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Como uma das mais antigas e importantes 

cidades fundadas no Novo Mundo por 

colonizadores portugueses, a cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro desempenhou 

ao longo de seus 450 anos um papel 

preponderante no processo de formação 

nacional do Brasil e nas suas relações 

com o estrangeiro. Refletindo em muitos 

aspectos de sua história a posição particular 

do país no universo ibero-americano, 

o Rio de Janeiro por séculos serviu de 

palco para o encontro e fusão de culturas 

das mais diversas e remotas regiões do 

mundo. Destacando a presença alemã 

neste processo e seus reflexos na música, 

a AFEBA e a Escola de Música da UFRJ 

reúnem neste volume conferências e papers 

apresentados no seminário ‘Rio de Janeiro-

Alemanha: Relações musicais’, promovido 

em 8 e 9 de setembro de 2015 por ocasião 

dos 450 anos da cidade.
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Durante o ano de 2014, em reunião da diretoria da 

Associação Fluminense de Ex-bolsistas na Alemanha 

(AFEBA) com a diretora regional do DAAD no Rio de Janeiro, 

examinamos a possibilidade de participação nos festejos 

de 450 anos da fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Das 

muitas possibilidades consideradas, uma nos parecia ainda 

inédita: a de promovermos a reflexão sobre as relações entre 

Rio de Janeiro e Alemanha no campo da música. Por séculos 

numerosas, mas com frequência tão significativas quanto 

desconhecidas, estas relações raramente foram objetos de 

investigação sistemática. Que contribuições teriam surgido 

dessas interações? De que maneira teria o carioca assimilado 

aspectos da cultura alemã na música culta e até mesmo na 

popular? Como resultado dessas considerações concretizou-

se o seminário ‘Rio de Janeiro-Alemanha: Relações musicais’, 

para o qual a AFEBA e a Escola de Música da UFRJ contaram 

com um expressivo número de pesquisadores nas Comissões 

Científica e Artística, e com o apoio do DAAD, do Instituto 

Goethe do Rio de Janeiro e da Academia Brasileira de Música. 

Por ensejo de sua realização, a AFEBA retoma sua série 

de publicações, voltadas à divulgação das contribuições 

apresentadas nos seminários por ela promovidos. 
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APRESENTAÇÃO

Durante o ano de 2014, em reunião da diretoria da Associação 
Fluminense de Ex-bolsistas da Alemanha (AFEBA) com a diretora 
regional do DAAD no Rio de Janeiro Dra. Martina Schultze, exami-
namos a possibilidade de participação nos festejos de 450 anos da 
fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Das muitas possibilidades 
consideradas, uma nos parecia ainda inédita: a de promovermos a 
reflexão sobre as relações entre Rio de Janeiro e Alemanha no campo 
da música. Por séculos numerosas, mas com frequência tão significa-
tivas quanto desconhecidas, estas relações raramente foram objetos 
de investigação sistemática. Que contribuições teriam surgido dessas 
interações? De que maneira teria o carioca assimilado aspectos da 
cultura alemã na música culta e até mesmo na popular?

Uma questão que se nos apresenta é que, sob o ponto de vista 
do gosto musical em si, a Corte brasileira sempre nutriu preferên-
cia pela Itália em sua faceta mais em voga no século XIX, a ópera. 
Em obras sacras do Pe. José Maurício Nunes Garcia, encontramos 
claros contornos operísticos italianos, que certamente faziam com 
que a frequência às missas, onde se apresentava a Capela Imperial, 
pudesse se revestir de uma componente de fruição estética de cará-
ter não puramente religioso. A tais contornos José Maurício logrou 
associar elementos de composição musical do classicismo vienense, 
particularmente de Haydn e Mozart, divulgados no Brasil principal-
mente por Sigismund Neukomm, compositor austríaco trazido ao 
Rio em 1816 à época das missões francesa e austríaca. Esta posição 
não-hegemônica da música germânica se mantém até pelo menos o 
período do advento da República, quando grande parte da estrutu-
ra musical ‘italiana’ no Rio de Janeiro dá lugar à cultura francesa, 
tomada como exemplo de construção da cidadania e da liberdade. 
Mas, naquele momento, a cultura musical germânica já se encontra-
va em pleno desenvolvimento no Rio de Janeiro, através principal-
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mente das sociedades musicais privadas voltadas ao repertório da 
música instrumental austro-alemã. 

Por outro lado, se examinarmos a música popular tipicamente 
carioca, veremos que a influência alemã se dá através da polca, da 
schottisch e da valsa, danças de salão alemãs. É como se a Alema-
nha viesse sorrateiramente se embrenhando nos bailes e nas festas, 
enquanto a nobreza continuava a cultivar os valores do bel canto e 
da alta cultura francesa, apenas eventualmente prestigiando a mú-
sica dos mestres germânicos. À polca e à schottisch, primas-irmãs 
europeias aportadas por volta de 1850 no Rio, junta-se o lundu afri-
cano, fusão que dá origem ao choro, por volta de 1870. É revelador 
que os chorões compusessem no século XIX e até mais ou menos a 
década de 1930 predominantemente polcas (que grafavam com ‘k’), 
schottisches e valsas (curiosamente, a schottisch também resultou no 
‘xote’ nordestino.) Já a valsa, que teria se originado na Áustria por 
volta de 1797, chegara ao Rio menos de 20 anos depois, pelas mãos 
de ninguém menos que o já citado Neukomm – não por acaso quem 
compõe a primeira valsa brasileira foi seu mais eminente aluno, o 
Imperador D. Pedro I.

Como resultado dessas considerações concretizou-se o seminário 
‘Rio de Janeiro-Alemanha: Relações musicais’, para o qual a AFEBA 
e a Escola de Música da UFRJ contaram com um expressivo núme-
ro de pesquisadores nas Comissões Científica e Artística, descritas 
detalhadamente na introdução que segue, e com o apoio do DAAD, 
do Instituto Goethe do Rio de Janeiro e da Academia Brasileira de 
Música, a quem agradecemos. Por ensejo de sua realização, a AFEBA 
retoma sua série de publicações, voltadas à divulgação das contribui-
ções apresentadas nos seminários por ela promovidos.

Victor Hugo Klagsbrunn
Presidente da AFEBA

Professor Titular da Faculdade de Economia da UFF

Eduardo Monteiro
Vice-Presidente da AFEBA

Professor da Escola de Música da UFRJ
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INTRODUÇÃO

O livro que o leitor tem aqui em mãos reúne conferências e papers 
apresentados no seminário ‘Rio de Janeiro-Alemanha: Relações mu-
sicais’, realizado pela Associação Fluminense de Ex-bolsistas da Ale-
manha (AFEBA) e pela Escola de Música da UFRJ por ocasião dos 
450 anos da cidade com apoio do Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD), do Instituto Goethe do Rio de Janeiro e da 
Aca demia Brasileira de Música (ABM). 

Qual a relevância, porém, de abordar as relações Rio de Janeiro-
-Alemanha hoje, isto é, em um momento histórico marcado tanto 
pela plena inserção da Alemanha na sua região e no mundo, quanto 
pela relativa obliteração do Rio de Janeiro como capital cultural do 
Brasil? Pois se o primeiro evento nos indica um presumível esmae-
cimento do especificamente ‘alemão’ em favor de uma cultura mais 
difusamente europeia (ou, se quisermos, globalizada), o segundo já 
nos impede de pensar que o Rio de Janeiro como referência para 
o especificamente ‘brasileiro’. Dois pressupostos guiaram aqui as 
Comissões Científica e Artística do seminário: em primeiro lugar, o 
reconhecimento de que a cidade do Rio de Janeiro desempenhou ao 
longo de sua história um papel preponderante no processo de for-
mação nacional do Brasil e nas relações do país com o estrangeiro, 
das quais este processo muitas vezes dependeu; e, em segundo, o 
reconhecimento de que a presença alemã – tomando-se a Alema-
nha não como o Estado que se tornou em 1871, mas, antes, como 
Kulturnation, a despeito de certa conotação negativa adquirida pela 
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expressão nas últimas décadas – ocupa um lugar particularmente 
relevante no encontro e fusão de culturas das mais diversas e remo-
tas regiões do mundo que teve o Rio de Janeiro como palco e que 
de muitas formas reflete a posição particular do Brasil no universo 
ibero-americano. Logo, está em jogo um dos problemas centrais de 
nossa história intelectual: a questão da importação e assimilação 
de ideias estrangeiras no país. Esta importação, tratada de variadas 
formas desde pelo menos o século XIX – seja como um obstáculo 
à formação da cultura nacional, seja como um meio indispensável 
para o mesmo fim, ou, em abordagens recentes, simplesmente como 
um ‘falso problema’ (assim Sérgio Paulo Rouanet, por exemplo) –, 
parece demandar hoje uma revisão capaz de compreender o fenôme-
no desde suas próprias condições históricas e pressupostos culturais. 
Nesse sentido, e também eivado de variadas interpretações, o campo 
particular de conhecimento aqui abordado – a música – redesenha 
de modo específico a reflexão sobre estas condições e pressupostos, 
reinstalando seguramente Rio de Janeiro e Alemanha como polos 
centrais no panorama mais amplo do diálogo cultural Brasil-Europa, 
pelo menos dos últimos dois séculos.

O seminário assumiu como proposta central, assim, a reflexão 
sobre como e por que categorias musicais germânicas (técnicas, sis-
temas e concepções musicais, via de regra atreladas a sentidos de 
tradição ou inovação), através de agentes (fixos, viajantes ou mi-
grantes; profissionais, estudantes ou amadores) e processos particu-
lares (de transferência ou intercâmbio), assumiram funções (sociais, 
identitárias, pedagógicas etc.) e provocaram respostas (a recepção 
de ouvintes e compositores) em um contexto tão radicalmente di-
verso do original quanto o Brasil dos séculos XIX e XX, fomentan-
do aquela reflexão com a apresentação de obras musicais em que 
todos estes aspectos se revelam plenamente. Consequentemente, as 
contribuições reunidas revelam-se preocupadas com o tema geral 
das ideias, transferências e funções da cultura musical germânica no 
Brasil no interregno assinalado, compondo uma sequência de casos 
históricos singulares que, justapostos e comparados, fazem entrever 
explicações e generalizações sobre a forma como a música alemã 
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foi fomentada, discutida, assimilada e finalmente transformada nas 
mãos de músicos e compositores do período.

A organização do volume reflete todas as preocupações acima 
descritas. O primeiro capítulo, por exemplo, procura traçar o impac-
to do germanismo da assim chamada ‘Escola do Recife’ na perso-
nalidade artística de Alberto Nepomuceno, que, segundo o autor 
da contribuição, explicaria atitudes muito definidas do compositor 
em relação ao nacionalismo na música, à fundamentação da técnica 
composicional na análise musical, ao problema geral da emulação 
e sincretismo de fontes europeias e, ainda, à questão do desenvolvi-
mento da linguagem, um tópico que aponta diretamente para o mo-
dernismo musical brasileiro de um momento posterior. Tais atitudes 
se explicariam como reflexos da proposta de renovação de ideias e 
linguagem por meio de operações de crítica e apropriação avançada 
no último quarto do século XIX por figuras como Tobias Barreto e 
Silvio Romero. 

No capítulo seguinte, o único a apenas tangenciar o tema das 
relações musicais, somos apresentados à figura de Johann Baptist 
Natterer, protagonista da ‘Expedição Científica Austríaca’ que acom-
panhou a Arquiduquesa Leopoldina ao Rio de Janeiro em 1817. Situ-
ando-a no contexto maior do panorama político pós-napoleônico, o 
autor descreve a referida expedição como chave para a compreensão 
das relações entre alemães e brasileiros desenvolvidas ao longo do 
volume. Da documentação do contato entre representantes da elite 
científica alemã e as populações indígenas e ‘civilizadas’ do Brasil 
do início do século XIX emerge o olhar do naturalista sobre o ho-
mem brasileiro, uma construção discursiva acerca do não-europeu 
de enorme interesse para a musicologia e a etnografia das práticas 
musicais brasileiras (sobretudo se considerada ao lado de relatos 
mais conhecidos como, por exemplo, os de Spix e Martius, também 
membros desta expedição de 1817). 

Já o capítulo terceiro traz um exemplo do tipo de informações 
que podemos obter através da muito necessária pesquisa de fontes 
primárias ainda inexploradas pela musicologia brasileira: aquelas 
existentes em arquivos na Alemanha dando conta da presença de 
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gerações de estudantes e profissionais brasileiros em instituições de 
ensino musical daquele país. A reconstrução detalhada que faz Ri-
carda Musser da presença destes na mais destacada de todas estas 
instituições, o Konservatorium der Musik de Leipzig fundado em 
1843 por Felix Mendelssohn Bartholdy, representa, assim, um enor-
me aporte à história da música brasileira, e que abre horizontes para 
pesquisas futuras contemplando áreas e temas tão diversos quanto a 
história social da música brasileira do século XIX (tendo como ponto 
de partida dados sobre a origem geográfica, social e econômica da-
queles agentes), a história da recepção de compositores alemães no 
Brasil (tendo como mediadores estudantes brasileiros) ou a história 
da educação musical e suas instituições no país (de diversas formas 
influenciada pelo intercâmbio com a Alemanha e, como indicado 
por Musser, nem sempre dependente de uma mediação dos centros 
culturais do Sudeste brasileiro). 

O quarto capítulo, por sua vez, trata das relações entre os mo-
vimentos de restauração da música sacra no final do século XIX e 
início do XX no Brasil e na Alemanha. Aqui, Valéria Matos observa 
as possíveis aproximações entre o Projeto do Regulamento de Música 
Sacra da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, o estatuto 
da Academia Ceciliana alemã e a Encíclica Música Sacra emitida pelo 
Papa Leão XIII em 1894. Estas são abordadas em suas implicações e 
recepção em contexto social, político e sacro-musical brasileiro, con-
tribuindo assim para uma expansão da pesquisa no campo da música 
sacra no Brasil com atenção ao contexto internacional. 

No capítulo quinto, André Cardoso procede a uma descrição de-
talhada da atuação do regente e pianista húngaro exilado no Brasil 
Eugen Szenkar, um dos responsáveis pela criação da Orquestra Sin-
fônica Brasileira no Rio de Janeiro em 1940, e seu primeiro diretor 
artístico. Com vasta experiência em importantes centros musicais 
europeus como Moscou, Budapeste, Praga, Frankfurt, Berlim e Co-
lônia, Szenkar desempenhou um papel de grande importância para a 
divulgação do repertório austro-germânico no Brasil, e portanto na 
recepção desta música no país. O texto reúne informações disper-
sas em diferentes periódicos brasileiros, que descrevem sua trajetória 
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como regente no Rio de Janeiro e representam, assim, um importante 
capítulo nas relações da cidade com a cultura alemã. 

O sexto capítulo, finalmente, assume o tom declarado de Erinne-
rung, consoante o propósito de Marcos Branda Lacerda de prestar 
homenagem a Hans-Joachim Koellreutter, músico alemão radicado 
no Brasil cuja presença teve enorme impacto no desenvolvimento da 
música no país na segunda metade do século XX. Relembrando sua 
atuação no duplo papel por ele desempenhado de educador musical 
e compositor, o autor destaca a contribuição de Koellreutter para a 
divulgação de conhecimentos até então ainda insuspeitos entre nós 
brasileiros, e aponta, como traço marcante da personalidade do mes-
tre, o seu espírito crítico e de contestação. Ambos aspectos do legado 
de Koellreutter – o sentido de atualização e a atitude libertária, no 
que toca às ideias em geral e a expressão artística em particular – 
não podem aqui fazer outra coisa senão nos remeter ao germanismo 
explorado no primeiro capítulo, consumando assim o que podemos 
considerar uma abordagem integrada das relações Brasil-Alemanha, 
proposta no seminário e agora consubstanciada neste livro.

