara como “arrojo 
condenado pelos compêndios”. A este argumento Nepomuceno retorquiu, afir- 
mando que “o diretor do Instituto Nacional de Música, que tem responsabi-
lidade profissional, não podia, informando o recurso de d. Roberta, dizer que 
uma fuga livre é um arrojo condenado pelos compêndios”.191 Nepomuceno 
referira-se à prova de contraponto, não à de fuga.

Por fim, o ministro alegou que “todas as vezes que o candidato se saía 
mal, não era desclassificado; passava para o segundo lugar”.192 E referia-se à 
prova de piano, na qual Bevilacqua teria sido beneficiado injustamente, em de- 
trimento de ex-alunos aprovados em cursos do próprio Instituto. Em compara-
ção aos candidatos ex-alunos, chamou Bevilacqua de “amador”. A afirmação, 
mais uma vez, não é correta. Bevilacqua teve as mesmas notas que Maria 
Clara Câmara Meneses Lopes e notas menores do que as recebidas por Roberta 
Gonçalves. Além disso, o fato de o candidato não ter sido aluno do Instituto 
não é suficiente para que fosse classificado como “amador”. 

Nepomuceno não refutou a acusação de que a comissão jamais desclassi- 
ficava Bevilacqua, atribuindo-lhe o segundo lugar quando se saía mal. Ana- 
lisando-se os quadros de notas, porém, verifica-se que o candidato só teve 



o exercício do poder (1906-1916) 261

votos para o segundo lugar em cinco provas – ditado, composição de ditado, 
harmonia, piano e contraponto. As três primeiras são provas escritas, em que 
o candidato saiu-se bem, haja vista os votos que obteve para o primeiro lugar 
e a pequena votação para segundo – dois votos em ditado e um para cada uma 
das outras provas. O ministro não apresentou qualquer refutação a tais provas. 
As únicas provas em que não se saiu tão bem foram as de piano e contraponto, 
além da de canto, para a qual recebeu os seis votos para o terceiro lugar. Em 
piano, recebeu quatro votos para o segundo lugar e não há nenhuma referência a 
que tenha feito má prova, nem mesmo do ministro, que se limitou a questionar 
o fato de ter sido posto acima de ex-alunos premiados, mas não fez qualquer 
consideração quanto ao valor de sua prova. Quanto à prova de contraponto, 
foram cinco votos para o segundo lugar. Note-se que Francisco Braga, o pro- 
fessor de contraponto do Instituto, o qual não vota maciçamente para o primeiro 
lugar no conjunto das provas de Bevilacqua, atribuindo-lhe seis primeiros luga-
res e cinco segundos lugares, contra sete e três dados a Roberta, também deixou 
de lhe dar o voto para terceiro lugar em contraponto. Além disso, pode-se ale- 
gar que a comissão não tinha razão para fraudar a nota de contraponto, uma 
vez que esta prova era facultativa e não poderia desclassificar o candidato. 

A atitude irregular do ministro, permitindo a divulgação do despacho pe- 
la imprensa, ferira Nepomuceno. Esse, porém, retrucou, devolvendo na mesma 
moeda. Na resposta que redigiu ao despacho, em 25 de outubro, refutando uma 
a uma todas as alegações do ministro, encerrava com seu pedido de demissão: 

À vista do exposto, não posso dar cumprimento ao despacho 
que destes ao recurso a que aludo, e hoje publicado; por isso, tenho 
a honra de apresentar-vos a minha demissão de diretor do Instituto 
Nacional de Música.193

E, agindo da mesma forma que o ministro, Nepomuceno divulgou pela 
imprensa seu pedido de demissão, antes mesmo que este chegasse ao Ministério. 
No dia 26, mesmo dia em que era lavrado o decreto exonerando Nepomuce-
no, o ministro, entrevistado pelo jornal A Noite, protestava, dizendo que “ é a 
primeira vez que vejo um pedido de demissão publicado antes de chegar ao 
Ministério”.194 No dia seguinte, A Época publicou entrevista de Nepomuceno, 
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em que este retrucou dizendo que fizera “de propósito, como represália a igual 
ato do sr. ministro”, acrescentando que só se arrependia de “não ter publicado 
em todos os jornais, em vez de só o fazer no Jornal do Commercio”.195 

Juntamente com a entrevista de Carlos Maximiliano, A Noite publicou 
outra de Nepomuceno, em que o compositor se revelava surpreendido com 
a atitude do ministro e qualificava seu despacho de “insólito” e “agressivo”. 
Queixava-se do ministro por ter divulgado o documento, sem fazer o mesmo 
com a informação que prestara, na qual refutava o recurso da candidata. Disse 
ainda que os boatos que corriam e que tiveram divulgação na imprensa não 
envolviam o nome de Bevilacqua, mas o de Maria Clara Meneses Lopes, que 
fora desclassificada. Por sua vez, Carlos Maximiliano afirmou que “um depu-
tado baiano [...] fora solicitado, para intervir” a favor de Bevilacqua, mas se 
recusara por saber que o ministro não admitia “solicitação de amigos quanto 
a julgamentos de concursos”.196

O caso é sem dúvida polêmico. Claro que o fato de o primeiro colocado 
ser filho de um professor do Instituto e, ainda, amigo pessoal do diretor, poderia 
suscitar os maiores questionamentos. Mas o problema é que as alegações do 
ministro, muitas das quais levianas, não se sustentam no confronto com os 
documentos apresentados e mantidos sob a guarda do Arquivo Nacional. E o 
procedimento posterior de Carlos Maximiliano, recusando-se a instaurar um 
inquérito para apurar as irregularidades que assinalara na condução do pro-
cesso, também faz supor a enorme injustiça cometida contra os professores do 
Instituto e contra seu diretor. Otávio Bevilacqua escreveu uma “Carta aberta 
ao sr. presidente da República”, que fez publicar no Jornal do Commercio de 
26 de outubro, refutando as alegações do despacho que anulara o certame. No 
mesmo dia, “a bem dos seus direitos e da moralidade dos concursos públicos”, 
requereu ao ministro “a exibição das provas escritas do concurso”, não obtendo 
resposta.197 Depois disso, em 30 de outubro, Lima Coutinho, Arnaud Gouveia, 
Carlos de Carvalho, Frederico Nascimento e Nepomuceno assinaram, em vão, 
uma representação ao presidente da República contra os termos do despacho do 
ministro.198 O fato de Francisco Braga, o único membro da comissão que negara 
a Otávio Bevilacqua o primeiro lugar no concurso, não ter subscrito a repre- 
sentação, sem dúvida, depõe contra os colegas. A posição de neutralidade assu-
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mida por Braga, bem como sua avaliação dos candidatos durante o concurso, 
constitui a única evidência mais forte contra Nepomuceno e os demais, além 
da falha na observância do regulamento, no que diz respeito ao prazo para 
emissão do relatório final. Doutra parte, queixando-se do fato de não ter sido 
dado o direito de defesa aos acusados, estes lançam suspeitas sobre o ato do 
ministro, o qual, a crer no depoimento de Nepomuceno, também teria obsta- 
culizado uma tentativa da Câmara dos Deputados de apurar os fatos. Além 
disso, o novo concurso de solfejo, cuja realização o ministro determinara, e 
cujo edital chegou a ser publicado no Diário Oficial de 14 de novembro de 
1916, e para o qual Bevilacqua tornou a se inscrever, jamais foi realizado.199 
Em 1918, através do decreto nº 12.958, de 10 de abril, que modificou o regu- 
lamento do Instituto, a cadeira de solfejo que seria submetida a concurso foi 
extinta, sendo transformada em uma nova cadeira de piano.

Dias depois da demissão, Nepomuceno foi homenageado num banquete 
realizado no restaurante Assírio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Na oca- 
sião, Artur Napoleão fez um discurso em que condenava o ministro, afirman-
do que, se o caso se tivesse dado na França, seria ele o demissionário e não o 
dire-tor. Foram estas as suas últimas palavras: “Consolemo-nos, porém, pois 
que o ministro some-se, e o grande artista fica! Viva Alberto Nepomuceno!”200

No dia 6 de novembro seria a vez do corpo discente do Instituto mani-
festar a sua solidariedade a Nepomuceno. Os alunos dedicaram um soneto “Ao 
inexcedível mestre e amigo Alberto Nepomuceno”, que dizia:

Mestre Irmão, mestre Pai, mestre modelo!
Se do teu gênio a alma dos sons esvoaça
No prematuro alvor do teu cabelo
Fulge a bondade que te coube em graça.

Nunca cedeste ao rancoroso apelo
Dos ódios torvos ou da inveja baça.
Se da Arte trazes o divino selo,
Toda a humana piedade em ti se enlaça.

A emoção que nesta hora nos invade
Não leva o cunho de mentidas dores,
É a expressão quase muda da verdade.
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A nossa gratidão, para onde fores,
Levas contigo e deixas a saudade:
– Vais coberto de lágrimas e flores.201 

Assinavam a homenagem 342 alunos, cerca de metade do 
corpo discente. Dentre eles, nomes que ocupariam posições de 
destaque nas décadas seguintes, como instrumentistas e pro-
fessores do Instituto, tais como o pianista Ernâni Braga (1888-
1948), o violoncelista Newton de Meneses Pádua (1894-1966) 
e a futura diretora da casa, de 1946 a 1967, a maestrina Joanídia 
Sodré (1903-1975).

Com a saída de Nepomuceno do importante cargo que ocu-
pava, terminavam os anos de atuação oficial, que guardam os 
melhores dias da sua carreira como diretor do Instituto e como 
regente de orquestra. Com sua segunda demissão da direção, 
mais uma vez afirmava-se a fragilidade dos músicos diante de 
uma estrutura de poder sobre a qual não tinham qualquer con-
trole. Os sonhos republicanos que fizeram nascer a República 
Musical e o próprio Instituto Nacional de Música viam-se 
esmagados sob o peso de uma realidade política implacável e 
alheia aos ideais artísticos e pedagógicos. 
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Em Le miracle de la semence, Alberto Nepomuceno confirma,
de um modo inequívoco, a sua notável inclinação para

essa moderna forma de expressão musical, de que
os autores franceses constituem a guarda avançada.

T. G., Gazeta de Notícias, 19 set. 1917.

[...] será por não ter ainda aparecido um gênio musical
sertanejo, imbuído de sentimentos regionalistas, que,

segregando-se de toda influência estrangeira, consiga criar
a música brasileira por excelência, sincera, simples,

mística, violenta, tenaz e humanamente sofredora,
como são a alma e o povo do sertão.

Alberto Nepomuceno, A Época Teatral, 27 dez. 1917.

“es s a m o d e r n a f o r m a d e e x p r e s s ã o m u s i c a l”: 
a  g u e r r a e  a  m ú s i c a

Desde os primórdios do regime republicano no Brasil, os Estados Unidos 
vinham ensaiando uma aproximação política e comercial com o país, que até 
então, como o restante da América Latina, era dominado economicamente pelos 
capitais ingleses, alemães e franceses. Os norte-americanos desejavam estabele- 
cer aqui um ponto de apoio para lançarem sua futura hegemonia sobre o conti- 
nente, afastando a influência européia. A queda da Monarquia e a presença do 
barão do Rio Branco à frente das relações exteriores do Brasil foram os elemen- 
tos políticos internos que facilitaram o caminho aos interesses norte-americanos. 
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Mas seria sobretudo a Primeira Guerra Mundial, deflagrada na Europa em 1914, 
estendendo-se até 1918, que viria proporcionar aos Estados Unidos o avanço 
desejado, enquanto a Inglaterra e a França, vitoriosas, e a Alemanha, derrota-
da, sucumbiriam aos esforços da economia de guerra e à crise que se seguiu.1

Não é à toa que a correspondência trocada entre Alberto Nepomuceno e a 
editora norte-americana G. Schirmer, que analisei no capítulo anterior, datasse 
precisamente de 1915 a 1918. Na última carta ao compositor, de 15 de março 
de 1918, o secretário da editora anunciava o envio de um representante ao Rio de 
Janeiro, “levando em consideração a importância que adquiriram nossos ne-
gócios com os comerciantes de música da América do Sul”.2 A firma esperava 
ainda poder estabelecer suas edições no Instituto Nacional de Música. Desta 
vez, po-rém, revelava-se o intento de estender a ação para os países vizinhos, 
devendo o enviado atravessar o Panamá, seguir pelo Pacífico até Santiago do 
Chile e daí, por ferrovia, a Buenos Aires, onde embarcaria num vapor rumo 
ao Rio de Janeiro:

Tem sido sempre nosso mais vivo desejo estabelecer nossas edi- 
ções nos principais institutos musicais e conservatórios dessas praças, e 
com esse objetivo em vista mandamos agora não um simples viajante, 
mas uma pessoa que conhece intimamente nossas aspirações e está 
ligada estreitamente à nossa casa, pois confiamos que dessa maneira 
será possível criar simpatias e implantar as Edições de Schirmer para 
utilização do ensino da juventude latino-americana...3 

A postura adotada pela companhia em nada se distancia da de qualquer 
outra empresa interessada em vender seus produtos industriais nos promissores 
mercados latino-americanos. Por essa razão, as relações econômicas e políticas 
estabelecidas entre diferentes países em torno da música indicam uma espécie 
de imperialismo musical, ou seja, a submissão da produção musical à mesma 
lógica das práticas imperialistas mais gerais, implicando um domínio ao mesmo 
tempo econômico e cultural do centro sobre a periferia. 

Até 1914, enquanto a Inglaterra detinha a hegemonia sobre as relações 
econômicas com o Brasil, no campo cultural cabia à França uma posição de desta- 
que, dando curso a uma tradição que remonta à Monarquia portuguesa e seus vín- 
culos culturais com a Corte parisiense, como atesta a Missão Artística Francesa 
de 1816. Se isso é válido para as letras, as artes plásticas e a moda, no campo 
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da música eram os italianos que predominavam. Desde os anos 1870, porém, a 
Alemanha, no esteio da formação de seu império unificado, vinha concorrendo 
economicamente com os capitais ingleses e culturalmente com a influência fran-  
cesa e italiana, como já registrei no primeiro capítulo, no qual discuti a identifica- 
ção, por parte da República Musical, dos modelos nacionais alemão e francês 
como referências de um ideal moderno. Nesse sentido, a guerra européia repre- 
sentaria um verdadeiro divisor de águas para os intelectuais brasileiros, permitin-
do o desenvolvimento no país de um movimento nacionalista, ao mesmo tempo 
em que se buscava afirmar os vínculos com os aliados franceses, ingleses, italia-
nos e norte-americanos, contra os alemães, vistos como agressores, por terem vio- 
lado a neutralidade belga.4 Em 8 de agosto de 1914, Nepomuceno, que sempre 
se identificara com a cultura germânica, escrevia ao escritor e jornalista cearense 
Oscar Lopes (1882-1938), presidente da Sociedade dos Homens de Letras, de- 
monstrando sua indignação diante do bombardeio alemão sobre igrejas, a 
universidade e o teatro de Liège, na Bélgica:

A minha indignação não conhece limites diante de atentados dessa 
ordem, aviltantes para quem os comanda e para quem os executa, 
nivelando seus autores aos criminosos ou aos degenerados da mais 
ínfima espécie.

Dirijo-me a ti, presidente que és da Sociedade dos Homens de 
Letras, para que secundes, ou melhor tomes a ti esse protesto, con- 
vidando os intelectuais latino-americanos para se manifestarem contra 
esses atentados, em que homens que se dizem expoentes de uma alta 
cultura, destroem templos de fé, templos de ciência e templos de arte.5 

Nepomuceno tomou parte em dois dos cinco festivais da Liga das Nações 
Aliadas, organizados por Osório Duque-Estrada no Teatro Lírico. Num deles, 
em 1915, regeu o seu Hino à Alsácia-Lorena, para voz solista, coro e orques-
tra, sobre versos do poeta.6 Alsácia e Lorena, territórios fronteiriços anexados 
pelo Império Alemão após a derrota francesa de 1871, eram justamente o fer- 
mento do nacionalismo revanchista francês e a principal fonte da disputa fran-
co-germânica na guerra. Tocado pelo conflito europeu, que acabaria atingindo 
o Brasil pelo afundamento de navios brasileiros pelos alemães e as pressões 
norte-americanas para que o país aderisse aos aliados, Nepomuceno compôs 
ainda outras obras, concebidas no mesmo espírito: a Oração à pátria, de 1914, 
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Tambores e cornetas, de 1918, para coro, bateria e fanfarra, com texto de Osó-
rio Duque-Estrada, e a Saudação à bandeira, de 1919, para voz solista, coro 
misto e piano, com texto de d. Aquino Correia. Finda a guerra, Nepomuceno 
comporia ainda um Hino à paz, em 1919, para voz solista, coro misto e piano, 
com texto de Félix Pacheco. Esta obra estreou sob a interpretação de alunos 
das escolas públicas do Distrito Federal, antecipando em vários anos as apre- 
sentações corais de cunho nacionalista promovidas por Villa-Lobos durante 
as décadas de 1930 e 1940.7 

Em 1915, O Imparcial, jornal do Rio, publicou Cloches de Noël, para 
piano, peça composta por Nepomuceno e dedicada aos príncipes Leopoldo e 
Carlos, filhos do rei Alberto I da Bélgica. Em janeiro de 1917, Nepomuceno 
escreveu ao ministro da Bélgica no Rio de Janeiro, enviando-lhe a composição, 
o que valeu ao compositor uma carta do oficial de ordenança daquele rei, agra- 
decendo-lhe “l’aimable attention”.8 O gesto traria ainda a Nepomuceno uma 
condecoração, a Medalha do Rei Alberto, concedida em junho de 1920, “para 
reconhecer a dedicação que ele demonstrou nos esforços de guerra”, mas que 
não chegou a tempo de alcançar o compositor em vida, sendo enviada em no- 
vembro à viúva, Walborg Nepomuceno.9 

Outro testemunho da filiação de Nepomuceno e demais intelectuais da 
República Musical à causa aliada na guerra foi a realização da 12ª sessão do 
Conselho Docente do Instituto Nacional de Música. O Conselho, reunido em 
17 de novembro de 1917, foi convocado para deliberar sobre um requerimento 
de Nepomuceno, o qual visava a:

[...] uma demonstração por parte do corpo docente do estabelecimento, 
no sentido de se resolver sobre o melhor meio de se manifestar ao pri- 
meiro magistrado da nação, o apoio, o aplauso e a solidariedade do 
Instituto, em face da aceitação pelo Brasil do estado de guerra que 
lhe foi imposto pela Alemanha.10 

O professor Fertin de Vasconcelos sugeriu que fosse convocado todo o 
corpo docente, para, juntamente com os funcionários administrativos, levarem 
a cabo tal ato, proposta que foi aceita por unanimidade.

Enquanto os músicos brasileiros davam mostras de solidariedade e pronta 
adesão à causa francesa e belga na guerra, na França, Saint-Saëns propunha o 
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boycottage de Wagner e da música alemã em geral. O fato, segundo Rodrigues 
Barbosa, não deixou de causar indignação a Nepomuceno apesar de este,  diante 
do conflito, se ter declarado francófilo.11 A informação do crítico e biógrafo, to-  
davia, não parece corresponder à prática adotada pelo compositor brasileiro. 
Consultando-se os programas de 14 concertos sinfônicos que tiveram Nepomuce-
no como regente, realizados entre agosto de 1914 e junho de 1919, vê-se que 
Wagner, até então um compositor sempre visitado pelo maestro brasileiro, só 
aparece duas vezes, a primeira em 1916, ao lado de Mendelssohn, e a segunda, 
em 1919, no derradeiro concerto regido pelo compositor. O boicote a Wagner 
é compreensível, considerando-se que suas idéias políticas e estéticas sempre 
estiveram associadas ao nacionalismo alemão, o que acabaria vinculando sua 
música ao militarismo do Segundo e também do Terceiro Reich. Mas o fato é 
que nem mesmo o universalismo fraternal de Beethoven foi poupado da onda 
antialemã. Outra presença obrigatória nos programas regidos por Nepomuceno, 
o mestre alemão só voltou a ser executado ao fim da Guerra, para então figurar 
em todos os últimos seis concertos que Nepomuceno regeu, entre 1918 e 1919. 
Em lugar dos alemães, o regente selecionou obras de brasileiros e vários fran- 
ceses: Gounod, Saint-Saëns, Ambroise Thomas, Debussy, Lalo, Ravel, Chaus-
son, Dukas e Milhaud.12 

Na Europa, a rivalidade entre a música alemã e a francesa, já regis-
trada na reação de Debussy ao wagnerismo, a que fiz referência no primeiro 
capítulo, expressava-se na obra dos modernos compositores franceses, Paul 
Dukas (1865-1935), Albert Roussel (1869-1937), Maurice Ravel (1875-1937) 
e Florent Schmitt (1870-1958). Segundo Claude Samuel, o conjunto de suas 
obras significou a resposta do “renascimento musical francês” diante da tra-
dição germânica.

Esse renascimento já está realizado, no seu conjunto, antes da 
Primeira Guerra Mundial; e os quatro anos de conflito, que fixam uma 
demarcação entre duas civilizações distintas, representam, em música, 
um papel idêntico. Antes de 1914, é a herança pós-wagneriana imedia-
ta, com a atonalidade schoenberguiana e a solução debussysta; depois 
de 1918, enquanto Schoenberg levará ao extremo a experiência atonal, 
os jovens músicos franceses procurarão uma via para lá do “impressio- 
nismo” de Claude Debussy.13 
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A rivalidade franco-germânica, agravada pela Primeira Grande Guerra, 
levaria o governo francês, à semelhança dos norte-americanos, a buscar também 
uma maior aproximação com a América Latina e com o Brasil. Diferentemente 
dos Estados Unidos, porém, a estratégia francesa seguia um viés cultural, de 
fortes implicações políticas – no que diz respeito às relações internacionais –, 
o qual trazia implícito o interesse econômico. Tal diferenciação, aliás, acha-se 
em perfeita sintonia com as práticas culturais adotadas nos dois países ao lon- 
go do século. Enquanto nos Estados Unidos a cultura é objeto de investimentos 
privados, realizados dentro do que Adorno e Horkheimer chamaram de indústria 
cultural, na França, o Estado jamais deixou de patrocinar projetos culturais de 
envergadura, buscando preservar a hegemonia cultural francesa no Ocidente. 
Neste sentido, naqueles anos marcados pela Primeira Grande Guerra, a música, 
mais uma vez, seria chamada a cumprir uma função política.

Deste contexto nasceram as relações de Nepomuceno com diversos 
músicos franceses que por aqui passaram durante os anos da guerra, como 
Saint-Saëns, que, retornando de uma viagem a Buenos Aires, em julho de 1916, 
foi visitado a bordo do navio ancorado no porto do Rio por Nepomuceno e 
Oswald, representando o Instituto Nacional de Música. Numa carta à redação 
do Jornal do Commercio, Nepomuceno narrou a visita, na qual o compositor 
francês “teve palavras [...] de tristeza, relembrando os soberanos da Bélgica, 
atualmente reis de um reino devastado, que se acha, ainda por cima, sob do-
mínio estrangeiro”.14

Em setembro, o trio de piano, violino e violoncelo formado por Barroso 
Neto, Nicolino Milano e Alfredo Gomes estreava no salão do Jornal do Com- 
mercio o Trio em fá sustenido menor de Nepomuceno, obra dedicada àquele 
conjunto musical e saudada por Luís de Castro como o produto de um composi-
tor que se tornou “completamente moderno”.15 Embora Nepomuceno já tivesse 
composto três quartetos, estes permaneciam inéditos e, por isso, a execução 
do Trio representou a sua estréia na música de câmara. O compositor francês 
André Messager (1853-1929) – que estimulara Debussy a escrever a revo- 
lucionária ópera Pelléas et Melisande e regera ele próprio a estréia, em Pa-
ris, em 1902 – desembarcava no Rio de Janeiro, acompanhado pelo também 
compositor Xavier Leroux (1863-1919), vindos de Buenos Aires, no mesmo 
dia em que seria realizado o concerto. Avisados do evento, apressaram-se a 
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comparecer, e Messager, ao ouvir o Trio, declarou a Nepomuceno: “O senhor 
estreou com um golpe de mestre!”16 

Diante da boa aceitação, decidiu-se a proporcionar aos ilustres visitantes 
duas novas audições de obras de compositores brasileiros, uma com os trios de 
Nepomuceno e Henrique Oswald e outra com composições de Glauco Velás-
quez. À audição compareceram, além dos franceses e de Nepomuceno, Henrique 
Oswald, Rodrigues Barbosa e nomes expressivos da élite fluminense, amantes 
da música que não raro apresentaram execuções musicais em seus salões, co- 
mo o casal Osvaldo e Nininha Guerra, compositor o marido, pianista a mulher, 
filha do também pianista, professor de piano e membro honorário do Instituto 
Nacional de Música, Godofredo Leão Veloso. A essa nova audição do Trio 
de Nepomuceno, declarou Messager que a obra colocava o autor “entre os 
melhores da música moderna”.17 O fato é que, além de recorrer à escala hexa-
tônica utilizada por Debussy, Nepomuceno seguiu os paradigmas formais de 
César Franck, concebendo o Trio com uma forma cíclica, “expressão aplicada 
a obras musicais em que o mesmo material temático ocorre em diferentes 
movimentos”.18 

Em outubro do mesmo ano, seria a vez do pianista Maurice Dumésnil, a 
quem foi oferecida uma sessão dedicada a compositores brasileiros, com obras 
de Nepomuceno, Oswald, Miguéz e Velásquez.19 Todo esse intercâmbio acaba- 
va trazendo resultados favoráveis aos músicos brasileiros, que se tornavam 
conhecidos entre seus colegas franceses. Num cartão postal de Dumésnil, en- 
viado a Nepomuceno, de Buenos Aires, em março de 1917, o pianista anunciava 
a inclusão em seu repertório do Noturno para piano, do compositor.20

Além desses contatos esporádicos e aparentemente isolados, o governo 
francês planejava uma ação mais efetiva no Brasil. Em 1º de fevereiro de 1917, 
desembarcava no Rio de Janeiro o poeta Paul Claudel (1868-1955), que vinha 
assumir o posto de embaixador da França. Acompanhando-o, como adido à 
Embaixada, chegava o compositor Darius Milhaud (1892-1974), seu amigo 
e secretário, então com 25 anos. Coube a Messager, em carta de 8 de janeiro, 
recomendar a Nepomuceno o jovem compositor, “encarregado de uma missão 
de propaganda artística no Brasil pelo governo francês”. Messager solicita Ne-
pomuceno a “fornecer a ele as informações [...] sobre o movimento musical” e 
“os meios de tornar conhecida, através de concertos e audições, a produção de 
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nossa jovem escola francesa”. Esperava ainda contar com Nepomuceno para 
apresentar Milhaud a Luís de Castro e a Rodrigues Barbosa, “os quais sus- 
tentam tão generosamente em seus artigos nossa música e me dispensaram 
uma acolhida tão amigável”.21 

No Rio de Janeiro, Milhaud travaria contato com o meio musical, nota- 
damente com Nepomuceno, Francisco Braga, Henrique Oswald, Rodrigues 
Barbosa, o casal Guerra, Leão Veloso, os jovens compositores de tendência 
moderna Luciano Gallet e Villa-Lobos e, ainda, Marcelo Tupinambá e Ernesto 
Nazareth, cujos “tangos brasileiros” lhe causaram entusiasmo. Em suas memó-
rias, o próprio compositor francês ressaltou esses relacionamentos e fez referên-
cia à aceitação que a moderna música francesa tinha entre as elites da cidade. 
Como nota pitoresca, registrou o fato de que Leão Veloso dera a seu cão o no- 
me Satie. Conta Milhaud que foi através do casal Guerra que ele próprio ficou 
conhecendo melhor a música de Erik Satie (1866-1925), outro nome de peso na 
renovação da música francesa.22 Num artigo de 1920, publicado em Paris, na 
Revue Musicale, Milhaud assim comentou a influência exercida pela música 
francesa sobre os compositores brasileiros que conheceu: 

O papel da França na cultura musical do Brasil é preponderante. 
Graças aos compositores Alberto Nepomuceno e Henrique Oswald, 
que foram diretores do Conservatório do Rio de Janeiro [sic], a biblio- 
teca desse estabelecimento possui todas as partituras de orquestra de 
Debussy e do grupo da S. M. I. [Société Musicale Indépendante], ou 
da Schola [Cantorum], bem como todas as obras publicadas de Satie.23 

Em contraposição, registrava o desconhecimento da música austro-alemã 
produzida naqueles tempos: “Ao contrário, a música contemporânea austro-ale-
mã é quase desconhecida naquele país e o movimento, tão importante, deter- 
minado por Schoenberg é mais ou menos ignorado.”24

Curiosamente, no mesmo artigo, Milhaud lamenta “que os trabalhos 
dos compositores brasileiros – Nepomuceno, Oswald, Guerra e Villa-Lobos – 
sejam um reflexo das diferentes fases que se sucederam na Europa, de Brahms 
a Debussy, e que o elemento nacional não seja expresso de uma maneira mais 
viva e mais original”.25 Milhaud aqui desembarcara em pleno Carnaval e em 
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meio ao lançamento de Pelo telefone – considerado o primeiro samba de su- 
cesso gravado em disco – e encantara-se com a riqueza dos ritmos da música 
popular da cidade, como registrou em suas memórias. Causava-lhe estranheza 
que os nossos compositores não “compreendessem a importância dos compo- 
sitores de tangos, de maxixes, de sambas e de cateretês, como Tupinambá ou o 
genial Nazareth”.26 A sensibilidade de um olhar de fora captava o alheamento 
em que os artistas “cultos” da cidade se mantinham em relação à produção 
musical por eles considerada menor. Esse olhar diferente certamente se deve à 
formação de Milhaud em meio totalmente alheio às questões raciais e sociais 
inscritas naqueles tangos, maxixes, sambas e cateretês, questões que ajudam 
a compreender a sensibilidade elitista dos nossos compositores.