Muitos agradecimentos são aqui devidos, pela realização do semi-
nário e pela confecção deste livro. Em primeiro lugar, nossa gratidão 
à Comissão Científica do evento, integrada pelos dois organizadores 
do presente volume e por Manoel Corrêa do Lago (Academia Brasi-
leira de Música), Michael Uhde (Hochschule für Musik Karlsruhe), 
Ricarda Musser (Ibero-Amerikanisches Institut Berlin) e Victor 
Hugo Klagsbrunn (UFF), e à sua Comissão Artística, composta por 
Eduardo Monteiro (UFRJ), André Cardoso (UFRJ/Academia Bra-
sileira de Música), Fany Solter (Hochschule für Musik Karlsruhe), 
Luiz Carlos Justi (UNIRIO), Valéria Matos (UFRJ) e Veruschka 
Mainhard (UFRJ). Pela participação nos concertos apresentados ao 
longo do seminário, nossos sinceros agradecimentos dirigem-se não 
apenas ao membros da Comissão Artística que deles tomaram par-
te, mas também a Marco Aurélio Lischt, Daniel Guedes, Marcus 
Ribeiro, Aloysio Fagerlande e Flávio Augusto e ao Conjunto Sacra 
Vox da UFRJ. Pelo auxílio in loco ao longo do seminário, nosso 
agradecimento a Thadeu de Moraes Almeida, aluno do Programa de 
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Pós-Graduação em Música da UFRJ. Desnecessário lembrar que sem 
o patrocínio e empenho organizacional do Serviço Alemão de Inter-
câmbio Acadêmico (DAAD) a realização deste seminário não teria 
sido possível. Agradecemos portanto muito cordialmente, por seus 
esforços e fomento da Associação Fluminense de Ex-Bolsistas da 
Alemanha (AFEBA), a Martina Schulze, Rita Meyer, Monica Heitz 
(Leitora do DAAD na UFRJ), Rafaela Giordano, Rebeca Mendonça 
e Julia Wisniewska. Agradecimentos são devidos ainda, pelo apoio 
e espaço oferecido para o bom desenvolvimento do seminário, à 
Academia Brasileira de Música (ABM), na figura de seu presidente 
André Cardoso, e também à Escola de Música da UFRJ, na figura de 
sua diretora Maria José Chevitarese. Agradecemos ainda ao Instituto 
Moreira Salles pela cessão da belíssima Vista da praia de Botafogo 
de Johann Moritz Rugendas, ela mesma também exemplo consuma-
do das fecundas relações Rio de Janeiro-Alemanha, e – last but not 
least – ao Instituto Goethe do Rio de Janeiro o apoio na produção 
deste volume, e particularmente à Sandra Lyra e Susan Zerwinsky.

Rio de Janeiro, novembro de 2015.

João Vicente Vidal
Professor da Escola de Música da UFRJ

Coordenador de Musicologia Histórica do Programa de Pós-graduação em 
Música da UFRJ

Luiz Barros Montez
Professor da Faculdade de Letras da UFRJ
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Alemães há por toda parte. A germanidade é tão pouco limitada 

a um Estado em particular quanto a romanidade, grecidade ou 

britanidade; são caráteres humanos universais que só aqui e ali 

se tornaram eminentemente universais. Germanidade é genuína 

popularidade, e portanto um ideal.

Novalis: Athenäums-Fragment 291 (1798)

I
O recorte temático de um seminário ‘Rio de Janeiro-Alemanha: Re-
lações musicais’ claramente convida à reflexão não apenas sobre as 
trajetórias individuais daqueles que construíram este diálogo e as 
molduras institucionais a partir das quais o fizeram (‘viajantes, mi-
grantes, instituições’), mas também, e como um passo prévio, sobre 
seus modos particulares de percepção do que chamamos ‘cultura 
alemã’, capazes de condicionar todas as múltiplas interações que se 
deseja compreender (‘recepção, intercâmbio cultural’1). Com o intui-
to de esboçar algumas linhas gerais da história do diálogo cultural 
Brasil-Alemanha, apontando constantes que podem estar presentes, 
e creio estarão, nem que implicitamente, ao longo de diversas outras 
exposições do seminário, julgaria mais do que oportuno fazer prin-

1 A referência é à organização do seminário em torno dos eixos temáticos ‘Viajantes, migrantes e 
intercâmbio cultural’ e ‘Instituições e recepção’ (nota dos organizadores).
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Figura 1. Alberto Nepomuceno, c. 1908 (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro).
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cipiar este ciclo de conferências e 
exposições por um argumento so-
bre um compositor brasileiro que 
parece reunir em si e a seu redor 
todos os elementos acima elenca-
dos: pois Alberto Nepomuceno 
(1864-1920) (figura 1), que antes 
de se fazer viajante era já um mi-
grante em seu próprio país – tendo 
nascido na distante província do 
Ceará e vivido em Pernambuco, 
antes de chegar ao Rio de Janeiro 
–, e que pode ser apontado como 
uma das personalidades que aju-
daram a moldar algumas das mais 
importantes instituições musicais 
brasileiras da Primeira República 
– entre as quais o Instituto Nacio-
nal de Música no Rio de Janeiro, 
atual Escola de Música da UFRJ –, 

é também o criador de uma obra musical marcada por uma contínua 
e complexa recepção da cultura alemã, e ainda por intercâmbios com 
algumas das mais importantes personalidades musicais daquele país 
no final do século XIX e princípios do XX.

Proponho explorar aqui, portanto, o que se poderia chamar de 
‘modo particular de percepção da cultura alemã’ de Nepomuceno, 
melhor compreendido apenas à luz do contexto histórico e socio-
cultural do compositor, em especial daquele de sua primeira forma-
ção. Na capital da então província de Pernambuco, Nepomuceno 
travou contato, nas décadas de 70 e 80 do século XIX, com uma 
nova geração de intelectuais concentrados em torno da Faculdade 
de Direito do Recife e sob a liderança do sergipano Tobias Barre-
to de Meneses (1839-89) (figura 2), crítico, escritor, poeta, jurista, 
filósofo e fanático por tudo relacionado à Alemanha. É certo dizer 
que o contato com Barreto converteu Nepomuceno ao germanismo, 
como ficou conhecido o entusiasmo pela cultura tedesca do círculo 

Figura 2. Tobias Barreto de Meneses em xilogravura 

de Adolf Neumann para a revista Die 
Gartenlaube de Leipzig, 1879.
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de intelectuais que seria depois referido como a ‘Escola do Recife’, 
sendo assim uma das motivações centrais do vínculo que Nepomuce-
no desenvolveu com a Alemanha. Em linhas gerais, este germanismo 
atribuía à cultura teutônica um significado que pode ser identifica-
do na história intelectual brasileira também muito antes e depois, 
e relacionado sempre e principalmente à noção de ‘renovação’. 
Note-se, por exemplo, como dois conhecidos casos da história da 
música brasileira, Sigismund Neukomm no começo do século XIX 
e Hans-Joachim Koellreutter em meados do XX, ambos engajados 
simultaneamente em atividades de educação, criação e divulgação da 
música germânica no país, representaram, cada qual a seu tempo, o 
mesmo tipo de aggiornamento técnico e estético do campo musical 
no Brasil que representou Brahms e Wagner para Nepomuceno. Uma 
investigação deste germanismo torna-se, portanto, elemento central 
para uma compreensão mais profunda de toda a história do diálogo 
cultural Brasil-Alemanha, sobretudo no campo da literatura e das 
artes em geral.

Cumpre, portanto, relacionar este germanismo na história in-
telectual brasileira do final do século XIX a seu possível impacto 
na personalidade artística de Nepomuceno, que por sua vez reflete 
aquela de toda uma importante geração de compositores brasileiros. 
Por tudo que propugnou, este movimento pode ser considerado me-
nos um fenômeno exótico do que uma intensificação das formas com 
que o Brasil se relacionou com a cultura germânica antes e depois 
– em outras palavras, como uma síntese ou cristalização de traços 
constantes desta relação.

II

Um dos mais importante dados que se deve ter em mente, ao se 
falar do fenômeno germanista na história intelectual brasileira do 
final do século XIX, é que este foi em quase nada determinado ou 
mesmo influenciado pela imigração germânica no Sul do país. Os 
poucos cidadãos alemães envolvidos na questão, em geral jornalis-
tas, professores e outros profissionais liberais com origem nas clas-
ses médias urbanas, tiveram um papel limitado no desenvolvimento 
do movimento intelectual: os germanistas em questão eram basica-
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mente brasileiros, e em geral opositores da colonização germânica 
tal como esta ocorria no Brasil ao longo do século XIX (isto é, na 
forma de concentrações demográficas refratárias à assimilação no 
melting pot da nação brasileira).2 Principiado segundo Silvio Rome-
ro nos idos de 1860, o movimento de renovação na Faculdade de 
Direito do Recife que desembocaria na década seguinte (e precisa-
mente quando Nepomuceno chegava ao Recife) no germanismo de 
Tobias Barreto teve como motivação inicial uma reação ao roman-
tismo literário no Brasil,3 mas logo passou a configurar o que Wilson 
Martins definiu como um “esforço de renovação mental”4 atingindo 
diversos campos do pensamento e caracterizado pela rejeição do 
domínio cultural francês no país, para muitos fator de “alienação 
desnacionalizadora”.5

No cerne do projeto da Escola do Recife, englobando além de 
Tobias Barreto nomes como Silvio Romero (1851-1914), Clóvis 
Bevilacqua (1859-1944), Arthur Orlando (1858-1916), Martins Jú-
nior (1860-1904) e Graça Aranha (1868-1931) – todos escritores, 
jornalistas, juristas, filósofos, historiadores e professores, e todos, 
como Nepomuceno, “excluídos políticos do establishment Imperial 
e operando com baixos capitais econômicos e de relações sociais”6 
– estava a convicção de que contribuições da cultura alemã pode-
riam servir à revitalização da cultura brasileira. Em carta de 1874 
ao redator da Deutsche Zeitung Carl von Koseritz, Barreto pregava 

2 Schneider, Alberto Luiz: Silvio Romero, hermeneuta do Brasil, 2005, p. 166. O tema foi desen-
volvido por Romero em O alemanismo no sul do Brasil: Seus perigos e meios de os conjurar. 
Rio de Janeiro: Heitor Ribeiro & Co., 1906.

3 Romero, Silvio: “Vista geral sobre a escola literária do Recife”, in: Estudos de literatura con-
temporânea, 1885, p. 87-98, apud Castello, José Aderaldo: A literatura brasileira (volume I), 
1999, p. 283.

4 Martins, Wilson: História da inteligência brasileira IV, 1976, p. 72.
5 Martins, Wilson: História da inteligência brasileira V, 1976, p. 459.
6 Nascimento, Marcio Luiz do: “Primeira geração Romântica versus Escola do Recife: Trajetó-

rias intelectuais de dois grupos letrados durante o Segundo Reinado”, 2009, p. 2. É notável, 
porém, como o advento da República faria pender a balança a favor de muitos destes: na 
criação da Academia Brasileira de Letras em 1897, um dos pontos de maior aproximação 
dos campos intelectual e político, estariam presentes como patrono Tobias Barreto e como 
fundadores Silvio Romero e graça Aranha, aos quais Martins Júnior logo se juntaria. Destino 
semelhante o de Nepomuceno na contraparte institucional da Academia no seu campo, o 
Instituto Nacional de Música. Silvio Romero foi também professor do prestigioso Colégio 
Pedro II e, como mais uma demonstração de proximidade do poder, elegeu-se Deputado 
Federal por Sergipe em 1899, coerentemente pelo Partido Republicano.
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a necessidade do deslocamento do eixo cultural brasileiro da Fran-
ça para a Alemanha, descrevendo o novo alinhamento como “uma 
necessidade histórica, uma exigência do tempo” e clamando contra 
o dito de que “a nação francesa tinha por missão dirigir os outros 
povos”.7 Silvio Romero sintetizou o ponto de vista de Barreto ao 
prefaciar postumamente seus Estudos alemães (1880-81): declaran-
do aceitar do “alemanismo” a “intuição crítica”, uma “medida to-
nificante para o nosso espírito popular” e assim “apta a revigorar a 
nossa própria individualidade nacional”, dizia Romero que da Ale-
manha poderiam vir “melhores ideias”, que reanimariam a cultura 
brasileira “sem tirar-lhe a consciência de seu próprio ser”; reiterando 
a oposição à França, constatava que “a corrente francesa tem sufo-
cado, pela imitação, a individualidade deste povo; [mas] o germanis-
mo, que fornece ideias em vez de frases, vivificará a personalidade 
perdida por meio da crítica de nós mesmos”.8 Através de Koseritz, 
um jornalista alemão radicado no Brasil, Tobias Barreto estabeleceu 
contato com acadêmicos e filósofos alemães, um dos fatores a expli-
car a atualização de suas referências germânicas (que pode ser me-
dida, entre outras coisas, pelo fato de ter sido ele um dos primeiros 
brasileiros a citar os escritos político-econômicos de Karl Marx no 
Brasil, a saber a terceira edição de Das Kapital organizada por Frie-
drich Engels em 18839). Uma declaração dos propósitos de Tobias 
Barreto, cujo entusiasmo muitas vezes o levou a usar um vocabulário 
associado ao nacionalismo e militarismo alemão,10 é encontrada no 
editorial de abertura de sua primeira série de escritos no idioma, reu-
nidos em 1875 na forma do jornal Deutscher Kämpfer / Literarisches 
und ›per accidens‹ politisches Zeitungsblatt / Für die Ausbreitung 

7 Barreto, Tobias: Estudos alemães, 1892, p. 325-26.
8 Romero, Silvio: “Considerações indispensáveis”, 1892, p. xv.
9 Barreto, Tobias: Crítica política e social, 1990, p. 263-64. Informações sobre a biblioteca alemã 

de Barreto e ainda sobre sua conexão com Koseritz podem encontradas em Losano, Mario g.: 
Un giurista tropicale: Tobias Barreto fra Brasile reale e Germania ideale. Roma: Laterza, 2000.

10 Talvez em parte por isso, seria saudado Tobias Barreto na Alemanha, no seu centenário de 
morte em 1939 (e assim no pináculo do ‘Terceiro Reich’), como “superior à sua época, maior 
do que o meio em que viveu, ultrapassando os contornos geográficos do país para irradiar-se 
com fulgor nos meios cultos da Alemanha e ser consagrado por Haeckel como da estirpe dos 
grandes pensadores, Tobias Barreto chegou à glória mais depressa do que Tavares Bastos e 
com mais brilho do que Machado de Assis” (apud Abdias Moura, “Tobias Barreto: Uma obra 
esquecida”, 2001).
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des Deutschtums im Norden Bra-
siliens (O lutador alemão / Jornal 
literário e ‘por acidente’ político / 
Para a propagação da germanida-
de no Norte do Brasil) (figura 3). 
Como dito ali, sua ambição era 
nada menos que “conquistar o in-
teresse do público [...] e ajudar a 
nossa pátria a entrar na grande e 
livre corrente do movimento inte-
lectual alemão”.11

Reconstruir em detalhes como 
Nepomuceno teve contato com o 
pensamento da Escola do Recife 
não é possível. Sabemos pelo teste-
munho da família do compositor 
que ele teria estudado filosofia e 
alemão com Tobias Barreto, uma 
conexão comprovada por docu-
mentos dando conta da militân-
cia de ambos na Sociedade Nova 

Emancipadora e de atividades realizadas por esta em conjunto com 
o Clube Carlos Gomes, sociedade musical recifense de que Nepo-
muceno foi diretor artístico por certo período. Ademais, um esboço 
autobiográfico de Nepomuceno revela ter ele iniciado e concluído 
no Recife “seus estudos de humanidades”, e ainda a pretensão de 
iniciar “os estudos superiores” na mesma cidade: se não podemos 
afirmar tratar-se de estudos na mais importante instituição local, a 
Faculdade de Direito do Recife, podemos dar como certo que ele não 
se referia a estudos superiores de música.12 

Devemos diferenciar de antemão, porém, o germanismo da Esco-
la do Recife e do germanismo inerente àquelas sociedades musicais 
privadas dedicadas à música instrumental austro-germânica (música 

11 Barreto, Tobias: Deutscher Kämpfer, p. 1.
12  Vidal, João Vicente: Formação germânica de Alberto Nepomuceno, 2014, p. 164.