A apresentação de Milhaud ao meio musical da cidade dar-se-ia em fe- 
vereiro de 1917, numa reunião realizada no palacete do editor de música César 
Sampaio Araújo, na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. Para recepcionar 
Milhaud, os Sampaio Araújo, que freqüentemente abriam seus salões para a 
música, recebiam Nepomuceno, Artur Napoleão, o pintor Rodolfo Amoedo, 
o cantor Frederico Nascimento Filho, entre outros artistas, o crítico Roberto 
Gomes, defensor da música francesa, e também representantes do high-life, o 
sr. e sra. Guerra Duval e o dr. Mário Simonsen. Na ocasião, os músicos pre-
sentes executaram diversas peças de compositores brasileiros e Nepomuceno 
e Milhaud fizeram ouvir algumas de suas composições.27

Tempos depois, seria a vez de Milhaud aplaudir os trios de Nepomuceno 
e Oswald, já apreciados por Messager e Leroux. Em carta a Nepomuceno, de 
23 de maio de 1917, o compositor francês dizia: “fiquei feliz ontem ao ouvir as 
duas obras nas quais se desenham tão nitidamente os temperamentos tão dife- 
rentes dos dois maiores compositores do Brasil”. Milhaud ansiava ainda pela 
publicação do Trio de Nepomuceno, a fim de levá-lo à Europa: “Eu espero que 
vós o publiqueis logo para que eu possa levá-lo à Europa e fazê-lo conhecer 
aos meus amigos de Paris”.28 Na mesma carta, Milhaud fazia referência a uma 
nova composição de Nepomuceno, sua última obra de peso, o ciclo para can-
to e piano intitulado Le miracle de la semence, poema trágico em francês de 
Jacques d’Avray, pseudônimo de Freitas Vale. Milhaud desejava que a obra 
fosse estreada num concerto que daria em benefício do hospital brasileiro de 
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Paris, em 30 de junho, e esperava contar com a interpretação do próprio com- 
positor. Descontando uma única canção de 1911, que, aliás, permaneceu iné-
dita, havia mais de vinte anos que Nepomuceno não compunha para a língua 
francesa. Suas outras sete canções nessa língua datam de 1894 e 1895, quando 
estudava em Paris, pois, depois de seu retorno, Nepomuceno dedicou-se exclu-
sivamente ao português, excetuando-se as composições religiosas, em latim.29 

A estréia privada de Le miracle de la semence, ocorrida em maio de 
1917, deu-se entre os Sampaio Araújo e contou com Frederico Nascimento 
Filho acompanhado ao piano por Nepomuceno. A crítica tornava a ressaltar o 
caráter “moderno” que as últimas obras de Nepomuceno vinham assumindo. 
Rodrigues Barbosa referiu-se a “esplendores de imaginação que se irradiam 
de combinações surpreendentes de técnica a revelarem processos modernos do 
mais esquisito lavor”.30 Em setembro do mesmo ano, a composição estrearia 
em sua versão orquestral, conduzida pelo maestro italiano Gino Marinuzzi 
(1882-1945), à frente da Orquestra da Companhia Lírica Italiana. Marinuzzi 
regera o Abul de Nepomuceno e o Parsifal de Wagner em Buenos Aires, em 
1913, notabilizando-se como regente do compositor alemão. De passagem pelo 
Brasil, em 1915, já se oferecerá a Nepomuceno, colocando-se à “disposição 
como amigo e como... regente” de orquestra, o que vinha cumprir agora, fa-
zendo estrear mais uma obra do compositor brasileiro.31 Um crítico da Gazeta 
de Notícias, assinando com as iniciais T. G., confirmou a tendência moderna 
assumida por Nepomuceno, vinculando-o à música francesa, ao dizer que 
Le miracle de la semence “confirma, de um modo inequívoco, a sua notável 
inclinação para essa moderna forma de expressão musical, de que os autores 
franceses constituem a guarda avançada”.32 

O reforço da influência francesa sobre a música de Nepomuceno e o 
desconhecimento da música austro-alemã contemporânea demonstram o pleno 
sucesso da missão de Darius Milhaud no Brasil. A aceitação e colaboração de 
Nepomuceno com o projeto de divulgação da música francesa no país, em 
estreito contato com o compositor francês, resultaria também na realização de 
concertos dedicados à cultura e à causa francesa na Guerra. Tal foi o caso da 
Fête Nationale Française, realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
no 14 de julho de 1917. O programa, encerrado com a Marseillaise, foi aberto 
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com a Sonate pour piano et violon, de Glauco Velásquez, executada por Luciano 
Gallet e Milhaud, que, juntos, tocaram também a Berceuse pour violon et pia-
no, de Henrique Oswald. Entre outras atrações, Artur Napoleão e Nepomuceno 
apresentaram as Variations a deux pianos, de Saint-Saëns, e Nepomuceno as 
suas Variations en la mineur pour piano. Entre as duas partes do concerto, 
ouviu-se uma alocução por Willy Rogers, intitulada “Les héros de France”.33 

Outro exemplo dessa colaboração foi um concerto regido por Nepomu-
ceno, exclusivamente dedicado aos autores franceses. Realizado em agosto de 
1918, também no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reuniu obras de Lalo, 
Debussy, Ravel, Chausson e a sinfonia Le printemps, de Milhaud, para nove 
instrumentos. Em outubro, Nepomuceno regeria ainda Berlioz e a Sinfonia 
em dó maior, de Paul Dukas.34 Escrevendo ao regente, Milhaud agradecia a 
inclusão de sua sinfonia no concerto de agosto:

Eu vos procurei todos estes dias passando diante da Casa Napoleão, 
para renovar os agradecimentos pela gentileza que fizestes, trabalhan-
do o Printemps com vossa orquestra, e pela bela execução que vós obti- 
vestes; depois, se ela não satisfez a todos, deu-me ao menos um gran- 
de prazer, e é a vós que eu devo isto.35 

A contrapartida viria no ano seguinte, quando, já de volta à França, Mi-
lhaud enviava a Nepomuceno o programa de um concerto de música brasileira 
que daria em Paris e esperava poder fazer ouvir em breve o Trio em fá sustenido 
menor, cuja partitura, editada por Sampaio Araújo & Cia., fora presenteada ao 
francês pelo brasileiro.36 Em carta de 10 de abril de 1919, Milhaud dizia, em 
português, ter “muitas saudades” do Rio e de seus amigos brasileiros. Saudades 
do Brasil, aliás, seria o título de dois cadernos de peças para piano, compostas 
pelo francês no início dos anos 1920, nas quais se valeu de temas retirados da 
música popular que conheceu no Rio de Janeiro. 

Milhaud ficara encantado com a paisagem natural e musical da cidade, 
que lhe renderiam também inspiração para compor Le boeuf sur le toit, sobre o 
tema de O boi no telhado, de José Monteiro e Zé Boiadeiro.37 O exotismo das 
músicas não-européias constituíam um ponto de interesse dos compositores 
franceses, já experimentado por Debussy, ao utilizar escalas orientais em algu- 
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mas de suas obras. Constituíam uma importante fonte para a chamada “reno- 
vação da música francesa”, na qual Milhaud ocuparia uma posição destacada, 
a partir de seu retorno do Brasil, quando integrou o Grupo dos Seis, forma-
do nos anos 1920, e consolidou a tendência ao politonalismo – a utilização 
simultânea de várias tonalidades –, que já vinha experimentando desde antes 
de sua estada no Rio.

Assim como Milhaud se deixou influenciar pela música que encontrou 
no Brasil, também os compositores brasileiros impregnaram-se da música fran- 
cesa, conforme a crítica registrou na estréia de Le miracle de la semence e 
também pode-se perceber no Trio de Nepomuceno. Em 1919, estreariam ainda 
as Variações sobre um tema original para piano, obra publicada por Sampaio 
Araújo & Cia. com o título em francês, na qual Nepomuceno experimenta o 
bitonalismo. A partitura, enviada a Viana da Mota, foi bem recebida pelo pianista 
português, que escreveu de Lisboa, destacando a novidade: “São muito belas as 
suas variações, linhas grandiosas, horizontes vastos, harmonização curiosíssi- 
ma (ótimas as passagens em dois tons diferentes), e uma técnica muito pia- 
nística”.38

Não deixa, portanto, de ser curioso observar que esse intercâmbio cultural 
promovido pelo governo francês tenha gerado uma via de mão dupla, em que 
compositores brasileiros e franceses influenciam-se mutuamente. Desse inter- 
câmbio surgiria ainda o nome mais importante da música brasileira no século XX, 
Villa-Lobos, que, nessa época, iniciava sua carreira de compositor, valendo-se 
tanto de elementos nacionais quanto da moderna tendência afirmada pelas obras 
dos compositores franceses, que conheceu através de Milhaud e Nepomuceno, 
provavelmente valendo-se também do rico acervo da biblioteca do Instituto 
Nacional de Música. A música de Villa-Lobos que seria ouvida no Teatro Mu-
nicipal de São Paulo, na “Semana de Arte Moderna” de 1922, ao lado de obras 
de Debussy, Poulenc e Satie, naquele evento que foi considerado a ruptura com 
a tradição artística do Brasil, guardaria enorme influência da “renovação mu-
sical francesa”.39 Não admira que Villa-Lobos viesse a fazer tanto sucesso em 
Paris, nos anos 1920, quando iniciou um trabalho de composição mais exclu- 
sivamente nacionalista. Ironicamente, a música nacionalista e moderna no Bra-
sil, identificada como a ruptura com a tradição de uma arte-cópia do estrangeiro, 
nascia justamente de mais uma influência estrangeira, a do nacionalismo musical 
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francês. E nascia no contexto das relações culturais estabelecidas pela geração 
anterior à modernista, que esta gostava de rotular de “estrangeirada” e “pas- 
sadista”.

“nã o s e j a m e s q u e c i d o s o s n o s s o s t e m a s”:
o n a c i o n a l e  o m o d e r n o 

Nos primórdios de sua carreira como compositor, Nepomuceno, assim 
como Miguéz, deixara-se influenciar pela música de Wagner, considerada o que 
havia de moderno naquele momento. Agora, por força da situação política inter- 
nacional e do estreitamento dos laços com os compositores franceses, Nepomuceno 
experimentava a moderna música francesa, marcando presença à frente do mo- 
vimento de valorização daquela jovem escola de composição no Rio de Janeiro. 
Embora fosse um compositor de escola, formado em academias tradicionais e, 
ele próprio, diretor de uma academia de música, comprometido com a tradição 
clássica e romântica, Nepomuceno não se recusava a aceitar o que havia de 
novo. Do mesmo modo como já lançara um olhar no passado musical do país, 
ao resgatar do esquecimento a obra do padre José Maurício, lançava agora um 
olhar sobre o futuro, apoiando a iniciativa de jovens compositores franceses e 
brasileiros que trilhavam o caminho em direção a uma nova música. 

Tal foi o caso de Glauco Velásquez e de Villa-Lobos. Glauco Velásquez 
nasceu em 1884, em Nápoles, na Itália, mas foi naturalizado no consulado bra- 
sileiro. Ficou órfão cedo e veio viver no Brasil, acolhido por Azevedo Pinheiro, 
no Instituto Profissional – antigo Asilo dos Meninos Desvalidos e atual Colégio 
João Alfredo. Aluno do Instituto Nacional de Música, foi discípulo de Francisco 
Braga e Frederico Nascimento e tomou parte nos acontecimentos de 1903, em 
apoio a Nepomuceno. Agora, notabilizava-se como um compositor inovador 
para o ambiente em que se formara. Impulsionado por Rodrigues Barbosa, em 
1911, apresentou suas obras no salão do Jornal do Commercio. Nos anos se- 
guintes, realizou ainda outros cinco concertos no mesmo salão, sendo bastante 
apreciado pelos nomes que compunham a República Musical. Porém, o jovem 
compositor padecia de uma tuberculose que não lhe dava sossego. Em 1912, 
um grupo de amigos, músicos de expressão no ambiente fluminense, enca- 
minharia ao Congresso Nacional uma petição no sentido de lhe ser concedida 
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uma pensão para estudar e tratar da saúde na Europa. Alegavam que “se não 
encontra uma relação íntima entre as condições normais do momento estético 
nacional e as faculdades criadoras do jovem brasileiro”, pelo que justificavam 
a necessidade de “colocar o espírito do jovem compositor no ambiente propício 
à sua completa eclosão para glória do nome brasileiro, para o engrandecimento 
da arte nacional”.40 Nepomuceno encabeçava a petição, seguido de Oswald, 
Braga, Leão Veloso, as irmãs Figueiredo, Frederico Nascimento e muitos ou-
tros. Indeferido o pedido pelo Congresso Nacional, dois anos depois, em 1914, 
falecia Glauco Velásquez, aos 30 anos de idade. Dessa forma, Nepomuceno 
via repetir-se, tragicamente, com o jovem compositor o que lhe acontecera no 
início da carreira, quando desejava prosseguir seus estudos na Europa. Após 
a morte de Velásquez, fundou-se a Sociedade Glauco Velásquez, que visava 
propagar a música de seu inspirador através de concertos e da publicação de 
sua obra. Coube a Rodrigues Barbosa requerer pela imprensa o apoio do Es-
tado para a edição, que contaria com a direção de Nepomuceno, mas nada foi 
feito.41 Foi nesse contexto que a obra de Velásquez foi apresentada e apreciada 
por Messager, Leroux, Dumésnil e Milhaud, o qual chegou a concluir o Quarto 
trio deixado inacabado pelo compositor.

Outro jovem compositor a contar com o prestígio de Nepomuceno foi 
Villa-Lobos. Entre 1917 e 1919, o cearense realizou diversos concertos à frente 
da orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos, que fora fundada pelo 
compositor mineiro Francisco Nunes (1875-1934), em 1912, e contava com 
Nepomuceno e Braga como seus principais regentes. Villa-Lobos teve oportu- 
nidade de tomar parte em alguns desses concertos, apresentando obras suas, 
como o Concerto para violoncelo e orquestra, que ele próprio regeu, interposto 
à apresentação de outras obras regidas por Nepomuceno. Sem dúvida, o fato de 
Nepomuceno dividir o pódio com Villa-Lobos seria de grande valia ao jovem 
compositor, por significar a aceitação e a divulgação de sua obra pela orquestra 
de um mestre reconhecido e renomado. Além disso, durante anos, o nome dos 
dois compositores estiveram juntos nas partituras editadas pela Casa Artur 
Napoleão, comprada por Sampaio Araújo & Cia. em 1913. As edições traziam 
na capa o catálogo das obras do cearense e no verso o das obras de Villa-Lobos 
por ela editadas, ocorrendo o inverso com as obras de Villa-Lobos.42 
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O apoio dado por Nepomuceno aos jovens compositores, na verdade, 
não constituía algo novo. Era a reafirmação de uma atuação que sempre man- 
tivera, a de selecionar música de autores brasileiros para os programas com que 
se apresentava, abrindo espaços, inclusive no exterior, para os colegas. Desse 
comportamento resultariam também os contatos permanentes que Nepomuceno 
mantinha com compositores que conhecera ao longo de sua vida e que residiam 
fora do Rio de Janeiro. Tal é o caso de seus antigos colegas de estudos em Berlim, 
Félix de Otero, radicado em São Paulo, e Sílvio Deolindo Fróis, na Bahia, e 
também de Euclides Fonseca, no Recife.43 

Em cartas enviadas por Sílvio Deolindo Fróis a Nepomuceno, o com- 
positor baiano deixou registradas as suas impressões sobre a situação musical 
do país. É a ótica do artista nascido no Nordeste e que permaneceu distante do 
centro cultural e político representado pela Capital Federal. Numa pitoresca 
carta de julho de 1918, toda em versos rimados e revelando um fino senso de 
humor, Fróis, que dirigia o Instituto de Música da Bahia, escrevia ao colega, 
referindo-se a Salvador como “lugarejo”, o que demonstra sua percepção do 
isolamento em relação ao intenso movimento artístico desenvolvido no Rio de 
Janeiro. Nas primeiras estrofes, desculpa-se pela forma e pelo caráter cômico 
da correspondência:

Aproveitando o ensejo de ter pequena féria,
Preparo-te esta léria em forma de gracejo.
– No fundo a carta é séria. – Quis deste lugarejo
Causar-te o que desejo: sorrires da pilhéria.

O rir é benfazejo...
E vamos à matéria.44 

Fróis elogia as Variações sobre um tema original, que recebera de Nepo-
muceno, e comenta as considerações feitas por este a suas Baladas. Agradece a 
Nepomuceno o trabalho de revisão das obras que enviou e, em post scriptum, 
dá o endereço do amigo Manuel Augusto dos Santos, que se interessava pela 
música do compositor cearense. Ainda em versos e fazendo troça, torna a se 
referir a Salvador e também à religiosidade popular de maneira não muito 
lisonjeira:
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Olha, já quase m’esqueço,
Tu me falaste do Augusto;
Pedes-me o seu endereço
Neste lugar, tão vetusto,
De candomblés e quebrantos,
– Coisas que pouco idolatro –

Manuel Augusto dos Santos
– Campo da Pólvora – 4.45

Em outra carta, datada de 20 de agosto de 1919, Fróis agradece a Nepo-
muceno por ter incluído, num programa da Sociedade de Concertos Sinfônicos, 
uma obra sua, a Barcarola e noturno, executada no Theatro Municipal, em 
maio. Por sua vez, assinala a execução de obras de Nepomuceno no Norte-
Nordeste, ao se referir ao fato de ter emprestado a Manuel Augusto, que se 
mudara para Pernambuco, algumas das músicas que Nepomuceno dera a ele, 
as quais o amigo pretendia executar naquele estado e em Maceió, Fortaleza, 
Belém e Manaus. O fato enseja novos comentários ao ambiente musical da 
Bahia, que revelam a desilusão diante da situação geral do país. Desta vez, é 
contra a opereta e o teatro de revista que o compositor baiano se volta:

Pessoalmente o seu sucesso compensa para mim a privação que 
elas [as partituras] me causam; mesmo porque o meio daqui ainda não 
as compreende todas condignamente e pela deficiência numérica e 
mesmo pessoal dos executantes. Essas meninas mais talentosas, uma 
vez deixado o Instituto, casem-se ou não se casem, acabam sempre 
se desinteressando da música. [...] Sempre fico imbuído da convicção 
de que este país não é terreno musical de certa ordem. O fato de haver 
um Nepomuceno, um Oswald, um F. Braga, um Miguéz, um Carlos 
Gomes e outros não é capaz de dar desenvolvimento à cultura musical 
do povo. [...] Basta citar que o elemento oficial no nosso país presta 
mais atenção, dá maior importância a um autor de opereta do que a 
um sinfonista. Os espetáculos de gala, na província, assistidos pelas 
mais altas autoridades do Estado, são com operetas ou com revistas; 
enfaticamente criticadas pela imprensa, como se fossem obras d’arte 
de primeira ordem.46 

Ao falar da importância dada ao “autor de opereta”, em detrimento do 
“sinfonista”, Fróis não deixa de fazer uma alusão à situação do Instituto Na-
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cional de Música, onde Nepomuceno fora substituído na direção por Abdon 
Milanez, que fizera fama como compositor de música de teatro. Ao desquali-
ficar este gênero de música, Fróis não se distanciava de Nepomuceno, que já 
tivera oportunidade de se referir pejorativamente ao maxixe e, quando se vira 
na contingência de compor uma opereta, escondera-se sob um pseudônimo. 

Anos depois, o compositor baiano tornaria a desqualificar a música ligei-
ra, em carta a Luciano Gallet. Gallet, expoente da nova geração – embora viesse 
a morrer cedo, em 1931 –, foi ex-aluno do Instituto, livre-docente de piano apro- 
vado em concurso em 1919, defensor entusiasta da obra de Glauco Velásquez 
e compositor folclorista durante os anos 1920. Revelava disposição semelhante 
à de Nepomuceno de valorizar a produção de artistas de todo o país. Estabe-
leceu correspondência com diversos músicos, enviando-lhes um questionário, 
visando levantar dados para uma obra que pretendia escrever sobre a música 
no Brasil. Em carta de 12 de dezembro de 1922, Fróis dizia-lhe: “Quanto a 
mim, jamais compus valsas, nem música de natureza dançante, nem opereta 
alguma. Minha índole opõe-se a esse gênero de produção”.47 

Os contatos feitos por Gallet dariam oportunidade para, no ano seguinte, 
Euclides Fonseca registrar a importância do amigo Nepomuceno pelo apoio 
que este lhe dava, lamentando sua perda, ocorrida em 1920:

De muito, cogito apresentar-me no Rio e na República Argentina, 
como compositor, e assim fazer executar pelo menos trechos sinfônicos 
de minha lavra, além de acompanhar pessoalmente a publicação de al- 
guns dos meus trabalhos de composição para orquestra, vozes e piano 
[...]. Circunstâncias, porém, independentes da minha vontade e a morte 
de um colega que me conhecia bem de perto e muito me estimava – o 
Alberto Nepomuceno – produziram em meu espírito o arrefecimento 
do projeto, elaborado no meu íntimo e animado pelo meu inolvidável 
amigo. Embora continuasse a compor, escrevia para mim mesmo, im- 
pulsionado pela necessidade natural e hábito inveterado de externar 
idéias musicais e despido de ambições artísticas.48 

Pelo depoimento de Euclides Fonseca, bem como por sua atuação em 
relação a Fróis, Velásquez e Villa-Lobos, dentre muitos outros, vê-se que Ne-
pomuceno nunca deixou de emprestar seu prestígio, mérito e liderança como 
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regente e intelectual aos músicos do país, o que se constitui mais um aspecto 
da defesa de uma música nacional levada a efeito pelo compositor.

Ao longo de toda sua vida, aliás, Nepomuceno tivera diversas oportu- 
nidades de afirmar e reafirmar o “caráter nacional” de sua obra artística, no que 
se refere tanto às suas composições quanto às suas múltiplas atuações como 
professor, diretor de escola e regente. A propósito, em 27 de dezembro de 
1917, entrevistado pel’A Época Teatral, retomaria as idéias de Sílvio Romero 
e outros autores sobre o “caráter nacional brasileiro”, ratificando uma postura 
que estivera presente no plano de composição da Porangaba, em 1888, e que 
jamais abandonara, embora não tivesse chegado a concluir esta obra.

Perguntado pela reportagem se a música brasileira tem “uma nota verda- 
deira independente e característica”, Nepomuceno respondeu:

Em geral [...] a nota característica da música popular brasileira são 
as indicativas de suas origens étnicas – indígena, africana e peninsular 
– tal como na poesia popular foi verificado pelos nossos folcloristas, 
como Sílvio Romero, Melo Moraes Filho e outros. [...] Infelizmente 
a parte musical nos estudos do folclore brasileiro ainda não foi estu- 
dada, provavelmente por ser a técnica musical uma disciplina que es- 
capa ao conhecimento dos investigadores do assunto.49 

Ao buscar o “caráter” da “música popular brasileira” nas “origens ét- 
nicas”, Nepomuceno coloca-se no mesmo plano das análises de Sílvio Romero, 
que, citando, revela conhecer. Referindo-se à necessidade de se estudar o fol- 
clore musical, Nepomuceno tocava num mesmo ponto que já fora abordado 
pelo próprio Sílvio Romero, num artigo publicado na Revista da Academia 
Brasileira de Letras, intitulado “Novas contribuições para o estudo do folclore 
brasileiro”, no qual o sergipano diz:

Ainda hoje [...] nos lembramos dos tons da mor porção dos nossos 
cantos populares. Temos feito esforços para conseguir músico de sa- 
ber e talento capaz de as tomar por escrito. Não nos tem sido possível.

Não há muito, por influência do nosso amigo Osório Duque-Estra-
da, entramos em relações com o ilustre maestro Alberto Nepomuceno, 
que escreveu diversas canções. Por seus muitos afazeres não pôde 
continuar.

Devem estar em seu poder as peças que escreveu.50 
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Igualmente reveladora da intimidade de Nepomuceno com o projeto de 
mapeamento do folclore musical do Brasil é uma correspondência do cearense 
Capistrano de Abreu, datada de 17 de setembro de 1912, na qual fala da revisão 
de textos caxinauás que pretendia publicar. Diz Capistrano de Abreu: “Vou ver 
se obterei uns cantos fonografados que Alberto Nepomuceno certamente não 
terá dúvida em musicar.”51 

Além dos dois testemunhos que revelam a predisposição de Nepomuceno 
em colaborar com o projeto, na entrevista de 1917, ele próprio fala do trabalho 
que vinha realizando nesse sentido, embora não tivesse o objetivo de divulgá-lo:

Nunca me dediquei a esses estudos, mas possuo, como diletante, 
uma coleção de uns oitenta cantos populares, e danças, e procuro sem
-pre aumentá-la. Acham-se quase todos estudados e classificados, e, 
nesse trabalho, verifiquei uma modalidade que não é regional, pois que 
se encontra em cantos recolhidos no Pará, no Ceará e no interior do 
Estado do Rio e que – parece-me – não têm ligação com nenhum dos 
elementos étnicos acima citados. Essa modalidade, de ordem melódica 
e harmônica, é produzida pelo abaixamento do sétimo grau sempre 
que o canto tenda para o sexto, como função do segundo ou do quar- 
to graus.52

A modalidade melódica e harmônica a que Nepomuceno se refere é 
identificada como sendo uma característica geral, nacional, visto que não apa- 
rece, conforme diz, nas “origens étnicas” dessa música. Tal característica é a 
mesma que ele empregara ao compor o seu Hino do Ceará, em 1903. Outra 
modalidade descrita pelo compositor leva-o a aproximar a música nordestina 
do canto gregoriano, cuja influência percebe nos “aboiados – cantos tristes que 
os vaqueiros entoam à frente do gado para reuni-lo, guiá-lo e pacificá-lo”.53 
Embora Nepomuceno tenha chegado a valer-se dos elementos que identificou 
em seus estudos, como atesta o Hino do Ceará, tal fato isolado não constituiu 
a existência de um claro projeto de composição musical apoiado na pesquisa 
folclórica, como o que caberia à geração seguinte, a modernista, de Mário de 
Andrade, Villa-Lobos, Luciano Gallet, Lorenzo Fernandez e Francisco Mignone, 
implementar. Mesmo formulando claramente o projeto, como se depreende da 
carta que escreveu em 1903 ao barão de Studart, a respeito da composição do 
Hino do Ceará, Nepomuceno não fez uso sistemático da idéia.54 O que torna 
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a pesquisa de Nepomuceno um fato de grande valor é precisamente o seu víncu- 
lo com a geração subseqüente. Otávio Bevilacqua, que viria a ser crítico musical 
do jornal O Globo e assistiria ao deslanchar da nova geração, num artigo de 
1928, publicado numa revista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reve-
laria algo que, posteriormente, ficaria abafado pelo progressivo esquecimento 
que foi devotado a Nepomuceno, conforme o modernismo lograva afirmar-se 
como tendência hegemônica na música produzida no Brasil:

Heitor Villa-Lobos, que tão belos incitamentos recebeu do mestre, 
sabe com que meticuloso cuidado estavam registradas e colecionadas 
as canções populares que em boa parte lhe foram entregues, algumas 
das quais já habilissimamente tratou com a verve inesgotável que já 
se lhe reconhece.55 

O depoimento de Otávio Bevilacqua revela o vínculo irrefutável entre 
uma geração e outra, entre Nepomuceno e Villa-Lobos, não obstante o fato de 
se ter consagrado a versão biográfica que considera este último um pesquisador 
incansável do folclore brasileiro, que teria feito inúmeras viagens pelo país, 
durante as quais teria recolhido a matéria-prima para suas composições.56 

Para Otávio Bevilacqua, que conviveu de perto com Nepomuceno na 
fase final de sua vida, foi grande, nos seus últimos momentos, a preocupação 
de “ver entrar para o domínio da arte culta o elemento [...] de seu povo”. Diz 
o crítico: “Quem vô-lo afirma assistiu a eles [os últimos momentos], bem de 
perto, e pôde bem sentir quanto de intensidade adquiriu, então, esta modali-
dade do entranhado amor que tinha o grande vulto à sua terra e à sua gente.”57

Em sua derradeira composição, deixada inacabada, Nepomuceno sinto- 
maticamente retomava com todo vigor a preocupação nacional. Trata-se de 
uma canção sobre versos em português de Juvenal Galeno, A jangada. A te- 
mática delineara um dos elementos mais tradicionais, verdadeiro símbolo do 
Ceará de Nepomuceno. A peça foi harmonizada segundo as constâncias que o 
compositor identificara nos cantos populares que colecionara e quem quer que 
a ouça identifica auditivamente a sonoridade tipicamente nordestina no trata- 
mento melódico e harmônico. Otávio Bevilacqua, a quem coube ultimar o 
trabalho de composição da canção, revelou, em artigos que escreveu após a 
morte do compositor, um Nepomuceno plenamente consciente do legado que 
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intentava deixar através de sua obra: “Consultado sobre qual das estrofes deve-
ria ser su-primida, para estabelecer o equilíbrio na distribuição da letra, deu 
de ombros ofegante: Só o que desejo é que atrás dessa venham muitas outras 
canções em que não sejam esquecidos os nossos temas.”58 

Esses gestos de Nepomuceno valeram-lhe o epíteto de “precursor”, com 
que seria distinguido pela musicologia modernista. Entretanto, é preciso notar 
que nem ele próprio cumprira o projeto de composição apoiada nas “moda-
lidades características” que identificara, pois obras como o Hino do Ceará e 
A janga-da, ou mesmo o Batuque, a Galhofeira e o prelúdio d’O Garatuja, e 
ainda a Brasileira, para piano, constituem momentos esparsos na totalidade de 
sua obra. Sistemática foi apenas a investida em prol do canto em português, que 
resultou num patrimônio de dezenas de canções e, sem dúvida, abriu as portas 
aos futuros compositores – bem mais do que suas investidas harmônicas e rít- 
micas, embora não se possa negar o valor destas. É por isso que tentar compreen- 
der a personalidade artística de Nepomuceno apenas pela faceta do “precursor” 
é empobrecê-la e destituí-la do que de mais instigante possui, configurado 
nas múltiplas atuações com que se distinguiu. O nacional em Nepomuceno, 
assim como o moderno, não se resumem a aspectos estéticos da obra, mas 
estão configurados em todos os seus atos, que, de alguma forma, revestem-
se da preocupação em proclamar a existência de um Brasil moderno, isto é, 
“civilizado” e “progressista”, capaz de se colocar em pé de igualdade com as 
adiantadas nações européias. 