Figura 3. Frontispício do Deutscher Kämpfer  

de 1875 (Biblioteca Nacional do Rio  

de Janeiro). 
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‘clássica’, no linguajar da época) que significavam então para muitos 
músicos mais um campo de atuação profissional do que uma corren-
te intelectual à qual se filiar. Além do contato de Nepomuceno com 
Tobias Barreto ter precedido sua atuação na mais importante destas 
sociedades, o Clube Beethoven do Rio de Janeiro, estas não tinham 
como foco a composição musical, mas em primeiro lugar a divulga-
ção do repertório sinfônico e de câmara dos compositores clássicos e 
clássico-românticos – o repertório, portanto, das grandes sinfonias, 
trios, quartetos etc., cuja ‘mística’ por décadas insuflou nas elites 
urbanas brasileiras um sentimento de “pertencimento a uma ima-
ginária ‘alta cultura’ europeia”.13 Tal observação é essencial para 
compreender como a produção de compositores brasileiros vincula-
dos a tais sociedades, como além de Nepomuceno Leopoldo Miguéz, 
não pode se explicar unicamente por tal conexão. Tampouco pode se 
explicar, no caso de Nepomuceno, em razão de sua formação em Ber-
lim, uma vez que sua aproximação da cultura germânica precedeu 
o período de estudos com Heinrich von Herzogenberg e Max Bruch 
na Akademie der Künste e com Arno Kleffel no Stern’sches Konser-
vatorium, que serviu a seu aperfeiçoamento técnico e prática de um 
amplo espectro de gêneros e estilos, mas não representou nenhuma 
‘revelação’ da cultura alemã.14

Resta claro, assim, que a pesquisa musical brasileira, se há muito 
percebeu a necessidade de explorar a produção musical do período 
indo grosso modo de 1870 a 1920 em conexão com as diversas cor-
rentes de pensamento e ideologias cuja presença se pode identificar 
no Brasil, como entre outras o positivismo ou o republicanismo, 
deixou até aqui de considerar a influência que o germanismo – o 
entusiasmo pela cultura tedesca de poucos mais influentes persona-
gens da história intelectual brasileira – pode ter desempenhado no 
período. A hipótese central que procuro testar aqui, portanto, é a de 
que desempenhou um papel decisivo.

13  Magaldi, Cristina: Music in Imperial Rio de Janeiro, 2004, p. 67.
14 O período de estudos de Nepomuceno em Berlim é descrito em detalhes em Vidal, João 

Vicente: Formação germânica de Alberto Nepomuceno, 2014, p.  221-373.
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III

As principais diretrizes do germanismo da Escola do Recife podem 
ser apresentadas em quatro tópicos, que podem por sua vez ser re-
lacionados a seus presumíveis – e por que não evidentes – pontos de 
contato com a prática e reflexos na obra musical de Nepomuceno. 
Embora o compositor nunca tenha declarado expressamente ter pro-
curado aplicar os princípios da Escola do Recife em sua prática de 
compositor, estes parecem ter sido incorporados como consequência 
daquilo que chamei, em outra ocasião, ‘formação germânica’ de sua 
personalidade artística e intelectual. Os tópicos que seguem, consi-
derados em conjunto, ajudam também a compreender como se deu 
no final do século XIX a identificação da Alemanha com a noção de 
‘renovação’:

(a) Foco no Brasil. A primeira e mais básica atitude da Escola do 
Recife foi fazer do centro de suas preocupações o Brasil, e não a 
Alemanha. Ao dar abertura aos seus Estudos alemães, talvez a mais 
importante obra do germanismo no Brasil, Tobias Barreto deixava 
claro não ser a Alemanha o objeto de seu germanismo, mas tão so-
mente a fonte das ideias e premissas com que avançava sua crítica 
das grandes questões nacionais: “O epíteto – alemães, que dou aos 
escritos aqui prometidos, não serve para indicar o momento objetivo 
do meu programa, visto como não tenho em mira fazer da Alema-
nha, em todas ou qualquer das relações em que ela possa e deva ser 
considerada, o assunto obrigado das minhas indagações; mas este 
epíteto indica, sem exceção alguma, o momento subjetivo da coisa, 
quero dizer, põe logo a descoberto o meu ponto de partida, a minha 
intuição, as pressuposições necessárias do meu escrever e criticar”.15 
Não por acaso, Silvio Romero pretendeu reunir e publicar os escri-
tos de Barreto em alemão sob o título Rücksichtslose Briefe oder 
deutsche Schriften brasilianischen Inhalts (Cartas irreverentes, ou 
escritos alemães de conteúdo brasileiro). Natural, portanto, rela-
cionar o movimento germanista ao nacionalismo no Brasil: como 
relata Alberto Luiz Schneider, a ambição de Romero de empreender 

15 Barreto, Tobias: “Como introdução”, 1882, p. 1.
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uma pesquisa objetiva do folclore, livre dos “devaneios poéticos” 
do romantismo indianista da geração precedente, teve inspiração 
em Johann Gottfried Herder e nos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, 
que lhe deram a ideia de sair à busca do Volk brasileiro, que seria 
resultado do processo de miscigenação, da mestiçagem biológica e 
cultural na base da formação do país.16 Da mesma forma, a principal 
crítica de Silvio Romero a Machado de Assis (que ocupava um lugar 
de destaque na vida intelectual brasileira que seria devido, a seu 
juízo, a Tobias Barreto), era a sua presumida falta de brasilidade, o 
seu suposto desinteresse pelos grandes temas nacionais. Um exemplo 
de Nepomuceno mostra como a mesma atitude marca sua obra: o 
Intermezzo do Quarteto de cordas n.o 3 (composto no período de 
estudos na Akademie der Künste), ao ser convertido no Intermédio 
da Série brasileira para grande orquestra, passa tanto por uma na-
cionalização no plano rítmico (exemplos 1a e 1b) quanto por uma 
germanização no plano formal, que com a ampliação e elaboração 
da seção de desenvolvimento (de 49 para 82 compassos) assume 
definitivamente os contornos de uma forma-sonata. O movimento 
também ganha um tema ‘brasileiro’ no 2.o grupo temático (exemplo 
1c), que estabelece com o 1.o tema uma relação de mediante (típica 
do repertório austro-alemão a partir de Beethoven e Schubert). Este 
exemplo ilustra bem como a ‘escola nacional’ de Nepomuceno pode 
ser compreendida como uma “ramificação [...] do tronco da música 
clássico-romântica alemã”,17 e ainda como seu projeto consistia não 
em ‘tornar-se alemão’, mas ao contrário em ‘tornar-se mais brasi-
leiro’ (ainda que se escrevesse em Paris canções wagnerianas com 
textos de Lenau!18).

16 Schneider, Alberto Luiz: Silvio Romero, hermeneuta do Brasil, 2005, p. 16, 76 et passim.
17 Blume, Friedrich: “Romantik”, 1963, p. 372.
18 É importante notar que esta noção de ‘música brasileira’, por contradizer inteiramente uma 

das mais influentes vozes brasileiras do século XX, a de Mário de Andrade, tornou-se espe-
cialmente difícil de se compreender hoje – como Andrade colocou a questão, “um artista 
brasileiro escrevendo agora em texto alemão sobre assunto chinês, música da tal chamada 
de universal faz música brasileira e é músico brasileiro [?]. Não é não. Por mais sublime que 
seja, não só a obra não é brasileira como é antinacional. [...] Digo mais: por valiosa que a 
obra seja, devemos repudiá-la” (Andrade, Mário de: Ensaio sobre a música brasileira, 1928, 
p. 17, itálicos do autor). O choque de visões fica ainda mais evidente se notarmos que Silvio 
Romero falava de uma ‘personalidade perdida’ em referência a um contexto no qual Andrade 
posteriormente sequer reconheceria a existência de uma ‘cultura brasileira’; ou que aquilo 
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Exemplo 1. a. Intermezzo (comp. 1-7), b. Intermédio (comp. 1-7), c. Intermédio (comp. 47-52)

(b) A crítica como método. Outro aspecto básico da Escola do Re-
cife é o papel central da crítica, como destacado, novamente, pelo 
próprio Tobias Barreto: “o que eu pretendo publicar, sob o título de 
Estudos alemães, abrange uma série indefinida de escritos de diver-
sos conteúdos e datas diversas, mas em sua maioria inspirados e diri-
gidos pelo princípio comum a todos os trabalhos, que têm ocupado, 
há mais de dez anos, minha vida espiritual. Nem é preciso que o diga, 

que Romero via como facilitador da ‘vivificação’ desta personalidade seria precisamente o 
que Andrade consideraria o obstáculo maior à formação da identidade brasileira: a influên-
cia externa, a saber europeia.
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pois que já se sabe: esse princípio é o da crítica severa e despreocu-
pada, no interesse único da verdade”.19 Evidentemente, Barreto não 
se refere à crítica no sentido de apreciação literária ou de qualquer 
outra natureza, mas antes, como Romero, ao exame e julgamento de 
ideias e conceitos das mais diversas procedências com vistas a revelar 
suas possíveis incoerências, negá-las sempre que tenham perdido sua 
funcionalidade, e propor se necessário novos pensamentos.20 Ora, a 
postura crítica da Escola do Recife encontra um paralelo óbvio na 
música menos no exercício de recensão de concertos ou composições 
(como praticada por exemplo por E. T. A. Hoffmann e Schumann) 
do que naquilo que hoje se entende por ‘análise musical’. De fato, 
Nepomuceno pertence a uma geração de compositores que sabemos 
ter se dedicado à teoria e análise musical em um nível efetivamente 
avançado e atualizado, o que no seu caso foi imensamente favoreci-
do pelos muitos anos de estudo na Europa, como atesta por exemplo 
uma célebre correspondência com Frederico Nascimento em que dis-
cute procedimentos harmônicos de Mendelssohn, Wagner e outros. 
O reflexo deste interesse em sua obra pode ser indicado por exemplo 
em um excerto de sua música para piano, a Folha d’álbum n.o 1 
(exemplo 2a). Como outras obras de Nepomuceno, a peça indica 
uma absorção da técnica brahmsiana de ‘variação progressiva’ – de-
finida por Walter Frisch como “a construção de um tema [...] através 
da contínua modificação dos componentes intervalares e/ou motívi-
cos da ideia inicial”, onde “intervalos são ‘desenvolvidos’ através 
de procedimentos como inversão e combinação, os ritmos através 
de artifícios como aumentação e deslocamento”21 – que não poderia 
ter sido adquirida senão pela análise da obra do compositor, e mais 

19 Barreto, Tobias: Estudos alemães, 1892, p. 1.
20 Candido, Antonio: O método crítico de Silvio Romero, 1945, p. 89-90. Como esclarece Candido, 

“o intuito de Silvio Romero foi submeter a cultura do seu país a um processo integral de 
crítica, a fim de desbastá-la das excrescências incomodas e mostrar-lhe o caminho certo” 
(ibidem, p. 163). Não devemos, contudo, subestimar Kant como uma das fontes da ‘crítica’ 
tobiática, perspectiva desde a qual o conceito reveste-se menos ainda do sentido de formu-
lação e externalização de juízos a partir de uma posição privilegiada para assumir, inver-
samente, o sentido de exame ou investigação crítica como prática, dentre outras coisas de 
uma reflexão sobre o próprio exercício intelectual. De fato, a última fase de Tobias Barreto foi 
aquela marcada precisamente por sua adesão ao neokantismo (cf. Barreto, Tobias: Estudos 
de filosofia (Reale, Miguel, org.). São Paulo: grijalbo, 1977.)

21 Frisch, Walter: Brahms and the principle of developing variation, 1984, p. 9.
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especificamente de aspectos estruturais e expressivos de sua música 
(um estudo por certo dirigido por Herzogenberg). Vemos abaixo 
(exemplo 2b) como a estrutura intervalar subjacente ao primeiro 
segmento da frase inicial – a melodia despida de portamentos e apo-
jaturas, e assim reduzida a uma Grundgestalt de quatro notas com a 
sequência intervalar ›y‹: quarta↑/ quinta↓/ segunda↓ – é prontamente 
desenvolvida: com a retrógrada na sequência imediata da melodia – 
›y’‹: segunda↑/ quinta↑/ quarta↓ – e com uma reprodução da mesma 
retrógrada no baixo, variada por aumentação e com a direção dos 
intervalos mais uma vez invertida – ›y’’‹: segunda↑/ quinta↓/ quarta↑. 

Exemplo 2. Folha d’álbum n.o 1 (comp. 1-4): a. original, b. redução
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(c) Emulação e sincretismo de fontes. Uma terceira atitude da Escola 
do Recife relaciona-se diretamente ao espírito crítico acima desta-
cado, e consiste da constante emulação e sincretismo de suas fontes. 
Apesar de admitir que “em regra não é bom exemplo aconselhar a 
uma nação que siga a qualquer outra [...]”, Romero acreditava que 
povos “impróprios para [isto é, incapazes de] se reformarem por si, 
hão mister [têm necessidade] de uma escola severa, fornecida pelo 
estrangeiro”,22 uma fala que elucida como a aceitação da influência 
germânica foi vista como um caminho levando ao fortalecimento 
da identidade nacional – o que Wilson Martins denominou “uma 
contradição apenas aparente”.23 Esta postura básica associou-se a 
outra típica da Escola do Recife: a de não assimilar indistintamente 
todas as ideias de uma fonte dada qualquer, mas apenas aquelas 
que atendiam a seus propósitos; esta seleção de ideias atesta como 
os germanistas brasileiros eram mais do que simples divulgadores 
da cultura alemã, caracterizando-se ao contrário como verdadeiros 
conciliadores de sistemas.24 Parece-me claro que a emulação e o sin-
cretismo de fontes assim propostos foram para Nepomuceno nada 
menos do que a base de sua atividade criadora, e ainda o mecanismo 
a regular a ‘síntese de influências’ e o ‘ecletismo’ apontados desde 
sempre em sua música. No primeiro movimento de sua Sinfonia em 
sol menor, por exemplo, Nepomuceno concilia uma variedade de 
forma-sonata identificada especificamente com Brahms – um quase 
total esmaecimento dos limites entre exposição e desenvolvimen-
to – com uma sequência modulatória e cromática – dó sustenido 
menor, ré menor, mi bemol menor, mi menor e por fim fá menor – 
inusitada mesmo para as mais arrojadas seções de desenvolvimento 
do classicismo, mas inteiramente de acordo com o estilo dos ‘novos 

22 Romero, Silvio: “Considerações indispensáveis”, 1892, p. xv-xvi.
23 Martins, Wilson: História da inteligência brasileira IV, 1976, p. 522.
24 Como notou Antônio Paim, “as figuras mais destacadas desse movimento que se conven-

cionou chamar Escola do Recife não assimilavam indistintamente todas as ideias de uma 
corrente dada, mas aquelas que atendiam aos seus propósitos [...]. Se iam buscar no exterior 
as armas para o combate local, com este é que se preocupavam primordialmente. Por isso 
mesmo são algo mais que simples divulgadores. Talvez o aprofundamento desse aspecto do 
problema nos dê a solução para o estabelecimento de uma acertada correlação entre o pen-
samento brasileiro e a filosofia universal, de modo que saibamos enxergar a originalidade 
do primeiro” (Paim, Antônio: A Filosofia da Escola do Recife, 1966, p. 11-12).
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alemães’ (e antípodas de Brahms) Liszt e Wagner. Em muitos outros 
momentos a mesma fusão estilística pode ser constatada, do desen-
volvimento temático à orquestração, e embora se possa encontrar 
em Bruckner um precedente europeu para este tipo de sincretismo 
musical, a experiência de Nepomuceno representa um episódio úni-
co na música brasileira.