Se a geração modernista se encarregou de incorporar à sua produção 
musical elementos colhidos à música folclórica, por sua vez, coube a Nepomu-
ceno lamentar, na entrevista de 1917, o fato de os elementos que identificara 
nesta música não estarem ainda “incorporados ao patrimônio artístico dos 
nossos compositores”, isto é, os compositores de seu tempo. Atribuía isso ou 
à educação musical européia, alheia à “alma simples dos sertanejos”, ou ao 
fato de ainda não ter aparecido um “gênio musical sertanejo”, capaz de levar 
a cabo o projeto:

Será culpa da nossa educação musical européia, refinada, que impe- 
de a aproximação do artista-flor de civilização e da alma simples dos 
sertanejos, que ainda hoje – por criminosa culpa dos governos – não 
passam de retardatários, segundo a classificação justa de Euclides da 



300  música, sociedade e política

Cunha; ou será por não ter ainda aparecido um gênio musical sertanejo, 
imbuído de sentimentos regionalistas, que, segregando-se de toda in- 
fluência estrangeira, consiga criar a música brasileira por excelência, 
sincera, simples, mística, violenta, tenaz e humanamente sofredora, 
como são a alma e o povo do sertão.59 

Aqui, Nepomuceno volta à idéia do sofrimento, num paralelismo à da 
saudade, que expressara no plano da Porangaba, e que caracterizaria a “alma” 
popular brasileira. Retomando também o projeto da ópera nacional, que fora 
o da Porangaba e o d’O Garatuja, abandonados, o compositor referiu-se a 
diversos escritores brasileiros, cujas obras guardavam descrições de cunho 
regionalista, como o visconde de Taunay (1843-1899), os mineiros Bernardo 
Guimarães (1825-1884) e Afonso Arinos (1868-1916), o catarinense Virgílio 
Várzea (1862-1941), o maranhense Coelho Neto, o baiano radicado no Ceará 
Rodolfo Teófilo (1851-1932) e os cearenses José de Alencar, Franklin Távora 
(1842-1888), Juvenal Galeno e Gustavo Barroso (1888-1959), além de Euclides 
da Cunha, cujo Os sertões diz ser “talvez a maior [obra] da literatura nacional”. 
Estes autores, pensava, poderiam servir de “elementos seguros da inspiração 
para os dramaturgos e poetas, para depois o serem para os músicos”.60

Em carta ao compositor Carlos Magalhães de Azeredo, embaixador do 
Brasil na Santa Sé – de quem Nepomuceno musicara alguns poemas e com 
quem estivera em Roma quando foi assistir à encenação do Abul –, escrevia 
sobre a composição de “uma ópera caracteristicamente brasileira”. O fato 
revela que, apesar do abandono da Porangaba e d’O Garatuja, Nepomuceno 
continuava a acalentar a idéia de uma ópera nacional, na temática e no tra- 
tamento musical. Azeredo exercitava-se na tentativa de escrever o libreto para 
“uma ópera brasileira de Nepomuceno”, pensando em adaptar o Contratador 
de diamantes, obra teatral de caráter histórico de Afonso Arinos.61 Conside- 
rando, porém, o tema impróprio para o projeto, dizia Azeredo:

Em primeiro lugar, o drama, conquanto vigoroso, emocionante e 
belo, não corresponde ao conceito de uma ópera caracteristicamente 
brasileira, não histórica, mas lendária e simbólica. No Contratador 
de diamantes o ambiente está confinado [...] no declínio do século 
XVIII, e numa sociedade essencialmente arcádica, embora colonial. 
Não haveria aí, a meu ver, o impulso vital necessário para a eclosão 



tempos de radicalização (1916-1920) 301

da livre música da nossa natureza e da nossa alma tropical. [...] Eu 
sonho – digo melhor – sonharia outra coisa... mais ampla, mais in-
determinada quanto à época e às personagens, mais imaginada, mais 
criada, em uma palavra, com muito menos crônica e muito mais mito.62 

É curioso que todos os compositores brasileiros de vulto tenham tentado 
a ópera e muitos a ópera nacional, sobre tema nacional e cantada em português, 
mas até hoje ninguém tenha logrado incorporar uma tal obra nos repertórios 
dos teatros do país, com exceção de Carlos Gomes, porém em italiano. Na 
entrevista, perguntado a respeito, sobre o repertório lírico-dramático brasileiro, 
Nepomuceno protestava pelo fato de que “não temos produzido quase nada que 
corresponda ao grau do nosso desenvolvimento e da nossa cultura artística”. E 
identificava os culpados: “Não é por culpa dos compositores, mas sim por falta 
de incentivo por parte dos poderes públicos que não estimulam a produção, 
auxiliando os editores e fazendo representar os trabalhos. Nós artistas brasilei-
ros, ignorando uns o que os outros fazem, não podemos portanto melhorar.”63

Queixando-se da falta de estímulo, condenava e desqualificava a produção 
de mercado, reiterando o que já haviam dito dessa música Rodrigues Barbosa, 
que a ela se referira como “chata banalidade”, e Sílvio Deolindo Fróis:64 

Há indivíduos analfabetos que improvisam versos mas não são 
considerados literatos. No entanto, há indivíduos que assobiam uma 
melodia qualquer que inventam, como o improvisador inventa uma 
quadra, chamam um músico de boa vontade ou necessitado que a copia, 
corrige, harmoniza e instrumenta. O dono do assobio põe o nome por 
baixo e por essa forma está sagrado e consagrado compositor. Depois 
das polcas vêm as operetas e sem grande fadiga.65

Perguntado pela reportagem se o Instituto Nacional de Música poderia 
fornecer os elementos para a formação de uma companhia de ópera brasileira, 
Nepomuceno encerra a entrevista, tornando a lançar sua condenação, e com 
mais veemência, sobre os poderes públicos:

O Instituto poderá fornecer elementos para a ópera brasileira quan-
do o governo entender que a arte deve entrar nas altas cogitações da 
administração pública. Por ora, e especialmente agora, arte e artistas 
são tratados com o maior desdém, o que demonstra uma orientação 
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errônea do chefe do departamento que superintende a Música e as 
Belas-Artes, e dá a justa medida da sua falta de compreensão do 
assunto. É natural, porém, que assim seja; o regime em prática é o de 
incompetência confessada.

O “chefe do departamento que superintende a Música e as Belas-Artes”, a 
que se refere Nepomuceno, é ninguém menos do que o ministro da Justiça e Ne-
gócios do Interior, ao qual o Instituto Nacional de Música e a Escola Nacional de 
Belas-Artes estavam subordinados. Entende-se, portanto, a fúria de Nepomuceno: o 
ministro em questão era ainda Carlos Maximiliano, o responsável pela anulação 
do concurso de solfejo, que resultara na demissão de Nepomuceno do cargo de 
diretor do Instituto. Entende-se também o porquê de Nepomuceno desclassificar 
com tanta veemência a música de teatro composta pelo “dono do assobio” que é 
“sagrado e consagrado compositor”: refere-se a Abdon Milanez, diretor nomea- 
do pelo ministro para substituir Nepomuceno e que se tornara famoso como 
compositor de operetas e por sua ópera Le primizzie, a qual fora revisada e 
orquestrada por um professor do Instituto. Nepomuceno, como seus aliados 
da República Musical, consideravam-no incompetente em matéria de música. 
Daí, o compositor, irritado, falar em regime de “incompetência confessada”.

É digna de nota a diferença entre esta condenação veemente da música 
de mercado e o tratamento respeitoso que Nepomuceno dispensa à música 
folclórica, sensível ao distanciamento em que se encontrava o “artista-flor de 
civilização” em relação à “alma simples dos sertanejos”, ao reconhecer na 
“educação musical européia, refinada” a razão para o distanciamento. Embora 
se possa ver na repulsa ao “dono do assobio” o resultado dos embates políticos 
no Instituto Nacional de Música, o fato é que a visão de Nepomuceno na ver- 
dade se coloria com os mesmos matizes de tantos intelectuais contemporâneos 
seus, como Sílvio Romero e Guilherme de Melo, e de outros que se lhe segui- 
ram, como Mário de Andrade e Renato Almeida. A visão desqualificadora que 
Nepomuceno e seus aliados têm das culturas populares urbanas transparece 
em diversas falas a respeito do maxixe, do tango brasileiro e da opereta. No 
projeto de música brasileira que se delineava, a música popular só tinha lugar 
como fonte de inspiração à ação do artista-intelectual-erudito, como no caso 
d’O Garatuja ou da Galhofeira. Negava-se à música popular urbana qualquer 
autonomia artística, estabelecendo-se uma espécie de confinamento, delimitando 
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e resguardando os espaços mais nobres, a serem ocupados tão-somente pela 
música “artística”. Por sua vez, às matrizes “étnicas” e “folclóricas” restaria 
apenas a condição passiva de elementos exóticos, peças de museu extraídas 
da própria natureza do país, preciosidades da coleta diletante de Nepomuceno 
e fontes adormecidas e inertes à espera do toque mágico e revelador da genia- 
lidade de um artista-compositor.

Dentre os ideais de Nepomuceno, obstinadamente reiterados nesta fase 
final de sua vida e mencionados nessa entrevista de 1917, a defesa da República 
Musical frente aos poderes públicos vinha ocupar um lugar de destaque. Se, na 
década de 1880, os músicos, capitaneados por Leopoldo Miguéz, ansiavam por 
mudanças; se, a partir de 1889, com o advento do regime republicano, puderam 
vislumbrar tais mudanças, e durante a primeira década da República mantiveram 
aceso um espírito de luta apoiado no mais franco idealismo; e se, durante os 
Governos Rodrigues Alves e Afonso Pena, ainda puderam ser tocados pelo oti- 
mismo que persistia naqueles tempos áureos da República oligárquica, à medida 
que avançava o século XX, as ilusões iam desmanchando-se e cedendo lugar 
a uma profunda decepção. O sentimento de desilusão e desamparo que atingiu 
toda a intelectualidade brasileira não deixaria de fora os artistas da República 
Musical, pelo menos aqueles mais chegados a Nepomuceno, que lamentaram, 
juntamente com ele, os acontecimentos de 1916, que o haviam levado a se de-
mitir da direção do Instituto Nacional de Música. O desabafo de Nepomuceno, 
registrado pel’A Época Teatral, no ano seguinte ao da demissão, revela o es- 
tado de espírito totalmente descrente nos poderes públicos. Mais do que isso, 
revela a permanência de uma forte disposição para a luta, que marcaria ainda 
os últimos anos de vida de Alberto Nepomuceno. 

“ar t e” versus “b a n a l i d a d e”:  a  g u e r r a n o 
in s t i t u t o na c i o n a l d e mú s i c a

Em dezembro de 1918, Rodolfo Bernardelli escrevia a Nepomuceno, 
agradecendo um telegrama que este lhe enviara pelo seu aniversário. Na mesma 
carta, o escultor aproveitava para desejar ao amigo compositor um bom ano: 
“Desejo-te também felicidade, tranqüilidade e saúde, V. que tanto se sacrifica. 
Bom ano e que este que vamos encetar seja aquele que marque uma era de paz 
e felicidade e triunfos para ti.”66
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Felicidade, tranqüilidade, saúde e sobretudo paz era o que Nepomuceno 
menos teria no ano que estava para se iniciar. Nos anos que se seguiram à sua 
demissão da direção do Instituto Nacional de Música, em 1916, a República 
Musical viveu a radicalização de todos os seus conflitos internos, um verdadeiro 
estado de guerra, que atingiria seu clímax precisamente em 1919. Neste mesmo 
ano, o ministro da Justiça e Negócios Interiores do governo Epitácio Pessoa 
(1919-1922), Alfredo Pinto Vieira de Melo, viu-se obrigado a instaurar um in- 
quérito administrativo no Instituto, numa tentativa de sanar os danos causados 
pela profunda divisão interna da qual a instituição padecia.67 

Com a saída de Nepomuceno do cargo de diretor, a República Musical ra-
chara definitivamente ao meio, permitindo que todos os conflitos e divergências 
viessem à tona, trazendo conteúdos explosivos à política musical que era travada 
em torno do Instituto. Em novembro de 1916, o ministro Carlos Maximiliano 
nomeara o engenheiro e compositor Abdon Milanez para o cargo. Milanez no- 
tabilizara-se na mocidade como compositor de operetas e outros gêneros de 
“música ligeira”, tendo feito sucesso como colaborador de Artur Azevedo na 
opereta Donzela Teodora e na ópera-cômica – adaptação de um texto francês 
– Herói à força, ambas de 1886.68 Dedicando-se posteriormente a outras ati- 
vidades, fora deputado federal pelo seu estado natal, a Paraíba, e tivera atuação 
importante na embaixada brasileira na Suíça, na propaganda do Brasil no exterior, 
conforme registrei no capítulo anterior. A nomeação para dirigir aquela escola 
de ensino musical significaria o coroamento de sua carreira como funcionário 
público, unindo a competência administrativa, de que dera mostras no exterior, 
à sua intimidade com a música. Pelo menos é o que parecia crer o ministro, que, 
ao anular o concurso de solfejo e nomear um elemento estranho ao corpo do- 
cente para dirigir o Instituto, realizava obra de intervenção no mesmo, atrope- 
lando o círculo de poder que ali estava instaurado desde a sua criação, em 1890. 
O ato, por si só, já seria passível de angariar a antipatia do grupo que dominava 
a República Musical, lançado, com uma penada, no ostracismo. Não bastasse 
isso, havia agravantes, registrados na biografia do novo diretor: o fato de Mi-
lanez ser compositor de gêneros musicais desconsiderados por todos aqueles 
professores e, o mais inadmissível para muitos, ser amigo de Oscar Guanabarino. 
No dia 2 de novembro de 1916, Nepomuceno escrevia: “Não estranhe não o 
procurar no Instituto, nem fora dele, a não ser em objeto de serviço que diga 
respeito às minhas funções de professor de órgão e harmônio.”69 
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O trecho acima é parte do rascunho de uma carta, em uma página, guar-
dado pela família do compositor, e que foi mutilado, não se sabe por quem. 
Desconhece-se, por isso, o teor do que Nepomuceno teria escrito abaixo desse 
primeiro parágrafo. Ao pé da página, porém, está a assinatura, onde o compositor 
escreveu “Seu amigo Alberto Nepomuceno” e em seguida riscou a expressão 
“Seu amigo”. Certamente, Nepomuceno não considerava mais seu amigo quem 
aceitava do ministro um cargo público em tais circunstâncias. A carta, enviada 
ou não, equivalia, pois, a uma declaração de guerra.

A guerra no Instituto impediu inclusive que Nepomuceno tomasse parte 
em mais um projeto da República Musical para sonorizar o seu regozijo com 
a paz européia. Tratava-se da composição de três poemas sinfônicos, intitu-
lados “A guerra”, “A vitória” e “A paz”, cabendo cada um a um compositor: 
Milanez, João Otaviano e Nepomuceno. Este recusou-se a participar, por “não 
poder aceitar incumbência nenhuma de um homem a quem [...] tinha deixado 
de cumprimentar”.70 Por essa razão, “A paz” acabaria sendo composta por 
Villa-Lobos, que depois a renomearia como sua Sinfonia nº 5.

Nepomuceno via Milanez como “instrumento” de Carlos Maximiliano 
no Instituto. Colocando-se em frontal oposição ao ministro e ao novo diretor, 
articulava uma reação a ambos. O ex-diretor e seu grupo sonhavam em poder 
derrubar o ministro e, com ele, Milanez, para recuperarem o poder no Instituto. 
Em carta a Otávio Bevilacqua, datada de 17 de novembro de 1916, escreveu 
Nepomuceno:

Urge fazer o protesto judiciário. Contate o seu advogado, e veja 
se é possível amanhã, o mais tardar, levar o protesto ao Juízo Federal. 
Não deixes passar mais tempo sobre o caso.

A bomba estourará mostrando a inépcia do ministro, o seu descaso 
pela lei, e pelo regulamento que ele próprio confeccionou, e fez o pre- 
sidente assinar.71 

Paralelamente à reação judiciária, e mesmo antes dela, Nepomuceno 
ensaiava uma ação política. Em 30 de outubro já enviara, juntamente com os 
demais membros da comissão julgadora do concurso anulado, excetuando-se 
Braga e Rodrigues Barbosa, uma representação ao presidente Venceslau Brás, 
protestando contra os termos do despacho ministerial, “que ofendem nossa 
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honra e dignidade”, conforme a conclusão do documento. Na representação, 
em que rebateram todas as afirmações de suspeição levantadas pelo ministro, 
os professores argüiram a capacidade deste para julgar questões musicais e 
acusaram-no abertamente de ter faltado com a verdade:

O sr. ministro, de quem se não sabe possua a competência técnica, 
nem mesmo a presunção legal de tal competência, para julgar dos 
mais transcendentes assuntos da música, desviou-se completamente 
das boas normas da verdade, quando fez as [...] afirmações.72 

A outra ponta da ação política dava-se na Câmara dos Deputados, onde, 
na sessão de 9 de novembro, o deputado independente, de oposição ao governo 
de Venceslau Brás, Maurício de Lacerda, apresentou um requerimento à mesa, 
solicitando ao ministro informações relativas ao concurso, atas, ofícios e infor- 
mações prestadas pelo diretor e as provas escritas.73 A atitude do ministro 
diante do pedido vinha corroborar as suspeitas e acusações de Nepomuceno. 
Em sua resposta, comunicou remeter todos os documentos e cópias das provas, 
declarando “que foram exatamente as faltas cometidas em outra prova, isto é, 
na oral, que determinaram a anulação do julgamento”.74 O ministro referia-se 
à prova de contraponto, à qual não assistira, cuja controvérsia apresentei no 
capítulo anterior. 

Nepomuceno, entretanto, contradiz o ministro. Anos depois, aproveitan-
do-se do inquérito instaurado em 1919, o compositor traria à tona novamente o 
caso, historiando todo o conflito com o ministro. Num longo manuscrito entregue 
à comissão de inquérito, Nepomuceno informou que Carlos Maximiliano, ao 
contrário do que escrevera em seu ofício à Câmara dos Deputados, não enviara 
à mesma as provas escritas de harmonia e fuga, em que a candidata reclamante 
Roberta Gonçalves se saíra mal, nem o ofício em que o ex-diretor se defendia 
das acusações e pedia demissão. Além disso, atendendo à solicitação da Câ-
mara, Carlos Maximiliano requerera a Milanez que enviasse os documentos 
relativos à divulgação do horário das provas, ponto que constituía uma das 
acusações mais graves levantadas pelo próprio ministro. Um esclarecimento 
prestado pelo secretário do Instituto, em que mostrava a divulgação dos refe-
ridos horários no Diário Oficial e no Jornal do Commercio, foi transmitido ao 
ministro, mas também não foi enviado por ele à Câmara. Esta solicitara ainda 
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que perguntasse a Nepomuceno se era ele o autor da entrevista publicada n’A 
Noite de 26 de outubro de 1916 e, tendo o diretor demissionário confirmado 
a autoria das declarações ali prestadas, mais uma vez o ministro deixou de 
repassar a informação.75 

A articulação política conduzida por Nepomuceno envolveu também uma 
nova tentativa de chamar a atenção do Congresso Nacional para a situação do 
Instituto Nacional de Música, por meio de uma representação elaborada em 
1917 e assinada por todo o corpo docente, à exceção de José Rodrigues Barbosa. 
Nele, os signatários faziam reparos ao regulamento do Instituto, solicitando 
mudanças, a fim de assegurar ao corpo docente as mesmas prerrogativas de 
que gozava a Congregação da Escola Nacional de Belas-Artes. Os professores 
queixavam-se de falta de autonomia, impedidos de elaborar os programas de 
ensino, e questionavam a própria nomeação do diretor:

Não se compreende que não estejam diretamente afetas aos espe- 
cialistas as questões sobre o ensino de música, arte de difícil técnica, 
que só um longo tirocínio e estudo apurado podem fazer bem conhecer, 
máxime, no Instituto, onde a nomeação do diretor é de livre escolha 
do governo, o que se não dá, aliás, nos outros estabelecimentos em 
que ela recai sobre um dos professores da casa.76

Esboçava-se, assim, um dos principais argumentos contra o diretor: 
Abdon Milanez era considerado um elemento “estranho”. O fato de todos os 
professores terem assinado o documento revela a forma como a República 
Musical marchava unida contra as ameaças externas. 

Se Nepomuceno e seus aliados procuravam desestabilizar o ministro, 
Abdon Milanez, por sua vez, tão logo assumiu a direção, fez ver a todos os 
seus vínculos com Carlos Maximiliano. Em maio de 1917, realizou um festival 
no Instituto Nacional de Música, para entregar as medalhas de ouro a que fa- 
ziam jus os alunos laureados nos concursos a prêmio do Instituto. Durante 
anos, sem sucesso, Nepomuceno tentara obter do governo que a Casa da Moeda 
cunhasse as referidas medalhas, que finalmente estavam prontas. O festival 
deu-se no edifício do Club dos Diários e está relatado na ata da primeira sessão 
solene do Conselho Docente do Instituto. Para presidir à sessão, Milanez convi-
dou o próprio ministro da Justiça. Esteve presente também o ex-presidente Nilo 
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Peçanha, então no cargo de ministro das Relações Exteriores, representando o 
presidente Venceslau Brás. Sintomaticamente, à sessão compareceram apenas 
22 professores, a metade do corpo docente do Instituto, formado por 3 membros 
honorários e 42 professores, descontando-se um, o violoncelista Max Benno 
Niederberger, que pedira sucessivas licenças e depois desaparecera por com- 
pleto. Nepomuceno, é claro, esteve ausente. Como ele, os três membros honorá- 
rios do Instituto, Artur Napoleão, Godofredo Leão Veloso e José Rodrigues 
Barbosa. A ausência de tantos professores não era mera coincidência. Nos 
tempos de Miguéz, Oswald e Nepomuceno, eram poucas as faltas dos profes- 
sores às sessões do Conselho ou da Congregação, e quem faltava apresentava 
quase sempre justificativa. Durante toda a gestão de Abdon Milanez, de 1916 
a 1922, ao contrário, o absenteísmo nas sessões do Conselho Docente era um 
dado permanente e, na maioria dos casos, os ausentes sequer tinham a preo- 
cupação de justificar suas faltas. O fato é revelador do pouco prestígio de que 
gozava o novo diretor entre os docentes do Instituto, assumindo, em muitos ca- 
sos, o caráter de boicote declarado.77

A análise das atas das sessões e da freqüência dos professores revela o 
desenvolvimento progressivo do conflito entre uma parte expressiva do corpo 
docente e a direção. Durante o período mais agressivo da guerra no Instituto, 
isto é, de novembro de 1916 até o inquérito de 1919, o Conselho reuniu-se sete 
vezes: em 14 de maio de 1917, na primeira sessão solene, para a distribuição 
de prêmios, com 22 presentes e 22 ausentes; em 17 de novembro de 1917, na 
12ª sessão, convocada por requerimento de Nepomuceno, para manifestar-se 
sobre o estado de guerra com a Alemanha, também com 22 presentes e 22 au- 
sentes, variando-se os nomes; em 10 de abril de 1918, na 13ª sessão, para 
prestação de contas da manifestação, e que se realizou, conforme o artigo 9 do 
regulamento, em terceira e última convocação, contando com menos da metade 
do corpo docente, isto é, 17 professores; em 13 de setembro de 1918, na 14ª 
sessão, para decidir sobre a concessão de um prêmio instituído por pessoa ex-
terna ao Instituto, realizada novamente em terceira convocação e com apenas 11 
presentes; em 22 de maio de 1919, na 15ª sessão, realizada com 23 presentes, 
a qual se encerrou sob protestos, diante da negativa do diretor em permitir 
que um professor lesse uma representação de um livre-docente; e, finalmente, 
em 13 de outubro de 1919, na 16ª sessão, com trinta presentes, convocada por 
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requerimento de 23 professores, para conceder o título de professor honorário 
do Instituto Nacional de Música à célebre pianista Guiomar Novais (1894-
1979). Esta última sessão, uma das mais concorridas de toda a administração 
de Milanez, foi suspensa, segundo consta da respectiva ata, em “tumulto”, “al- 
gazarra” e “confusão”. Foram justamente os acontecimentos desta sessão que 
levaram o novo ministro, Alfredo Pinto, a instaurar um inquérito no Instituto. 
Ainda como sintoma do conflito, anos depois, a sessão que reuniria o maior 
número de professores seria a última da gestão Milanez, a 23ª, realizada em 
16 de junho de 1922, registrando 31 presenças. Na pauta, a criação do Prêmio 
Alberto Nepomuceno, “para fazer sobreviver à morte o reconhecimento” ao 
compositor, e instituído por Francolino Cameu, pai de Helsa Cameu – aluna 
de piano de Nepomuceno e futura compositora e folclorista de renome.

Nepomuceno e dois de seus principais aliados na oposição a Milanez, o 
inseparável amigo Frederico Nascimento e Arnaud Gouveia, ambos membros 
da comissão examinadora do concurso anulado, só compareceram a três das 
sete sessões referidas: à segunda, convocada por requerimento do próprio Ne-
pomuceno, e às duas últimas, as quais terminaram em conflito com a direção. 
Fertin de Vasconcelos, outro líder da oposição ao diretor, só compareceu à ses- 
são convocada por Nepomuceno e à última. A ex-aluna do Instituto e professora 
de canto Camila da Conceição, peça importante no conflito, só compareceu à 
última sessão. A também ex-aluna e professora de piano Elvira Belo Lobo não 
compareceu a nenhuma das sessões, revelando total indisposição com a Direção. 

Normalmente, nas administrações anteriores, os membros honorários 
nem sempre compareciam às reuniões do Conselho, acorrendo esporadicamente 
em casos de premiações ou outros assuntos afins. No entanto, durante a guerra 
contra o novo diretor, Rodrigues Barbosa, Leão Veloso e Artur Napoleão, todos 
na oposição, ausentaram-se sistematicamente. Apenas o comendador Artur 
Napoleão compareceu a uma única sessão, a última, por consideração ao nome 
de Guiomar Novais. Rodrigues Barbosa, por sua vez, manteve-se sempre dis- 
tante do Instituto, fazendo oposição externamente. Outros nomes de peso, Alfre-
do Bevilacqua, Francisco Braga e Henrique Oswald, só compareceram a duas 
sessões, à primeira e à última, ou seja, à sessão solene e à que homenagearia 
a pianista. Braga e Oswald procuraram manter uma posição de neutralidade 
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na guerra, mas nem isso foi o bastante para os levar a freqüentar as sessões. 
Já Bevilacqua, em franca divergência com o diretor, deixa entrever um não-
declarado boicote. 

Além dos citados, a oposição compunha-se ainda de outros antigos profes- 
sores da casa e de alguns mais novos, a eles ligados. É digno de nota que toda 
a banca examinadora do concurso de solfejo anulado, com exceção de Francis-
co Braga, integrava esse grupo. Listo abaixo os professores que se revelaram 
em divergência com a administração de Milanez, indicando seus respectivos 
cargos e datas de nomeação:

. os membros honorários, Artur Napoleão (1890), José Rodrigues Barbosa 
(1903) e Godofredo Leão Veloso (1907);

. os professores de piano, Alfredo Bevilacqua (1890), Fertin de Vas-
concelos (adjunto em 1890, professor em 1903), Elvira Belo Lobo (1894) e 
Joaquim Antônio Barroso Neto (1906);

. os professores de canto, Carlos Alves de Carvalho (adjunto em 1895, 
professor em 1903), Camila Conceição (auxiliar em 1903, professora em 1904), 
Amaro Barreto Maranhão (1906) e Maria Isabel de Verney Campelo (1911);

. os professores de violino, Ernesto Ronchini (adjunto em 1891, professor 
em 1902, nomeado para a vaga de Miguéz) e Humberto Milano (adjunto em 
1902, professor em 1903);

. o professor de violoncelo, Eurico de Araújo Costa (1911);

. o professor de órgão e harmônio, Alberto Nepomuceno (1894);

. os professores de harmonia, Frederico Nascimento (nomeado professor 
de violoncelo em 1890, interino de harmonia em 1892, efetivo de harmonia 
em 1894 e de solfejo em 1897) e Arnaud Duarte de Gouveia (pianista acom-
panhador em 1890, professor de solfejo em 1891, de canto coral em 1904, e 
de harmonia em 1906);

. os professores de solfejo, José de Lima Coutinho (1890), José Raimundo 
da Silva (1904) e Alfredo Raimundo Richard (um dos líderes da grève de 1903, 
nomeado para a vaga de Rodrigues Cortes, em 1905).
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Além de Braga e Oswald, os que não se colocaram em franca diver-
gência com Milanez – o que pode implicar neutralidade ou apoio –- são, com 
poucas exceções, os professores com menos tempo de casa e a maioria das 
professoras do Instituto: 

. os professores de piano, Henrique Oswald (1903), Alcina Navarro 
(interina em 1903, efetiva em 1904) e José da Silva Maia (auxiliar em 1903, 
professor em 1905);

. a professora de canto, Nícia Silva (1911);

. o professor interino de violoncelo, Alfredo Gomes (livre-docente no-
meado em 1913 e substituto de Max Benno Niederberger, ausente desde 1915); 

. o professor de contrabaixo, Ricardo Roveda (1891); 

. o professor de flauta, Pedro de Assis, (adjunto de flauta em 1904, 
nomeado professor em 1905, para substituir Duque-Estrada Meyer, que fale- 
cera); 

. o professor de clarineta, Francisco Nunes Júnior (interino em 1903, 
efetivo em 1904); 

. o professor de oboé e fagote, Agostinho Luís de Gouveia (1890);

. os professores de clarim e cornetim, José Raimundo de Miranda Machado 
(nomeado em 1911 e falecido em 1918) e Alvibar Nélson de Vasconcelos (1919); 

. o professor de trompa, Rodolfo Pfefferkorn (1911); 

. o professor de trombone, Ismael Guarischi (1911); 

. as professoras de harpa, Luigia Guido (1890) e Jandira Costa (1911); 

. as professoras de solfejo, Carolina Coelho (1904), Maria Celeste Ja-
guaribe de Matos Faria (1911) e Vera Vasconcelos Cavalcanti de Albuquerque 
(1911); 

. o professor de contraponto e fuga, instrumentação e composição, 
Francisco Braga (1902). 

Além dos nomes listados, há aqueles cuja posição não é clara. O inquérito 
mostrou como professores em divergência com a Direção o violinista Francisco 
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Chiaffitelli (1911) e o pianista Jerônimo Queirós (1918), porém, a análise das 
declarações por eles prestadas não revela tal posição. Professores que não fi- 
zeram declarações à comissão de inquérito foram o de harmonia, Agnelo Viana 
França (1904), que viria a ser diretor da casa entre 1942 e 1946; Amaro Barreto 
(1906) e Maria Isabel de Verney Campelo (1911), de canto; Albertina Fonseca 
(1911), de solfejo; Luís Lage Moretzsohn (1915), de teoria física e fisiológica 
da música e higiene profissional; e Paulina d’Ambrósio (1917), de violino.  
Não há referência explícita à posição de Agnelo França, Albertina Fonseca e 
Moretzsohn, mas a documentação parece indicar que não estivessem em diver- 
gência. Quanto a Amaro Barreto e Verney Campelo, tudo leva a crer que se 
alistassem entre os opositores. Já Paulina D’Ambrósio, embora não tenha 
tomado parte em atos contrários à direção, era muito ligada a Nepomuceno. 

Sem dúvida, o grande líder da oposição a Milanez era Nepomuceno, que 
mantinha a expectativa de alcançar uma solução para o caso do concurso anu- 
lado e, por isso, colecionava fatos que desabonassem a administração de seu 
sucessor. Um manuscrito de Nepomuceno conservado pela família do composi-
tor e intitulado “Exame de contraponto” registra a tentativa de provar a incom- 
petência de Milanez para o exercício do cargo, revelando ainda o desagrado  
de Francisco Braga e de Henrique Oswald com alguns aspectos da adminis- 
tração. O documento refere-se a um exame realizado no Instituto, tendo como 
membros da banca Oswald, Braga, Chiaffitelli e Maria Celeste Jaguaribe de 
Matos Faria. Conta Nepomuceno, em suas anotações, que Chiaffitelli declarou 
“não entender dessas coisas; que ele aprendera diferente do que aqui se ensina”, 
e que Celeste Jaguaribe teria dito a Braga, em voz alta: “Maestro Braga, eu já 
não me lembro dessas coisas. [...] Há muito tempo que não penso, nem faço 
contraponto, nem sequer vejo”. Ainda segundo Nepomuceno, Oswald “enterrava 
a cabeça nas mãos e fitava o mata-borrão que cobria a mesa”, ao passo que 
Braga, “exasperado, gritou que tal coisa só se via numa casa dirigida por um 
incompetente; que, se o diretor fosse um artista, tal escândalo não se realizaria”. 
No mesmo manuscrito, Nepomuceno anotou ainda relatos que mostravam a 
incompetência de Milanez como engenheiro, um dos quais dizia que ele “tinha 
conseguido passar os seus exames de engenheiro-geógrafo à custa de colas”.78 

A referência a Braga e a Oswald revela que, mesmo estes dois, que du- 
rante o inquérito procuraram isentar-se de qualquer postura de divergência com 
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o diretor, no fundo, nutriam uma opinião pouco favorável sobre a competência 
do mesmo. Não obstante, Braga recusava-se a explicitar sua avaliação, preser- 
vando certa neutralidade, que transparece num cartão escrito a Nepomuceno, 
em que o professor de composição afirmava: “quanto ao requerimento prefiro 
conservar-me, como sempre, franco-atirador, por isso deixo de assiná-lo”.79 
Como a correspondência não está datada, não se pode saber ao certo a que 
fato se refere, visto que foram assinados por diversos professores um total de 
seis documentos contrários ao diretor e o nome de Braga deixa de aparecer 
em dois deles, justamente aqueles que mais revelam a oposição a Milanez. 
Braga também podia estar se referindo à tentativa da mesa examinadora do 
concurso de solfejo de recorrer da anulação, pois também deixara de assinar 
a representação ao presidente da República.