(d) Foco na linguagem. O interesse pelo desenvolvimento da lingua-
gem, possibilitado por fontes oferecendo mais ‘ideias’ do que ‘frases 
prontas’, pode ser apontado como uma quarta preocupação dos ger-
manistas da Escola do Recife. Tobias Barreto deixou-se seduzir, entre 
outras coisas, pela plasticidade do idioma alemão: como comentou 
Luiz Antônio Barreto, para ele “a França moderna possuía um idio-
ma compacto [...], que dificultava a expressão intelectual de criação 
[...] comum na Alemanha, onde o ‘ato de escrever, é sempre, mais ou 
menos, um ato criador’.”25 Assim, aquilo que poderia parecer uma 
mera disputa de estilos, de formas sutilmente diferentes de fazer a 
mesma coisa (‘à francesa’, ‘à alemã’), seja no campo das humanida-
des, seja no campo das artes, ambos marcados pelo europeísmo geral 
do século, toma contornos muito mais claros de busca por uma lin-
guagem que possibilitasse uma renovação do pensamento brasileiro, 
uma ‘vivificação da personalidade perdida’, como Romero colocou. 
Esta noção de construção da linguagem do germanismo da Escola 
do Recife encontrou um paralelo natural na música, onde para mui-
tos a ópera italiana se apresentava na música tal qual a literatura 
francesa nas letras, ou seja, mais como objeto a ser imitado (a ‘frase 
pronta’) do que como processo a ser utilizado (a ‘ideia’ de Romero). 
Este processo, como entendiam compositores como Nepomuceno, 
se encontrariam na música alemã, vista como fonte de ideias para 
o desenvolvimento de uma música ‘nacional’. Isso se explica pela 
própria natureza da tradição musical germânica, ancorada desde o 
classicismo do século XVIII principalmente na música instrumen-
tal, e onde se colocaria pela primeira vez a questão da ‘dissolução 
do tonalismo’ na primeira década do século XX. Desde Beethoven, 

25 apud Barreto, Luiz Antônio: “Tobias Barreto e a crítica”, 1990, p. 39.
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e com a sedimentação da categoria eminentemente germânica da 
‘música absoluta’, uma série de compositores trabalhando nos limi-
tes desta tradição dedicou-se à transformação da linguagem musical 
herdada. Acima das tendências estilísticas, do classicismo românti-
co de Mendelssohn, Schumann e Brahms, do progressismo musical 
de Liszt, Berlioz e Wagner, das ramificações nacionalistas do tronco 
da música alemã representadas por nomes como Grieg, Dvorák e 
outros, e finalmente das realizações da geração de Strauss, Reger e 
Schönberg, esteve presente a ideia de uma transformação acelerada 
da linguagem. Isso se coloca ainda mais claramente se pensarmos 
que apenas cerca de cem anos separam a Quinta de Beethoven, um 
dos marcos máximos do tonalismo na música austro-alemã, do sur-
gimento das primeiras obras atonais de Schönberg. Foi entre outras 
coisas esta potencialidade da cultura musical germânica – o princípio 
da experimentação da linguagem – que interessou os compositores 
brasileiros do último quarto do século XIX e princípios do XX que 
se pode chamar ‘germanistas’. No caso de Nepomuceno, nada ilustra 
melhor esta preocupação com a linguagem do que a sua relação com 
Wagner, que o levou a participar do projeto de uma ópera wagne-
riana brasileira e em língua portuguesa intimamente associado ao 
Centro Artístico criado e presidido (1893) por Leopoldo Miguéz. 
Einklang, o primeiro dos cinco poemas com texto de Lenau compos-
tos em Paris em 1894, é um atestado consumado desta recepção de 
Wagner e da importância de Tristan und Isolde para Nepomuceno 
(que ficaria ainda mais clara no episódio lírico Artémis,26 além de 
estar patente também em Pelo amor! de Miguéz27). Nesta canção de 
feições minimalistas, Nepomuceno introduziu uma citação completa 
do ‘acorde de Tristão’, incluindo sua resolução exatamente como no 
prelúdio de Wagner (cf. compasso 83); os elementos a caracterizar 
a citação são, além dos dois acordes de sétima contendo as mesmas 

26 Para uma análise detida de Artémis, cf. Vidal, João Vicente: “ ‘... e Wagner a fez com um resul-
tado estupendo’: Nepomuceno e sua recepção de Wagner nos anos 1888-95”, in: Volpe, Maria 
Alice (org.): Verdi, Wagner e contemporâneos (Série Simpósio Internacional de Musicologia da 
UFRJ, volume 4). Rio de Janeiro: Escola de Música, 2014, p. 135-77.

27 cf. Cardoso, André: “A abertura do drama lírico Pelo Amor! (1897) de Leopoldo Miguéz”, in: 
Volpe, Maria Alice (org.): Atualidade da ópera (Série Simpósio Internacional de Musicologia da 
UFRJ, volume 1). Rio de Janeiro: Escola de Música, 2011, p. 285-94.
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alturas, as coincidências de notas no baixo e na contraparte linear 
das duas estruturas harmônicas (exemplos 3a e 3b). Como demons-
tra ademais a canção em português Turqueza, escrita anos depois, 
a experimentação com a linguagem provocada por uma recepção 
de Wagner centrada em Tristan und Isolde desempenhou também 
um papel nada irrelevante no desenvolvimento da canção brasileira 
tal como proposta por Nepomuceno: estão plenamente incorpora-
das, ali, tanto a complexidade harmônica wagneriana – aquilo que 
Nicholas Cook definiu como o “constante senso de modulação em 
direção a objetivos que estão o tempo todo mudando antes de ser 
atingidos”28 – quanto os princípios da unendliche Melodie (‘melodia 
infinita’) e da Versmelodie (‘melodia de versos’) wagneriana – a ten-
dência à irregularidade da construção da frase (a fuga da ‘quadra-
tura’) e ao cromatismo, e a busca por refletir na música as menores 
nuanças de inflexão e acentos da fala.

Exemplo 3. a. Tristan und Isolde (comp. 1-3) e b. Einklang (comp. 17-19): ‘acorde de Tristão’ 

e alturas comuns

28 Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis, 1987, p. 64.
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IV

Sintetizando, quatro diretrizes gerais – compreendendo objetivos de 
renovação de ideias e linguagem viabilizados por operações de crí-
tica e apropriação, e que por não se direcionarem a uma disciplina 
em particular se provaram extremamente adaptáveis à música – ilus-
tram o impacto do germanismo em Nepomuceno: (a) Foco no Brasil, 
ainda que sua ‘música brasileira’ nem sempre corresponda ao que 
o século XX acostumou-se a pensar como ‘nacional’; (b) A crítica 
como método, que esclarece a enorme perícia técnica do compositor; 
(c) Emulação e sincretismo de fontes, que explica o caráter eclético 
e híbrido que sua música com frequência exibe; e (d) Foco na lin-
guagem, que refletindo também sua atualização técnica relaciona-se 
à busca por uma linguagem própria e aponta diretamente para o 
modernismo musical brasileiro das primeiras décadas do século XX. 
Se não podemos dizer que o ‘germanismo’ marcou a história intelec-
tual brasileira tão fortemente como outros movimentos, correntes 
de pensamento ou ideologias fizeram, parece-nos acertado dizer que 
marcou a história da música do país através da obra de Nepomuceno 
(e tanto mais assim, se pensarmos no peso do compositor e em sua 
imagem generalizada como pioneiro do nacionalismo musical brasi-
leiro, projetada no século XX e até hoje).

Futuras abordagens da música do período devem, portanto, le-
var em consideração este seu aspecto até hoje pouco explorado, e 
ainda, como forma de observá-lo desde uma perspectiva global, que 
o mesmo fenômeno germanista ocorre também em diversos outros 
centros musicais latinos do mundo, notadamente na cidade do Porto 
em Portugal e em Florença e Roma na Itália – todos estes com cone-
xões diretas com o Rio de Janeiro através de personalidades como 
Leopoldo Miguéz, Henrique Oswald e Nepomuceno. Em cada um 
destes cenários, diferentes compositores parecem ter articulado em 
suas obras um germanismo que se poderia chamar ‘intrínseco’, aquele 
emanando do próprio canon musical austro-germânico, com variadas 
formas locais de germanismo ‘extrínseco’, isto é, ocorrendo no campo 
mais amplo da história intelectual de cada lugar. Sendo o primeiro 
tipo criação dos próprios alemães, natural que fosse essencialmente 



35RIO DE JANEIRO-ALEMANHA: RELAÇÕES MUSICAIS  

eulogístico; sendo o segundo criação de estrangeiros, não poderia ser 
outra coisa que fanático. Merece portanto maior atenção esta singu-
lar manifestação de soft power germânico no apogeu daquilo que o 
historiador britânico Eric Hobsbawm chamou, muito apropriada-
mente, ‘A Era dos Impérios’.
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Introdução

Ao se propor examinar as relações, intercâmbios e transferências 
culturais entre alemães e brasileiros nas primeiras décadas do século 
XIX, logo o investigador se depara com algumas dificuldades pró-
prias da atividade historiográfica. Entre essas dificuldades, avulta 
de imediato a definição dos protagonistas históricos nos eventos em 
que a economia, a política, a cultura e a ciência dos alemães inte-
ressa ao Brasil, e vice-versa. Pois, se a história do Estado brasileiro 
no período pode ser vincada a partir do reconhecimento de duas 
realidades distintas – respectivamente, em termos cronológicos, a do 
colonialismo português tardio e a da proclamação da independência 
de Portugal e a luta por sua efetivação concreta –, a história do Esta-
do alemão no mesmo interregno é igualmente cindida em realidades 
muito distintas. O multissecular Sacro Império Romano Germânico, 
já historicamente débil e inconsistente, foi reduzido a cinzas pela 
ocupação napoleônica, e a autonomeação do imperador Habsburgo 
em 1804 como Francisco I, isto é, como monarca das terras austrí-
acas e adjacências, representou tão-somente uma manobra (imposta 
por Napoleão) que reduzia drasticamente a esfera do domínio políti-
co daquela dinastia imperial. A isso se seguiu a sua renúncia ao título 
de Francisco II (em 6 de agosto de 1806) e o reconhecimento formal 
e efetivo do fim do Sacro Império Romano Germânico.1

1 Ramos-Oliveira, Antonio: Historia social y política de Alemania I, 1973, p. 193.
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A derrota definitiva de Napoleão em 1815 e a partilha da Eu-
ropa segundo o acordo entre as cinco potências (Áustria, Prússia, 
Inglaterra, Rússia e França), conquanto efetivamente encabeçada 
por Francisco e seu proeminente diplomata, o príncipe Wenzel von 
Metternich, não foi capaz de projetar uma hegemonia austríaca in-
discutível. A dinastia dos Habsburgos passa a governar, no cons-
tructo do Deutscher Bund criado em 1815, uma extensão territorial 
multinacional que “não somente não respondia ao princípio da na-
cionalidade, mas também que ela mesma pressupunha um enorme 
impedimento para a realização de um Estado nacional alemão”.2

Neste constructo, que somente com certa violência conceitual po-
deríamos chamar de um “Estado Austríaco”3, Francisco I e Metterni-
ch empenhavam-se em negar o estabelecimento de uma constituição 
e uma representação parlamentar para todos os Estados-membro 
que o compunham. Mantinha-se a velha estrutura de estamentos, 
isto é, uma estrutura reacionária que brecava sistematicamente a 
representação política para as camadas burguesas emergentes. A re-
pressão do movimento constitucional e liberal na Áustria correspon-
dia, portanto, à lógica da construção de um Estado plurinacional, e 
se desenvolveu em consonância com a política levada a cabo em toda 
a Confederação Alemã.

Nesses marcos conjunturais específicos, em que se torna inco-
mumente complexa a tarefa historiográfica de falar sobre ‘relações 
estatais’ ou ‘relações culturais e científicas’ entre o Brasil e a Ale-
manha, proponho-me descrever o empreendimento conhecido como 
‘Expedição Científica Austríaca no Brasil’ (entre 1817 e 1835), e 
do protagonismo de seu membro principal, Johann Baptist Natterer 
(figura 1), tratando aquela como chave para a compreensão das re-
lações entre alemães e brasileiros a serem desenvolvidas ao longo do 
presente livro. 

2 Abellán, Joaquín: Nación y nacionalismo en Alemania. La “cuestión alemana” (1815-1990), 
1997, p. 26.

3 cf. Taylor, A. J. P.: The Habsburg monarchy 1809-1918. A history of the Austrian Empire and 
Austria-Hungary, 1990, particularmente as páginas 38-53. 
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A razão é relativamente sim-
ples. Trata-se do primeiro grande 
contato entre as culturas germâni-
cas e “neobrasileiras”4 após a 
aber  tura dos portos da colônia 
lusitana na América do Sul aos 
via jantes e navios alemães (par-
ticularmente após 1810), à qual 
seguiu-se a elevação do Brasil à 
cate goria de Reino Unido a Por-
tugal e Algarves (em 1815). Este 
contato, documentado parcialmen-
te na correspondência de Natterer 
com os seus superiores na Europa, 
dá a exata medida de como parte 
considerável das elites científicas 
alemãs concebiam a ‘nova civili-
zação’ que emergia em diferentes 
regiões no Brasil, e particularmen-
te de como encaravam o indíge-

na brasileiro em contato com as populações civilizadas autóctones. 
Neste contato de civilizações e identidades distintas emergem ques-
tões eminentemente ideológicas muito elucidativas para a compre-
ensão de aspectos contemporâneos nas relações interculturais entre 
brasileiros e alemães.

A expedição científica austríaca no Brasil (1817-1835)

Na epigrafe do primeiro volume das Notícias dos naturalistas impe-
riais austríacos no Brasil (1820),5 publicadas por Carl von Schreibers 
(1785-1852) e destinadas a informar o público austríaco sobre as 
incursões realizadas pela expedição científica austríaca no Brasil (do-
ravante EC), menciona-se que, “no ensejo do casamento da arqui-

4 Termo repetidamente empregado por Feest, Christian: “Johann Natterer e as coleções etno-
gráficas dos naturalistas austríacos no Brasil”, 2012.

5 No original, Nachrichten von den kaiserlichen österreichischen Naturforschern in Brasilien 
und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit.

Figura 1. Johann Baptist Natterer, c. 1836-43 

(Österreichische Nationalbibliothek).
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duquesa D. Leopoldina”, o seu pai, o imperador Francisco I, enviou 
“certo número de sábios, entre os naturalistas, com a incumbência 
de percorrer as principais regiões desse país, e observar in loco a su-
perabundante variedade dos três reinos da natureza”.6 Organizada 
e financiada pelo governo, e com supervisão pessoal de Metternich, 
a EC carreou vultosos recursos materiais e financeiros e mobilizou 
uma expressiva rede de contatos e instituições, dentro e fora do im-
pério austríaco, para a sua consecução. Por estes e outros motivos 
o empreendimento possui grande relevância para a historiografia 
da circulação das ideias científicas no Brasil na primeira metade do 
século XIX.

O preâmbulo refere-se, por um lado, ao casamento de Maria Leo-
poldina (1797-1826) com D. Pedro (1798-1834), e, por outro, à che-
gada ao Brasil da EC, aqui trazida como parte integrante da comitiva 
que trouxe a arquiduquesa austríaca ao Brasil em 5 de novembro de 
1817. O casamento, ao qual Leopoldina se submeteu melancolica-
mente, fora idealizado por Metternich e formalmente realizado por 
procuração em 13 de maio de 1817 em Viena. Leopoldina mudou-
-se para o Brasil no mesmo ano e, ao contrário do que imaginava, 
jamais retornou a sua terra natal, como ela própria e seu pai haviam 
inicialmente calculado. 

No contexto europeu pós-napoleônico, a Áustria dos Habsbur-
gos disputava com a Inglaterra a influência sobre Portugal e sua 
ex-colônia portuguesa na América do Sul. A elevação do Brasil à 
condição de Reino Unido a Portugal, e, como corolário, do Rio de 
Janeiro à condição de metrópole central neste Reino, dá pistas sobre 
a pretensão de D. João de tirar proveito desta disputa, contrabalan-
çando a grande dependência econômica e política em que se encon-
trava Portugal com relação à Inglaterra. Um ano depois desta eleva-
ção, o marquês de Marialva viaja a Viena e dá início às negociações 
para um casamento duplo entre as dinastias dos Braganças com os 
Habsburgos. Francisco I opôs-se, no entanto, ao casamento de seu fi-
lho mais velho, o arquiduque Ferdinand (1793-1875), com D. Isabel 
Maria (1801-1876), primogênita de D. João e D. Carlota Joaquina. 

6 Schreibers, Carl von: “Notícias dos naturalistas imperiais austríacos no Brasil”, 1969, p. 191.
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Não obstante, deu sinal verde para o casório de Leopoldina e Pedro, 
que irá determinar um salto qualitativo histórico nas relações entre 
os austríacos e os brasileiros ao longo do século XIX.7

No que concerne à EC, podem-se inferir alguns de seus objetivos 
na ‘Instrução de Serviço aos Naturalistas designados à Viagem ao 
Brasil’, expedida por seu encarregado, o já mencionado von Schrei-
bers, então diretor do Real e Imperial Gabinete de História Natural 
(Naturalienkabinett) em Viena. Segundo a Instrução, os viajantes 
deveriam coletar “produtos naturais”, além de

“artigos de comércio e entre eles sobretudo as espécies de madeira de 
lei mais nobres e refinadas, todas as plantas cultivadas extensivamente 
e todos os animais domésticos e de criação, na medida em que houver 
esperança de poderem de algum modo ser transportados de forma ade-
quada e posteriormente aclimatizados também na Europa”.8

Na verdade, por conta da falta de experiência de Schreibers com 
expedições deste tipo “a instrução de Schreibers tinha uma utilidade 
apenas mediana, pois a maioria dessas decisões poderia ser tomada 
apenas após o conhecimento das condições e possibilidades locais”.9

Já muito se sabe sobre o papel de Leopoldina no processo que 
culminou na independência do Brasil, em boa medida determinada 
por sua amizade pessoal com José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Menos conhecido, entretanto, é o seu importante papel na prepa-
ração, constituição e emulação da EC até 1826, ano de sua morte. 
Seu interesse por assuntos botânicos e mineralógicos certamente fora 
fomentado por seu pai, ele próprio um estudioso nas artes botânicas. 
A inclusão na expedição brasileira do mineralogista e curador do 
Museu Imperial de História Natural de Viena, Rochus Schüch, pro-
fessor particular da arquiduquesa em Viena, evidencia, entre outros 
aspectos, a atuação pessoal de Leopoldina na animação e na prepa-
ração do empreendimento científico nas terras brasileiras. (Este per-

7 Ramírez, Ezekiel Stanley: As relações entre a Áustria e o Brasil (1817-1889), 1968, p. 5-6.
8 apud Feest, Christian: “Johann Natterer e as coleções etnográficas dos naturalistas austría-

cos no Brasil”, 2012, p. 21.
9 Feest, Christian: “Johann Natterer e as coleções etnográficas dos naturalistas austríacos no 

Brasil”, 2012, p. 21.
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sonagem, Schüch, veio a se tornar no Rio de Janeiro bibliotecário e 
curador do Gabinete de História Natural criado pela arquiduquesa – 
precursor do Museu Nacional –, e foi pai de Guilherme Schüch, que 
mais tarde se tornou o barão de Capanema – este bisavô de Gustavo 
Capanema, ministro de Getúlio Vargas.)