Depois da participação do ministro Carlos Maximiliano na sessão solene 
do Conselho Docente, Milanez deu outra oportunidade de constrangimento ao 
grupo de Nepomuceno no Instituto. Em junho de 1917, seria realizado o concur-
so para provimento de uma cadeira de violino, vaga pela morte de Ricardo Tatti. 
Nepomuceno nomeara interinamente para o cargo a violinista Paulina d’Ambrósio 
(1890-1976), que agora se apresentava em concurso para o lugar. A violinista, 
das mais destacadas musicistas e professoras do instrumento no Brasil, ao lon- 
go do século XX, atuaria muitas vezes ao lado de Villa-Lobos, participando 
inclusive da “Semana de Arte Moderna”, em 1922. 

O concurso, que a distinguiu com a cadeira de violino e violeta, era o pri- 
meiro realizado na administração de Milanez e o primeiro concurso de provas do 
Instituto, visto que o de solfejo fora anulado. Rezava o artigo 52 do regulamento 
vigente, o de 1915, que a comissão julgadora, presidida pelo diretor, seria com-
posta por seis professores por ele nomeados, podendo fazer parte dela pessoas es- 
tranhas ao Instituto. Com base nisso, Milanez nomeou para a comissão três 
professores da casa e três estranhos. Os professores do Instituto eram Hum-
berto Milano, Agnelo França e Francisco Braga. Dentre os estranhos, Milanez 
nomeou, um desafeto de Nepomuceno, Elpídio Pereira, e o arquiinimigo do 
ex-diretor, Oscar Guanabarino. 

Por sugestão de Guanabarino, as provas práticas do concurso realizaram-
se no Teatro Fênix, perante público numeroso, e contaram com a presença do 
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ministro Carlos Maximiliano. A comissão incumbida de elaborar o relatório foi 
composta de Guanabarino, Milano e Braga, cabendo ao primeiro a função de 
relator. Revelando uma divergência com o relator, embora não explicitassem 
sobre que pontos, Milano e Braga assinaram o relatório nos seguintes termos: 
“De acordo com a conclusão do relatório [...] assino com restrições sobre pon- 
tos de doutrina”.80 A conclusão dava a Paulina d’Ambrósio a classificação em 
primeiro lugar. A vitória, contudo, custou-lhe alguns dissabores, conforme 
atesta a violinista numa carta a Nepomuceno, na qual demonstrava enorme 
gratidão ao amigo:

Depois das grandes contrariedades que tive por ocasião do con- 
curso, a sua boa carta veio me reconfortar e mais uma vez me confesso 
grata por tanta espontânea gentileza que tem me dispensado, pois não 
poderei esquecer que a minha nomeação interina encaminhou-me para 
galgar este lugar.81 

A nomeação das bancas examinadoras de concursos ao magistério, à 
livre-docência, a prêmio e dos exames de promoção constitui um dos pontos 
mais sensíveis de toda a guerra. Os professores em divergência com o diretor 
queixavam-se de serem desprestigiados pelo fato de Milanez nomear estranhos, 
muitas vezes seus adversários. Nos quatro concursos para professor ou livre-
docente, realizados entre junho de 1917 e dezembro de 1919, Guanabarino par- 
ticipou de três, e sempre como relator. Outros nomes que aparecem mais de 
uma vez são Braga, Agnelo França, Agostinho de Gouveia, Silva Maia e Ce-
leste Jaguaribe.82 

Os mapas de concursos a prêmio do Instituto, a cobiçada Medalha de 
Ouro, muito revelam a respeito. Os primeiros concursos da administração Milanez, 
realizados no final de dezembro de 1916 e em abril de 1917, contaram com os 
honorários Leão Veloso e Rodrigues Barbosa e, ainda, Amaro Barreto, Barroso 
Neto e Bevilacqua. Depois que Milanez nomeou Guanabarino para a mesa do 
concurso de violino, em junho de 1917, nunca mais esses nomes seriam vistos 
nas mesas examinadoras, só tornando a integrá-las na administração seguinte, a 
de Fertin de Vasconcelos (1923-1930). Em janeiro de 1918, seria a vez de ou-tro 
desafeto de Nepomuceno ser convidado a participar, ao lado de Guanabarino, de 
uma mesa de concurso a prêmio de piano: Delgado de Carvalho, o bibliotecário 
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demitido por Nepomuceno. Porém, a afronta máxima ao grupo do ex-diretor 
ainda estava por vir. Em 23 de maio de 1919, o concurso a prêmio de piano ti- 
nha como examinadores, além de Guanabarino, Enrico Borgongino, o antigo 
adjunto, cujo contrato não fora renovado por Miguéz e cuja pretensão à livre-
docência fora barrada por duas vezes, e Roberta Gonçalves, ela mesma, a can- 
didata desclassificada no concurso de solfejo e pivô da crise que desembocara 
na demissão de Nepomuceno. O diretor deve ter tido dificuldades em formar 
a mesa, pois toda ela era constituída de elementos estranhos ao Instituto. No 
dia seguinte, no concurso de harpa, seria a vez de Vincenzo Cernicchiaro, o 
antigo professor de violino demitido por Miguéz. Num total de 21 concursos 
a prêmio realizados entre janeiro de 1918 e dezembro de 1919, Guanabarino 
aparece em 18 mesas examinadoras. O segundo nome em freqüência é o de 
Braga, que participou 12 vezes, seguido de Borgongino, com 9 participações.83 

Desta forma, percebe-se que Milanez, ao nomear as comissões exami- 
nadoras, devia ter dificuldades para encontrar colaboradores ou simplesmente 
dava preferência a professores favoráveis à sua direção ou neutros, como 
Braga. Além disso, de forma sistemática, franqueava o Instituto aos velhos ad- 
versários de Miguéz e Nepomuceno, preteridos por estes para os cargos que 
ocuparam ou desejaram ocupar na velha casa de ensino, como Guanabarino, 
Borgongino, Cernicchiaro, Delgado de Carvalho, Roberta Gonçalves e ainda 
Elpídio Pereira, que fora alvo de desconsideração por parte de Nepomuceno 
e de Luís de Castro, na ocasião em que ganhou uma pensão para estudar na 
Europa, fato a que fiz referência no capítulo anterior.

Cumpre salientar que Nepomuceno, por seu turno, recusava-se a par-
ticipar de qualquer mesa examinadora, desde que se sentira acusado de par-
cialidade no caso do concurso de solfejo, conforme declarou à comissão de 
inquérito. Não se sabe a posição dos outros membros da banca examinadora 
daquele concurso, à exceção de Braga, Rodrigues Barbosa e Arnaud Gouveia, 
tendo este último participado de uma única mesa, em dezembro de 1916. Os 
demais, Nascimento, Lima Coutinho e Carlos de Carvalho, talvez declinassem 
do convite, ou simplesmente não fossem chamados.

Em suas declarações à comissão de inquérito, Nepomuceno faria re- 
ferência a Guanabarino como:
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[...] caluniador e insultador dos professores do Instituto, conselheiro 
do sr. Abdon, e seu inspirador, e tão amigo que o sr. Abdon, para re- 
compensá-lo dos bons serviços a ele prestados, pretendeu fazê-lo 
professor honorário do Instituto, à custa da dignidade do Conselho 
Docente e para eterna vergonha do Instituto.84 

Ao mesmo tempo que, no Instituto, lutava-se pela ocupação de espaços, 
fora dele, Nepomuceno prosseguia em sua articulação política. Isto depreende-
se de uma carta sua a Frederico Nascimento, em que trata de um projeto de 
lei, elaborado pelos dois, através do qual tanto o Instituto Nacional de Música 
quanto a Escola Nacional de Belas-Artes deveriam ter assento no Conselho 
Superior do Ensino, órgão fiscalizador criado pela Reforma Rivadávia Correia e 
mantido pela reforma Carlos Maximiliano, origem do atual Conselho Nacional 
de Educação. Conforme a legislação, os Institutos oficiais de ensino superior 
e secundário tinham representantes eleitos por suas congregações e enviados 
àquele órgão. Por essa razão, Nepomuceno indicava a Nascimento que o projeto 
determinasse os pontos que o Instituto e a Escola tinham em comum com as 
demais instituições oficiais, delineando uma estratégia para justificar o acesso 
ao Conselho Superior. 

Embora o confronto com Carlos Maximiliano já estivesse instalado, 
Nepomuceno afirmava: “o projeto, se for aprovado, lisonjeará muito o minis- 
tro do Interior, que é o autor da lei que reorganizou o Ensino Superior e Se-
cundário”.85 Na verdade, apesar da intenção de fazer lisonja, o objetivo visado 
com o projeto era dar ao Instituto acesso àquela esfera elevada de poder, o 
que, certamente, serviria de apoio contra futuras intromissões do ministério. 
Nepomuceno afirma pensar que “devemos ter intermediários entre o governo 
e o Instituto, daí a necessidade de termos representantes no Conselho Superior 
do Ensino”. O espaço a ser ocupado era de importância vital, uma vez que a 
reforma de Carlos Maximiliano determinara, em seu artigo 30, como atribuições 
do Conselho Superior do Ensino:

d) tomar conhecimento, em grau de recurso, das resoluções dos 
diretores e das congregações, salvo quando estas deliberarem pelo 
voto da maioria absoluta dos membros respectivos [...];

e) providenciar acerca das ocorrências e dos fatos levados ao seu 
conhecimento por intermédio dos diretores de Institutos oficiais ou 
equiparados; [...]
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j) decidir o recurso interposto pelos professores contra atos do 
diretor.86 

Sem nunca esquecer o caso do concurso, ao final da carta a Nascimento, 
Nepomuceno lembrava-lhe que dissesse a Otávio Bevilacqua que “convém que 
eles façam o protesto pela não realização do concurso de solfejo”.87 O novo 
concurso, com edital publicado no Diário Oficial, desde 14 de novembro de 
1916, não se realizara até então e continuava em suspenso.

Em outubro de 1917, um novo ato de Milanez causava mais indisposição 
ao corpo docente: o diretor mandara afixar um aviso na portaria do Instituto, 
proibindo os professores de se conservarem de chapéu à cabeça no interior do 
estabelecimento. Ernesto Ronchini e Arnaud Gouveia, tendo desrespeitado a 
ordem, foram advertidos pelo diretor e, como o segundo insistisse em perma-
necer com a cabeça coberta, foi punido com cinco dias de suspensão. No dia 8 
de outubro, os professores redigiram um requerimento ao diretor, solicitando 
a revogação da ordem, ponderando que não havia memória de os professores 
desrespeitarem as normas de boa educação, mantendo-se cobertos no Instituto, 
mas devia-se fazer exceção ao saguão do edifício, devido às correntes de ar e às 
chuvas. Alegavam que o mesmo se dava em outros estabelecimentos oficiais, 
como a Escola Normal, as Escolas Superiores, os ministérios e o Fórum. Assim 
terminava o requerimento: 

[...] com o intuito de evitar que no futuro se repita com qualquer pro- 
fessor o incidente lamentável que se deu com o professor Arnaud 
Gouveia, vemo-nos forçados a fazer-vos sentir a necessidade de ser 
revogada a ordem aludida, pois precisamos de precaver a nossa saú- 
de – quiçá vida – sem a qual não poderemos tratar do nosso labor 
diurno que é o nosso pão.88 

Assinaram o documento um membro honorário – Godofredo Leão Veloso 
– e mais 25 docentes do sexo masculino, contrários ao diretor ou não. Além do 
suspenso, apenas Alfredo Gomes deixou de assinar, alegando, no inquérito, que 
soubera do caso apenas pela imprensa. Em seu despacho, datado de 13 de ou- 
tubro, Milanez declarou não ser possível revogar a ordem, “por ser a portaria 
uma seção da administração”. Em consideração às ponderações, porém, com- 
prometia-se a providenciar para que a mesma fosse “removida para outro local, fi-
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cando, por essa forma, livre o saguão do edifício”. Não satisfeitos, os professores 
tornaram a requerer, quatro dias depois, alegando a necessidade de ser revogada 
a ordem, mesmo antes da remoção da portaria, “pois que, como conseqüência 
do cumprimento da [...] aludida ordem, alguns professores dentre os quais [...] 
Francisco Braga, Ernesto Ronchini e Alberto Nepomuceno, se bem que ligeira- 
mente, é verdade, adoeceram”. Para reforçar o pleito, recorriam à “boa doutrina 
republicana”, que reza a igualdade perante a lei, afirmando que “o Instituto 
não deve procurar escapar a esse princípio, destacando-se como sendo a única 
repartição pública onde é imposto tirar o chapéu no saguão”. Alegavam ain- 
da que o diretor ferira também o princípio da igualdade, ao dar permissão a 
Godofredo Leão Veloso para que entrasse de chapéu na cabeça no Instituto. 
O novo requerimento levava vinte assinaturas. Em novo despacho, de 23 de 
outubro, Milanez dizia não haver “o que deferir por já terem sido dadas as 
providências para a mudança da portaria”.89 

O caso, que a imprensa apelidou de “tira-chapéu”, explica-se em parte 
pelos costumes da época, em que se conservar a cabeça coberta em recintos 
fechados ou diante de senhoras era sinal de descortesia. Aos olhos de hoje, 
entretanto, é digno de riso, especialmente na alegação de que os professores 
adoeciam por não conservarem o chapéu à cabeça diante das correntes de ar e 
das chuvas. Por trás do pitoresco, porém, reinava o conflito que crescia a ca- 
da dia. Encabeçando os dois requerimentos, a assinatura que lá está é a de 
Alberto Nepomuceno.

A correspondência privada de Nepomuceno é reveladora de outros confli- 
tos com a direção do Instituto. Em 23 de dezembro de 1917, o livre-docente de 
piano, o pianista e compositor João Otaviano Gonçalves, escreveu a Nepomuce-
no, dizendo-se decidido a fazer um protesto contra a mesa examinadora de um 
concurso a prêmio de composição ao qual se submetera, e de cuja prova escri- 
ta se retirara, e contra Milanez, “pela maneira áspera e pouco atenciosa” com 
a qual fora recebido pelo diretor e um dos vogais, “chegando ambos a asseve- 
rar em termos irônicos que o [...] protesto era feito por conselhos seus [de Ne-
pomuceno] e de má fé”. O concurso provavelmente não teve prosseguimento, 
pois não consta dos mapas arquivados hoje na Escola de Música. Por essa 
razão, desconheço qual fosse a mesa examinadora, mas não é difícil imaginar 
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os nomes de alguns de seus membros. Na carta, o pianista pedia a Nepomuceno 
que lhe respondesse, declarando sua posição no caso, a fim de esclarecer o 
conflito. Aproveitava a oportunidade para lhe transmitir um recado de Milanez, 
o qual pedira que dissesse a Nepomuceno que “ele é um ingrato”.90 O original 
da carta foi anexado por Nepomuceno nas declarações que prestou durante o 
inquérito no Instituto. Sua resposta data do mesmo dia. Nela, Nepomuceno re- 
bate a acusação feita em termos irônicos pelo diretor, negando que tivesse 
aconselhado Otaviano a protestar, e dizendo que a insinuação “pode basear-se 
em tudo, menos na verdade”. Quanto ao recado de Milanez, escreveu:

[...] não sei a que atribuir-me essa qualidade. Pretenderá S.S. que, pelo 
fato de ter-me oferecido um banquete em Genebra, em 1910, deva eu, 
em paga, abdicar da minha independência e da minha dignidade? [...] 
Espero não ter de voltar a figurar nesta questão, na qual entrei em ra- 
zão de insinuações por mim já devidamente classificadas acima. Abs- 
tenho-me sistematicamente de referir-me a atos da administração em 
que não seja direta ou indiretamente parte, assim como abstenho-
me de figurar nos atos escolares enquanto não for dada solução ao 
inquérito que os professores Lima Coutinho, Frederico Nascimento, 
Arnaud Gouveia, Carlos de Carvalho e eu requeremos ao Ex.mo sr. pre- 
sidente da República, sobre o nosso procedimento como membros da 
mesa do concurso de solfejo anulado por um despacho do sr. ministro 
da Justiça.91 

Gozando de prestígio com o ministro Carlos Maximiliano, Milanez con- 
seguiria dois trunfos em 1918. Em janeiro, o decreto nº 12.850 transferia e in- 
corporava ao patrimônio do Instituto Nacional de Música o próprio nacional 
em que o mesmo se encontrava, com todas as suas dependências, a biblioteca, 
o arquivo, os instrumentos e utensílios. Cumpria-se dessa forma o previsto 
no artigo 9 do decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915 – a reforma Carlos 
Maximiliano –, acerca do patrimônio dos Institutos oficiais de ensino. O caso 
seria alardeado por Milanez como mostra de sua dedicação e competência para 
o cargo. Em 10 de abril, o ministro assinava outro decreto, modificando alguns 
pontos do regulamento do Instituto Nacional de Música. Trata-se do decreto nº 
12.958, que, em seu artigo 3º, suprimia a cadeira vaga de solfejo, criando mais 
uma de piano. Desta forma, Milanez e Carlos Maximiliano evitavam a reali-
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zação do novo concurso. Para preencher a nova cadeira de piano, foi nomeado 
– sem concurso, conforme rezava o artigo 10 do decreto – o pianista Jerônimo 
de Queirós. O artigo 4º suprimia ainda duas das cadeiras de solfejo existentes, 
recriando, em seu lugar, as antigas cadeiras de história e estética da música 
e de conjunto vocal, que já tinham existido anteriormente e sido suprimidas.

O artigo mais polêmico do decreto foi o de número 5, o qual determina 
que “as bancas examinadoras serão organizadas pelo diretor, de modo que 
nenhum professor examine os seus próprios alunos, quer do curso oficial, quer 
do particular”.92 Em seu parágrafo único, o artigo estabelece ainda que seria 
punido o professor que, sem justo motivo, recusasse fazer parte de uma mesa. 
A punição atingia o bolso do professor, sendo-lhe retirada a gratificação de 
um mês de trabalho, a qual seria transferida ao colega que aceitasse a função 
em seu lugar. 

Coube a Rodrigues Barbosa fazer a análise do decreto, num artigo pu- 
blicado n’O Jornal de 18 de abril de 1918, sob o título, já em si prenhe de 
sarcasmo, de “Uma reforma salvadora”. O artigo também seria anexado por 
Nepomuceno a suas declarações prestadas à comissão de inquérito.93 O crítico 
iniciava o artigo, fazendo ironias a respeito das diversas reformas por que o 
Instituto já passara, pelas mãos de “eminentes estadistas, conhecedores pro- 
fundos da pedagogia musical”, numa referência ao ministro Maximiliano, que, 
por ocasião do concurso de solfejo, procurara revelar conhecimentos musicais, 
como já vimos:

Fundido, forjado, caldeado, temperado, batido, trabalhado, remo- 
delado por tantos e tão eminentes estadistas, conhecedores profundos 
da pedagogia musical, é de supor que o Instituto esteja agora apa- 
relhado com uma regulamentação perfeita, inigualável, para alcançar 
o seu escopo com uma superioridade a despertar inveja aos conser- 
vatórios europeus.94

A ironia que serve para atacar o ministro atinge também Milanez, des-
qualificando-o tanto como engenheiro quanto como compositor. Como nos 
velhos tempos da polêmica com Guanabarino, Rodrigues Barbosa refere-se a 
Milanez por diversos epítetos irônicos e engraçados. Faz chacota com o fato 
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de Milanez ser engenheiro e compositor popular, descrevendo-o como “um ho- 
mem de ciência, que se desdobra no genial compositor que produziu essa obra 
primorosa intitulada Isto não é pirão”. Afirma sua incompetência como com- 
positor, chamando-o de “super-homem que produziu a Donzela Teodora (mo- 
numento do engenho humano que assombrou os mais notáveis cultores da mú- 
sica moderna)”. A referência à “música moderna” é mais uma piada, em que 
o crítico mordaz alude aos erros técnicos que o compositor teria cometido. 
Em outras passagens do artigo, refere-se ainda a Milanez como “ex-delegado 
da Embaixada de Ouro”, ridicularizando sua atuação em Genebra, e “perfeito 
conhecedor da psicologia estranha dos músicos, no que respeita à integridade 
moral”, numa alusão ao artigo 5º da reforma, no qual, ao proibir os professores 
de examinarem seus próprios alunos, lançava a desconfiança sobre eles. Cha- 
ma-o também de “bonzo de opereta”, de “fulgurante sol que rege agora o nosso 
sistema musical” e ainda de “genial reformador de pontes e calçadas”.95 

Considerando a supressão da cadeira de solfejo, qualificava-a de “medida 
de mais alto alcance”, “razão máxima da reforma, a centelha divina do gênio 
que a formulou”. Dizia que “o solfejo [...] deve ser uma disciplina desnecessária 
para a formação do artista; ele faz perder tempo a quantos ali entram somente 
em busca de um primeiro prêmio”. Na seqüência, implode a substituição da 
cadeira de solfejo por uma de piano, e a nomeação de Jerônimo Queirós, lem- 
brando que já havia, no Instituto, 21 classes de piano ministradas ou supervi- 
sionadas por 7 professores e ainda 30 classes de livres-docentes:

Que serve isso, quando no Rio há mais de 50 mil raparigas que 
precisam levar na sua corbeille essa prenda essencialmente casa- 
menteira, que se traduz em tocar piano? [...] Estas cinqüenta classes 
de piano, aproximadamente, não bastavam nesta Pianópolis; por isso 
mesmo, na sua alta visão dos fenômenos sociais de ordem matrimo-
nial, o genial reformador de pontes e calçadas criou, sobre a de solfejo 
extinta, a cadeira de piano que ainda faltava ao Instituto. E quanta 
sabedoria no modo de provê-la!96

Referindo-se ao artigo 5º e ao seu parágrafo único, que previa a puni-
ção do professor que não aceitasse a incumbência de integrar uma mesa exa- 
minadora, Rodrigues Barbosa enxergava na medida uma forma de atacar Ne-
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pomuceno, que se recusava a tomar parte de qualquer mesa. Diz Rodrigues 
Barbosa:

Era necessária, era inevitável, era fatal essa disposição, que visa 
castigar a altivez de quem se não deslumbra nem cerra os olhos à luz 
fulgurante do sol que rege agora o nosso sistema musical. Não se en- 
controu meio de punir, de humilhar esse herege impenitente que se 
não curva ao bonzo de opereta; então procurou-se o meio de feri-lo na 
bolsa. Quer nos parecer que a medida ainda é insuficiente, porque esse 
herege não se humilha nem põe um joelho em terra. Morrerá de pé.97

Muitos professores do Instituto, que já se viam desprestigiados pela 
presença de Guanabarino e Borgongino nas mesas examinadoras e pelo caso do 
“tira-chapéu”, tinham agora mais uma razão para se indisporem com o diretor. 
Ao proibir que os professores examinassem seus próprios alunos, sob a alegação 
de que tal medida moralizaria os exames do Instituto, Milanez contrariava a 
prática geral no ensino, em que todo professor é responsável pela avaliação de 
seus alunos, e lançava a suspeita de desonestidade sobre todos os professores 
da casa. A maioria não gostou.

A guerra assumiria sua feição mais agressiva no ano de 1919, quando a 
mudança de governo parece ter inspirado o grupo oposicionista a buscar todos 
os meios possíveis para chamar a atenção dos novos ministros, que se sucederam 
na pasta, sobre o Instituto. A estratégia era conseguir que fosse instaurado um 
inquérito, para que se pudesse denunciar a administração de Milanez, vinculando
-a à demissão de Nepomuceno causada por Carlos Maximiliano e considerada 
como fruto de uma injustiça. O primeiro ato dessa nova fase da guerra seria 
a realização da 15ª sessão do Conselho Docente, a 22 de maio de 1919. Ao 
final da sessão, o professor Raimundo da Silva pediu a palavra, para ler uma 
representação do livre-docente de solfejo, Francisco Albuquerque da Costa. 
Milanez alegou que as funções do Conselho eram aquelas que estavam esta- 
belecidas no regulamento. Como este era omisso sobre a competência do pro- 
fessor, depois de esgotada a ordem do dia, de discutir assunto estranho às suas 
atribuições, o diretor decidiu-se por negar a palavra ao impetrante, “ouvindo-se 
nessa ocasião vozes de protesto, sendo, afinal, mantido pelo sr. diretor o seu 
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ato e declarada encerrada a sessão”.98 Desconheço o teor da representação do 
professor, mas registro a coincidência de a sessão do Conselho ter sido rea- 
lizada na véspera do concurso que teria Roberta Gonçalves como membro da 
mesa examinadora.

Dois dias depois, 25 professores assinaram uma solicitação endereçada 
ao diretor para que convocasse nova sessão do Conselho Docente, a fim de 
que pudessem lançar um protesto contra o modo como o diretor encerrara a 
última sessão. A solicitação era assinada por todo o grupo de oposição ao di- 
retor, excetuando-se Barroso Neto, Artur Napoleão e Rodrigues Barbosa, e 
ainda por oito professores do outro grupo, incluindo-se Henrique Oswald. O 
documento foi redigido nos seguintes termos:

Sr. diretor do Instituto Nacional de Música,
Os professores abaixo-assinados, invocando os termos do artigo 

20 do regulamento desse Instituto, vêm respeitosamente solicitar-vos 
a convocação do Conselho Docente a fim de, a bem de seus brios, do 
mútuo respeito entre administrador e administrados – do qual depende 
a boa disciplina, sustentáculo dos fins nobres a que se propõe esse 
mesmo Instituto –, lançarem formal protesto, pelo modo brusco e por 
demais insólito com que foram desconsiderados pelo sr. diretor, no 
terminar da última sessão do referido Conselho, aí reunido.99 

O artigo 20 do regulamento, citado na solicitação, estabelecia que o Con-
selho funcionaria sempre que o diretor julgasse necessário ou o requeressem 
dez professores, mediante exposição de motivos. Era uma forma de o regu- 
lamento garantir aos professores um canal de participação e também de protesto, 
quando assim entendessem necessário. Milanez não atendeu ao requerimento, 
alegando em seu despacho “não se achar o mesmo em termos”, considerando 
grosseiras as expressões “brusco” e “insólito” empregadas no documento. Os pro-
fessores decidiram partir para outra instância. A 16 de junho, redigiram um novo 
documento, uma súplica dirigida ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, 
cargo então ocupado por Urbano Santos. A súplica somava também 25 assina- 
turas, destacando-se agora o nome de Artur Napoleão, que encabeçava a lista. 
Toda a oposição marcou sua presença, desta vez com exceção de Godofredo 
Leão Veloso, que assinara os outros três requerimentos. Do grupo neutro ou 
favorável ao diretor contam-se apenas três assinaturas, as de Henrique Oswald, 
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Luigia Guido e Ismael Guarischi. Durante o inquérito, porém, os três declara-
ram ter firmado o documento de boa fé e por solidariedade aos colegas, sem 
lê-lo, e que, ao conhecerem o conteúdo, retiravam suas assinaturas. De fato, 
Oswald padecia de uma progressiva falta de visão, motivo que alegou para 
não ter lido a súplica. Além dos 21 professores que assinaram, havia também 
quatro livres-docentes, Gabriel Dufriche, Francisco Albuquerque da Costa, 
Marieta de Verney Campelo e Otávio Bevilacqua.100 

A súplica não chegou a ser enviada ao ministro, só vindo à tona em no- 
vembro, por ocasião do inquérito. Não obstante, constitui um documento impor- 
tantíssimo que ilustra todo o conflito e as razões ideológicas e políticas – do 
ponto de vista da República Musical – que sustentaram a guerra. No início do 
texto, os professores atribuíam a indisciplina e o descumprimento do dever rei- 
nantes à situação em que se encontrava o Instituto e suplicavam ao ministro: 
“certos de que a situação lamentável em que se encontram terá um paradeiro, que 
redundará no levantamento do espírito de disciplina, no amor ao trabalho, no re- 
forçamento do cumprimento do dever tão esmorecido, por culpa da situação 
atual do Instituto”.101

Ao longo do documento, eram listados os casos em que transpareciam, 
segundo criam os signatários do texto, os “sentimentos de hostilidade, de ames- 
quinhamento que nutre o diretor” em relação a eles. Citavam a repreensão a 
Arnaud Gouveia, no caso do “tira-chapéu”, como demonstração da “falta de 
delicadeza” do diretor que o “leva a exorbitar de sua competência adminis-
trativa”. Alegavam que: “A repreensão foi feita aos gritos diante do porteiro 
e de serventes do estabelecimento, o que constitui uma desmoralização para 
um professor, um ato atentatório contra a disciplina e prejudicial ao ensino.”102

Lembravam os professores a proibição de examinarem seus próprios 
alunos, contradizendo as “tradições da casa” e “as leis do bom senso”, e con-
firmavam a insinuação de Rodrigues Barbosa de que a disposição de punir o 
professor que se recusasse a fazer parte da mesa examinadora visava pessoal- 
mente Nepomuceno. De fato, a crítica ao artigo 5º da reforma de Milanez seria 
um dos pontos cruciais do inquérito. Diversos professores, em suas decla- 
rações, queixaram-se da medida, referindo-se ao fato de ela implicar “suspeição” 
(Elvira Belo Lobo) e “desconfiança” (Humberto Milano), fazendo-os sentirem-
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se “ofendidos” (Fertin de Vasconcelos), “magoados” (Lima Coutinho), “humi- 
lhados” (Arnaud Gouveia e Jandira Costa) e “injustiçados” (Carlos de Carvalho). 
Houve quem considerasse a medida “boa, mas um tanto ofensiva ao caráter” (Ce-
leste Jaguaribe), enquanto outros a consideraram “má e prejudicial ao ensino” 
(Alfredo Bevilacqua), e ainda “vexatória” (Frederico Nascimento). Henrique 
Oswald declarou que deixava de emitir opinião, porque não compreendia “o 
alcance e a utilidade” da mesma. Por sua vez, Francisco Braga declarou achar 
“muito moralizadora a medida, seguida no Conservatório de Paris”. O caráter 
moralizador foi também realçado por outros professores (Raimundo da Silva, 
Vera Cavalcante de Albuquerque e Alcina Navarro). Nas declarações que en- 
tregou por escrito à comissão de inquérito, Nepomuceno fez longas conside- 
rações sobre esse ponto:

S.S., dizendo ter recebido reclamações contra o procedimento de 
alguns professores nos exames [...], não achou nada melhor a fazer do 
que, generalizando, retirar todos os professores das mesas de exames 
em que fossem examinados os seus discípulos. [...] A exceção odiosa 
[...] incluída no incongruente e contraditório decreto [...] havia de dar 
os seus frutos, levando às consciências a convicção de que não pode 
dirigir um estabelecimento de ensino quem começa desprestigiando 
o corpo docente, tornando-o suspeito aos alunos, amesquinhando-o 
perante os demais funcionários.103 

Quanto à punição, que todos criam ter sido instituída para atingir Nepo-
muceno, este declarou que se recusara a integrar uma mesa de canto, porque 
fora excluído pelo diretor de outra mesa em que examinaria alunos seus. Ao 
ser convidado novamente, recusou-se em ofício ao diretor, protestando pela 
suspeita que o mesmo deixava recair sobre ele, agravada pelo episódio do 
concurso. Ao atacar o dispositivo legal, Nepomuceno visava atingir os respon- 
sáveis, Milanez e Carlos Maximiliano, ironizando o fato de ser este um consti- 
tucionalista:

Escusado será dizer que esperei ansioso que me fosse aplicado o 
disposto no [...] decreto [...], mas em vão. Não poderia S.S. alegar ter 
achado justos os motivos da minha recusa, pois que sua insistência, 
apesar do meu ofício, demonstra o contrário. A razão deve ser outra. 
O artigo em questão, apesar de referendado por um constitucionalista, 
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cairia ao primeiro embate com o poder judiciário; daí o receio de sua 
primeira aplicação. É triste ter de dizer que é desse modo que se fazem 
modificações num regulamento! É desse modo que se abusa da con- 
fiança do chefe da Nação fazendo-o assinar um decreto como esse [...].104