No entanto, seria uma evidente redução explicar as motivações 
daquela empresa a partir dos interesses científicos particulares dos 
Habsburgos, por maiores que estes tenham sido. Não somente esta 
dimensão material, mas também a administrativa – a preparação 
prévia do empreendimento, suas instruções, os procedimentos de 
verificação de seus resultados, meticulosa e hierarquicamente con-
trolados por relatórios, todos pessoalmente examinados por Fran-
cisco I e por Metternich – indicam-nos a necessidade de investigar 
a expedição enquanto iniciativa movida por interesses geopolíticos 
geopolíticos e neocoloniais. Pois, além dos motivos estéticos, do pra-
zer do contato com o elemento exótico e de sua representação, e 
além do entusiasmo pelo conhecimento científico, as viagens eram 
realizadas “na esperança da utilidade, de vantagens na concorrência 
econômica, política e científica, avaliadas em termos práticos, e da 
expansão de zonas de influência, seja de natureza territorial, política 
ou simbólica”.10

Leopoldina trouxe consigo em sua comitiva ao Brasil “sábios” 
de alto gabarito nos “três reinos da natureza”,11 isto é, botânicos, 
zoólogos e mineralogistas, além de um competente staff de apoio 
logístico e documental. Separados pelos quatro navios da comitiva 
que a trouxe, aqui chegaram Johann Baptist Natterer (1787-1843), 
a princípio com função precípua de zoólogo, o também zoólogo 
Johannes Baptist von Spix (1781-1826), o botânico Carl Friedrich 
Philipp von Martius (1794-1868), o médico e mineralogista Johann 
Baptist Emanuel Pohl (1782-1834), o botânico Heinrich Wilhelm 
Schott (1794-1865), o ajudante de caça e embalsamador Dominik 
Sochor (? -1826), Johann Buchberger (? -1821), designado para pin-
tar plantas, e o botânico Giuseppe Raddi (1770-1829). No Rio de 

10 Schmutzer, Kurt: “Naturschätze ferner Welttheile aus vaterländischen Boden verpflanzen”. 
Die österreichische Brasilienexpedition von 1817, 2009, p. 41-42.

11 Schreibers, Carl von: “Notícias dos naturalistas imperiais austríacos no Brasil”, 1969, p. 191.
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Janeiro, juntaram-se aos membros da equipe outros cientistas e ex-
pedicionários que já os aguardavam desde julho de 1817: Johann 
Mikan (1769-1844), professor de História Natural na Universidade 
de Praga e Thomas Ender (1793-1875), pintor de paisagens.12

A expedição científica austríaca desenvolveu em terras brasileiras 
entre 1817 e 1835 atividades de alcance inédito, em termos da ex-
tensão percorrida em solo brasileiro (figura 2). Além disso, não so-
mente considerando a quantidade de objetos coletados, preparados e 
catalogados nos domínios da zoologia, botânica e mineralogia, mas 
também a qualidade das atividades etnológicas – que consistiram, 
entre outros aspectos, no mapeamento de dezenas de grupos indíge-
nas, no registro e na comparação de diversos aspectos linguísticos 
dessas etnias, além do trabalho de levantamento de sua incidência 
territorial13 – a EC apresentou resultados inigualados por qualquer 
outra expedição anterior ou posterior a ela. Abstenho-me aqui de lis-
tar, mesmo que de forma abreviada, a relação dos objetos coletados, 
nos domínios animal, vegetal e mineral, que se contam aos milhares. 

Em termos de sua consecução, a EC pode ser dividida em duas 
fases claramente distintas: uma primeira fase, de 1817 a 1821, com-
preendeu os preparativos para a expedição, a viagem ao Brasil, o 
engajamento de todos em atividades exploratórias pelas terras bra-
sileiras, e o retorno de quase todos a seus países de origem (por 
ordem diretas do imperador e de Metternich); e uma segunda fase, 
entre 1821 e 1835, em que Johann Natterer desenvolveu de forma 
praticamente isolada suas atividades.

Ao chegarem ao Rio de Janeiro em 1817 os integrantes da expe-
dição percorreram, após breve período de preparo, diferentes regiões 
do atual Estado do Rio de Janeiro. Em fins de maio de 1821, ao 
termo da primeira fase da expedição, as coleções dos naturalistas já 
contabilizavam um acervo extraordinário. Após percorrerem vas-
tas extensões do Brasil a expedição já havia remetido a Viena uma 

12 cf. Kann, Bettina: “von den österreichischen Naturforschern in Brasilien und den Resultaten 
ihrer Betriebsamkeit”. Die österreichische Brasilienexpedition (1817-1836) und ihre ethnogra-
phischen Ergebnisse, 2007, p. 8-10.

13 cf. a esse respeito Kann, Peter: “Die ethnographischen Aufzeichnungen in den wiederentde-
ckten Wortlisten von Johann Natterer, während seiner Brasilienreise zwischen 1817-1835”, 
1989 e Augustat, Claudia: “Além do Brasil”, 2012.
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Figura 2. Mapa das viagens de Johann Natterer e Johann Baptist Emanuel Pohl, c. 1832-36 

(Museum für Völkerkunde, Viena).
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quantidade assombrosa de elementos botânicos, zoológicos e mine-
ralógicos, coletados em milhares de quilômetros percorridos pelos 
diferentes grupos em que se dividiram os naturalistas. Os últimos 
membros da expedição retornaram à Europa em 15 de abril de 1821 
no navio Northumbria, juntamente com o barão von Stürmer, que 
os viera buscar. No mês seguinte, somente Natterer e Sochor ainda 
permaneciam em terras brasileiras.

A grande instabilidade política atravessada pelo Brasil em 1821, 
em que se confrontavam dois partidos antagônicos, o português e 
o brasileiro – o primeiro apoiando o retorno do Brasil à condição 
anterior a 1815, e pleiteando o retorno imediato da família real 
a Portugal; o segundo não aceitando em nenhuma circunstância o 
retorno do Brasil à condição de colônia –, representava um desafio 
à diplomacia de Metternich. No complexo jogo que envolvia Portu-
gal, Áustria e Inglaterra, o chanceler austríaco pretendia ao mesmo 
tempo reverter o controle da Inglaterra sobre Portugal, mas também 
evitar a todo custo a derrocada das forças ‘legitimistas’ no Brasil. 
O retorno da família real a Portugal poderia acarretar o desapareci-
mento do único império no continente americano e a perda de uma 
importante área de influência austríaca. Nessa conjuntura, Metter-
nich optou pela prudência, e esta foi a razão pela qual ordenou o 
retorno de todos os naturalistas à Europa, decisão que colidia com as 
ambições e os planos pessoais de Natterer. Procurando tirar partido 
da circunstância da doença de Sochor, que se encontrava acamado 
em São João de Ipanema (situada entre Sorocaba e Curitiba), Natte-
rer logrou, algumas semanas após o retorno dos seus companheiros, 
a permissão para continuar sua viagem ao interior do Brasil. Empre-
endeu pela quinta vez uma viagem a Ipanema, para buscar o então já 
restabelecido Sochor, e de lá ambos partiram em outubro para Mato 
Grosso passando por Goiás. 

Sochor foi acometido por grave doença hepática em Mato Gros-
so, e veio a falecer em 12 de dezembro de 1826. Mesmo sem o seu 
último companheiro europeu de viagem, Natterer prosseguiu com 
suas atividades, deslocando-se em direção aos pontos mais extremos 
da Amazônia brasileira, nas fronteiras com a Venezuela e a Colôm-
bia. Por mais nove anos, em condições por vezes dramáticas, deu 
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prosseguimento a suas explorações nas regiões centro-oeste e norte 
do território brasileiro. 

Em 1835, a EC teve de ser encerrada repentinamente e às pressas. 
A revolta dos ‘cabanos’ no Pará, entre cujos objetivos se punha a 
liquidação de inúmeros estrangeiros, não somente inviabilizou a 
continuidade das atividades de Natterer, como também destruiu 
expressiva carga anteriormente coletada e preparada para remessa 
para Viena. Por vezes essas cargas eram carregadas pelo naturalista 
ao longo de meses, ou mesmo por mais de um ano, até o momento 
de logística propícia para o seu envio para a Europa. Quase sempre, 
portanto – como foi em Belém o caso –, na altura em que eram en-
viadas à Europa as coletas reuniam valiosíssimo acervo de objetos 
árdua e pacientemente reunidos e acondicionados para a remessa.

Com a partida do Pará, a EC encerrou definitivamente suas ati-
vidades no Brasil. Natterer chegou a Londres em 9 de novembro 
de 1835, e em agosto de 1836 voltou a pisar novamente o chão de 
Viena, onde se dedicou, até sua morte, em 17 de junho de 1843, a 
classificar e a catalogar as inúmeras espécies que coletara em solo 
brasileiro ao longo dos 18 anos em que aqui esteve.

Natterer, personagem-síntese da expedição

Por ter sido o único expedicionário a permanecer no Brasil ao longo 
de toda a extensão cronológica do empreendimento, Natterer ocupa 
uma posição central na EC. Mas sua importância vai muito além da 
circunstância meramente cronológica. Em 1821, após o retorno de 
quase toda a equipe, ao lado de suas atribuições de zoólogo Nat-
terer passou a desempenhar as funções de botânico, mineralogista 
e etnólogo. O extraordinário acervo por ele coletado no Brasil em 
todos estes campos de atuação ultrapassa largamente as coleções de 
Maximilian von Wied-Neuwied (1782-1867), de Georg von Langs-
dorff (1774-1852), e mesmo as coleções dos seus companheiros de 
expedição mais conhecidos, como Spix, Martius e Pohl. 

Não obstante todos os seus méritos, até algumas poucas décadas 
atrás o registro das atividades e das coletas de Johann Natterer per-
manecia numa zona nebulosa na historiografia da expedição, cuja 
principal característica era o esquecimento de seu papel e de sua ati-
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vidade como colecionador. Diversas são as circunstâncias históricas 
que engendraram este esquecimento. Uma delas foi o esquecimen-
to da quantidade exata de suas coleções enviadas à Áustria. Estas 
foram progressivamente desmembradas, parcialmente trocadas ou 
mesmo vendidas, sem que tenham sido preservadas as informações 
acerca de sua origem e do mérito de Natterer em coletá-las. 

Contudo, talvez a principal dessas circunstâncias seja o fato de 
que o próprio naturalista concebia as suas atividades científicas es-
sencialmente nos marcos do colecionismo, e não na esfera das sín-
teses narrativas. Desde o início Natterer não se propôs a registrar 
sistematicamente suas atividades científicas em livros ou tratados 
abrangentes, como irão fazê-lo seus companheiros de viagem Spix, 
Martius, Pohl e Mikan. A ausência de livros e tratados de sua lavra, 
somados à dispersão de seu acervo textual, composto por rascunhos 
de cartas, fragmentos de diário e de anotações (somente recentemen-
te reunidos e transcritos) lançaram o nome de Natterer por mais de 
um século em um injusto semiesquecimento, e, em alguns estudos 
científicos, em completa obnubilação.

Como já dissemos em outro momento,14 a análise de discurso 
textualmente orientada do legado textual de Natterer abre diversos 
e importantes caminhos para a interpretação das relações científicas 
entre a Alemanha e o Brasil, pois elucidam diversos aspectos vincula-
dos direta e indiretamente a estas relações. Para que se possa enten-
der a dimensão especificamente ‘discursiva’ no resgate historiográfi-
co de Natterer, importa a reconstituição dos principais momentos de 
sua trajetória no território brasileiro, cotejando-a pari passu com a 
sua prática textual – essencialmente epistolar – no intercâmbio com 
as autoridades no Rio de Janeiro e em Viena.

Com o casamento da arquiduquesa Leopoldina e o príncipe Pe-
dro, estabeleceu-se uma sólida base logística para a expedição na 
Áustria e no Brasil. Carl von Schreibers assumiu a sua direção, e 
foi incumbido de receber a correspondência dos naturalistas, pas-
sando a realizar a mediação entre estes e seus superiores em Viena. 

14 cf. Montez, Luiz Barros: “Johann Natterer e a situção singular de seu legado textual: Propostas 
para uma análise crítica e ideológica de seus discursos acerca do homem brasileiro”, 2010.
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Essa correspondência passou a ser controlada pelos sucessivos di-
plomatas e encarregados de negócios da Áustria no Brasil domi-
ciliados no Rio de Janeiro, designados como superiores imediatos 
dos expedicionários conforme os termos da ‘Instrução’ mencionada 
anteriormente. Com estas mediações, tornou-se complexa, porque 
atravessada por diferentes interesses políticos, a comunicação entre 
Natterer e as autoridades máximas da EC – Francisco I e Metternich. 
Natterer soube tirar proveitos destas circunstâncias comunicativas, 
agindo permanentemente no sentido de prolongar o quanto pôde sua 
estadia em terras brasileiras.

Em algumas destas circunstâncias epistolares o naturalista sim-
plesmente omitiu ou minimizou as condições, por vezes terrivelmen-
te adversas, em que se encontrava. Com isso, sempre evitou sugerir 
a inviabilidade de sua viagem. Uma tarefa que hoje se impõe é a de 
investigar em que medida Natterer esteve ciente da conjuntura histó-
rica no Brasil, em Portugal e na Áustria, e particularmente dos acon-
tecimentos imediatamente anteriores e posteriores à Independência 
de 1822, que, de fato e muito concretamente, vão progressivamente 
erodindo as bases políticas, tanto internas quanto externas, de sus-
tentação à EC.

Após 1821, em diferentes ocasiões os interesses do estado aus-
tríaco apontavam a necessidade da interrupção da expedição e do 
imediato retorno de Natterer à Europa. As complexas questões en-
volvendo a sucessão em Portugal não haviam se encerrado com o 
reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal com base 
no edito perpétuo de 15 de novembro de 1825. Com a morte de D. 
João, ocorrida em 10 de março de 1826, e de Leopoldina, em 11 
de dezembro do mesmo ano, as relações entre o Brasil e a Áustria 
entraram em uma nova e complexa fase. A reputação de D. Pedro 
em Viena já se encontrava então muito afetada em função dos maus 
tratos infligidos a Leopoldina desde 1822, ano em que o príncipe 
conheceu a marquesa de Santos, sua amante, com a qual passou a 
manter uma relação quase pública. 