Na súplica ao ministro, os professores protestavam ainda pela “incompe- 
tência do sr. Abdon [...] provada com a constituição do júri dos concursos a 
prêmio, para os quais convida o dito senhor pessoas estranhas à arte musical 
e cuja idoneidade nunca foi comprovada em ato nenhum”. Era uma referência 
a Guanabarino e Borgongino. Lembravam ainda o fato de Milanez “convidar 
para tomarem parte no júri referido pessoas que não lograram classificação 
no concurso para provimento de uma cadeira de solfejo”, referindo-se, agora, 
à Roberta Gonçalves.105 Nepomuceno, no documento que redigiu, também 
fez alusão ao fato, ao mesmo tempo que procurava vincular Milanez a Carlos 
Maximiliano e à injustiça de que se considerava vítima:

A injustiça que nos foi feita, e que continua nos seus efeitos, é de 
ordem a revoltar as consciências honestas. O sr. Abdon Milanez, ins- 
trumento do sr. Carlos Maximiliano, nos afrontou, convidando a can- 
didata que obteve a anulação do concurso de solfejo para fazer parte 
de mesas de exames ou de concursos no Instituto. Essa afronta não se 
pode dizer que fosse pessoal, foi feita a um júri que procedeu hones- 
tamente e que sendo desautorado, caluniado, requereu que lhe fosse 
feito processo para que ele provasse ser honesto e íntegro, e isso lhe 
tem sido sistematicamente negado. Não há nem pode haver questão 
pessoal nesse ponto. A prática da injustiça não ofende ao indivíduo 
por ela visado, mas à sociedade inteira.106

Nepomuceno narrou ainda um caso em que Milanez lançara, pela im- 
prensa, uma suspeita de que ele se deixava subornar pelos fornecedores do Ins-
tituto, pelo que o ex-diretor requereu ao ministro Urbano Santos um inquérito 
e devassa sobre todos os atos de sua administração, ficando provada sua ido- 
neidade. Durante este outro inquérito, cuja documentação não pude encontrar 
no Arquivo Nacional, Nepomuceno pediu à comissão que fossem ouvidas 
testemunhas e informantes sobre o concurso de solfejo, mas a mesma não tra- 
tou do caso. Quanto a isso, indaga Nepomuceno: “Que influências teriam agido 
no sentido de não me serem dadas satisfações?”107
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Após acusarem a incompetência administrativa de Milanez, os signatários 
da súplica ao ministro consideram sua incompetência como músico, afirmando 
que “S.S. quando muito conseguirá compor operetas e óperas com conhe- 
cimentos comparáveis aos que os improvisadores do sertão têm da literatu-
ra”.108 Esta passagem traz à lembrança o que dissera Nepomuceno na entrevista 
concedida em dezembro de 1917, na qual fizera exatamente a mesma com- 
paração entre o pretenso compositor que não domina a técnica musical e, por- 
tanto, não pode ser chamado músico, e “indivíduos analfabetos que improvisam 
versos mas não são considerados literatos”.109 Na entrevista, Nepomuceno dera 
o exemplo do “assobiador” que encontra quem passe o assobio para a pauta, 
transformando-se assim em “consagrado compositor”. Trata-se de uma alusão 
a Milanez, cuja ópera Le primizzie fora corrigida e instrumentada por Ernesto 
Ronchini, fato que os professores também registram no documento ao ministro. 
A coincidência da comparação com o improvisador analfabeto leva a crer que 
Nepomuceno tivesse tido participação ativa na redação da súplica ao minis-
tro, cuja autoria não foi revelada no inquérito. Não bastasse esta passagem, 
observo também que o documento se refere a Milanez como “S.S.” ou como 
“sr. Abdon”, duas formas que Nepomuceno freqüentemente emprega para se 
referir ao diretor. De qualquer modo, o que importa registrar é o fato de os pro- 
fessores comungarem as mesmas idéias de Nepomuceno, assinando o docu- 
mento, em que Milanez é caracterizado como um “estranho”, seja por ser uma 
“pessoa estranha ao corpo docente”, no dizer de Eurico de Araújo Costa, seja 
“por não ser técnico, por não pertencer à classe”, como declarou Carlos de 
Carvalho. Mais uma vez, os músicos defendiam sua corporação e seu mestre 
contra os corpos estranhos que os ameaçavam. A reação ao elemento não 
profissional, “estranho”, e, pior, “popular”, que fora posto no Instituto por ato 
do governo, transparece claramente nesta passagem da súplica ao ministro:

Sem conhecimentos técnicos não pode haver conhecimento peda- 
gógico; sem esses conhecimentos não é possível dirigir um estabele- 
cimento profissional. Assim é que em toda a parte do mundo, os go- 
vernos entregam os estabelecimentos de educação artística aos seus 
mais eruditos profissionais, enquanto que entre nós a direção do mais 
alto estabelecimento de ensino musical é entregue ao autor dos Assim 
Yayá!, Até isso me querem tirar, Dinheiro em penca, Gosto dela só 
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por isso, Grito da sogra, Isto não é pirão, Não se meta nisso, Quem 
me dança sente cócegas, Quem não chora, Três com goma etc! etc!, 
que não dispõe sequer dos conhecimentos mais elementares de teoria 
musical, e, quanto à ilustração geral, também compromete o Instituto 
chamando sobre ele o ridículo.110

Concluindo o documento, solicitavam ao ministro que retirasse o diretor 
do cargo, afirmando que a sua continuação “é o aniquilamento, é a desmora-
lização, é a indisciplina!”111

Tomando conhecimento da súplica durante o inquérito, Milanez apresen-
tou à comissão uma veemente defesa, redigida em 49 páginas, na qual refuta 
todas as acusações dos professores que, “subvertendo as normas administrati-
vas” e “desrespeitando a disciplina”, chegam “a um tal grau de anarquia”, que 
indicam ao governo o que cumpre fazer com o diretor. Justifica a reforma, com 
a qual pretendia moralizar as bancas de exames, inspirando-se no que se fazia 
no Conservatório de Paris, onde os professores não examinavam seus próprios 
alunos. Justifica também a presença de Borgongino e Guanabarino, aos quais 
faz rasgados elogios, referindo-se ao último como “o meu amigo sr. Oscar Gua-
nabarino” e como “o nosso crítico máximo em coisas de música”. Outrossim, 
refuta a acusação a respeito de sua incompetência, alegando que os governos 
que o nomearam e o mantiveram no cargo não desconheciam que em moço 
havia “praticado o imperdoável delito de compor música popular, mesmo po- 
pularíssima”, além do que solicitara espontaneamente sua exoneração, mas o 
governo não quisera aceitá-la. Para provar sua idoneidade para o cargo, trans- 
creve artigos saídos na imprensa, favoráveis à sua atuação como diretor do 
Instituto e na Comissão de Propaganda e de Expansão Econômica do Brasil 
na Europa.112 

O aspecto mais importante de todo o inquérito é a alusão à incompetência 
artística de Milanez, que embasa o pedido para que este fosse demitido. O fato 
chegou a ser destacado pela própria comissão de inquérito em seu “relatório”:

Nenhum professor, aluno ou empregado, tem receio de afirmar que 
o dr. Abdon Milanez seja um homem educado, cavalheiro fino, e bom 
chefe de família. Alguns mesmo, dos primeiros [os que não estavam 
em divergência], não negam a sua cultura geral.
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Mas, chegado ao ponto em que têm de emitir opinião sobre a sua 
cultura artística, nenhum professor hesita em negar a sua idoneidade 
profissional.

Uns, os do segundo grupo [a oposição], declaram francamente que 
ele não está à altura do cargo que exerce, não é um profissional idôneo, 
como exige o regulamento, faltam-lhe as qualidades de um verdadeiro 
artista, não passa de um compositor de tangos e outras danças.

Os outros, sem o dizerem claramente, deixam contudo perceber 
a mesma opinião.113 

A referência a Milanez no relatório como “homem educado, cavalheiro 
fino, e bom chefe de família” deve-se a mais um dos atritos entre a direção e o 
corpo docente, num caso que envolveu os professores Camila da Conceição e 
Fertin de Vasconcelos e que resultou na suspensão dos dois docentes, os quais 
recorreram ao ministro, por considerarem a pena exagerada para o caso.114 Em 
aviso ao diretor, datado de 6 de outubro, o ministro transmitiu os recursos e 
recomendou que informasse se a pena aplicada fora imposta “nos termos ri- 
gorosos do regulamento em vigor”.115 Em ofício de 11 de outubro, Milanez não 
informou o que o ministro requereu, limitando-se a narrar os fatos. Declarou 
que requisitara da professora uma aluna que ele desejava ver participar no 
exercício prático, ao final do ano. Camila recusou-se a satisfazer seu pedido, 
alegando que a referida aluna se encontrava doente, por ter sofrido um tombo 
da escada. De fato, a professora entregou à comissão de inquérito uma carta 
da mãe da aluna, a ela dirigida, em que afirmava que a filha “ainda não tem 
estudado pois a saúde não tem permitido; por este motivo ainda não preparou 
a música, composição do sr. diretor” e que, “sendo indicada [...] para cantar”, 
deixava “à sua deliberação”.116 Milanez, por sua vez, afirmou que o convite 
fora feito com antecedência e que “a professora, tomada de medo”, alegara o 
tombo da aluna. “Mas, sr. ministro – escreveu Milanez –, a aluna estava ali, 
na aula, na minha presença!” Diz ele ter ponderado que havia tempo, ao que a 
professora teria insistido na negativa, dizendo que não sujeitaria alunas à crítica 
e que “arranjaria atestados médicos, contanto que elas não cantassem”. É de 
supor que fosse a crítica de Guanabarino que Camila temesse.

Não satisfeito com a recusa, o diretor insistiu, convidando a professora 
a comparecer ao seu gabinete. Inicialmente, ela mandou dizer-lhe que só para 
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outro assunto compareceria, mas, ante novo convite, decidiu ir vê-lo, solicitando, 
porém, que o colega Fertin de Vasconcelos a acompanhasse. Na diretoria, deu-se 
um violento choque entre o diretor e os dois professores, pois o primeiro pediu 
a Fertin que se retirasse – “com toda a urbanidade”, como informou no ofício 
ao ministro –, declarando ter assunto particular a tratar com a professora, ao 
que esta retrucou que não tinha nenhum assunto particular a tratar, insistindo 
com o professor para que não a deixasse sozinha. O diretor reiterou o pedido 
a Fertin. Porém, “sentando-se ele, de pernas cruzadas”, segundo a narrativa de 
Milanez, tornou a se recusar, e, à ordem do diretor para que saísse, teria dito: 
“Não saio, não saio, não saio”. Por fim, o diretor, julgando-se desacatado em sua 
autoridade, decidiu – “ofegante, pálido, em brados de cólera”, como declarou 
Fertin em seu recurso –, suspendê-lo por quinze dias. Camila declarou, então, 
que também se julgava suspensa, o que foi feito pelo diretor. 

Em seu depoimento à comissão de inquérito, Camila da Conceição justi- 
ficou seu receio de ficar a sós com o diretor em seu gabinete, queixando-se de 
que, muitas vezes, Milanez a visitara na aula inoportunamente, por motivos fú- 
teis, terminando as visitas com palavras ásperas. Dizia temer ser agredida fisi- 
camente por ele. Além disso, receava a opinião desfavorável que poderiam fa- 
zer da sua reputação, “à vista dos fatos antecedentes”, passados no Instituto, 
referindo-se ao caso do professor Silva Maia, que abandonara mulher e filhos, 
passando a viver com uma aluna, e aos encontros entre o secretário do Instituto 
e uma professora de canto, após o expediente.117 

Em 27 de setembro, mesmo dia em que Milanez oficiava ao ministro, 
comunicando-lhe as suspensões, 29 docentes, sendo 14 da oposição e 9 do 
grupo dos favoráveis ou neutros, incluindo-se Braga e Oswald, assinaram um 
protesto de solidariedade aos professores suspensos, em que consideravam não 
ter havido “razão bastante” para a suspensão e destacavam o “ato de dignidade” 
dos professores, não se “deixando amesquinhar pela prepotência e arbitrariedade 
do sr. Abdon Milanez”.118 

O caso envolvendo Camila e Fertin sequer chegara a seu termo e já ocorria 
um novo conflito, em 9 de outubro. Neste mesmo dia, Alfredo Raimundo Richard 
e Frederico Nascimento requereram ao ministro Alfredo Pinto que instaurasse 
um inquérito administrativo no Instituto para apurar os fatos que relatavam. 
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Queixavam-se de ter sido vítimas de uma grosseria de Abdon Milanez, o qual, 
à porta do edifício onde funcionam as aulas e diante de alunos, serventes e 
estranhos, “exigiu de maneira pouco delicada que os mesmos professores  
se descobrissem à sua passagem e permanecessem descobertos no local”. 
Lembravam que o diretor já fizera a mudança da portaria, “passando os profes- 
sores a fazerem ponto de palestra na ex-portaria, onde sempre se conservaram 
cobertos e fumando”. Era uma reedição do caso do “tira-chapéu”.119 

A suspensão de Camila e Fertin, bem como essa reprimenda pública do 
diretor a Richard e Nascimento poderiam ter sido apenas mais dois pequenos 
conflitos, demonstrando a má vontade e a hostilidade de alguns professores à 
direção e vice-versa, mas acabou assumindo proporções gigantescas, por força 
do ocorrido, em 13 de outubro, na 16ª sessão do Conselho Docente, a sessão 
que fora convocada por solicitação de 24 professores, a fim de ser concedido 
o título de professor honorário do Instituto Nacional de Música a Guiomar 
Novais. Após o Conselho ter aprovado por unanimidade a proposta de conferir 
o título à pianista, Milanez, “cheio de intenso júbilo por essa alta distinção con- 
ferida [...] a quem tanto tem honrado o seu país, aqui e no estrangeiro”, tentou 
contemporizar com a oposição, talvez por temer que o ministro acatasse o re-
curso dos professores, obrigando-o a reduzir as penas, ou mesmo suprimi-las, 
conforme o aviso de 6 de outubro parecia indicar. Disse então, como registra 
a ata da sessão:

[...] o sr. diretor [...] vê na homenageada a mensageira da paz, da con- 
córdia que deve reinar no estabelecimento, onde motivos diversos 
trazem muitos dos seus funcionários em divergência palpável, o que 
retarda o progresso moral do mesmo, terminando por declarar que, 
em homenagem à egrégia professora recém-eleita, ficavam anulados 
todos os termos de penas disciplinares por ele impostos na sua adminis- 
tração.120 

Ante a declaração do diretor, Fertin de Vasconcelos declara não aceitar 
o perdão, “por não ser nenhum criminoso para obter indulto em dias de festa 
nacional”, e também por aguardar a decisão do ministro.121 Arnaud Gouveia, 
que também sofrera uma suspensão, no caso do “tira-chapéu”, manifestou-se 
da mesma forma. Alfredo Richard, julgando ter sido suspenso juntamente com 
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Nascimento, declarou que também não aceitava perdão, ao que o diretor es- 
clareceu que não punira nenhum dos dois. Em seguida, foi a vez de Camila da 
Conceição protestar, afirmando que:

[...] não pode pretender a paz, a concórdia no estabelecimento, quem 
é o primeiro a prestigiar o sr. Oscar Guanabarino, inimigo da oradora 
e de vários colegas seus e que não cessa de lhes atacar pela imprensa 
a competência profissional.122

Diante de tantos protestos, “o ruído que se fazia sentir na sala da sessão 
[...] cresce, avoluma-se, e dificilmente o sr. diretor consegue dizer” que sua 
resolução não era um perdão, e sim provinha do “desejo de harmonizar os di- 
versos elementos em luta”, e que mantinha a decisão para aqueles que não 
fossem contrários.123 

Às últimas palavras do sr. diretor, é enorme o tumulto, a algazar-
ra, e geral a confusão, ouvindo-se nesse momento, ao som de fortes 
pancadas nas carteiras de classe existentes no local, frases atentató-
rias do prestígio da autoridade daquele funcionário, salientando-se o 
professor Nascimento pelo modo violento com que profliga a admi- 
nistração do atual diretor, pelo que este lhe aplica a pena de suspensão, 
declarada, afinal, sem efeito.124

Sem conseguir restabelecer a ordem na sessão, Milanez “terminou reti- 
rando-se da sala no meio de grande tumulto”. No dia seguinte, oficiou ao ministro, 
comunicando o ocorrido e reproduzindo “os epítetos injuriosos como [...] pulha, 
incompetente e outros”, com que alguns professores se dirigiram a ele, exigindo 
sua demissão.125 Acusou ainda nominalmente os professores em aberta di- 
vergência, referindo-se ao:

[...] grupo que, sem razão, me hostiliza, com o intuito de afastar-me 
[...] para mais facilmente cuidarem dos seus interesses particulares, com 
pre-juízo do ensino [...] composto dos professores Frederico do Nas-
cimento, Alfredo Fertin de Vasconcelos, Arnaud Duarte de Gouveia, 
Alfredo Raimundo Richard, Camila da Conceição, e, infelizmente, 
do maestro Alberto Nepomuceno, a quem sempre acatei, dando-lhe as 
melhores provas da minha admiração por seu grande valor artístico.126
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Ao ser interrogado pela comissão, Milanez somou a esses nomes o de 
Rodrigues Barbosa, “a alma inspiradora e o chefe supremo da oposição”, de- 
clarando: “é notório reunir sob sua presidência, na Casa Artur Napoleão, os 
membros da oposição e vários outros, sendo ali elaborados todos os atos que 
têm vindo ao conhecimento do governo e do público”.127 

A explosão das divergências levaria finalmente à instauração do inquérito 
administrativo no Instituto, por uma portaria de 17 de outubro. O fato de o re- 
querimento de Richard e Nascimento estar junto aos papéis referentes à sessão do 
Conselho Docente, que resultaram no inquérito, parece indicar a vitória da opo-
sição. Entretanto, o funcionário do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
a quem coube o despacho relativo ao ofício de Milanez, adotando uma neutra- 
lidade crítica diante do conflito, via nessa saída o único meio para se chegar a 
um julgamento dos fatos. Assim fazendo, dava uma boa medida dos meandros 
da administração pública e das dificuldades que encontram as esferas mais al- 
tas do poder ao terem de avaliar questões internas das repartições sob sua su- 
pervisão. Do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, situado na praça 
Tiradentes e distando uma boa caminhada do Instituto Nacional de Música, não 
se podia conhecer em profundidade a crise que afetava a casa de ensino mu-
sical, nem muito menos tomar partido no conflito. É o que revela o despacho 
justaposto ao ofício de Milanez, recomendando a abertura do inquérito, para 
apurar “todas as responsabilidades” e aplicar as penas previstas no regulamento 
ou adotar outras medidas:

A meu ver, os créditos e o bom renome do Instituto Nacional de 
Música muito sofrem com a lamentável situação criada pelo diretor e 
pe-los professores, e da qual são sintomas o incidente ora referido e ou- 
tros que a imprensa tem divulgado.

Sem me inclinar por qualquer das parcialidades no julgamento 
de tais casos, penso que, acima de tudo, é mister pôr um termo a tão 
desairosos incidentes...128 

O teor é idêntico ao de outro despacho, de mesma data, relativo ao caso 
das suspensões de Camila e Fertin. Captando o espírito de facção e hostilidades 
mútuas que tomara conta do Instituto, o mesmo funcionário escreveu:
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O incidente [...] não constitui um caso isolado, mas, sim, pertence 
a uma série de fatos que resultam da hostilidade manifesta de certo 
grupo de professores ao diretor e, provavelmente, deste àqueles.

Tais fatos têm logrado repercutir na imprensa, sempre ávida de 
assuntos dessa natureza, e já fizeram surgir no corpo discente o mesmo 
espírito faccioso, capaz de produzir males futuros.129 

A referência ao corpo discente deve-se ao fato de que alguns alunos 
também tomavam parte no conflito, manifestando-se contra o diretor. No in- 
quérito, este chegou a acusar a existência de “palavras obscenas e desenhos imo-
rais” nas paredes dos toaletes de alunos e alunas, alguns alusivos à sua pessoa, 
os quais foram apagados por ordem do porteiro do Instituto, o que, contudo, 
não impedia sua reprodução, “principalmente após os últimos fatos”.130 Não 
bastasse isso, alguns alunos das classes de Fertin de Vasconcelos, Frederico 
Nascimento e Alfredo Richard – um dos grevistas de 1903 –, sentindo-se pre- 
judicados por uma eventual suspensão de seus mestres, às vésperas dos exames 
de fim de ano, lideraram uma greve, a segunda da história do Instituto. O mo- 
vimento tinha como objetivo protestar contra as penas; porém, no inquérito, 
falou-se também em suspender as aulas até o fim do ano, vaiar o diretor e exigir 
sua demissão. Como o diretor comunicasse aos alunos que tinha relevado as 
penas e decidira exonerar-se do cargo, eles aceitaram voltar à normalidade. O 
inquérito arrolou como promotores do movimento as auxiliares de Nascimento, 
Olga de Castro e Marta Santos, e os alunos Alfredo Spiridiliozzi, Rosa Marques 
de Oliveira e os irmãos Amália e Oscar Fernandez Lorenzo. Este último, aluno 
de harmonia de Frederico Nascimento, que depois assinar-se-ia Oscar Lorenzo 
Fernandez, viria a ser um dos mais representativos compositores brasileiros 
da tendência nacional-modernista, dos anos 1920-1940.

Além de todos os conflitos, relevantes ou mesquinhos, a comissão de 
inquérito apurou uma série de irregularidades no Instituto, a começar pela parte 
mais sensível do mesmo: a tesouraria. Notou-se a falta de mais de 11 contos de 
réis, que tiveram de ser restituídos pelo tesoureiro, o qual depositava o dinheiro 
do Instituto em cadernetas em seu próprio nome, capitalizando os juros. Re- 
gistrou-se o abandono do emprego por parte do professor Niederberger e a 
“falta de moralidade” cometida por Silva Maia, envolvendo-se com uma aluna. 
Houve ainda um caso de alunas matriculadas irregularmente, fora do prazo, 
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pelo secretário, com aquiescência do diretor, inclusive após terem tido mais de 
quarenta faltas em outro curso, o suficiente para serem excluídas do mesmo. 
Havia professores que deixavam de assinalar as faltas dos alunos e havia ain- 
da os que, tendo retirado livros e partituras da biblioteca, não os restituíam.131 

Dentre as conclusões do inquérito, há algumas considerações quanto ao 
caráter da administração das escolas de arte que soam bastante relevantes até 
nossos dias. Motivados pelas referências à “incompetência artística” do diretor, 
os membros da comissão possivelmente dividiam-se entre os argumentos téc- 
nicos e a comprovada experiência administrativa prévia de Milanez. Referin-
do-se ao fato de que “as dissidências notadas no Instituto, nas administrações 
anteriores já eram conhecidas”, atribuem-nas a “defeitos, talvez, da sua orga- 
nização”:

Com o regime atual será difícil encontrar um profissional idôneo, 
que reúna às qualidades artísticas as administrativas. A Congregação 
já foi experimentada no Instituto e não deu bons resultados. 

Seria caso para tentar o regime das direções, artística e adminis- 
trativa, confiadas a dois funcionários independentes entre si?

Enquanto não passar por nova remodelação o Instituto, o seu 
diretor, quer seja este, quer seja aquele, há de contentar a uns e des-
gostar a outros.132

De fato, nem sempre seria possível encontrar um artista-administrador 
à altura de um Miguéz ou de um Nepomuceno da fase áurea do Instituto e im- 
punha-se uma opção. A comissão portanto tocava em um ponto sensível do 
Instituto, o mesmo que, de certa forma, fora mencionado por Artur Azevedo 
por ocasião da primeira nomeação de Nepomuceno para o cargo, em 1902. 
Pensava o dramaturgo que a direção do Instituto devia ser confiada a um pro-
fessor de menor envergadura artística, exatamente para não sacrificar o artista à 
administração. Enquanto Nepomuceno e seus aliados se opunham a essa idéia, 
o governo parecia entender o contrário, mais sensibilizado pelo administrador 
do que pelo artista.

Assim, em 27 de dezembro, o ministro Alfredo Pinto enviava ao diretor 
do Instituto um aviso, comunicando suas determinações em face do “criterioso 
relatório”, que constatou as irregularidades cometidas pelo tesoureiro, “um abu-
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so criminoso, embora tolerado por essa diretoria”, e a “indisciplina escolar que, 
de há muito, se faz sentir nesse Instituto, devido a profundas dissensões entre o 
diretor e os professores”. O ministro enumerava as conseqüências disso: “Dessas 
dissensões têm surgido protestos, perturbações no ensino, falta de emulação 
no corpo docente, e até atos de indisciplina de alguns alunos, que tomaram o 
partido de um dos grupos e promoveram assuadas, com desprestígio da auto- 
ridade superior.”133 

À vista do que ficou apurado “e da necessidade de fazer esse Instituto 
entrar em uma fase de ordem e de disciplina escolar e administrativa”, o ministro 
determinava: a exoneração do tesoureiro; a redução a cinco dias da suspensão 
aplicada a Camila da Conceição e a Fertin de Vasconcelos; a suspensão por 
15 dias dos alunos acusados de promover “assuadas contra a administração 
superior do estabelecimento”; o cancelamento das matrículas irregulares; a 
obrigação de os professores lançarem as faltas dos alunos; a proibição de que 
fossem retirados livros e músicas da biblioteca e do arquivo, a não ser para 
uso em classe; o envio do bibliotecário Manuel Porto-Alegre Faulhaber à 
inspeção de saúde, devido à falta de visão de que sofria, inabilitando-o para 
o cargo; e o anúncio imediato do concurso para a cadeira de violoncelo vaga 
pela exoneração de Niederberger.134

O resultado do inquérito não atingia em cheio o diretor, como desejavam 
os seus opositores. Assim, tudo continuava como dantes. Em 29 de dezembro, 
mesmo dia em que o extrato do aviso do ministro seria publicado no Diário 
Oficial, Nepomuceno escrevia uma carta a Milanez, impugnando o nome de 
Guanabarino como membro da banca examinadora do concurso a prêmio de pia-
no, em que concorriam alunas suas, dando-o como “suspeito [...] por ser ele juiz 
parcial, e meu inimigo pessoal, como é público e notório”.135 Em anexo, en- 
viou um recorte de jornal, em que Guanabarino o chamava de “maestro asso-
viado no Costanzi de Roma”, em alusão ao insucesso do Abul, e o proclamava 
um “desastrado [...] quando se arvora em professor de piano, posição em que só 
revela a sua arte de enganar as tolinhas que o tomam para guiá-las nos estudos 
desse instrumento”. Diante disso, concluía Nepomuceno, na carta a Milanez: 
“Não faço questão de outro qualquer nome, mesmo que seja de reconhecido 
desafeto meu, pois considero-os a todos, excetuando o sr. Guanabarino, inca-
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pazes de cometerem a vilania de se vingarem num meu discípulo das queixas 
que tenham contra mim.”136

No livro de mapas dos concursos a prêmio, não consta a assinatura de 
Guanabarino no referido concurso. Entretanto, lá estão, mais uma vez, os de 
Borgongino e Roberta Gonçalves. O caso é ilustrativo da derrota sofrida por 
Nepomuceno e seu grupo diante das determinações do ministro acerca do re- 
sultado do inquérito. A derrota, entretanto, seria ainda mais amarga, segundo o 
disposto num novo aviso ministerial, datado de 24 de março de 1920. O aviso 
atendia a uma provocação de Milanez, em ofício reservado de 12 de março, no 
qual o diretor, após lembrar a sessão do Conselho Docente de 13 de outubro e 
tornar a acusar os professores que lideravam a oposição contra si – Nepomuceno, 
Nascimento, Richard, Fertin, Camila e Arnaud –, concluía: “É pois evidente 
que, em face do ocorrido, não me é possível sem o necessário prestígio do go- 
verno, manter a disciplina do Instituto e a dignidade do meu cargo”.137 Assim 
determinava o ministro em aviso lido por Milanez em sessão do Conselho Do-
cente, realizada em 6 de abril de 1920, na ausência dos referidos professores:

Em resposta ao vosso ofício [...] tenho a declarar que o procedi- 
mento dos professores indicados nos aludidos ofícios, hostilizando-
vos de modo inconveniente e em plena Congregação, constitui, sem 
dúvida, um ato reprovável.

Conseqüentemente, [...] devem ser os mesmos professores adver- 
tidos, convindo fazer-lhes sentir que, no Instituto Nacional de Música, 
representais o governo, e deste mereceis toda a confiança.

Com o início do ano escolar, cumpre que esse estabelecimento 
entre em uma fase de ordem e de trabalho fecundo, cabendo aos pro-
fessores dar o exemplo da mais rigorosa disciplina aos seus alunos e 
de respeito à vossa autoridade.138 

O inquérito fora sem dúvida a última cartada de Nepomuceno para des-
fazer a injustiça de que se considerava vítima e para recolocar o Instituto nas 
mãos de seu grupo. A derrota, porém, vinha somar-se à decadência física do 
compositor, que, desde junho de 1919, sofria com a doença que pouco a pouco 
minava suas forças e haveria de o levar à morte no ano seguinte. 
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“de i x e m o-l o d o r m i r”:  a g o n i a e  m o r t e

Desde há muito, Nepomuceno dera mostras de uma saúde debilitada, 
muitas vezes sacrificada pela dedicação ao trabalho. A estafa na Itália, em sua 
juventude, as cirurgias em Berlim, na maturidade, e as constantes queixas do 
cansaço e de doenças, que transparecem em sua correspondência privada, com 
o filho e com os amigos, são mostras de sua debilidade física. Os amigos mais 
íntimos de Nepomuceno, como Rodrigues Barbosa e Otávio Bevilacqua, aos 
quais couberam os elogios fúnebres ao compositor, publicados na imprensa 
nos dias que se seguiram à sua morte, reconhecem o impacto que o caso en- 
volvendo sua demissão e as lutas pelo poder no Instituto Nacional de Música 
tiveram sobre sua saúde. Diz A Noite que, “já nessa época [da demissão], em 
contraste com a sua atividade de espírito, eram notáveis os sinais de combali-
mento físico”.139 Da mesma forma, Rodrigues Barbosa registra que: 

Nepomuceno deixou desde então de ser o mesmo homem; desa- 
pareceu-lhe da fisionomia fresca, aureolada pela barba nazarena, já 
embranquecida, aquela serenidade jovial; os olhos perderam a lumi- 
nosidade prazenteira e o declínio físico denunciava a lesão cardíaca 
que o roubou aos amigos, à Pátria e à Arte.140 

Um aspecto que pode ter contribuído para o agravamento do estado do 
compositor foi a situação financeira, piorada com a perda da gratificação refe- 
rente ao cargo de diretor. Em carta datada de dezembro de 1916 e dirigida a 
Luciano Gallet, então secretário da Sociedade Glauco Velásquez, Nepomuceno 
pedia-lhe “mandar dar baixa [...] na lista dos sócios contribuintes, [...] muito 
a contragosto e somente por motivos que se prendem à necessidade que tenho 
de restringir minhas despesas”, conforme alegou.141

Após lembrar o trabalho de Nepomuceno à frente da biblioteca do Ins-
tituto, Otávio Bevilacqua afirma que o compositor, nos últimos anos de vida, 
embora doente, ainda lia muito, mantendo-se sempre atualizado e idealizando 
novos projetos:

Já bastante prostrado pela moléstia, ainda assim lia muito, seguia 
com interesse e grande vivacidade de espírito todo o movimento polí- 
tico, científico e artístico mundial, e durante muito tempo, ainda mante-
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ve a aspiração de, com amigos, fundar uma revista musical para a qual 
propunha o título de “Arquivos Musicais”. Esta teria por fim, especial- 
mente, estimular a mocidade estudiosa, pondo-a em contato com o 
movimento artístico internacional. Ali, lembrava, poderiam também 
ser publicadas traduções que havia feito de trechos bastante longos de 
Riemann e Bellermann, pouco acessíveis ao nosso público de alunos, 
por só existirem em alemão, e que julgava de utilidade para esses.142 

De fato, em abril de 1919, Viana da Mota escrevia a Nepomuceno agrade- 
cendo-lhe “a honra do seu convite para colaborar numa revista musical”, e 
pedindo-lhe que fizesse o mesmo para uma revista que pretendia fundar no 
Conservatório de Lisboa, tão logo fosse nomeado diretor do mesmo.143 As tra- 
duções a que Bevilacqua faz referência foram doadas por este à Divisão de 
Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional e lá permanecem até hoje, à 
espera de virem a público. São 52 páginas manuscritas do livro do tratadista 
alemão Heinrich Bellermann (1832-1903) – Der Contrapunkt (1901), nunca 
publicado em português – e 32 páginas intituladas Thesis und Dynamis, que 
devem ser a tradução de Hugo Riemann (1849-1919) a que se refere Bevilacqua. 
Além destas, há também cinco páginas, a lápis, que correspondem à tradução 
do prefácio do Harmonielehre, o tratado de harmonia de Schoenberg, cuja pri-
meira edição alemã é de 1911. Esta última tradução tem sido mencionada para 
indicar uma possível intenção de Nepomuceno de adotar a obra de Schoenberg 
no curso de harmonia do Instituto, mas que ele teria esbarrado na resistência 
dos colegas.144 Esta versão, contudo, não se comprova. Além do fato de um dos 
professores de harmonia ser Frederico Nascimento, antigo aliado de quem não 
se pode dizer que fosse um conservador, das classes de harmonia do Instituto 
saíram nomes importantes do modernismo musical, como Glauco Velásquez, 
Lorenzo Fernandez e Luciano Gallet.