Após a morte de Leopoldina, D. Pedro deu início a negociações 
junto ao governo da Áustria com vistas a empreender um segundo 
casamento. Depois de algumas tentativas junto à Corte em Viena, 
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ficou clara a má vontade de Francisco I, que não havia se convencido 
de que D. Pedro havia desistido de sua amante. Entre as dificuldades 
encontradas pelo imperador brasileiro, não somente as suas infideli-
dades entravam em questão, mas, paralelamente, também o proble-
ma da sucessão ao trono português. Com a proclamação da Inde-
pendência do Brasil, as negociações acerca da sucessão em Portugal 
permaneceram irresolvidas, e os conflitos em torno desse assunto se 
agravaram após a morte de D. João VI. Metternich, não convencido 
da exequibilidade da monarquia dual (com poderes no Brasil e em 
Portugal) proposta por D. Pedro, propôs em 1826 o casamento de 
D. Maria da Glória, a filha mais velha do imperador brasileiro, com 
seu tio D. Miguel, irmão de D. Pedro, que governaria até que sua 
esposa-infanta atingisse a idade de ser coroada rainha. Não somente 
Metternich, mas também a oposição do ‘partido brasileiro’, forçou 
D. Pedro a renunciar à Coroa portuguesa em favor de sua filha, que 
assim se tornou rainha de Portugal com o nome de Maria I. Em 1827, 
por pressão da Áustria, D. Miguel viajou para Portugal. Metternich 
temia que a Inglaterra casasse D. Maria da Glória com um príncipe 
por ela escolhido, e que, assim, “Portugal estaria perdido para a Casa 
de Bragança”.15

D. Pedro passou a manipular a questão da Regência, misturando-
-a com os seus interesses pessoais por um novo casamento. A propos-
ta de ida da infanta Maria da Glória para Portugal havia assumido 
grande importância nos cálculos de Viena. Em julho de 1828, após 
diversas protelações de D. Pedro – cujos planos de arrumar uma 
esposa na aristocracia europeia vinham sendo sucessivamente malo-
grados, o que em seu entendimento o colocava sob o risco de uma 
situação humilhante –, Metternich resolveu reconhecer a condição 
de D. Miguel como co-regente de Portugal, aceitando na prática 
suas funções de rei. O marquês de Barbacena, que entrementes já se 
encontrava a caminho de Portugal conduzindo D. Maria da Glória, 
ao receber a notícia do fim da regência em Portugal alterou o roteiro 
de viagem, após consulta a D. Pedro, e dirigiu-se à Inglaterra em vez 
de seguir para Gênova, como anteriormente combinado. Com essa 

15 Ramírez, Ezekyel Stanley: As relações entre a Áustria e o Brasil (1817-1889), 1968, p. 47.
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manobra, D. Pedro frustrou a intenção de transformar a pequena 
rainha em instrumento dos conselheiros de D. Miguel, o que deixou 
Metternich furioso. 

Em 1829, decepcionado com a frustração de seus planos de ca-
samento, D. Pedro chegou a chamar Metternich de “maior velhaco 
do mundo”16 em entrevista com Mareschall. O imperador chamou 
de volta a sua filha D. Maria II, que retornou ao Rio em julho de 
1829 trazida por Amélia, sua futura esposa. Filha do general Euge-
nio de Beauharnais, vice-rei da Itália por determinação de Napoleão, 
Amélia encarnava de certa forma o maior desafeto político e militar 
dos Habsburgos. Mareschall, que entrementes se tornara persona 
non grata de D. Pedro, foi no mesmo ano substituído por Daiser na 
chancelaria austríaca no Brasil, que, por seu turno, foi recepcionado 
friamente no Rio. 

Em 1826, logo após a morte de Leopoldina, D. Pedro I demitiu 
Rochus Schüch de seu cargo de bibliotecário da Corte. Não esta-
va mais interessado no trabalho do conselheiro mais próximo da 
imperatriz para assuntos científicos. Schüch mudou-se para Minas 
Gerais, mas também lá viu negada a sua pretensão de explorar uma 
mina de ferro e produzir aço. Punha-se em marcha uma hostilidade 
crescente aos estrangeiros, cujos trágicos efeitos Natterer igualmente 
sentiria mais tarde, quando a ameaça à sua própria integridade físi-
ca obrigou-o a abreviar subitamente sua estadia no Pará, e, assim, 
interromper todas as suas atividades no Brasil. 

Sob o prisma das relações científicas entre a Áustria e o Brasil, o 
esfriamento das relações entre os dois estados culminou com o fecha-
mento do Museu Brasileiro em Viena, e com o encerramento de suas 
atividades, que duraram de 1821 a 1836. Decerto que, desde o prin-
cípio, o Museu Brasileiro foi criado em função de uma necessidade 
prática imediata: já em 1819 chegavam a Viena os primeiros envios 
do Brasil; em outubro do mesmo ano, ali aportava o brigue Ignitio 
com coleções de Pohl e Natterer para todas as seções do Gabinete 
Natural. Em 1821 chegaram a Viena mais 29 caixas com objetos 
histórico-naturais de Natterer e Schott trazidos por um navio inglês. 

16 apud Ramírez, Ezekyel Stanley: As relações entre a Áustria e o Brasil (1817-1889), 1968, p. 60.
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Com a permanência de Natterer e Sochor no Brasil previam-se mais 
e mais envios, e a situação da acomodação das coleções nos espaços 
até então disponíveis tornou-se claramente insustentável. Quando 
da chegada do Ignitio, von Schreibers já havia instado o imperador 
a disponibilizar novos espaços para os objetos naturais que continu-
ariam a chegar em profusão. A estas requisições Francisco respondeu 
que não pretendia erigir uma coleção brasileira própria, e sim alocá-
-los quando muito temporariamente em um Museu Brasileiro.

A morte de Francisco I, em 1835, e a subida ao trono de seu filho 
mais velho, Ferdinando, praticamente coincidiu com a partida de 
Natterer do Pará, encerrando definitivamente a expedição científi-
ca austríaca no Brasil. Por indicação do próprio punho, Francisco 
havia determinado antes de sua morte a dissolução do Museu Bra-
sileiro. Natterer retornou a Viena em agosto de 1836, e, embora 
desgostoso com a medida, assume o posto de Inspetor-Adjunto (em 
alemão: Kustos) do Gabinete de História Natural. A partir de en-
tão, Metternich esteve mais ocupado em administrar politicamente 
as crescentes tensões sociais no império, governando virtualmente 
nos bastidores do débil governo do imperador Ferdinando I (1793-
1875), do que empenhado nas relações da Áustria com o distante 
Império Brasileiro, ainda que governado por um descendente direto 
dos Habsburgos, D. Pedro II.

Conclusão – Observações para pesquisa

Em algumas cartas e anotações de Natterer que chegaram até nós, 
verificam-se sínteses narrativas vigorosas de suas impressões sobre as 
terras, gentes e costumes no Brasil, ainda que o naturalista nunca te-
nha se proposto a fazê-lo sistematicamente como “um Humboldt”.17 
Em vista de seus escritos e rascunhos de cartas, salta à vista que 
a decisão de não assumir essa tarefa narrativa decorreu menos da 
falta de talento e repertório linguístico do que de outras circunstân-
cias objetivas. A principal delas talvez tenha sido a constatação da 
magnitude e a necessidade de priorização do trabalho de obtenção 

17 Carta de Johann Natterer a Joseph Natterer, Rio de Janeiro, 25 de junho de 1821. Naturhis-
torisches Museum-Archiv (NHM-Archiv), Karton Natterer.
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de amostras naturais e etnográficas, e depois – como o compreen-
deu ainda no Brasil – da tarefa de sua classificação, organização e 
estudo. Natterer observou em sua própria prática cotidiana e na de 
outros viajantes o que representava a coordenação do trabalho de 
preparação, embalagem e remessa de espécimes naturais do Brasil 
para a Europa.

A ‘renúncia’ narrativa de Natterer acompanhava uma tendência 
objetiva da época. O gênero discursivo ‘relatos de viagens’ transfor-
mava-se rapidamente. Podemos inferir que a consciência narrativa 
de Natterer cristalizou a consciência da necessidade da divisão do 
trabalho científico antevista por Georg von Langsdorff, em seu livro 
de 1812 intitulado Observações durante uma viagem em volta do 
mundo.18 A postulação da separação entre as atividades colecionis-
tas e narrativas como funções a serem desempenhadas por indivídu-
os distintos representou apenas um passo adiante naquela divisão, e 
representou tão somente um momento no processo que, afinal, atra-
vessou todas as expedições científicas no século XIX. Outras carac-
terísticas desta divisão do trabalho científico foram a participação de 
cientistas não-universitários e a dependência de redes de informantes 
e não-especialistas das ‘periferias’ percorridas, das quais a própria 
expedição de Natterer foi um exemplo concreto.

Portanto, a ‘renúncia narrativa’ de Natterer não nos deve induzir 
ao erro de subestimar os seus escritos para efeito do estudo his-
toriográfico da EC austríaca no Brasil. Para este estudo, torna-se 
necessário submeter o seu legado textual a uma análise que articule 
estes escritos com as suas atividades colecionistas. Nesta perspectiva, 
há que se reinterpretar as diversas autodescrições contidas em sua 
correspondência, e abandonar a perspectiva de adesão discursiva 
de uma consciência que se autodefine como movida “por amor à 
história natural”.19 Se, de fato, o seu ‘amor à história natural’ é 
real e sincero, e expressa a consciência da colisão de duas forças que 

18 cf. Fisch, Stefan: “Forschungsreisen im 19. Jahrhundert”, 1989, p. 383.
19 O título da mais importante biografia de Natterer, de autoria do historiador austríaco Kurt 

Schmutzer, é: “Por amor à História Natural”. Viagens de Johann Natterer no Brasil entre 1817 
e 1836 (Schmutzer, Kurt: “Der Liebe zur Naturgeschichte halber”. Johann Natterers Reisen in 
Brasilien (1817-1835), 2011).
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atravessam todo o empreendimento científico no Brasil – a crença no 
caráter objetivo da ciência e as determinações políticas que a dirigem 
–, por outro lado ele não se explica com o exame da aventura de um 
personagem singular, por mais grandiosa que ela tenha sido, como 
foi a aventura de Johann Natterer no Brasil.

A superação do eclipse historiográfico que envolveu a expedição 
científica austríaca entre 1817 e 1835, ocorrido tanto na Áustria 
como no Brasil, demanda ainda hoje a investigação do empreendi-
mento enquanto um projeto de cariz político-econômico, mas tam-
bém simbólico, do Império Austríaco e de sua dinastia governante, os 
Habsburgos, em articulação estreita com os eventos de seu desdobra-
mento concreto em terras brasileiras nos 18 anos de sua existência, 
vividos e protagonizados intensamente por Johann Baptist Natterer.
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Nota introdutória à vida musical do Rio de Janeiro no século XIX

A música assumia uma importância grande na vida cultural das ca-
madas altas e médias da população branca do Império brasileiro. 
Logo após a chegada da Corte portuguesa ao Brasil em 1808, o Rio 
de Janeiro começou a se transformar numa metrópole, seguindo os 
modelos europeus. Esta transformação incluía também a integração 
de conceitos e práticas culturais europeias no novo centro do reino 
português. Apenas três meses após a chegada do Príncipe Regente, 
fundou-se a Orquestra Real, formada por um coro de 38 elementos 
e uma orquestra de 41 músicos.1 A abertura do Teatro São João, a 
12 de outubro de 1813, tornou possível a apresentação regular de 
óperas no Rio de Janeiro. Estas seguiam o gosto da Corte portugue-
sa, ou seja, tratava-se, majoritariamente, de obras italianas. Depois 
da independência do Brasil o desenvolvimento musical da capital 
continuou a ser um propósito importante para a Casa Imperial, que 
apoiava as salas de espetáculo através das receitas da loteria e da 
atribuição de bolsas de estudo a músicos brasileiros para a formação 
musical na Europa, sobretudo na Itália.2

De modo a assegurar seu pertencimento a uma Europa civilizada, 
o Brasil seguia com grande interesse as atividades culturais em todo 
o mundo, adotando Paris como modelo principal. Era de Paris que 

1 Andrade, Ayres de: Francisco Manuel da Silva e seu tempo, 1967, p. 27.
2 Auler, guilherme: Os bolsistas do Imperador, 1956, p. 54-60.
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continuavam a chegar ao Brasil as óperas italianas, mas também 
música francesa e obras alemãs. Os compositores que triunfavam na 
capital francesa eram também tocados no Rio de Janeiro, como se 
pode comprovar no caso de Rossini, Verdi, Offenbach e Meyerbeer. 
Para as atuações no Rio de Janeiro eram contratados, sempre que 
possível, cantores e músicos vindos da Europa. Além disso, durante 
muito tempo os europeus dominaram a vida musical do Rio de Ja-
neiro, fundando as primeiras editoras de partituras e a primeira bi-
blioteca de música, e exercendo ainda a sua atividade de professores 
de música e músicos.3 Assim aconteceu com o diretor da Orquestra 
da Corte de D. Pedro II, Hugo Bussmeyer, alemão natural de Brauns-
chweig. Tinha sido aluno, entre outros, de Hans von Bülow em Ber-
lim, trabalhando alguns anos no New York Conservatory antes de 
assumir a direção da orquestra da Corte entre 1874 e 1889.4 Entre 
os docentes do Conservatório Imperial da Música, quando da sua 
fundação em 1848, encontravam-se europeus e também brasileiros 
formados na Europa.

Sobre a formação musical de brasileiros na Europa

A ideia de frequentar um curso em um conservatório europeu fa-
moso exercia uma forte atração sobre os músicos brasileiros. Para 
concretizar o sonho desta formação, as bolsas atribuídas pela Casa 
Imperial constituíam uma ajuda preciosa. José Pereira Rebouças da 
Bahia foi talvez o primeiro brasileiro a receber uma bolsa para estu-
dar num conservatório europeu, estudando violino em Paris, a partir 
de 1828, e continuando depois o curso de composição em Bolonha.5 
Na sua pesquisa sobre os polos de formação de compositores brasi-
leiros do romantismo na Europa, a pesquisadora Maria Alice Volpe 
constatou que 41 compositores que nasceram entre 1834 e 1884 
estudaram na Europa, o que representa cerca da metade da totali-
dade dos compositores brasileiros nascidos neste período de tempo. 
Destes 41, 20 estudaram na Itália, 15 na França, 6 na Alemanha, 4 

3 Magaldi, Cristina: Music in Imperial Rio de Janeiro, 2004, p. 6-7.
4 Cziersky, Otto: “Die Bussmeyer, ein auslanddeutsches Schicksal”, 1936, p. 468.
5 Volpe, Maria Alice: “Compositores românticos brasileiros: Estudos na Europa”, 1995, p. 51.
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na Bélgica, 3 em Portugal, 2 na Áustria e um na Suíça.6 No caso da 
Alemanha, a cidade de Leipzig foi o local por mais vezes escolhido.

Para melhor avaliar a qualidade da formação musical na Euro-
pa, Leopoldo Miguéz, diretor do Instituto Nacional de Música do 
Rio de Janeiro, recebeu em 1895 a incumbência de visitar os mais 
importantes conservatórios do continente europeu e tomar conhe-
cimento dos métodos de ensino aí praticados. O resultado do seu 
trabalho foi por ele apresentado em 1897 ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores. Neste documento, elogia sobretudo os conser-
vatórios alemães e belgas, afirmando que era nestes que se atingia 
indubitavelmente a melhor formação, e isto num contexto de ordem 
e disciplina irrepreensíveis.7 O próprio Miguéz havia estudado em 
Bruxelas, nos anos 80 do século XIX.

O Conservatório de Música de Leipzig e o seu poder de atração 
de alunos estrangeiros

Na Alemanha o debate sobre a formação de músicos já vinha se de-
senrolando crescentemente desde o início do século XIX. Até cerca 
de 1840 foram criadas no espaço germanófilo cerca de 70 escolas 
de música públicas e privadas, com o objetivo de passar a formar, 
sistematicamente, novos talentos para a ópera, o teatro e concer-
tos, deixando de o fazer apenas através de professores particulares.8 
As exigências e necessidades de uma educação musical profissio-
nal estruturada acabaram por se concretizar sobretudo em Berlim e 
Leipzig, através dos esforços, de ambas as cidades em abrir escolas 
superiores de música. Em Leipzig, este plano foi conduzido prin-
cipalmente por Felix Mendelssohn Bartholdy, que era desde 1835 
diretor musical da Gewandhaus,9 conseguindo numerosos apoios 
locais de amantes da música.

6 Volpe, Maria Alice: “Compositores românticos brasileiros: Estudos na Europa”, 1995, p. 51.
7 Miguez, Leopoldo: Organização dos Conservatórios de Música na Europa, 1897, p. 29.
8 Sowa, georg: Anfänge institutioneller Musikerziehung in Deutschland 1800-1843, 1973, p. 11.
9 A sala de concertos instalada em 1781 no último andar do mercado local de têxteis (Gewand 

significando ‘roupa’, ‘traje’). Esta Gewandhaus, sede da orquestra do mesmo nome, foi subs-
tituída em 1886 por uma sala de concertos construída para este fim (a Neues Gewandhaus). 
Destruída esta na Segunda guerra Mundial, uma nova Gewandhaus seria inaugurada apenas 
em 1981 (nota dos organizadores).
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A base financeira para a criação do Konservatorium der Musik de 
Leipzig consistia de 20.000 táleres, herança deixada em 1839 pelo 
cidadão local Heinrich Blümner, membro da direção da Gewand-
haus, e quantia que deveria reverter a favor de “um instituto na-
cional de arte ou ciência, de interesse público, já existente ou a se 
fundar”.10 A escolha de Leipzig como local para o Conservatório 
contribuiu substancialmente para a atratividade da nova instituição 
tanto a nível nacional como no estrangeiro. Com Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Moritz Hauptmann e Ferdinand David encontravam-se 
já residentes nesta cidade alguns dos mais reconhecidos professo-
res, que atraíam inúmeros alunos. Além disso, Leipzig tinha uma 
fama internacional como Cidade da Música, sobretudo através da 
Gewandhaus e da Thomaskirche (a Igreja de São Tomás em Leipzig). 
Aos alunos do Conservatório abriam-se assim as possibilidades de 
se formarem musicalmente também para além das portas da sua 
instituição de ensino, podendo assistir, gratuitamente, aos ensaios de 
orquestra, aos serões de quartetos e aos concertos de assinaturas da 
Gewandhaus, aos eventos da Thomaskirche e à ópera.11

No dia 2 de abril de 1843 o Conservatório de Música de Lei-
pzig foi por fim inaugurado, num edifício dentro do pátio da velha 
Gewandhaus. O plano curricular contemplava todos os ramos da 
música como ciência e arte. Isto significava que todos os alunos, 
independentemente do seu curso principal, recebiam formação em 
teoria musical, aspecto verdadeiramente inovador para a época. Esta 
incluía harmonia, formas e composição, leitura de partituras, regên-
cia e italiano – para alunos do curso de canto – assim como palestras 
sobre história da música, estética musical e acústica. A formação 
teórica estava prevista ser completada num prazo de três anos.

Para as mulheres, o curso de harmonia tinha uma duração de 
apenas dois anos e era constituído por “uma turma adequada às suas 
necessidades”.12 Daqui podemos concluir duas coisas: desde o início, 
o acesso ao Conservatório era também possível a mulheres; e este 

10 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Ministerium für Volksbildung Loc 19478, Bl. 10b.
11 [Anônimo]: “Programm, die Errichtung einer Musikschule in Leipzig betreffend”, 1843, p. 266.
12 Direktorium des Konservatoriums der Musik zu Leipzig: “Das Konservatorium der Musik zu 

Leipzig”, 1843, p. 202.
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curso estava concebido como uma preparação sistemática e abran-
gente para músicos femininos e professoras de música não como 
uma formação científica. Esta última iria ser autorizada na Saxônia 
apenas em 1906. As aulas iniciavam-se com seis professores, entre 
eles Mendelssohn Bartholdy, para as disciplinas de composição, ins-
trumento e canto a solo, e Robert Schumann, para as disciplinas 
de piano, exercícios de composição e partitura. Em primeiro plano 
estava o piano, o órgão, o violino e o canto. Em 1853 foi criada 
uma turma de violoncelo, e, a partir de 1882, no Conservatório de 
Música de Leipzig podia-se estudar a maioria dos instrumentos de 
orquestra.13 Para os primeiros testes de admissão, na primavera de 
1843, inscreveram-se 46 candidatos, dos quais 22 foram aceitos – 17 
alunos e 5 alunas.14 Até ao final do ano, o número de alunos chegou 
aos 63, tendo sido contratados novos professores.15 A percentagem 
de alunos estrangeiros foi sempre grande. Para tal contribuíram 
o grau de conhecimento dos professores e a fama da cidade, mas 
também os relatos sobre o Conservatório na imprensa estrangeira, 
como, por exemplo, no The Musical Examiner:

Um conservatório foi instituído em Leipsic [sic!], sob a direção do Dr. 
Felix Mendelssohn Bartholdy: os professores já escolhidos são Dr. Men-
delssohn, Hauptmann (um bom teórico, mas um compositor algo esté-
ril), David (o violinista, irmão de Mad. Dulcken), Robert Schumann (o 
renomado jornalista, marido da bela e talentosa Clara Wieck), Polenz 
e Becker.16

Até 1880 a percentagem de alunos estrangeiros era, em média, de 
41%, atingindo o auge em 1871, com 64%.17 A isto deve-se também 
o fato do impresso de inscrição e o regulamento disciplinar que os 
alunos tinham de reconhecer e assinar encontrar-se em inglês, assim 
como os impressos de matrícula e todo o seu processo. Além disso, 

13 Altenburg, Detlef: “Punctus contra punctum. Das Leipziger Konservatorium und das Neue 
Weimar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, 2001, p. 186.

14 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-
vo, Registro de matrícula 1843 inventário A, I.1/1.

15 Sowa, georg: Anfänge institutioneller Musikerziehung in Deutschland 1800-1843, 1973, p. 193.
16 S., J. [anônimo]. “Foreign intelligence”, 1843, p. 114.
17 Wasserloos, Yvonne: Das Leipziger Konservatorium der Musik im 19. Jahrhundert, 2003, p. 64
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no processo de matrícula da aluna brasileira Celina Roxo consta 
que a disciplina de teoria seria lecionada em língua francesa pelo 
docente Krehl.18

Em 1869, foi aceito o primeiro australiano, passando assim a 
frequentar o Conservatório alunos de todos os cinco continentes. A 
maior parte dos alunos estrangeiros era, até 1880, oriunda dos Es-
tados Unidos da América (413), seguida da Grã-Bretanha (337) e da 
Escandinávia (140).19 O número de alunos provenientes da América 
Latina e do Caribe era consideravelmente menor: até 1914, tinham-
-se matriculado 75 pessoas oriundas destes países. O grupo maior 
veio do Brasil, seguido da Argentina e do México. A inscrição do 
local de nascimento ou residência serve aqui de base para a identi-
ficação dos países. Christian Stockmeyer, do Rio de Janeiro, foi o 
primeiro aluno do Conservatório nascido na América Latina. Ele 
matriculou-se a 12 de abril de 1847, após ter prestado as provas de 
admissão três dias antes.20 O certificado foi emitido a 20 de abril de 
1848. Após o curso regressou ao Brasil, surgindo como diretor mu-
sical no Teatro São Pedro de Alcântara no Rio de Janeiro.21

Os alunos brasileiros no Conservatório

Nas pastas dos arquivos da atual Hochschule für Musik und Theater 
“Felix Mendelssohn Bartholdy”, em Leipzig, encontram-se inúmeras 
informações sobre aqueles alunos brasileiros que se deslocaram à ci-
dade saxônica, conhecida por suas feiras, para fazer a sua formação 
musical. Trata-se, sobretudo, de matrículas, de programas de serões 
de recitais nos quais os alunos do Conservatório tocavam ou canta-
vam, assim como de certificados de notas. No entanto, não existem 
certificados das disciplinas para alguns alunos, particularmente para 
aqueles que abandonavam o Conservatório sem anular a matrícula. 
Quanto aos certificados das disciplinas, trata-se sobretudo das nor-

18 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-
vo, Registro de matrícula A, I.2 n.o 9261.

19 Wasserloos, Yvonne: Das Leipziger Konservatorium der Musik im 19. Jahrhundert, 2003, p. 70
20 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-

vo, Registro de matrícula A, I.2 n.o 170
21 Magaldi, Cristina: Music in Imperial Rio de Janeiro, 2004, p. 65
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mas dos respectivos professores. Aos alunos era entregue um certifi-
cado de nota numa versão transcrita. Os arquivos de matrículas for-
necem informação sobre a idade, a naturalidade, a variante do curso 
a frequentar e os conhecimentos prévios, assim como a duração do 
curso do aluno. Além disso, sabe-se quem financiava os estudos e em 
que locais de Leipzig residiam os alunos.

Dos 22 alunos brasileiros, 11 eram mulheres e 11 homens. De-
ram entrada no Conservatório com idades entre 13 e 24 anos. A 
idade de 13 anos para iniciar os estudos não era de todo um caso 
único. Abelardo Cardozo Bezerra, por exemplo, veio para Leipzig 
em 1898 juntamente com o seu professor brasileiro de violino de 20 
anos, Mamede da Costa, para estudarem ambos a disciplina de vio-
lino. A idade média de início do curso dos alunos brasileiros era de 
18 anos. Quanto às disciplinas principais que os alunos brasileiros 
queriam cursar, a de piano foi de longe a mais procurada: 14 alunos 
escolheram-na como disciplina principal. Segue-se o violino com 5 
alunos, teoria com 3, e canto e violoncelo com um aluno cada. O 
ensino de um instrumento era no Conservatório dado em grupo, 
sendo que para as mulheres era em separado. Os conhecimentos mu-
sicais prévios trazidos para o Conservatório eram bastante diversos, 
e iam desde as 12 horas de aulas de canto a 7 anos de ensino de um 
instrumento musical. A par das disciplinas principais e do ensino 
de teoria musical, as aulas de piano e canto coral eram obrigatórias 
para todos. No entanto, de acordo com as avaliações dos professo-
res, muitos alunos faltavam às aulas de canto coral sem justificativa.

Oito alunos declararam ter já frequentado aulas de teoria da mú-
sica. Por vezes com um parco conhecimento do conteúdo da discipli-
na principal, questionamo-nos como teria sido estruturada a prova 
de admissão ao Conservatório em fins do século XIX. Infelizmente, 
não se encontra nos arquivos qualquer informação sobre quantos 
candidatos eram aceitos à prova de admissão, nem sobre quantos 
eram nelas reprovados. A prova de admissão de novos alunos ti-
nha lugar todos os anos na Páscoa e a 29 de setembro (dia de São 
Miguel). Para os estrangeiros, porém, havia a possibilidade de se 
matricularem em qualquer altura do ano, mediante comprovação de 
conhecimentos prévios. Assim o fizeram dois brasileiros.
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Em comparação com alunos de outras nações, os brasileiros che-
garam mais tarde ao Conservatório. Antes de 1880 apenas um bra-
sileiro havia se matriculado, até 1889 mais um, entre 1890 e 1899 
matricularam-se sete, entre 1900 e 1909 cinco e entre 1910 e 1914 
oito. Parte deste aumento de frequência deve-se ao fato de que alu-
nos formados por ex-alunos de Leipzig voltavam a escolher a cidade 
para os seus próprios estudos. Outra razão para a escolha do Con-
servatório nesta cidade saxônica não consta, infelizmente, dos arqui-
vos. Dos cinco alunos, cujos nomes indicam ser oriundos de famílias 
germano-brasileiras,22 é fácil a suposição de que os conhecimentos 
da língua e os contatos familiares tenham contribuído para a escolha 
de um curso na Alemanha.

A formação no Conservatório parece não ter correspondido às 
expectativas de todos os alunos. Bertha Lutz, do Rio de Janeiro, que 
mais tarde ficou conhecida no Brasil como defensora dos direitos da 
mulher, abandonou o curso logo após três semanas, e o violinista 
João Lucchesi deixou de ir às aulas três meses depois, sem anular a 
matrícula. Em média, os alunos ficavam um pouco mais de 2 anos no 
Conservatório. O período mais longo, quase 6 anos, foi o de Charley 
Lachmund. Ao iniciar curso já tinha frequentado 2 anos e meio de 
aulas de piano, assim como um pouco de teoria da música no Rio de 
Janeiro. Os seus professores Paul Quasdorf em teoria e Robert Tei-
chmüller em piano atestaram-lhe, tanto nas notas intermédias como 
nas finais, um desempenho excepcional. Devido a este desempenho 
e ao seu comportamento ético exemplar foi-lhe concedida, em 1902, 
a ‘Bolsa Beethoven’, um prêmio de valor financeiro. Charley Lach-
mund regressou neste mesmo ano ao Brasil, iniciando a sua carreira 
com concertos em Belo Horizonte, na casa do seu tio:

O tio era da opinião que eu deveria dar o concerto no novo edifício do 
Teatro Municipal, mas eu, durante as duas semanas de estada, tinha 
sentido melhor o público e dei preferência ao salão do meu tio. A nova 
casa do meu tio revelava o estilo colonial de então, tradicionalmente 
espaçoso, e tinha, no andar superior, um salão com lugar para 400 pes-
soas se sentarem comodamente. Naturalmente, dediquei o concerto à 

22 E também austro ou suíço-brasileiras.
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imprensa e à sociedade de Belo Horizonte e a entrada foi gratuita. Ape-
sar disso, não apareceram mais de 350 pessoas, entre elas o Presidente 
de Minas, Dr. Francisco Antônio de Salles com a sua família e o Corpo 
Diplomático. Não havia um piano de cauda disponível, mas serviu o 
pianino Blüthner do tio Steckel, novíssimo em folha, e para ampliar o 
som, mandei retirar a tábua dianteira e cobrir com um pano toda a par-
te mecânica que ficaria a descoberto. Como não se encontrou um pano 
adequado, cobriu-se o piano com uma bandeira do Brasil, transforman-
do-se o concerto numa involuntária manifestação patriótica.23

O financiamento do curso e do alojamento em Leipzig foram pagos, 
em quase todos os casos, pelas famílias dos alunos brasileiros: em 12 
indicam que o pai assume as despesas, em 2 a mãe, em 2 os pais e 
num caso o irmão. Três alunos eram autônomos, ou seja, possuíam 
o seu próprio capital. Em dois dos casos os impressos de matrícula 
não revelam quem é o fiador. Nove alunos referem a profissão do pai, 
indicando assim que, como regra geral, vinham de famílias da classe 
média. Três indicam a profissão de médico, um de dentista, duas vezes 
engenheiro e comerciante e ainda uma vez funcionário de alfândega. 
Segundo os arquivos, nenhum dos alunos brasileiros era oriundo de 
famílias de músicos ou de construtores de instrumentos musicais.

Quanto às regiões de onde os alunos eram provenientes, as ma-
trículas dão-nos a informação de que 9 eram de Belém, 5 do Rio de 
Janeiro, 3 de Manaus e um de cada uma das seguintes procedências: 
Campinas, Juiz de Fora, Óbidos, Porto Alegre e São Paulo. Mais 
de metade dos alunos, 13, vinha do Pará ou do Amazonas. Belém e 
Manaus tinham lucrado muito com a explosão do comércio da bor-
racha. Em pouco tempo, a vida cultural de ambas as cidades tinha se 
desenvolvido a espelho da Europa. Expressão deste desenvolvimento 
foi, entre outras coisas, a abertura das casas de ópera: em 1878 o 
Teatro da Paz em Belém, e em 1896 o Teatro Amazonas em Manaus. 
Aqui havia, portanto, procura de músicos profissionais, assim como, 
para as camadas interessadas na cultura, havia procura de professo-
res de música, sobretudo para aulas de piano.

Com uma grande distância destas duas regiões, segue-se o Rio de 
Janeiro, de onde vinham 5 alunos. Na então capital do Brasil, já exis-

23 Lachmund, Charley: “Erinnerungen an Belo Horizontes Kindesjahre”, 1938, p. 418.
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tia desde 1848 o Conservatório Imperial de Música, possibilitando, 
desde a segunda metade do século XIX, o estudo de música europeia 
no Brasil. É muito difícil identificar, individualmente, como a forma-
ção de Leipzig se refletiu na vida profissional posterior destes alunos 
brasileiros, e saber se chegaram a exercer a profissão de músicos ou 
professores de música no Brasil ou na Alemanha. Uma pesquisa neste 
campo é ainda inexistente. Porém os nomes de alguns graduados, 
tais como Christian Stockmeyer, Charley Lachmund, Celina Roxo 
e Paulino Chaves, reaparecem na imprensa brasileira. Sem dúvida, 
este país da América Latina oferecia aos jovens formados em Leipzig 
boas possibilidades para o seu trabalho artístico e pedagógico, que 
não eram aproveitadas somente por brasileiros. É do conhecimento 
geral, por exemplo, que para os recitais semanais no afamado Club 
Beethoven, no final do século XIX,

Era atraída ao Rio a nata dos músicos disponíveis. O único luxo possí-
vel era mandar vir um primeiro violino da Alemanha, através do conta-
to com o diretor da Gewandhaus de Leipzig, Carl Reinecke, enviando 
mais tarde também um violoncelista.24

O exemplo de Paulino Chaves

Através do exemplo do pianista e compositor Paulino Lins de Vas-
concellos Chaves, tentaremos determinar que informações as fontes 
fornecem sobre os alunos brasileiros. A matrícula de Paulino Chaves 
tem o número 7712, tendo sido ele admitido no Conservatório a 11 
de abril de 1899. Vem do Pará e já tinha uma pré-formação musical 
de sete anos em piano, mas não tinha ainda formação em teoria da 
música. A sua professora de piano, em Belém, era Idalina França, 
que, juntamente com o seu marido, geria uma escola de música. O 
pagamento das aulas era pago por seu pai, através da empresa de 
Leipzig, Bauer & Krause. Como endereço estava registada a Pensão 
Schwabe na Sidonienstraße 52.25

24 Schanz, Moritz: Das heutige Brasilien, 1893, p. 145
25 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-

vo, Registro de matrícula A, I.2 n.o 7712.
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A data de nascimento que consta do impresso é de 25 de junho de 
1880. Porém, os seus biógrafos comprovam que ele nascera somen-
te em 1883. Supõe-se que tenha escrito uma data antecipada para 
poder viajar sozinho para a Alemanha.26 Não consta na fonte se ao 
iniciar os seus estudos já possuía conhecimentos da língua alemã. Os 
certificados de notas intermédios datam de 3 de março de 190027 e de 
15 de julho de 1901.28 Ambos os seus professores, Paul Quasdorf em 
teoria e Robert Teichmüller em piano, certificam-lhe grande talento 
e desempenho meritório. No decorrer do seu curso Paulino Cha-
ves tocou duas vezes nos recitais do Conservatório, sendo a terceira 
apresentação sua prova final, a 4 de fevereiro de 1902 (figuras 1 e 2).