Trabalhando sempre, Nepomuceno sofreria um duro golpe ao ter de 
abandonar a batuta, por ordem médica, em meio aos ensaios para um concerto 
programado para julho de 1919, em que regeria Dukas e Roussel, dentre outros 
compositores.145 Em 25 de junho, escrevia à diretoria da Sociedade de Concertos 
Sinfônicos e aos instrumentistas da orquestra da mesma, despedindo-se das 
funções de regente. Aos músicos, dizia-se penalizado pela falta do convívio e 
do prazer que provinha dos ensaios semanais, e agradecia “pelas mostras de 
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respeito, de simpatia [...] e pelas provas de sã e boa disciplina” no tempo que 
trabalharam juntos.146 

As atividades de Nepomuceno ficavam, assim, reduzidas às lições no 
Instituto e às aulas particulares de piano, além da guerra contra Milanez. Após 
a derrota, seria a vez de suas funções como professor sofrerem pelo agrava- 
mento de seu estado. Em 24 de maio de 1920, escrevia ao livre-docente João 
Sebastião Rodrigues Nunes, agradecendo-lhe por lhe ter substituído nas lições 
de seu curso privado de piano no Instituto e por se ter recusado a receber o 
produto integral do trabalho, como desejava Nepomuceno: “É triste estar doente 
como eu, meu caro amigo, mas é consolador, estando assim doente, ter provas 
de que a humanidade não é tão ruim como nos parece”.147 Outro consolo para 
o músico enfermo, ao mesmo tempo, mais uma consagração, seria o concerto 
realizado em 23 de setembro de 1920, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
em que o prelúdio d’O Garatuja foi apresentado pelo regente e compositor 
Richard Strauss (1864-1949), em viagem pela América.148 

A conselho do dr. Chagas Leite, médico particular e amigo íntimo de 
Nepomuceno, os últimos meses de sua vida foram passados na residência do 
inseparável amigo Frederico Nascimento, no bairro de Santa Teresa, a qual 
estava acostumado a freqüentar, a fim de “procurar [...] um pouco da frescura 
que lhe suavizasse os sofrimentos”.149 Ali, Nepomuceno passou o verão de 
1920. Pouco a pouco, porém, a enfermidade foi-lhe consumindo as últimas 
energias, em meio a grande sofrimento, e o amigo impediu-o de deixar a casa. 
Mesmo assim, ainda compôs sua derradeira canção, o seu canto do cisne, como 
registrou Otávio Bevilacqua, A jangada, sobre versos do cearense Juvenal 
Galeno. Mas não teve forças para ultimar a adaptação da letra à música. Man- 
dou chamar, “com certa insistência”, Otávio Bevilacqua, pedindo-lhe que 
terminasse o trabalho de adaptação para ele. 

Na primeira quinzena de outubro, “as crises se amiudaram e o enfermo 
só tinha algum repouso à custa das injeções de ópio que lhe eram ministradas 
espaçadamente”. Na noite de 15 para 16 de outubro, “o seu estado, com a ma- 
nifestação da uremia, se tornou desesperador, e, se já não mais havia esperan-
ças de salvá-lo, pressentiu-se que o desenlace fatal se aproximava”.150 Otávio 
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Bevilacqua, no necrológio do compositor, narrou os últimos momentos, aos 
quais assistira:

Certa tarde, voltava eu a Santa Teresa [...] quando, galgada a escada 
de pedra de acesso ao jardim, ouvi uma voz a cantar. Era a de um barí- 
tono, mas não a de Nascimento Filho, tão nossa familiar em casa de 
seu pai.

A porta da casa me foi aberta por Frederico Nascimento que, diante 
do meu espanto, declarou:

– É, é ele... Desde a hora do almoço que assim canta. [...]
Ouvia-o cantar um Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis [...] em bom estilo gregoriano, com voz firme, mais 
do que firme, forte. [...]

Assim foi todo o transcorrer da tarde. Noite a dentro os cantos 
foram enfraquecendo e sumindo as palavras. Permaneci em Santa 
Teresa e testemunhei o diminuendo e o rallentando até a madrugada. 
A cadência final foi realizada já em pleno dia, na manhã de 16 de 
outubro de 1920.151 

Ao sepultamento, pago pelo Estado e realizado no Cemitério de São 
João Batista, em Botafogo, compareceram muitos amigos, colegas e alunos, 
como Rodrigues Barbosa, Nascimento, Bevilacqua, Sampaio Araújo, Leão 
Veloso, Amaro Barreto, Osório Duque-Estrada, Eliseu Visconti, o senador 
Antônio Azeredo, Francolino Cameu, Roberto Gomes, Barroso Neto, João 
Nunes, Fertin de Vasconcelos, Francisco Braga, Henrique Oswald, Humberto 
Milano, Agnelo França, Joanídia Sodré, Luciano Gallet, Lorenzo Fernandez, 
dentre muitos outros, e, ainda, o ministro Alfredo Pinto, o qual acompanhou o 
féretro da casa de Nascimento até o cemitério, e Abdon Milanez, que transpor-
tou o caixão, juntamente com Elpídio Pereira, Francisco Nunes Júnior, Amaro 
Barreto, o secretário e o porteiro do Instituto Nacional de Música. Milanez 
sugerira ao ministro que o corpo fosse velado no Instituto, para ser sepultado 
no outro dia, mas os familiares opuseram-se, preferindo sepultá-lo no mesmo 
dia 16, à tarde.152 

No dia seguinte, Rodrigues Barbosa publicava nas páginas d’O Jornal 
uma biografia de Nepomuceno – fonte a que toda a musicologia posterior re-
correu à exaustão –, ressaltando os aspectos nacionais de sua obra e o epíteto 
que cunhara, de “fundador da música brasileira”.153 O crítico e amigo realçava 
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também as lutas de Nepomuceno à frente do Instituto Nacional de Música, 
“encontrando sempre [...] o obstáculo quase insuperável da resistência dos go- 
vernos, que nenhuma atenção prestavam à instituição que eles pouco a pouco 
demoliam”. Descrevendo a demissão de Nepomuceno, em 1916, como “o golpe 
tremendo que precipitou o desenlace da tragédia”, deixa, contudo, de relatar 
a primeira demissão, em 1903, da qual fora a causa.154

No dia 19 de outubro seria a vez de Guanabarino escrever sobre a morte 
de Nepomuceno. Embora reconhecendo mérito ao compositor, não podia deixar 
de destoar do coro de vozes que pranteavam sua perda, contestando as notas 
fornecidas pelos amigos, segundo os quais Nepomuceno teria sido vítima de 
perseguições. Diz que foi hostilizado, mas sempre com causa justificada. Atribui 
um “valor indiscutível” à Sinfonia em sol menor, à Série brasileira, às Valsas 
humorísticas, embora anteriormente tivesse ridicularizado as duas primeiras, 
além de grande número de peças para piano e para canto, destacando as can-
ções em português, mas afirmando ainda que outras composições suas estavam 
“condenadas aos arquivos da música histórica no Brasil”. Ao se referir às can- 
ções, também não se esqueceu de frisar que o canto em português não consti-
tuía uma conquista de Nepomuceno, lembrando as experiências anteriores. Em 
sua avaliação da carreira do compositor, Guanabarino destaca o fato de que 
teria sido “uma influência segura sobre o futuro da música no Brasil”, se não 
tivesse dado ouvidos “às rodas de amigos lisonjeiros”, e procurasse, em vez 
disso, “um caminho seguro para agir com o seu indiscutível talento”. Diz ainda 
o crítico, referindo-se veladamente a Rodrigues Barbosa e a Luís de Castro:

A sua preocupação, no entanto, era chefiar uma grande roda que o 
proclamava músico universal, com raríssimos rivais no campo artísti-
co. Daí o menosprezo com que encarava todos aqueles que não faziam 
parte do grupo dos seus admiradores incondicionais sem coragem ou 
direito de discutir as suas – glórias efêmeras.155

Desmontando todo o trabalho de Nepomuceno, explicava ainda “o 
fracasso da carreira” do compositor justamente por aquilo que este possuía de 
mais especial no meio artístico brasileiro, ou seja, sua versatilidade, ao “adotar 
várias especialidades a um tempo – organista, regente de orquestra, pianista 
e compositor”. Segundo Guanabarino, Nepomuceno “não se especializou em 



tempos de radicalização (1916-1920) 343

nenhuma dessas atividades e cada uma delas se incumbia de prejudicar as 
outras”. Lembrando o fato de que o cearense era forçado a se dedicar a dar li- 
ções de piano, dizia que “passou a ser compositor nas horas vagas”, donde re- 
sultaria “a imperfeição do seu trabalho”. Por fim, lembrava ainda o fracasso do 
Abul em Roma, esquecendo os elogios que fizera quando de sua estréia no Thea-
tro Municipal do Rio de Janeiro, em 1913, afirmando que Nepomuceno “pensava 
erradamente que as óperas devem ser escritas para os artistas e não para o pú- 
blico, em geral”.156 

Não obstante a avaliação de Guanabarino, seguiram-se diversas home- 
nagens ao malogrado compositor: da Congregação da Escola Nacional de Be-
las-Artes, da Academia Brasileira de Letras e da Câmara dos Deputados, que 
incluíram votos de pesar em suas sessões; do Centro Musical do Recife, repre- 
sentado por seu diretor, Euclides Fonseca; do governador do Ceará, Justiniano 
de Serpa; da Sociedad Nacional de Música e da Asociación Wagneriana, ambas 
de Buenos Aires; do escritor Filinto de Almeida – marido de d. Júlia Lopes de 
Almeida, cujos famosos salões Nepomuceno tivera oportunidade de freqüen- 
tar –, representando a Academia Brasileira de Letras.157 Os professores do Ins-
tituto Nacional de Música decretaram luto por três dias e, em 27 de novembro, 
inauguraram, na presença do ministro Alfredo Pinto, um retrato de Alberto 
Nepomuceno e uma placa de bronze, dando seu nome a uma das salas do edi- 
fício.158 

Em palavras repassadas de religiosa emoção, escreveu o velho amigo 
Coelho Neto, dizendo-se “um dos que o amaram” e anunciando o triunfo de 
uma obra que haveria de se sobrepor à morte:

Deixemo-lo dormir.
Se tem força para vir à tona a sua obra há de reaparecer e vingar em 

nova e esplêndida madrugada e assim como, em breve, o seu túmulo 
todo se cobrirá de flores, assim o seu nome se há de cercar de glória. 
Se foi um peregrino comum dos que atravessam a vida alumiando-se 
com uma lanterna, agora que ela se apagou é escusado soprarem-na 
porque o morrão, em vez de luz, só dará fumo, à míngua de óleo.

Deixemo-lo dormir.
Os que confiam no seu gênio tenham-se quedos, com a serenidade 

magnífica com que ficou o Anjo à beira do sepulcro de Jesus, e, na 
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hora augusta do milagre, afastem a lápide para a ressurreição. Os 
outros, esses, por mais que se armem contra ele, como os legionários 
da patrulha romana, hão de cair deslumbrados pelo esplendor do pro- 
dígio. Deixemo-lo dormir os três dias do Tempo.159 

O tempo, porém, encarregar-se-ia de cimentar a lápide à entrada do 
sepulcro, relegando Alberto Nepomuceno e sua obra a um progressivo e cruel 
esquecimento. Os que mais confiavam no seu gênio, como Frederico Nascimento 
e Alfredo Bevilacqua, logo seguiriam o amigo, em 1924 e 1927, privando o 
Instituto Nacional de Música de dois de seus idealizadores e realizadores de 
primeira hora. Nas décadas de 1930 e 1940, seria a vez de outros representantes 
daquela geração: Oswald, Rodrigues Barbosa, e Braga, falecidos em 1931, 
1939 e 1945, acompanhados por alguns dos mais novos e promissores talentos, 
Luciano Gallet e Lorenzo Fernandez, que deixaram a vida prematuramente, em 
1931 e 1948. E não só os aliados, mas também os piores inimigos despediam-
se da vida. Milanez morreria em 1927 e Guanabarino, ícone das maiores lutas 
enfrentadas por Nepomuceno e seus amigos, em 1937. As novas gerações de 
músicos – muitos devendo sua formação àquela tradicional casa de ensino e 
herdeiros diretos, portanto, do legado deixado por Nepomuceno e seus alia- 
dos – pouco a pouco perderiam o contato com a obra e com a memória do que 
fora aquela República Musical. E raras são as oportunidades, hoje em dia, de 
ouvirmos e conhecermos a música de Nepomuceno, de Miguéz, de Oswald, de 
Braga, de Barroso Neto, de Delgado de Carvalho, de João Otaviano e menos 
ainda a de Francisco Vale, de Sílvio Fróis, de Euclides Fonseca, e até mesmo 
a de Abdon Milanez.
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C o n C l u s ã o

QUIS SCRIBIT BIS  LEGIT

oU 
QUem escreVe lÊ dUas Vezes

Todo discurso sobre a história pede uma dose de crítica em relação aos 
discursos que lhe antecedem no tempo. E criticar importa conhecer. Por isso, 
o ponto inicial mais que necessário deste trabalho foi a análise crítica da tra-
dição de estudos realizados sobre a música no Brasil e os problemas que sua 
leitura sugere. Essa tradição vincula-se ao projeto simultaneamente estético e 
ideológico do modernismo nacionalista, truncando as interpretações e avaliações 
que faz de seus objetos de escolha – a música “artística” ou a “popular” e os 
heróis da música nacional, como Alberto Nepomuceno.

Marcando uma diferença, desejei mesmo mostrar que o mais significativo 
de Nepomuceno não repousa nos exemplos isolados das partituras do Batu-
que, da Galhofeira ou d’O Garatuja, mas em sua atuação à frente do Instituto 
Nacional de Música e nos desdobramentos decorrentes dessa atuação. Foi ali 
que Nepomuceno realizou sua grande obra, a que melhor representa seu posi- 
cionamento republicano, nacional e moderno. A diferença de Nepomuceno 
em relação aos modernistas é que nele o nacional não toma a forma de um 
radicalismo exclusivista.

Como regente, Nepomuceno foi o defensor da música sinfônica produzida 
no Brasil, qualquer que fosse sua origem ou feição. Acolheu seus contemporâ- 
neos e não hesitou em apoiar o jovem e moderno Villa-Lobos, assim como ja-
mais deixou de homenagear o passado, nas figuras do padre José Maurício e de 
Carlos Gomes. E, acerca deste último, adotou uma postura isenta e respeitosa, 
apesar de o “italianismo” do campineiro afastar-se da eleição que o regente e 
seus alia-dos votavam à corrente wagneriana na música. O caráter não-excludente 
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de suas escolhas só não é visível no que tange à seleção do repertório estrangeiro. 
Inicialmente, a negação da ópera italiana e a fixação nos modelos germânicos. 
Depois, a abertura para os franceses e russos. E por fim, o boicote deliberado 
ao germanismo, franqueando os palcos ao modernismo francês. O comum a 
todas essas escolhas é o fato de Nepomuceno visar conscientemente a interferir 
na cultura musical do país, sempre obediente a um ideal de renovação estética.

Como compositor, Nepomuceno esteve atento às tendências gerais de 
seu mundo e foi um homem de seu tempo, o que destoa da idéia que o epíteto 
de “precursor” cola em sua trajetória, somente para retirá-lo e à sua obra do 
contexto em que viveu e deslocá-lo para perto dos modernistas, posição em 
que será visto com certa condescendência, nunca com a convicção de quem 
olha para um grande nome da música. Musicalmente falando, o Batuque da 
Série brasileira de Nepomuceno pode soar como um anão ao lado do Miudinho 
das Bachianas nº4 de Villa-Lobos. Mas ao lado do Prometeu de Miguéz, sua 
Sinfonia em sol menor será sempre um verdadeiro titã. Ao perder de vista o 
sentido do que Nepomuceno efetivamente viveu, a versão biográfica oficial 
mata a riqueza e a diversidade de sua luta pela música brasileira, da mesma 
forma como se quis matar o valor nacional de Leopoldo Miguéz, condenado 
sumariamente por seu “estrangeirismo”. Igualmente, os modernistas queriam 
“descoelhonetizar” a literatura brasileira, no dizer de Oswald de Andrade. 

Desafortunadamente, hoje, ninguém mais ouve o som de Miguéz, da 
mesma forma como ninguém mais lê o verbo de Coelho Neto. Porém, o elo 
oculto que liga Nepomuceno aos modernistas está precisamente naquilo que 
estes tentam negar: seu vínculo com Miguéz e Coelho Neto, defensores radicais 
da elevação cultural e artística do país, tanto quanto Mário de Andrade o seria 
para a geração seguinte. E mais: com que espanto se observa o engajamento 
radical do escritor maranhense na defesa da “música nacional” e “moderna”. 
A distância entre uma geração e outra está no aparente fosso que separa ro- 
mantismo e modernismo, como tendências estéticas. O que mudam são as ma- 
trizes e referências para o que se convencionou chamar de “nacional” e “mo- 
derno” – a música alemã, para uns; a música francesa, para outros. No meio, 
a Guerra de 1914, como divisor de águas. Na mira de uns e de outros, o 
“passadismo” representado pela ópera italiana. Ou alguém ainda tem dúvidas 
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de por que a “Semana de Arte Moderna” de 1922 se realizou num teatro de 
ópera? Para não mencionar a coincidência de que tanto na oposição ao Centro 
Artístico de Miguéz–Coelho Neto–Nepomuceno quanto nas polêmicas jorna- 
lísticas em torno da Semana, lá estava o mesmo Guanabarino...

Eis outro ponto problemático nas interpretações atribuídas a Nepomuceno – e 
também a Villa-Lobos: a supervalorização da figura do crítico Oscar Guanaba-
rino como adversário insidioso da corrente nacionalista e moderna na música. O 
discurso sobre o herói é conformado no paralelismo traçado pelo discurso so- 
bre o vilão. A pesquisa e a análise da documentação, contudo, demonstram a 
afinidade ideológica entre os debatedores, no que diz respeito à sua visão do 
popular, ao passo que seu afastamento dá-se pela predileção por diferentes 
escolas de composição e pela disputa por espaços do poder institucional, que 
acabam se confundindo no jogo de antipatias pessoais.

A luta pela sobrevivência e a luta política que aí se instala afetam o de- 
bate das idéias, nem sempre dotado de uma transparência lógica. Os critérios 
de escolha e os discursos fazem transbordar toda sorte de subjetividades, in- 
cluindo vaidades inconfessáveis, que afloram num verdadeiro jogo de poder e 
de sedução do público. O caso Guanabarino e também o caso Abdon Milanez 
ganham outra dimensão quando vistos à luz da interseção dos campos material 
e ideal, em que se percebem simultaneamente uma disputa pelo poder no sub- 
grupo social e uma tensão entre música alemã e música italiana, nos embates 
de Miguéz e de Nepomuceno com Guanabarino, e entre música artística e mú- 
sica popular urbana de mercado, no conflito com Milanez. E muito curiosa é a 
aliança entre os dois – Guanabarino e Milanez –, por força da disputa política 
em torno do Instituto Nacional de Música. 

Ainda que Nepomuceno, diferentemente de Miguéz, não seja alheio à 
riqueza do populário sonoro do país, seus posicionamentos frente à música po- 
pular colorem-se com os mesmos matizes dos de seus contemporâneos, como 
Sílvio Romero, Guilherme de Melo e Guanabarino, e de outros que se lhe se- 
guiram, como Mário de Andrade, Renato Almeida e Villa-Lobos. A visão desqua- 
lificadora que tanto Nepomuceno quanto seus aliados e seu maior opositor têm 
das culturas populares urbanas transparece em vários instantes documentados, 
como em suas falas a respeito do maxixe, do tango brasileiro e da opereta. No 
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ideal de música brasileira que se projetava, a música popular e comercial só ti- 
nha valor na condição de fonte de inspiração à ação do artista-intelectual-eru-
dito, negando-se a ela qualquer autonomia artística e reservando-se os espaços 
mais nobres à música “artística”. 

Seduzida pelas polêmicas-para-vender-jornal entre compositores e críti-
cos e pela lenda biográfica criada pela mente fértil de Villa-Lobos, a tradição de 
estudos histórico-musicais no Brasil fixou a versão de que o ambiente musical 
anterior à Semana de 22 era avesso a qualquer novidade. E assim, a voz muitas 
vezes isolada de Guanabarino é amplificada, parecendo soar como um imenso 
coral, a encobrir os esforços de renovação empreendidos por toda a geração 
que antecedeu o movimento modernista. Em 1922, Mário de Andrade batia-se 
contra a “pianolatria” reinante em São Paulo, que impedia o florescimento da 
música sinfônica e de câmara. O modelo a ser seguido, segundo o ideólogo do 
modernismo, era o movimento musical do Rio de Janeiro. Desatenta, a tradição 
consagrou a falsa versão de que a “pianolatria” de Mário de Andrade seria um 
problema do Brasil, quando ele se referia tão-somente a São Paulo... E não foi 
por outra razão que coube a um compositor carioca, Villa-Lobos, organizar a 
programação musical da Semana paulista. De Lucília Villa-Lobos, a primeira 
mulher do compositor, a Ernâni Braga, Frederico Nascimento Filho, Frutuoso 
Viana, Alfredo Gomes e Paulina d’Ambrósio, quase todos os intérpretes mobi- 
lizados por Villa-Lobos eram nomes vinculados ao Instituto Nacional de Mú-
sica, em torno do qual vivia o Rio de Janeiro musical.

É hora de retomar as considerações sobre o Nepomuceno administrador. 
O retrospecto de sua atuação, assim como a de Miguéz, à frente do Instituto, 
permite discordar tranqüilamente da avaliação de seus contemporâneos, para 
quem os dois compositores não deveriam perder tempo, envolvendo-se nas li- 
des administrativas. Reafirmo minha interpretação de que os dois artistas
-administradores se revelaram dois românticos de pés no chão, homens que 
compreenderam antes de tantos outros a necessidade de dotar o país – ou ao 
menos a Capital Federal – de um meio musical mais desenvolvido. Tocaram 
em problemas pertinentes a diversos setores da produção musical, como a for- 
mação dos músicos e das platéias, a organização de orquestras e a edição de 
partituras. Assim fazendo, agiram diretamente sobre os espaços, os agentes 
produtores, os instrumentos de produção, o financiamento e o público consu- 
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midor. Eis o papel das iniciativas de Miguéz e de Nepomuceno e dos que lhes 
apoiaram, para dotar o Instituto Nacional de Música de uma administração efi- 
ciente, capaz de dar conta da melhoria da qualidade do ensino e do desenvolvi- 
mento de uma infra-estrutura para a atividade musical. Estas seriam garantidas 
pela seleção do corpo docente e pela elaboração dos programas de ensino, ma-
terializando-se ainda nos próprios prédios que serviram de sede ao Instituto e 
principalmente no investimento na biblioteca e no arquivo musical, nos cursos 
noturnos e na manutenção de uma orquestra e de um coro estáveis. Questões 
como essas, que retornaram sempre ao longo do século XX, a exemplo da re- 
forma promovida por Mário de Andrade, Sá Pereira e Luciano Gallet, nos idos 
de 1930, constituem ainda hoje problemas enfrentados não só pela atual Escola 
de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, herdeira direta de todo 
esse esforço, mas também por outras escolas de música do país.

Não se pode deixar de mencionar a relevância e o significado daquela 
escola, em sua longa tradição, para a formação de tantos instrumentistas, com- 
positores e professores, que vêm atuando em nosso meio musical. Nenhum 
projeto de música nacional encontraria sustento se desconsiderasse o papel da 
educação musical e da formação de orquestras capazes de executar o repertório 
produzido. A atuação de Villa-Lobos frente a um movimento de educação musi-
cal visando à formação de platéias, nas décadas de 1930 e 1940, e também os tex- 
tos historiográficos de Mário de Andrade e de Renato Almeida sinalizam a 
mesma preocupação, embora ocultem o vínculo com as iniciativas de Miguéz e 
de Nepomuceno, limitando-se a destacar, quando muito, apenas o pioneirismo 
de Francisco Manuel da Silva, ao fundar o Conservatório. O que os modernistas 
fizeram nesse aspecto foi muito mais atualizar antigos projetos e aspirações, o 
que acaba, mais uma vez, por negar o discurso sobre as rupturas, trazendo à luz 
mais um dado de continuidade de nossa história musical. É por isso que resisto 
tanto a ver Nepomuceno como “precursor” e a retirá-lo do “capítulo” dedicado 
ao Instituto Nacional de Música e a Leopoldo Miguéz nas histórias da música. 
Nepomuceno é o continuador da obra de Miguéz. E é o elo que liga o moder- 
nismo brasileiro a Francisco Manuel da Silva, a José Maurício e à música 
do Brasil colonial, antecedentes de uma longa história de educação musical 
no Brasil. E nesse sentido, reafirmo que Miguéz e Nepomuceno, embora não 
fossem nacionalistas, foram profundamente comprometidos com a música 



364  música, sociedade e política

nacional e fizeram muito mais do que fariam se tivessem se preocupado apenas 
em compor apressadamente tal tipo de música, esquecendo-se das condições 
materiais objetivas para que a própria música pudesse existir. Não há música 
sem músicos. Não há músicos sem escolas de música.

Ainda no Instituto Nacional de Música, mas extrapolando-o, destaco 
outra realização de Nepomuceno: a inclusão do canto em português, em caráter 
obrigatório, nos programas de ensino e avaliação do Instituto. Compreendida 
e desmistificada a tensão entre Nepomuceno e Guanabarino, resgato ainda 
uma vez os vínculos estéticos e ideológicos de Nepomuceno com a cultura 
alemã e o pensamento de corte romântico-conservador, que supervaloriza os 
dados naturais e culturais – sobretudo a “raça” e a língua – como elementos 
definidores da nacionalidade. 

A vertente romântico-conservadora, presente na atenção dada por Sílvio 
Romero aos “cantos” e “contos populares” do Brasil, encontrou o melhor defen- 
sor no casamento do Nepomuceno-compositor com o Nepomuceno-adminis- 
trador. Assumindo em sua ação um tom heróico, de “propaganda”, Nepomuceno 
contribuiu para internalizar na música brasileira a língua portuguesa como dado 
ideológico. O caráter “cívico” de seu intento aparece na importância por ele 
atribuída ao canto do Hino Nacional. Seguido por outros intelectuais, o tom 
heróico e cívico adotado terminaria por extrapolar as manifestações musicais 
e a sociedade dos músicos. Trata-se da ideologização autoritária da noção de 
identidade coletiva que encontrou guarida na tradição escolar brasileira, no 
âmbito dos programas de ensino de Educação Moral e Cívica e de Educação 
Musical, desenvolvidos pelos governos autoritários do pós-1930 e do pós-1964. 
A concepção de nação que se construiu permaneceu vinculada à vertente ro- 
mântico-conservadora e à respectiva identidade étnica e lingüística, mais do 
que à conquista democrática e consciente da cidadania. Desde Nepomuceno, 
passando por Villa-Lobos e pelo modernismo nacionalista, a música e os debates 
estéticos e políticos em torno dela desempenharam seu papel na construção e 
na difusão dessa noção autoritária de uma nacionalidade sem cidadania. 

Sem dúvida, ao longo de anos de pesquisa, o que me permitiu apreender 
a ação da intelectualidade ligada à música foi a busca das condições concretas 
envolvidas nesses processos de construção e difusão de um projeto musical 
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para o país, justaposto a um imaginário sobre a nação. É de se destacar a inter- 
seção dos discursos musicais e não-musicais, mas também, e principalmente, 
os debates e embates promovidos em torno das escolhas técnico-estéticas, tanto 
quanto da ocupação de espaços pelos agentes sociais. Daí a importância do cir- 
cuito de poder que se firmou em torno do Instituto Nacional de Música, esten- 
dendo-se para as diversas associações musicais e para a crítica publicada na 
imprensa, sem descuidar até mesmo da impressão musical e da projeção da 
mú-sica brasileira no exterior. O campo é vasto e vastas são as referências biblio- 
gráficas e documentais que tive de perseguir no rastro deixado pelos integrantes 
da República Musical. 

Ao construir um trajeto de pesquisa, reflexão e sistematização, segui as 
interinfluências dos intelectuais, aproximando as “falas” de Nepomuceno às de 
Sílvio Romero, Guilherme de Melo, Coelho Neto, Luís de Castro e Rodrigues 
Barbosa e identificando aqui e ali suas ressonâncias em Mário de Andrade, 
Renato Almeida e Villa-Lobos. Quando elegi Sílvio Romero como interlocutor 
privilegiado de Alberto Nepomuceno, não desejei apontar uma simples relação 
de influência, mas indicar, partindo de um exemplo e de uma “fala” historica- 
mente datados, a conformação sistematizada daquele imaginário construído 
sobre a identidade nacional, para, em seguida, auscultá-lo nos textos de diversos 
agentes sociais, do próprio Nepomuceno e de outros compositores, dos forma- 
dores de opinião que o rodeavam e ainda dos historiógrafos que sobre ele es- 
creveram.

Dos textos ao contexto, busquei a concretude da formalização e da difusão 
das correntes do pensamento musical e musicológico em seus grandes temas, 
tanto sob o ponto de vista técnico-estético quanto ideológico. A mediação teóri- 
ca de que me vali foi uma teoria da produção cultural, tal como Néstor García 
Canclini desenha e Henry Raynor, Arnaldo Contier e Antônio Jardim corrobo-
ram, no que diz respeito, especificamente, à produção musical. Daí a pesquisa 
e a análise terem recaído necessariamente sobre as condições da produção mu-
sical, as quais indicam os processos que medeiam a imbricação do ideológico 
no estético, constituindo-se em foco privilegiado dos conflitos que opunham os 
agentes no interior e fora da República Musical. O mapeamento dessas condi-
ções pôs a nu a transição de uma atividade artística de cunho aristocrático para 
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a inserção em uma economia de mercado, urbana e industrial, da dependência 
do “imperial bolsinho” ao desconforto com a “carestia de vida” nas primeiras 
décadas da República. O caráter conservador das relações sociais e políticas no 
Brasil republicano, no entanto, compromete esse processo de autonomização 
da produção musical, tão desejado por Miguéz e Nepomuceno. Dessa contra- 
dição nascem muitas das tensões vividas pelos membros da República Musical, 
tanto em suas relações internas quanto frente aos poderes públicos e aos inte- 
resses mercantis.

Tenho a convicção de que o mapeamento dessas condições de produção, 
apoiado em longa e exaustiva pesquisa, que me permitiu levantar e produzir, 
por meio da análise das fontes, tão extensa documentação, traz um importante 
resultado para as reflexões sobre nossa história musical. Se meu trabalho vier 
a ser criticado por seu apego à descrição e à narrativa, afins à coleta e à expo- 
sição de informações primárias, mais me sentirei realizado, uma vez que no 
Brasil fazem muita falta ainda os estudos capazes de conciliar lastro documental 
e sínteses menos apressadas. Presunção, leviandade e desleixo, de outra parte, 
são abundantes. Além do que, a tradição de escritos sobre nossa música esteve 
comprometida em sua maior parte com o preconceito nacional-modernista, 
aspecto facilmente explicável e compreensível, tendo em vista o caráter mili-
tante da própria vanguarda modernista, ciosa de marcar a diferença em relação 
ao romantismo que lhe antecedeu. Porém, esta, mesmo sem o desejar, acabou 
dificultando o desenvolvimento de uma pesquisa atenta sobre as fontes. Infe- 
lizmente, as marcas da tradição ainda encontram-se presentes em trabalhos re-
centes, que, dando excessivo crédito aos escritos anteriores, vêm reproduzindo 
uma série de equívocos no que diz respeito tanto à mera informação factual, 
quanto às análises e interpretações.

Arriscaria mesmo dizer que o velho projeto de uma “História Geral da 
Música no Brasil”, nascido com o pioneiro livro de Guilherme de Melo, jamais 
foi levado a efeito. Obviamente, não cabe mais a nenhum pesquisador isolada- 
mente tentar empreender essa tarefa, pelos inúmeros deslizes em que essa pre-
tensão incorreria. Recentemente, porém, tem surgido uma produção, ligada aos 
centros acadêmicos, e à qual este trabalho quer reunir-se, que tem contribuído 
para reescrever alguns capítulos dessa mesma história. Conhecê-la, por meio 
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de publicações, é de fundamental importância para que se possa aperfeiçoar 
nosso conhecimento histórico-musical. Somente o intercâmbio de experiên-
cias e a tranqüilidade e a estabilidade geradas pelo apoio institucional e pelo 
fomento continuado à pesquisa acadêmica rigorosa podem assegurar a árdua 
tarefa que cumpre ainda ao conhecimento da música produzida no Brasil, sem 
o que estaremos condenados à mais profunda ignorância a respeito dessa que 
é tantas vezes alardeada como nossa manifestação cultural mais rica e origi-
nal. Oxalá as fontes e as reflexões aqui divulgadas venham a ser úteis aos que 
procuram reinterpretar esse passado histórico, muitas vezes oculto, embora 
ainda vivo, na atualidade.
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fiGuRa 1. albeRTo nepomuCeno, seGundo à esQueRda, ao lado do desenhisTa ânGelo 
aGosTini. à diReiTa do GRupo, o esCulToR Rodolfo beRnaRdelli e, senTada, sua mãe. 
(acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 2. albeRTo nepomuCeno, em 1895, ano de seu ReToRno da euRopa. (acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)



caderNo de Fotos 399

fiGuRa 3. WalboRG banG nepomuCeno. (acervo da Fundação Biblioteca Nacional – 
divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 4. a família nepomuCeno em peTRópolis, em 1898: albeRTo, siGRid, eivind, Wal-
boRG e asTRid (no Colo da mãe). (acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão de 
música e arquivo sonoro)
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caderNo de Fotos 403

fiGuRa 5. o ComposiToR peRnambuCano euClides d’aQuino fonseCa, pRofessoR e amiGo 
de nepomuCeno, em foToGRafia ofeReCida a luCiano GalleT em 1923. (acervo da Biblio-
teca alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 6. o violinisTa RobeRT jope Kinsman benjamin, fundadoR do Club beeThoven, 
aGRemiação musiCal Que ConGReGou os expoenTes do meio musiCal do Rio de janeiRo 
enTRe 1883 e 1889 e Que foi a base paRa a foRmação da RepúbliCa musiCal. (acervo 
da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio 



caderNo de Fotos 405

fiGuRa 7. aTual CenTRo CulTuRal hélio oiTiCiCa, siTuado na Rua luís de Camões, 
e Cujo edifíCio, ConsTRuído em 1872, abRiGou o anTiGo ConseRvaTóRio impeRial e, 
posTeRioRmenTe, o insTiTuTo naCional de músiCa. (acervo da Biblioteca alberto Ne-
pomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 8. o salão do anTiGo edifíCio do insTiTuTo naCional de músiCa Com o óRGão 
doado poR leopoldo miGuéz. (Ilustração Brasileira, jan. 1910) 



caderNo de Fotos 407

fiGuRa 9. o ComposiToR leopoldo miGuéz, idealizadoR do insTiTuTo naCional de 
músiCa e seu diReToR enTRe 1890 e 1902. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno 
– escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 10. alfRedo bevilaCQua, pRofessoR de piano e um dos fundadoRes do insTiTuTo 
naCional de músiCa. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música 
da Universidade Federal do rio de Janeiro)



caderNo de Fotos 409

fiGuRa 11. o CRíTiCo josé RodRiGues baRbosa, fundadoR do insTiTuTo naCional de 
músiCa, Cuja aTuação na alTa adminisTRação do GoveRno da RepúbliCa GaRanTia os 
pRojeTos de miGuéz e nepomuCeno. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola 
de música da Universidade Federal do rio de Janeiro) 
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fiGuRa 12. CaRlos de mesQuiTa, pRinCipal ReGenTe de oRQuesTRa de fins do impéRio e 
iníCio da RepúbliCa, pRimeiRo pRofessoR de haRmonia do insTiTuTo naCional de músiCa 
e ReGenTe no ConCuRso paRa esColha do Hino Da proclamação Da república. (acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 13. o violonCelisTa fRedeRiCo nasCimenTo, pRofessoR de violonCelo, solfejo 
e haRmonia do insTiTuTo naCional de músiCa. (acervo da Biblioteca alberto Nepo-
muceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 14. a pianisTa elviRa belo lobo, pRimeiRa aluna do insTiTuTo naCional de 
músiCa a se ToRnaR pRofessoRa da Casa. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – 
escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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caderNo de Fotos 415

fiGuRa 15. osCaR GuanabaRino, oposiToR de miGuéz e nepomuCeno, poR volTa de 
1896. (acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 17. Capa da pRimeiRa edição das Canções em poRTuGuês de nepomuCeno, Que 
moTivaRam a polêmiCa Com osCaR GuanabaRino. (acervo da Biblioteca alberto Nepo-
muceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 18. o baRíTono CaRlos de CaRvalho, ex-aluno e pRofessoR de CanTo do ins-
TiTuTo naCional de músiCa, inTéRpReTe das Canções em poRTuGuês de nepomuCeno. 
(Almanaque de Música Para Todos, 1899)
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fiGuRa 19. a sopRano Camila da ConCeição, ex-aluna e pRofessoRa de CanTo do ins-
TiTuTo naCional de músiCa, inTéRpReTe de nepomuCeno e alvo de ConsTanTes CRíTiCas  
de osCaR GuanabaRino. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música 
da Universidade Federal do rio de Janeiro)



caderNo de Fotos 421

fiGuRa 20. pRoGRama da apResenTação de artémis pelo CenTRo aRTísTiCo, em 1898. 
(acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 21. páGina do manusCRiTo oRiGinal de batuque, ConTendo um desenho e uma 
desCRição em iTaliano do ReCo-ReCo. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – 
escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 22. nepomuCeno em sua foTo mais ConheCida, de 1908. (acervo da Biblioteca 
alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 23. CaRTão do pResidenTe Campos sales a nepomuCeno, poR oCasião da posse 
do pResidenTe afonso pena em 1906.  “com os mais afetuosos cumprimentos, campos 
sales vem trazer as seguranças de seu profundo reconhecimento pela generosidade dos 
conceitos com que o distinguiu por ocasião da posse do novo governo da república. É um 
juízo a registrar entre os que mais têm honrado aquele a quem coube dirigir os destinos 
da nação em tão grave momento. 26 de nov. de 1906” (acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)



caderNo de Fotos 427

fiGuRa 24. pRoGRama de ConCeRTo no insTiTuTo naCional de músiCa, em 27 de aGosTo 
de 1906. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade 
Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 25. nepomuCeno ao piano, C. 1908. (acervo da Fundação Biblioteca Nacional – 
divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 26. “o GabineTe do diReToR do insTiTuTo naCional de músiCa”. foToGRafia 
TiRada na biblioTeCa do insTiTuTo naCional de músiCa, no anTiGo edifíCio da Rua luís 
de Camões. à diReiTa, olhando paRa a CâmeRa, o biblioTeCáRio manuel poRTo-aleGRe 
faulhabeR. (Ilustração Brasileira, jan. 1910)
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fiGuRa 27. “o maesTRo albeRTo nepomuCeno em sua mesa de diReToR”. (Ilustração Bra-

sileira, jan. 1910)
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fiGuRa 28. “um exame de haRmonia no insTiTuTo naCional de músiCa”. o diReToR apaRe-
Ce ladeado poR fRedeRiCo nasCimenTo e fRanCisCo bRaGa. (Ilustração Brasileira, jan. 1910)
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fiGuRa 29. o novo edifíCio do insTiTuTo naCional de músiCa na Rua do passeio. 
(acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal 
do rio de Janeiro)
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fiGuRa 30. pRoGRama do granD concert brésilien apResenTado poR nepomuCeno em 
paRis, em 17 de seTembRo de 1910. (acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão 
de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 31. nepomuCeno em 1910. (acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão 
de música e arquivo sonoro)



caderNo de Fotos 435

fiGuRa 32. o ComposiToR e pianisTa henRiQue osWald, em 1913. (acervo da Biblioteca 
alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 33. fRanCisCo bRaGa, ComposiToR e pRofessoR de Composição, em foToGRafia 
dediCada a luCiano GalleT em 1928. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – 
escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 34. o pianisTa e membRo honoRáRio do Conselho do insTiTuTo naCional de 
músiCa, aRTuR napoleão, e a violinisTa paulina d’ambRosio, poR volTa de 1907 (acervo 
da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio 
de Janeiro)
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fiGuRa 35. nesTe GRupo, foToGRafado em paQueTá em 1920, luCiano GalleT, pianisTa 
e ComposiToR foRmado pelo insTiTuTo naCional de músiCa, expoenTe da GeRação 
modeRnisTa e ConTinuadoR de muiTas das idéias de nepomuCeno, apaReCe à fRenTe 
da violinisTa paulina d’ambRosio, Tendo ao fundo o ComposiToR fRanCisCo bRaGa. 
(acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal 
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fiGuRa 36. páGina do manusCRiTo oRiGinal das variations sur un tHème original paRa 
piano, ConTendo passaGem biTonal. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola 
de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 37. manifesTação de desaGRavo a nepomuCeno poR sua demissão em 1916. 
(acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 38. CaRTa a oTávio bevilaCQua, na Qual nepomuCeno aRTiCula uma TenTaTiva 
de deRRubaR o minisTRo CaRlos maximiliano. no TimbRe do papel, a Casa aRTuR napo-
leão, onde se Reunia a oposição a abdon milanez. “ Urge fazer o protesto judiciário. 
consulte o seu advogado, e veja se é possível amanhã, o mais tardar, levar o protesto ao 
Juízo Federal. Não deixe passar mais tempo sobre o caso. a bomba estourará mostrando 
a inépcia do ministro, o seu descaso pela lei e pelo regulamento que ele próprio confec-
cionou e fez o presidente assinar.”(acervo da Fundação Biblioteca Nacional – divisão 
de música e arquivo sonoro)
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fiGuRa 39. abdon milanez, o suCessoR de nepomuCeno na diReção do insTiTuTo na-
Cional de músiCa. (acervo da Biblioteca alberto Nepomuceno – escola de música da 
Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 40. nepomuCeno leCionando paRTiCulaRmenTe, em 1917. a aluna é joanídia 
sodRé, fuTuRa diReToRa da esCola naCional de músiCa. (acervo da Biblioteca alberto 
Nepomuceno – escola de música da Universidade Federal do rio de Janeiro)
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fiGuRa 41. a deRRadeiRa foToGRafia de nepomuCeno, de 1920, ano de sua moRTe (acervo 
da Fundação Biblioteca Nacional – divisão de música e arquivo sonoro)
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Anexos



 Diretor Situação
  Leopoldo Miguéz Nomeação: 18 jan. 1890
   Comissão: 27 abr. 1895/20 jul. 1896 
   Licença: jul./nov. 1901; abr./jun. 1902
   Falecimento: 6 jul. 1902
  Alfredo Bevilacqua Interinidade: abr. 1895/jul. 1896; jul./nov.  

  (artístico) 1901; abr./jun. 1902
  Artur Tolentino da Costa Interinidade: abr. 1895/jul. 1896; jul./nov. 
  (administrativo e financeiro) 1901; abr./jun. 1902 
  Paulo A. Duque-Estrada  Interinidade: 8/12 jul. 1902
  Meyer

  Membros honorários Situação
  Artur Napoleão Nomeação: 1890
  Vincenzo Cernicchiaro Nomeação: 1890
   Dispensa: jul. 1890
  Lucien Lambert Nomeação: [jul.] 1890
   Falecimento: 1896
  Francisco Vale Nomeação: 1896
   Dispensa: [1903]
  Paul Faulhaber Nomeação: 1890
   Falecimento: 1896

  Manuel Porto-Alegre Faulhaber Nomeação: 1896

 Cadeira Professor Situação
 Piano Alfredo Bevilacqua Nomeação: 18 jan. 1890
  Gemma Luzianni Nervi Nomeação: 28 out. 1890
   Falecimento: 19 abr. 1894
  Elvira Belo Lobo Nomeação: 10 jul. 1894

(continua)⇒

an e x o  1
QUadro doceNte do iNstitUto  
NacioNal de música – 1890-1902

(“ditadUra miGUÉz”)
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 Canto Louis Gilland Contrato: 20 jul. 1890
   Nomeação: 2 jan. 1892

 Violino e violeta Francisco Pereira da Costa Nomeação: 18 jan. 1890
   Falecimento: 24 jun. 1890
  Vincenzo Cernicchiaro Nomeação: (?) jul. 1890
   Exoneração: 14 abr. 1891
  Ricardo Tatti Nomeação: 14 abr. 1891
  Enrico La Rosa Nomeação: 28 out. 1890
   Exoneração: 9 abr. 1896
  Leopoldo Miguéz  Transferido: 6 jul. 1896
   Licença: maio/nov. 1901; abr./jun. 1902
   Falecimento: 6 jul. 1902

 Violoncelo Frederico Nascimento Nomeação: 18 jan. 1890
   Transferência: 24 maio 1897
  Max Benno Niederberger Nomeação: 24 maio 1897

 Contrabaixo José Martini Contrato: 28 jan. 1890
   Jubilação: 16  dez. 1891
  Ricardo Roveda  Nomeação: 16 dez. 1891

 Flauta Paulo A. Duque-Estrada Meyer Nomeação: 18 jan. 1890

 Clarineta José de Lima Coutinho Nomeação: 18 jan. 1890

 Cornetim,  Henrique Alves de Mesquita Nomeação: 18 jan. 1890
 trompa etc.  

 Oboé e fagote Agostinho Luís de Gouveia Contrato: 28 jan. 1890
   Nomeação: 20 fev. 1891

 Órgão Émile Lamberg Nomeação: 18 set. 1890
   Exoneração: ago. 1892
  Alberto Nepomuceno Nomeação: 17 abr. 1894
   Exercício: 27 jun. 1895

 Harpa Luigia Guido Contrato: 18 set. 1890
   Nomeação: 20 fev. 1891

 Harmonia Carlos de Mesquita Nomeação: 18 jan. 1890
   Exoneração: 8 out. 1890
  Antônio Carlos Ribeiro de  Nomeação: 28 out. 1890
  Andrada Machado F. Licença: abr./dez. 1892
   Exoneração: 24 abr. 1893  
  Frederico Nascimento Interinidade: maio 1892; 1893; 1894
   Nomeação: 1º nov. 1894

 Solfejo Miguel Cardoso Nomeação: 18 jan. 1890
   Exoneração: 14 abr. 1891

(continua)⇒
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  Inácio Porto-Alegre  Nomeação: 18 jan. 1890
   Aposentadoria: 24 maio 1897
  Frederico Nascimento Transferido: 24 maio 1897
  João Rodrigues Cortes Nomeação: 18 jan. 1890
  Henrique Braga Nomeação: 27 out. 1890
  Arnaud Duarte de Gouveia Nomeação: jan. 1890 (acomp.)
   Nomeação: 14 abr. 1891

 Composição Leopoldo Miguéz Nomeação: 9 nov. 1894
   Licença: abr. 1895/jul. 1896
   Transferência: 6 jul. 1896
  Alberto Nepomuceno Interinidade: 9 jul. 1895
   Licença: 29 mar./ 22 out. 1901
  Leopoldo Miguéz Interinidade: 16 abr./27 maio 1901
  Frederico Nascimento Interinidade: 27 maio/ 12 nov. 1901
  Francisco Braga Nomeação: 7 jun. 1902

 História 
 e estética  Vaga

 Cadeira Adjunto Situação
 Piano Paulo Chambelland Nomeação: 15 mar. 1890
  Alfredo Fertin de Vasconcelos Nomeação: 15 mar. 1890

 Canto Enrico Borgongino Contrato: 18 set. 1890
   Término: 31 dez. 1891
  Artur Cassani Contrato: 22 maio 1892
   Falecimento: 8 mar. 1894
  Carlos Alves de Carvalho Nomeação: 17 jan. 1895

 Violino e violeta Ernesto Ronchini Contrato: 20 mar. 1890

   Nomeação: 20 fev. 1891

Fontes: Arquivo Nacional. Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Ofícios e relatórios 
do diretor, 1890 a 1891; Arquivo Nacional. Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Instituto Nacional 
de Música. Ofícios e relatórios do diretor, 1891 a 1916; Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Biblioteca Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e 
conselho, Livro 1, 1890 a 1912; Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Biblioteca 
Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e conselho, Livro 2, 1913 a 1926. 



 Diretor Situação
  Alberto Nepomuceno Nomeação: 12 jul. 1902
   Exoneração: 25 maio 1903
  Paulo A. Duque-Estrada  Interinidade: 27 maio/11 jul. 1903
  Meyer 
  Henrique Oswald Nomeação: 25 maio 1903
   Posse: 11 jul. 1903
   Comissão: 15/26 set. 1904
   Comissão: 1º dez. 1905/2 maio 1906
   Exoneração: 22 out. 1906
  Francisco Braga Interinidade: 15/26 set. 1904 
  Alfredo Bevilacqua Interinidade: 1º dez. 1905/6 mar. 06
  Joaquim Antônio Barroso Neto Interinidade: 6 mar./ 2 maio 1906

  Membro honorário Situação
  Artur Napoleão Sem alteração
  Manuel Porto-Alegre Faulhaber Sem alteração

  José Rodrigues Barbosa Nomeação: 25 maio 1903

 Cadeira Professor Situação
 Piano  Alfredo Bevilacqua Sem alteração
  Elvira Belo Lobo Sem alteração
  Paulo Chambelland Nomeação: 6 abr. 1903
   Jubilação: 16 out. 1905
  Joaquim Antônio Barroso Neto Nomeação: 26 fev. 1906
  Alfredo Fertin de Vasconcelos Nomeação: 6 abr. 1903
  Alcina Navarro de Andrade Interinidade: 25 jun. 1903
   Nomeação: 22 set. 1904

(continua)⇒
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 Piano Cristina Júlia Moller Designação: 12 jun. 1903
 (aula suplementar) Henrique Oswald Designação: 17 jun. 1903  

 Canto solo Louis Gilland Falecimento: 24 maio 1906

  Amaro Barreto Maranhão Nomeação: 25 jul. 1906
  Carlos Alves de Carvalho Nomeação: 6 abr. 1903
  Camila Maria da Conceição Interinidade: 11 abr. 1904
   Nomeação: 22 set. 1904

 Canto coral Arnaud Duarte de Gouveia Transferido: 11 abr. 1904

 Violino e violeta Ricardo Tatti Sem alteração
  Ernesto Ronchini Nomeação: 26 jul. 1902
  Humberto Milano Nomeação: 2 ago. 1902 (adj.)
   Nomeação: 6 abr. 1903

 Violoncelo Max Benno Niederberger Licença: mar./dez. 1903
   Licença: jan./jun. 1904
  Luís Figuéras Interinidade: jun./dez. 1903
   Interinidade: jan./jun. 1904 

 Contrabaixo Ricardo Roveda Sem alteração

 Flauta Paulo A. Duque-Estrada Meyer Falecimento: 24 abr. 1905
  Pedro de Assis Nomeação: 15 maio 1905

 Clarineta José de Lima Coutinho Transferência: 6 abr. 1903
  Francisco Nunes Jr. Interinidade: 5 maio 1903
   Nomeação: 22 set. 1904

 Cornetim,  Henrique Alves de Mesquita Jubilação: 22 fev. 1904
 trompa etc. Luís Velho da Silva Interinidade: 11 abr. 1904
   Nomeação: 22 set. 1904

 Oboé e fagote Agostinho Luís de Gouveia Sem alteração

 Órgão Alberto Nepomuceno Sem alteração

 Harpa Luigia Guido Sem alteração

 Harmonia Frederico Nascimento Sem alteração
  Agnello Viana França Interinidade: 11 abr. 1904
   Nomeação: 22 set. 1904

 Solfejo João Rodrigues Cortes Falecimento: 26 mar. 1905
  Alfredo Raimundo Richard Nomeação: 17 abr. 1905
  Henrique Braga Sem alteração
  Arnaud Duarte de Gouveia Transferência: 11 abr. 1904
  Frederico Nascimento Sem alteração 
  José de Lima Coutinho Transferido: 6 abr. 1903

(continua)⇒



aNexo 2 457

  Carolina Vieira Machado Coelho Interinidade: 11 abr. 1904
   Nomeação: 22 set. 1904
  Jerônimo Silva Jr. Interinidade: 11 abr. 1904
   Exoneração: 20 abr. 1904
  José Raimundo da Silva Interinidade: 20 abr. 1904
   Nomeação: 22 set. 1904
 Composição Francisco Braga Sem alteração
 História   Extinta

 e estética 

 Cadeira Auxiliar/Adjunto1 Situação
 Piano José da Silva Maia Nomeação: 19 jun. 1903
   Licença: maio/out. 1906
  Helena de Figueiredo Interinidade: maio/out. 1906
  Francisca Monteiro de Barros Nomeação: 19 jun. 1903
  Laura Navarro de Lima  Nomeação: 19 jun. 1903
  Coutinho 
  Helena de Figueiredo Nomeação: 20 abr. 1904
   Exoneração: [11] abr. 1905
  Susana de Figueiredo Nomeação: 11 abr. 1905
  Mary Alice Coggin Nomeação: 20 abr. 1904

 Canto Camila Maria da Conceição Nomeação: 19 jun. 1903
  Zilda Raineri Chiabotto Nomeação: 20 abr. 1904
   Exoneração: 26 abr. 1906
  Noêmia de Almeida Pires Nomeação: 26 abr. 1906

 Violino e violeta Olívia da Cunha Nomeação: 19 jun. 1903
  Carmo Marsicano Nomeação: 19 jun. 1903
  Corina da Fontoura Galvão Nomeação: 7 jun. 1905

 Harmonia Arminda de Almeida Nomeação: 20 abr. 1904

1 A Reforma Nepomuceno criou novas vagas de professores, para as quais foram nomeados os 
antigos adjuntos, e criou os auxiliares de ensino, renomeados de adjuntos pela Reforma Oswald.

Fontes: Arquivo Nacional. Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Ofícios e relatórios 
do diretor, 1890 a 1891; Arquivo Nacional. Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Instituto Nacional 
de Música. Ofícios e relatórios do diretor, 1891 a 1916; Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Biblioteca Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e 
conselho, Livro 1, 1890 a 1912; Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Biblioteca 
Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e conselho, Livro 2, 1913 a 1926. 



 Diretor Situação
  Alberto Nepomuceno Nomeação: 22 out. 1906
   Licença: 6 maio/3 jun. 1906
   Comissão: 12 jul./13 out. 1910
  Francisco Braga Interinidade: 6 maio/3 jun. 1906
  Amaro Barreto Maranhão Interinidade: 12 jul./13 out. 1910

  Membro honorário Situação
  Artur Napoleão Sem alteração
  Manuel Porto-Alegre  Dispensa: 19 set. 1907
  Faulhaber 
  Godofredo Leão Veloso Nomeação: 19 dez. 1907
  José Rodrigues Barbosa Sem alteração

(continua)⇒

 Cadeira Professor Situação
 Piano  Alfredo Bevilacqua Sem alteração
  Elvira Belo Lobo Sem alteração
  Alfredo Fertin de Vasconcellos Sem alteração
  Alcina Navarro de Andrade Sem alteração
  Joaquim Antônio Barroso Neto Sem alteração

 Piano (aula Henrique Oswald Designação: 14 maio 1907
 suplementar)  

 Canto solo Carlos Alves de Carvalho Sem alteração
  Camila Maria da Conceição Sem alteração
  Amaro Barreto Maranhão Sem alteração

 Canto coral Arnaud Duarte de Gouveia Transferência: jun. 1907

an e x o  3
QUadro doceNte do iNstitUto  
NacioNal de música – 1906-1910

(2ª  reForma NepomUceNo)



460  música, sociedade e política

 Cadeira Professor Situação
 Piano  Alfredo Bevilacqua Sem alteração
  Elvira Belo Lobo Sem alteração
  Alfredo Fertin de Vasconcellos Sem alteração
  Alcina Navarro de Andrade Sem alteração
  Joaquim Antônio Barroso Neto Sem alteração

 Piano (aula Henrique Oswald Designação: 14 maio 1907
 suplementar)  

 Canto solo Carlos Alves de Carvalho Sem alteração
  Camila Maria da Conceição Sem alteração
  Amaro Barreto Maranhão Sem alteração

 Canto coral Arnaud Duarte de Gouveia Transferência: jun. 1907

 Violino e violeta Ricardo Tatti Sem alteração
  Ernesto Ronchini Sem alteração
  Humberto Milano Sem alteração 

 Violino (aula Humberto Milano Designação: 18 maio 1907
 suplementar)  

 Violoncelo Max Benno Niederberger Licença: mar./dez. 1906 
   Licença: abr./maio e set. 1907 
   Licença: mar./dez. 1909
  Frederico Nascimento Interinidade durante licenças

 Contrabaixo Ricardo Roveda Sem alteração

 Flauta Pedro de Assis Sem alteração

 Clarineta Francisco Nunes Jr. Sem alteração

 Cornetim,  Luís Velho da Silva Falecimento: 6 jun. 1910
 trompa etc. Ismael Guarischi Interinidade: 14 jun. 1910 
  José Raimundo Miranda  Nomeação: 13 ago. 1910
  Machado

 Oboé e fagote Agostinho Luiís de Gouveia Sem alteração

 Órgão Alberto Nepomuceno Licença: 6 maio/ 3 jun. 1906
  Arnaud Duarte de Gouveia Interinidade: 6 maio/ 3 jun. 1906

 Harpa Luigia Guido Sem alteração

 Harmonia Frederico Nascimento Sem alteração

  Agnello Viana França Sem alteração
  Arnaud Duarte de Gouveia Transferido: jun. 1907
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 Solfejo Henrique Braga Sem alteração
  Frederico Nascimento Sem alteração
  José de Lima Coutinho Sem alteração
  Carolina Vieira Machado  Sem alteração
  Coelho 
  José Raimundo da Silva Sem alteração
  Alfredo Raimundo Richard Sem alteração

 Solfejo (aula José Raimundo da Silva Designação: 18 maio 1907
 suplementar)  

 Composição Francisco Braga Sem alteração

 Cadeira Auxiliar de Ensino Situação
 Piano José da Silva Maia Nomeação: 17 out. 1907
  Cristina Júlia Moller Nomeação: 13 set. 1907
  Laura Navarro de Lima 
  Coutinho Nomeação: 12 set. 1907
  Custódio Fernandes Góes Nomeação: 18 set. 1907
  Mary Alice Coggin Nomeação: 13 set. 1907
  Alzira de M. Monteiro Manso Nomeação: 18 set. 1907
  Maria Abalo Monteiro Nomeação: 21 set. 1907

 Canto M. Celeste Jaguaribe de Matos Nomeação: 12 set. 1907

 Violino  Olívia da Cunha Nomeação: 12 set. 1907
 e violeta Carmo Marsicano Nomeação: 21 out. 1907
  Corina da Fontoura Galvão Nomeação: 18 set. 1907

 Violoncelo Eurico de Araújo Costa Nomeação: 17 set. 1907   
        

Fontes: Arquivo Nacional. Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Ofícios e relatórios 
do diretor, 1890 a 1891; Arquivo Nacional. Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Instituto Nacional 
de Música. Ofícios e relatórios do diretor, 1891 a 1916; Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Biblioteca Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e 
conselho, Livro 1, 1890 a 1912; Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Biblioteca 
Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e conselho, Livro 2, 1913 a 1926. 



 Diretor Situação
  Alberto Nepomuceno Licença: 18 jun./29 jul. 1913
   Licença: 13 fev./15 maio 1915 
   Renomeação: 22 out. 1915 
   Exoneração: 26 out. 1916
  Alfredo Bevilacqua Interinidade: 18 jun./29 jul. 1913

  Godofredo Leão Veloso Interinidade: 13 fev./15 maio 1915

  Membro honorário Situação

  Artur Napoleão Sem alteração
  Godofredo Leão Veloso Sem alteração

  José Rodrigues Barbosa Sem alteração

(continua)⇒

 Cadeira Professor Situação
 Piano  Alfredo Bevilacqua Sem alteração
  Elvira Belo Lobo Sem alteração
  Alfredo Fertin de Vasconcelos Sem alteração
  Alcina Navarro de Andrade Aperfeiçoamento (Europa):
    jan. 1912/jun. 1913
  Joaquim Antônio Barroso Neto Em comissão: abr. 1911
  Henrique Oswald Nomeação: 18 out. 1911

 Teclado José da Silva Maia Nomeação: 18 out. 1911
   Aperfeiçoamento (Europa):
    jun./dez. 1913

 Canto solo Carlos Alves de Carvalho Em comissão: maio 1913/maio 1914
  Camila Maria da Conceição Sem alteração
  Amaro Barreto Maranhão Sem alteração
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 Nícia Silva Nomeação: 18 out. 1911

   Aperfeiçoamento (Europa): 1912 
  Maria Isabel de Verney  Nomeação: 18 out. 1911
  Campelo 

 Violino  Ricardo Tatti Sem alteração
 e violeta Ernesto Ronchini Sem alteração
  Humberto Milano Sem alteração 
  Francisco Chiaffitelli Nomeação: 18 out. 1911

 Violoncelo Max Benno Niederberger Licenças: maio/jun., out./nov. 1914
  Alfredo Gomes Interinidade: abr. 1914
  Eurico de Araújo Costa Nomeação: 18 out. 1911

 Contrabaixo Ricardo Roveda Sem alteração

 Flauta Pedro de Assis Aperfeiçoamento (Europa):
   maio/dez. 1914

 Clarineta Francisco Nunes Jr. Sem alteração

 Oboé e fagote Agostinho Luís de Gouveia Sem alteração

 Clarim  José Raimundo Miranda o Transferido: 24 out. 1911
 e cornetim Machad 

 Trompa Rodolfo Pfefferkorn Nomeação: 18 out. 1911

 Trombone Ismael Guarischi Nomeação: 18 out. 1911

 Órgão Alberto Nepomuceno Sem alteração
  e harmônio  

 Harpa Luigia Guido Sem alteração
  Jandira Costa Nomeação: 18 out. 1911

 Harmonia Frederico Nascimento Sem alteração
  Agnello Viana França Sem alteração
  Arnaud Duarte de Gouveia Sem alteração

 Solfejo Henrique Braga Sem alteração
  Frederico Nascimento Sem alteração 
  José de Lima Coutinho Sem alteração
  Carolina Vieira Machado Coelho Sem alteração
  José Raimundo da Silva Sem alteração
  Alfredo Raimundo Richard Sem alteração
  Albertina Fonseca Nomeação: 18 out. 1911
  M. Celeste Jaguaribe de Matos Nomeação: 18 out. 1911
   Aperfeiçoamento (Europa): 
   abr./nov. 1914

(continua)⇒
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    Vera Nóbrega de Vasconcelos Nomeação: 18 out. 1911
 Contraponto, Fuga,  Francisco Braga Sem alteração
 instrumentação
 e composição   

 Fisiologia e  Oswaldo Puissegur Nomeação: 18 out. 1911
 higiene da voz  Licença: maio/out. 1914  

  Alberto das Chagas Leite Interinidade: [maio/out.] 1914

 Cadeira Adjunto Situação
 Piano Laura Navarro de Lima  Recondução: 18 out. 1911
  Coutinho Recondução: 12 set. 1913  
  Mary Alice Coggin Recondução: 18 out. 1911
   Recondução: 15 set. 1913
  Alzira de M. Monteiro Manso Recondução: 18 out. 1911
   Recondução: 19 set. 1913
  Custódio Fernandes Góes Nomeação: 18 out. 1911
   Recondução: 21 out. 1913
  Almerinda C. Freitas Ramalho Nomeação: 3 abr. 1914
  Carlos de Lemos Peixoto Nomeação: 18 out. 1911
   Recondução: 1º set. 1913
   Exoneração: 23 abr. 1914

 Teclado Carmem Casado Lima Nomeação: 25 out. 1911
  Exoneração: 30 out. 1914
  Cecília Vieira Maia Interinidade: 30 out. 1914
  Maria Abalo Monteiro Nomeação: 30 out. 1911
  Recondução: 30 out. 1914

 Violino  Olívia da Cunha Nomeação: 18 out. 1911 
 e violeta  Exoneração: jan. 1912
  Leonor Granjo Nomeação: jan. 1912
  Carmo Marsicano Recondução: 18 out. 1911
   Recondução: 21 out. 1913
  Phelippe Messina Nomeação: 30 out. 1911
   Exoneração: 27 out. 1914
  Maria Milone Vaz Nomeação: 27 out. 1914
  Orlando Frederico Nomeação: 9 nov. 1911
   Recondução: 12 nov. 1914

 Cadeira Livre-docente Situação
 Piano Carlos Cavallier Darbilly Admissão: 17 mar. 1913
   Falecimento: (?) 1914
  Maria dos Santos Melo Admissão: 17 mar. 1913

(continua)⇒
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  João Sebastião Rodrigues  Admissão: 17 mar. 1914
  Nunes 
  Celina Roxo Admissão: 17 mar. 1914
  Custódio Fernandes Góes Admissão: 17 mar. 1914
  João Otaviano Gonçalves Admissão: 17 mar. 1914
  Luís Amabile Admissão: 17 mar. 1914

 Canto Hermann Wahnschaffe Admissão: 17 mar. 1913
  Gabriel Dufriche Admissão: 17 mar. 1914
  Maria de Verney Campelo Admissão: 17 mar. 1914
  José de Larrigue de Faro Admissão: 17 mar. 1914
  América de Carvalho Admissão: 17 mar. 1914

 Violoncelo Alfredo Gomes Admissão: 17 mar. 1913

 Oboé e fagote Elpídio Cristini Admissão: 17 mar. 1914

 Solfejo M. Clara C. Menezes Lopes Admissão: 17 mar. 1913
  Otávio Bevilacqua Admissão: 17 mar. 1914

  F. Albuquerque da Costa Admissão: 17 mar. 1914   
        

Fontes: Arquivo Nacional. Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Ofícios e relatórios 
do diretor, 1890 a 1891; Arquivo Nacional. Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Instituto Nacional 
de Música. Ofícios e relatórios do diretor, 1891 a 1916; Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Biblioteca Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e 
conselho, Livro 1, 1890 a 1912; Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Biblioteca 
Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e conselho, Livro 2, 1913 a 1926. 



 Diretor Situação

 Alberto Nepomuceno Licença: 13 fev./15 maio 1915 
   Renomeação: 22 out. 1915 
   Exoneração: 26 out. 1916
  Alfredo Bevilacqua Interinidade: 18 jun./29 jul. 1913
  Godofredo Leão Veloso Interinidade: 13 fev./15 maio 1915

  Abdon Milanez Nomeação: (?) nov. 1916

 Membro honorário Situação 
 Artur Napoleão  Sem alteração

  Godofredo Leão Veloso Sem alteração
  José Rodrigues Barbosa Sem alteração

(continua)⇒

 Cadeira Professor Situação
 Piano  Alfredo Bevilacqua Sem alteração
  Elvira Belo Lobo Sem alteração
  Alfredo Fertin de Vasconcelos Sem alteração
  Alcina Navarro de Andrade Sem alteração
  Joaquim Antônio Barroso Neto Sem alteração
  Henrique Oswald Sem alteração
  Jerônimo Queirós Nomeação: (?) abr. 1918 

 Piano e teclado José da Silva Maia Sem alteração
 Canto solo Carlos Alves de Carvalho Sem alteração
  Camila Maria da Conceição Sem alteração
  Amaro Barreto Maranhão Sem alteração
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  Nícia Silva Sem alteração
  M. Isabel de Verney Campelo Sem alteração

 Cadeira Professor Situação
 Piano  Alfredo Bevilacqua Sem alteração
  Elvira Belo Lobo Sem alteração
  Alfredo Fertin de Vasconcelos Sem alteração
  Alcina Navarro de Andrade Sem alteração
  Joaquim Antônio Barroso Neto Sem alteração
  Henrique Oswald Sem alteração
  Jerônimo Queirós Nomeação: (?) abr. 1918 

 Piano e teclado José da Silva Maia Sem alteração
 Canto solo Carlos Alves de Carvalho Sem alteração
  Camila Maria da Conceição Sem alteração
  Amaro Barreto Maranhão Sem alteração
  Nícia Silva Sem alteração
  M. Isabel de Verney Campelo Sem alteração

 Aula suplemen- Elisa de Agostini Braga  Autorização: maio 1915
 tar gratuita  

 Violino e violeta Ricardo Tatti Falecimento: 5 jul. 1916
  Paulina d’Ambrosio Interinidade: (?) ago. 1916
   Nomeação: [jun.] 1917
  Ernesto Ronchini Sem alteração
  Humberto Milano Sem alteração 
  Francisco Chiaffitelli Sem alteração

 Violoncelo Max Benno Niederberger Ausente 1915
  Alfredo Gomes Interinidade: 1915
   Nomeação: [jun.] 1920
  Eurico de Araújo Costa Sem alteração

 Contrabaixo Ricardo Roveda Sem alteração

 Flauta Pedro de Assis Sem alteração

 Clarineta Francisco Nunes Jr. Sem alteração

 Oboé e fagote Agostinho Luís de Gouveia Sem alteração

 Clarim  José Raimundo Miranda Falecimento: (?) 1918
 e cornetim  Machado 
  Alvibar Nélson de Vasconcelos Interinidade: 1918
   Nomeação: [ago.] 1919

(continua)⇒
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 Trompa Rodolfo Pfefferkorn Sem alteração

 Trombone Ismael Guarischi Sem alteração

 Órgão  Alberto Nepomuceno Afastamento: jan./maio 1915
 e harmônio  Falecimento: 16 out. 1920  
  Arnaud Duarte de Gouveia Interinidade: abr./maio 1915
 Harpa Luigia Guido Falecimento: (?) 1920
  Jandira Costa Sem alteração

 Harmonia Frederico Nascimento Sem alteração
  Agnello Viana França Sem alteração
  Arnaud Duarte de Gouveia Sem alteração

 Solfejo Henrique Braga Licença: abr./out. 1915
   Jubilação: (?) nov. 1915
  M. Clara C. Meneses Lopes Interinidade: abr./dez 1915
  Frederico Nascimento Sem alteração 
  José de Lima Coutinho Sem alteração
  Carolina Vieira Machado Coelho Sem alteração
  José Raimundo da Silva Sem alteração
  Alfredo Raimundo Richard Sem alteração
  Albertina Fonseca Licença: maio/nov. 1915
  Otávio Bevilacqua Interinidade: maio/nov. 1915
  M. Celeste Jaguaribe Matos Sem alteração 
  Faria 
  Vera Vasconcelos C. A. Sem alteração

 Contraponto Fuga  Francisco Braga Sem alteração
 instrumentação
 e composição  

 Teoria física e  Oswaldo Puissegur Licença sem vencimentos: 1915
	fisiológica	da		 Luiz Barboza Moretzsohn Interinidade 1915
 música e Higiene 
	profissional	

 Cadeira Adjunto Situação
 Piano Laura Navarro de Lima  Sem alteração
  Coutinho 
  Mary Alice Coggin Sem alteração
  Alzira de M. Monteiro Manso Sem alteração
  Custódio Fernandes Góes Sem alteraçãoDispensa: (?) out. 1916
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  Ernâni Braga Nomeação: (?) out. 1916
  Almerinda C. Freitas Ramalho Sem alteração

 Teclado Cecília Vieira Maia Nomeação: 13 out. 1915
  Maria Abalo Monteiro Sem alteração

 Violino e violeta Carmo Marsicano Sem alteração
  Maria Milone Vaz Sem alteração
  Orlando Frederico Sem alteração
  Leonor Granjo Recondução: 29 jan. 1915

 Cadeira Livre-docente Situação

 Piano Maria dos Santos Melo Sem alteração
  João Sebastião Rodrigues  Sem alteração
  Nunes 
  Celina Roxo Sem alteração
  Custódio Fernandes Góes Sem alteração
  João Otaviano Gonçalves Sem alteração
  Luís Amabile Sem alteração
  M. Luísa de Queirós A.  Admissão: 21 dez. 1917
  dos Santos 
  Ernâni Braga Admissão: 2 dez. 1919
  Luciano Gallet Admissão: 2 dez. 1919

 Canto Hermann Wahnschaffe Sem alteração
  Gabriel Dufriche Sem alteração
  Maria de Verney Campelo Sem alteração
  José de Larrigue de Faro Sem alteração
  América de Carvalho Sem alteração

 Violoncelo Alfredo Gomes Sem alteração

 Oboé e fagote Elpídio Cristini Sem alteração

 Solfejo M. Clara C. Meneses Lopes Sem alteração
  Otávio Bevilacqua Sem alteração
  F. Albuquerque da Costa Sem alteração

Fontes: Arquivo Nacional. Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Ofícios e relatórios 
do diretor, 1890 a 1891; Arquivo Nacional. Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Instituto Nacional 
de Música. Ofícios e relatórios do diretor, 1891 a 1916; Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Biblioteca Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e 
conselho, Livro 1, 1890 a 1912; Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Biblioteca 
Alberto Nepomuceno, Instituto Nacional de Música. Atas de congregação e conselho, Livro 2, 1913 a 1926. 

          
      



 

artes e artistas – oscar Guanabarino1

ricardo tatti

Ouvimos anteontem, no salão do Club Sinfônico, o violinista Ricardo 
Tatti; e foi essa a primeira vez que o apreciamos como solista, apesar de o co- 
nhecermos há muito, como professor do Instituto Nacional de Música, onde tem 
a glória de ser um dos poucos que conseguem adiantar a sua classe. 

Ricardo Tatti mereceu unânimes aplausos dos freqüentadores do Teatro 
Lírico, quando violino de spala da orquestra dirigida por Mancinelli, conse-
guindo a unidade na arcada dos violinos. 

Anunciado seu concerto, a concorrência foi numerosa, e o concertista, 
desabituado ao solo, apresentou-se visivelmente nervoso.

* Transcrevi aqui apenas os artigos iniciais da polêmica, incluindo a crítica de 
Guanabarino ao concerto de Ricardo Tatti, em que ataca o Instituto Nacional de Música, 
carta de Nepomuceno publicada na coluna de Rodrigues Barbosa, rebatendo o crítico, a 
réplica de Guanabarino e a primeira tréplica do compositor. Os quatro textos dão uma 
idéia geral do tom da polêmica. Deixo de transcrever a continuação devido à extensão 
dos artigos e ao fato de se fixarem em pormenores que pouco acrescentam às questões 
de fundo, em torno da canção em português e do Instituto Nacional de Música. 
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Desabituado – dizemos bem, e sabemos que esse violinista foi solista 
durante muitos anos; mas perdeu de tal modo a confiança em si mesmo que, 
apesar de tocar de cor, coloca a música na estante, apelando assim para um 
hábito. 

É fácil, para quem está habituado a ouvir solistas, pôr de parte qualquer 
incidente que se deve levar à conta de perturbação e apreciar as boas quali-
dades do artista.

O programa foi feito de modo que o público pudesse ouvi-lo em todos 
os gêneros; mas dispensávamos francamente o scherzo brilhante de Arditi, em 
que as dificuldades não conseguem encobrir o pouco merecimento da peça 
cuja idéia é banal e mal desenvolvida, e isso depois de ter sido executada a 
Chacone de Bach, em que Ricardo Tatti revelou belíssimas qualidades de som, 
agilidade e arco, além da interpretação séria e rigorosa que deu ao magistral 
trabalho do grande mestre.

No canto, fazendo o violino exprimir a melodia como se fosse um apare-
lho arruinado, revelou-se conhecedor desse segredo na Romança de Svendsen, 
que tem o defeito de ser um pouco longa, e na bella Berceuse de [ilegível], 
para concluir essa primeira parte a esquisita e elegante mazurca característica 
[ilegível] de Wieniawski.

Também produziu magnífico efeito a Prière du soir para violino, com- 
posição do organizador do concerto.

Teve o caráter religioso e a poesia de contemplação esse trecho cheio 
de encanto.

O concerto terminou com a Air militaire para violino, de [ilegível], peça 
de grande dificuldade, no gênero de Paganini.

Ha nesse trecho três variações 1ª ou 4ª [sic] com grande efeito, afinan-
do-se essa corda em lá, a fim de torná-la mais tensa e, portanto, mais rica em 
sons harmônicos.

Roveda foi muito aplaudido no contrabaixo, tendo executado o Adágio 
de Sonâmbula, e a Elegia e Tarantela de Bottesini, fazendo-se admirar nessas 
grandes dificuldades aliás pouco aproveitáveis para a arte.

O barítono Carlos de Carvalho cantou com muita expressão as peças 
Che peró costume de Legrenzi e Por mim?, pretensa imitação do Amo-te muito 
de Nepomuceno pelo sr. Dufriche.
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Com muito boa dicção executou ainda esse barítono o dueto do Barbeiro 
de Sevilha com a sra. d. Camila da Conceição, que tem agilidade razoável.

Pela sra. d. Olívia da Cunha foram cantados os trechos – Se Florindo é 
fedele, de Scarlati, e Chant hindou, de Bembey, peças em que essa discípula 
do nosso Instituto foi muito aplaudida.

Devemos dizer com toda franqueza a essa talentosa amadora que evite 
a contrição do laringe antes de emitir as notas, dando viciosa aparência de an- 
gústia ao canto.

Estes recursos são condenados na arte.
Verdade é que temos certeza que esse defeito desaparecerá quando a 

distinta amadora estiver livre da escola viciosa que dirige os seus estudos, co- 
mo aconteceu com o sr. Carlos de Carvalho, que só conseguiu saber cantar 
quando deixou o seu afamado mestre.

Em todo caso, esse defeito é daqueles que saltam aos olhos imediata-
mente e que só é permitido aos cantores de cançonetas, gênero farsista que 
tudo admite.

teatros e música – José rodrigues Barbosa2

A propósito de uma composição do sr. Dufriche, cantada em português, 
e que foi apreciada na imprensa desta Capital em opiniões controvertidas, es- 
creve-nos o maestro Alberto Nepomuceno:

“Meu caro Rodrigues Barbosa – Tendo lido em uma crítica do Con- 
certo –Tatti, realizado a 14 do corrente mês, no salão do Club Sinfônico, que 
o sr. Carlos de Carvalho cantara uma composição do sr. Dufriche, que poderia 
intitular-se ao Reminiscência, tanto se ressentia das minhas composições; e 
em outra crítica que a mesma composição era uma pretensa imitação do meu 
Amo-te muito; ao mesmo tempo, informando-me colegas que a ouviram, nesse 
concerto, não haver tal “reminiscência” ou “pretensa imitação”, procurei obter 
da obsequiosidade do autor uma cópia do seu trabalho para bem examiná-lo 
e poder julgá-lo.

De posse dela, comecei a dar caça à raposa, cuja cauda os críticos em 
questão entreviram, mas confesso, não encontrei-a. Ou eu sou mau batedor de 
caça, ou há má vontade da crítica por haver o sr. Dufriche escrito para verso 
português.
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Constitui isto uma imitação? 
Parece-me que a crítica devia mesmo animar tais tentativas, principal- 

mente quando partem de um estrangeiro, nosso hóspede; elas provam evidente- 
mente que nossa língua é verdadeiramente musical.

Os compositores nacionais, escrevendo para canto em português, cum- 
prem seu dever; os estrangeiros nos honram e lisonjeiam escrevendo para essa 
língua tão caluniada e tão bela!

Nesta questão o público será o juiz. As duas composições serão publi-
cadas talvez na próxima semana. Consinta, porém, que daqui eu agradeça ao sr. 
Dufriche ter-se colocado espontaneamente a meu lado nesta propaganda artística 
e lhe peça também continue a dotar nossa língua cantada com produções do 
gênero do Por mim?, belas e feitas com tanta sinceridade.

Agradeço-te muito o favor que me farás de tornar pública esta minha 
declaração – Alberto Nepomuceno. Petrópolis, 20 de setembro de 1895. Pa-
latinado 126 A.”

Tivemos a satisfação de verificar que o distinto maestro está de acordo 
com a opinião que emitimos em tempo sobre o valor desta composição.

artes e artistas – oscar Guanabarino3

imprensa musical

A Casa Vieira Machado & C. publicou as duas canções brasileiras, de 
Alberto Nepomuceno, intituladas Ora dize-me a verdade e Amo-te muito, 
sobre versos de João de Deus, já executadas em concertos públicos e devida- 
mente apreciadas pela crítica.

Foi a propósito de uma delas que o ilustre compositor escreveu uma car- 
ta publicada por uma das folhas fluminenses, procurando refutar o que a Gazeta 
de Notícias e nós dissemos da romança em português intitulada Por mim?, 
composição do sr. Dufriche.

Efetivamente tanto os ilustrados colegas da Gazeta como nós, ao ouvir- 
mos a composição do sr. Dufriche, tivemos reminiscências do Amo-te muito 
do sr. Nepomuceno; e bastava este fato para pôr o inteligente compositor na- 
cional de sobreaviso, impedindo-o de escrever umas tantas coisas que não se 
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sustentam e que apenas deixam ver que o talentoso moço foi empurrado para 
uma questão por aqueles que supõem que o talento do músico intimidaria O País.

O sr. Alberto Nepomuceno julga que uma questão psicológica pode ser 
resolvida pelo contraponto, e por isso comparou as duas peças e correu à im- 
prensa gritando dogmaticamente: – Não há tal reminiscência.

E isso já lhe haviam afirmado vários colegas, que naturalmente ignoram 
o significado do termo e ainda mais o fenômeno psicológico.

Aprofundar os argumentos dessa refutação seria dolorosamente esma- 
gar tantas pretensões e por isso desistimos do intento; mas daremos um exem- 
plo, e um tanto frisante, para mostrar quanto seria ridículo o processo do sr. 
Nepomuceno, procurando demonstrar a não existência de uma reminiscência 
pela comparação dos ritmos e harmonização de duas peças.

Tínhamos o hábito de jogar o xadrez enquanto o sr. Alfredo Bevilacqua 
tocava piano, e tantas vezes se reproduziu esse fato e em circunstâncias tão 
excepcionais, que hoje, vinte anos passados, ao vermos um tabuleiro de xadrez 
temos uma reminiscência desse professor de piano.

Dito isto, estamos vendo o ilustrado sr. Alberto Nepomuceno mandar 
buscar a fotografia do sr. Bevilacqua e um tabuleiro de xadrez, fazer a compa- 
ração e escrever uma carta à imprensa fluminense gritando: – Não há reminis- 
cência entre o tabuleiro de xadrez e o meu amigo Alfredo Bevilacqua. 

Vê o talentoso compositor como é perigosa a cócega de escrever para 
a imprensa?

Prossigamos, porém, desde que entramos no assunto.
Nessa mesma carta diz o ilustrado professor: 
“Parece-me que a crítica devia mesmo animar tais tentativas, principal- 

mente quando partem de um estrangeiro, nosso hóspede; elas provam eviden- 
temente que nossa língua é verdadeiramente musical.”

Isso quer dizer que, se o sr. Dufriche fizer música sobre versos da língua 
moçambique, o sr. Alberto Nepomuceno escreverá uma carta que isso prova 
que o moçambique é uma língua verdadeiramente musical. 

Vá vendo o maestro como é mau ter a gente cócegas de escrever para 
a imprensa.

 Mas não chegamos ao ponto desejado.
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“Nesta questão o público será o juiz. As duas composições serão publi- 
cadas talvez na próxima semana. Consinta, porém, que daqui eu agradeça ao 
sr. Dufriche ter se colocado espontaneamente ao meu lado nesta propaganda 
artística e lhe peça também continue a dotar a nossa língua cantada com pro- 
duções do gênero do Por mim? belas e feitas com tanta sinceridade.”

Ha alguma exageração, para não dizermos pretensão da parte do sr. 
Alberto Nepomuceno.

Propaganda? 
O ilustre ainda não disse uma palavra a esse respeito – apenas escreveu 

duas peças, e já se julga com direito ao título de propagandista?
Há quase meio século já se ouviam operas líricas cantadas em português 

no Teatro Provisório, perfeitamente traduzidas para a Ópera Nacional.
Depois disso apareceram a Noite do castelo e Joana de Flandres de 

Carlos Gomes, O vagabundo de H. Alves de Mesquita, Cristóvão Colombo 
do maestro Ferreira e por aí além.

A modinha brasileira que era o embrião da nossa romança, desprezada 
por desânimo dos músicos e culpa do governo do Império, era em português, 
e muitos estrangeiros, como d. José Amat e outros, escreveram música para 
nossa língua, sem falar nos italianos que escreveram para os teatros portugueses.

Aplaudimos o ato do sr. Nepomuceno escrevendo em português, mas não 
julgou que isso seja propaganda nem novidade, pois não há um mês e todas as 
noites se cantava ali no Apolo verdadeiros mimos de Ciríaco de Cardoso e uns 
versos bem gaiatos, que diziam: – “Vamos todos p’ra Beócia” etc.

Em todo caso, muito nos alegramos ao receber as duas magníficas com-
posições do talentoso brasileiro.

a pedidos – alberto Nepomuceno4

oscar Guanabarino e alberto Nepomuceno

 Li n’O País de hoje um artigo sob a epígrafe “Imprensa Musical”, 
assinado por Oscar Guanabarino, em que esse senhor esforça-se, mas em vão, 
para contestar as afirmações de uma carta que escrevi ao sr. Rodrigues Barbosa, 
do Jornal do Commercio, sobre uma composição do sr. Dufriche intitulada Por 
mim?
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Causa-me tristeza a análise desse artigo, um documento da pretensão 
do pseudo-Júpiter Tonante da crítica musical desta cidade.

Começa o crítico que ele e o crítico da Gazeta de Notícias, ao ouvirem 
a composição do sr. Dufriche, tiveram reminiscências do meu Amo-te muito e 
que “bastava esse fato (diz o artigo) para pôr o inteligente compositor nacional 
de sobreaviso, impedindo-o de escrever umas tantas coisas que não se susten- 
tam, e que apenas deixam ver que o talentoso moço foi empurrado para uma 
questão por aqueles que supõem que o talento do músico intimidaria O País.”

A pretensão nunca encontrou terreno mais adubado para sua cultura do 
que no crítico d’O País!

Pensa ele que subordino meu critério às suas extravagâncias? Basta, 
pois, que o sr. Oscar pense que eu deva escrever maxixes para que eu obedeça 
respeitosamente sem murmurar?

Pensa também que preciso ser empurrado para contestar ou reparar uma 
injustiça? 

Engana-se. Minha contestação foi ditada pela minha probidade, que não 
podia calar-se ante uma injustiça por minha causa feita a outro artista. 

Sei muito bem que não intimido O País, nem haveria razões para isso; 
mas é preciso que se saiba que o sr. Guanabarino também não me mete medo – e 
cito-o nominalmente porque não o considero na altura de poder representar O 
País. Não posso acreditar que seja com o assentimento da redação dirigente 
desse periódico que o sr. Oscar insulta a todo mundo; aí estão as suas calúnias 
ao Instituto Nacional de Música, admirável instituição da República, aí estão 
os seus insultos cotidianos aos mais distintos da corporação docente daquele 
estabelecimento. Com certeza a redação não tem a responsabilidade dessa di- 
famação injustificada e constante.

Continua o sr. Oscar dizendo que eu julgo que uma questão psicológica 
pode ser resolvida pelo contraponto, e por isso comparei as duas peças e corri 
para a imprensa gritando dogmaticamente: não há tal reminiscência.

Admira tanta audácia! Pensa o sr. Oscar que a comparação de duas pe- 
ças constitui contraponto? Isso prova a ignorância do crítico, que nem ao menos 
sabe o que é contraponto.

 O sr. Oscar procura agora enfeitar-se com penas de pavão, como a 
gralha da fábula, dando a entender que foi ele quem falou em reminiscência; 
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não. O que o crítico escreveu foi um dislate que reproduzi maliciosamente na 
minha carta, e o faço ainda agora sem malícia, para que todos admirem. O sr. 
Oscar escreveu que a composição do sr. Dufriche era uma pretensa imitação 
do meu Amo-te muito. Ora, se era imitação, por que qualificá-la de pretensa, 
e onde descobriu o autor a intenção ou a preocupação de imitar-me?

O exemplo do sr. Oscar para fazer-me compreender a significação do 
termo reminiscência é de uma infelicidade única, nos fastos da crítica musical.

O fato citado pelo crítico é um simples fenômeno de associação de idéias 
e não reminiscência. Fala o articulista três vezes em psicologia, ignorando-a 
completamente, tanto que confunde reminiscência com associação de idéias. 
Demos-lhe uma lição por espírito de misericórdia. Ouça: 

O fenômeno da reminiscência não precisa o fato. Cantarolar um trecho 
de música sem nos lembrarmos de tê-lo executado, nem ouvido, nem lido, 
constitui uma reminiscência; reconhecer, porém, que o tocamos, ouvimos ou 
lemos, constitui a lembrança, a memória do fato ou da idéia.

Analisando o sr. Oscar a minha carta ao Jornal do Commercio, cita o 
trecho em que digo que tais tentativas (de escrever em português) deviam ser 
animadas pela imprensa, especialmente quando partem de estrangeiros. 

Continuo a pensar da mesma maneira, sr. Oscar, e a pedir à imprensa 
do meu país que secunde o meu pensamento, deixando livre ao sr. Oscar a 
escolha de outra língua – o caçanje, por exemplo – que ele prefira ver cantada.

Chegamos afinal de contas ao ponto culminante da nossa resposta ao 
abalizado psicólogo.

O sr. Oscar acha que sou exagerado, para não dizer – pretensioso –, 
qualificando-me de propagandista do canto em português.

Propagar, ó homem de Deus, é difundir, vulgarizar idéias, princípios, 
sem que por isto eles devam ser próprios. 

Pelo fato de ter escrito duas peças (o sr. Oscar ouviu mais do que isso) 
não posso ser propagandista? Mas não vê o sr. Oscar que eu não tenho mesmo 
necessidade nenhuma de escrever em português, e nem de executar para ter 
foros de propagandista do canto em português?

Ó sr. Oscar, Mancinelli era um propagandista de Wagner, sem que para 
isso tivesse de escrever música de Wagner!

Os missionários fazem propaganda da fé aos Santos Evangelhos que 
eles não escreveram!
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Temos também propagandistas pela palavra, pela ação etc. etc.
Olhe sr. Oscar, o senhor é um propagandista da tolice, e da audácia com 

os seus artigos prenhes de presunção e de ignorância!
Fique sabendo que eu bem sei não ter sido o primeiro a escrever música 

sobre texto português; nem eu dou-lhe as alvíssaras por escrever isso. Mas 
esse fato não me inibe de me considerar um propagandista, e de considerar 
como tais, todos aqueles que me auxiliaram no meu concerto, cantando em 
português e que continuam a cantar e cantarão não só as minhas composições, 
mas as do sr. Dufriche, e outros que já escreveram ou vão escrever em por- 
tuguês.

Sou também propagandista porque vou fazer executar (a seu tempo o 
senhor verá) composições que não são minhas, mas dos srs. Félix de Otero, 
atualmente professor em São Paulo, de Euclides Fonseca de Pernambuco, a 
quem devemos uma ópera em um ato, Leonor, composta em 1872, e outros 
que escreveram para português.

Quem sabe se o sr. Oscar confundia o sentido propaganda e seus deri-
vados com inovação ou reforma? Quem sabe o que se passou naquele cérebro 
ao ler a palavra propaganda!

Terminando, proponho que os artistas em geral que estão sujeitos às crí- 
ticas e apreciações do sr. O. Guanabarino façam uma petição à ilustrada reda- 
ção d’O País, para que nomeie uma comissão que se encarregue de purgá-las 
dos dislates que esse senhor escreve. Verdade é que nada ficaria depois desta 
operação. Não importa; O País ganharia e o público também.

Vê o sr. Oscar como é mau ter tido cócegas de escrever quase uma 
coluna de tolices?

Infelizmente, a direção d’O País tirou o sr. Guanabarino da única seção 
em que ele era competente e mestre – O Livro de Epaminondas – admirável 
repositório de mexericos de bastidores. Por que motivo teria O País supri-
mido a tal seção? Seria por uma questão de higiene mental ou de moralidade 
pública? Mistério! 

Petrópolis, 13 de outubro de 1895.
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Notas
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