26 Tourinho, Lúcia Maria Chaves: Maestro Paulino Chaves: dando vida ao artista, 2010, p. 40
27 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-

vo, Notas dos professores inventário A, I.3 n.o 7712.
28 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-

vo, Notas dos professores inventário A, I.3 n.o 7712.

Figuras 1 e 2. Programa de recital no Konservatorium der Musik de Leipzig em 1902.
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O seu professor de piano redigiu a 
seguinte avaliação final (figura 3):

O Senhor Chaves possui tanto ex-
traordinárias qualidades de pia-
nista como excelentes qualidades 
musicais. Como não descurou as 
suas diligências contínuas, dedi-
cando-se aos estudos com rara 
energia e alta seriedade pela sua 
Arte, ultrapassou rapidamente os 
diletantes, alcançando, através de 
uma sólida base musical e técni-
ca, não apenas em pouco tempo 
um desempenho notável, como 
angariou um resultado final sig-
nificativo e promissor para o seu 
futuro. Com os mestres, especial-
mente Bach, familiarizou-se muito 
bem – tanto quanto possível para 
um jovem virtuoso destas regiões 
do Sul – e as suas reproduções de 
obras de Chopin e Liszt testemu-
nham uma profunda compreensão 
e gosto musical. O seu tempera-
mento vivo, o seu recital dinâmico 
e virtuoso cunham o desempenho 
de um verdadeiro talento artístico. 
Nos recitais o Senhor Chaves distinguiu-se, através de uma atuação pre-
cisa, com as seguintes obras: Hummel, Concerto em lá menor; Chopin, 
Andante spianato e Polonaise em mi bemol maior. Com a interpretação 
deveras brilhante, repleta de aplausos, do Concerto em mi bemol maior 
de Liszt, na prova final pública, no dia 4 de fevereiro de 1902, o Sr. Ch. 
finalizou os seus estudos no Conservatório com extraordinário sucesso. 
Rob. Teichmüller.29

29 Escola Superior de Música e Teatro “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-
vo, Notas dos professores inventário A, I.3 n.o 7712.

Figura 3. Certificado de conclusão de curso de 

Paulino Chaves no Konservatorium der 
Musik de Leipzig, 1902.
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No certificado encontramos tam-
bém a informação:

O comportamento moral do Senhor 
Chaves foi sempre e em todas as ver-
tentes ‘exemplar’, e por ser assim, e 
igualmente pelo comprovado empe-
nho e esforço ao longo de todo o cur-
so, será laureado, a 27 de janeiro de 
1902 com a ‘Bolsa Mozart’.

O objetivo desta ‘Bolsa de Mozart’, 
em numerário, era apoiar alunos 
talentosos, sendo atribuída anual-
mente por ocasião do aniversário 
de Mozart.

Após a conclusão do curso, 
Paulino Chaves regressou ao Bra-
sil, tendo sucesso como pianista e 
maestro. Em 1903, tornou-se pro-
fessor no Instituto Carlos Gomes, 
o Conservatório de Belém funda-
do em 1895, do qual veio a ser 

diretor em 1906. Em Manaus lecionou a partir de 1910 na Escola 
Normal de Amazonas.30 Em 1913 regressou a Leipzig por um ano, 
aparentemente com o desejo de se aperfeiçoar como músico. Além da 
sua família – a mulher e quatro filhos – fez-se acompanhar de duas 
alunas de piano de Manaus, que se matricularam no Conservatório: 
Tarsila de Mattos Chompré31 e Lucia Fleury de Araújo.32 Ambas 
expressaram o desejo, tal como o seu professor Paulino Chaves, de 
poderem estudar com o Professor Teichmüller (figura 4).

30 Salles, Vicente: Música e músicos do Pará, 1970, p. 114-15.
31 Escola Superior de Música e Teatro “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-

vo, Registo de matrícula A, I.2 n.o 11800.
32 Escola Superior de Música e Teatro “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig, Biblioteca/Arqui-

vo, Registo de matrícula A, I.2 n.o 11836.

Figura 4. Requisição de matrícula de Lucia Fleury 

de Araujo no Konservatorium der Musik 

de Leipzig, 1913.
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Sobre Paulino Chaves não há mais documentos em arquivo no 
antigo Conservatório. De acordo com os conhecimentos atuais, tam-
bém em publicações críticas regionais e transregionais não é feita 
referência ao seu nome relativamente a concertos. A reconstrução, 
a partir de outras fontes, das atividades do músico em Leipzig entre 
1913 e 1914 ficará assim uma tarefa para futuros trabalhos de pes-
quisa. Antes do início da Primeira Guerra Mundial, Paulino Cha-
ves regressou a Belém e fundou uma escola de piano, considerada 
como uma escola preparatória para aqueles pianistas que queriam 
estudar no estrangeiro ou que aí se queriam aperfeiçoar depois do 
fim da Guerra. Aparentemente, esta escola adotou a prática peda-
gógica, metodológica e didática do Conservatório de Leipzig: “A 
escola criada por Paulino tem características e técnicas próprias dele, 
influenciadas por todos os ensinamentos e experiências que adquiriu 
em Leipzig”.33

Perspectivas

A música, como expressão de linguagem internacional, constitui 
uma área de estudo extremamente interessante sobre as relações cul-
turais entre o Brasil e a Alemanha, do século XIX ao início do século 
XX, na qual deverão ser incluídas biografias de formação musical e 
de carreira musical. Como se depreende dos arquivos analisados, o 
Conservatório de Leipzig foi para os músicos brasileiros também um 
ponto de atração. Para que se possa obter mais informação sobre o 
valor da formação musical dos músicos brasileiros em Leipzig ou na 
Alemanha, de modo geral até à Primeira Guerra Mundial, deveriam 
ser pesquisados os arquivos de outros conservatórios. Interessantes 
seriam os de Karlsruhe, Berlim, Stuttgart, Colônia e Weimar. Aqui se 
poderia comprovar se alguns alunos teriam frequentado várias ins-
tituições de ensino na Alemanha e quais teriam sido os professores 
mais procurados. Fica por se averiguar, como matéria interessante, 
se e onde os músicos formados em Leipzig exerceram a sua profissão 
e qual a influência que a formação no Conservatório de Leipzig teve 
no exercício da mesma. Dever-se-ia fazer uma pesquisa comparada 

33 Tourinho, Lúcia Maria Chaves: Maestro Paulino Chaves: Dando vida ao artista, 2010, p. 34.
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sobre até que ponto o Brasil foi um lugar de interesse para atuações 
de músicos alemães e quais as experiências e carreiras profissionais 
se poderiam daqui deduzir. O Conservatório de Leipzig parece ser 
aqui um bom ponto de partida.
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Introdução

Na virada do século XIX para o XX, a unidade entre a liturgia e o 
canto – originalmente parte integrante das funções litúrgicas – sofreu 
uma cisão, que transformou a música no rito em uma execução de 
caráter artístico e fez surgir, como decorrência, uma relação de cará-
ter participativo entre ritual religioso e arte musical sacra. Desde o 
século XVIII, como consequência de gradativas transformações que 
refletiam as tendências de pensamento do humanismo iluminista, 
podem-se observar os seguintes exemplos desse fato: o coro, antes 
como elemento litúrgico posicionado no altar, foi transferido para 
o fundo da igreja; a incorporação de orquestra e vozes femininas 
ocasionou no canto a dissolução de sua antiga função vocal litúr-
gica, quando outrora representava junto ao celebrante uma parte 
integrante da liturgia; a responsabilidade pela execução musical foi 
sendo cada vez mais entregue a instituições autorizadas pela Igreja; 
a música passou a exibir função de embelezamento artístico, efeitos 
acústicos e novas orientações estilísticas; a orquestra ganhou partes 
e função própria, enquanto o coro desenvolveu e ampliou a polifonia 
coral. Duas correntes musicais, com direcionamentos diferenciados 
entre o estilo antigo – orientado para a polifonia clássica antiga – e 
o estilo moderno-concertante – orientado ao estilo da música napo-
litana –, se sucediam e se alternavam na música da Igreja. O estilo 
antigo desenvolveu a antiga polifonia com as novas harmonias e 



78 capítulo IV

tratamentos corais descritos como arte a cappella ou alla Palestri-
na, enquanto o estilo concertante era marcado pela ópera, cantata, 
oratório e sinfonia − formas de acompanhamento instrumental que 
se desenvolveram com diversificados estilos na França, Alemanha e 
Itália. Novas formas de afetos e uma alienação à integração litúrgica 
delas decorrente emergiram na música eclesiástica, que introduzi-
ram no rito condutas seculares de expressão da então arte musical 
contemporânea.1 

No Brasil, os fatos que contribuíram para agravar o quadro de 
secularidade da música executada na Igreja a partir do início do sé-
culo XIX foram a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro (1808) 
e a consequente ampliação do meio intelectual e artístico musical 
brasileiro, alimentado por um campo de concorrência entre varia-
das forças de influências musicais europeias. Na primeira metade do 
século, a música sacra executada nas celebrações da Igreja Católica 
passou prontamente a apresentar uma variedade de gêneros profa-
nos. Na segunda metade do século XIX, a vida musical nas igrejas, 
organizada pelas irmandades – entidades religiosas leigas, sociais 
e familiares – apresentava na arte da música sacra o gosto musical 
em voga na sociedade. Esse período, especialmente marcado pela 
inserção do estilo teatral produzido pela ópera, foi denominado por 
Cernicchiaro (1926), em seus relatos sobre a música no Brasil no 
período de 1844 a 1889 como a ‘Decadência da Música Sacra’, ex-
pressão frequentemente encontrada nos estudos sobre a música sacra 
do período. Dahlhaus, em seus escritos sobre a música de igreja e o 
espírito burguês, explica as incongruências que assolaram a música 
de igreja no século XIX na medida em que caracteriza o período 
entre a Revolução Francesa e a Primeira Grande Guerra como uma 
época burguesa.2 Alinhando-se a esse pensamento, observa-se que 
o processo de secularização da música no Brasil esteve associado 
aos eventos resultantes da aglomeração urbana, em consequência 
do crescimento das classes agrárias privilegiadas, de comerciantes, 
funcionários públicos, profissionais liberais e classes estudantis, e a 

1 Fellerer, Karl gustav: Geschichte der Katholischen Kirchenmusik, 1949; “zwischen Tridenti-
num und Vaticanum II”, 1976.

2 Dahlhaus, Carl: “Kirchenmusik und bürgerlicher geist”, 2003.
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um desenvolvimento da música profana, tanto erudita, como popu-
lar, que no período do Império coincidiram com a sedimentação do 
romantismo e suas várias vertentes na Europa.3 A partir do Segundo 
Império, os compositores brasileiros que receberam bolsas para es-
tudos na Europa (Henrique Oswald em 1879, Alberto Nepomuceno 
em 1890, Francisco Braga em 1900) contribuíram para o estreita-
mento de contatos com o romantismo europeu, e para recepção de 
conhecimentos e atualizações de suas diversas correntes. Em uma 
visão generalizada, o caráter dos ideais para a música de igreja no 
século XIX convergia na Europa para um recolhimento e um re-
torno à “ideia da ‘nobre simplicidade’ sob cujo domínio o estilo de 
Palestrina, ao lado da tradição de melodiosa e edificante composição 
em acordes, representava a ‘verdadeira música de igreja’.”4 Dahl-
haus observou que a “religiosidade burguesa era no século XIX uma 
religiosidade do interior da alma; e, assim, a música devia, para 
mostra-se eficaz como música de igreja, ‘ser calma e introspectiva’.”5 
Essa tendência à busca dos valores ‘nobres’ na música brasileira, 
que perpassava tanto a música executada nos espaços sociais dos 
clubes musicais como também os espaços eclesiásticos, representava 
igualmente a busca de um novo direcionamento “em relação à con-
formação de uma identidade para a nação que se voltava para novos 
modelos culturais europeus no seu intuito de ingressar na chamada 
‘rota da civilização’.”6

Sob essa perspectiva, uma nova postura a favor da restauração 
da música sacra em sua relação com a liturgia no Ofício Divino 
veio, no século XIX, não somente ressaltar a antiga tônica, presen-
te em disposições eclesiásticas – isto é, a delimitação entre música 
sacra e secular –, como também fomentou o surgimento de organi-
zações e movimentos voltados à aplicação de princípios de caráter 
restaurativos.

3 Martins, José Eduardo: “Viagem à Europa e a atualização do compositor brasileiro no segun-
do Império”, 2000.

4 Dahlhaus, Carl: “Kirchenmusik und bürgerlicher geist”, 2003, p. 181.
5 Dahlhaus, Carl: “Kirchenmusik und bürgerlicher geist”, 2003, p. 180-181.
6 Hazan, Marcelo Campos: “Repensando a ‘Decadência da Música Sacra’ no Brasil: Luiz Heitor 

Corrêa de Azevedo e o Hino Salutaris Hostia de Francisco Manuel da Silva”, 2008, p. 72.
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Relações entre os movimentos pela reforma da música sacra  
na Alemanha e Brasil

Na segunda metade do século XIX, podem ser ressaltados como mo-
vimentos representativos da reforma da música sacra as ações culti-
vadas pela Academia Ceciliana, na Alemanha, e a campanha empre-
endida no Rio de Janeiro, em 1895, através do Jornal do Comércio.

Na Alemanha, a Academia Ceciliana fundada em Regensburg por 
Franz Xaver Witt (1834-88), em 1868 e assessorado principalmente 
por Franz Xaver Haberl (1840-1910), logo adquiriu grande mérito 
e tornou-se uma das mais importantes organizações do século XIX. 
À fundação sucedeu-se imediatamente a criação em diferentes países 
de diversas outras associações semelhantes (na Holanda a Associação 
Gregoriana, em 1868; na América a Academia Ceciliana, em 1873 e 
a Associação Gregoriana, em 1877; na Irlanda, em 1876; na Bélgica, 
em 1880; na Itália, em 1905, com a revista Musica Sacra, fundada em 
Milão em 1876).7 No estatuto da Academia Ceciliana, a constituição 
de sua estrutura (presidente, diretoria e membros) estava submetida 
à autoridade superior da Igreja (o Papa e o Cardeal intermediador 
em Roma, este entre o Papa e o presidente da academia). No entan-
to, essa submissão, na qual a autoridade apostólica era o meio e o 
pressuposto para a implementação das intencionadas reformas mu-
sicais, conduziu a organização a um forte estreitamento político com 
a Igreja em Roma, à obtenção da aprovação eclesiástica concedida 
pelo Papa Pio IX, em 1870, e à expectativa de aprovação no Concílio 
Vaticano I (1869-70) de uma regulamentação universal para a músi-
ca da Igreja segundo a acepção ceciliana. Contudo, devido à guerra 
franco-prussiana (1870-71) o Concílio Vaticano I foi interrompido e 
a questão musical não chegou a entrar em pauta. Em 1876, sua deno-
minação foi especificada para os países de língua alemã, e mais tarde 
nominada especificamente para a Alemanha, a Áustria e a Suíça.8

No Rio de Janeiro, através do Jornal do Comércio, o colunista 
musical José Rodrigues Barbosa (1857-1939) iniciou em outubro de 
1895 uma campanha a favor de uma reforma da música na Igreja 

7 Tittel, Ernst: Österreichische Kirchenmusik, 1961.
8 Koldau, Linda Maria: “Die Päpste und die Kirchenmusik als Politikum im Kulturkampf”, 2012.
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Católica. O arcebispo Joaquim Arcoverde (1850-1930), a princí-
pio sensibilizado pela campanha, demandou em fevereiro de 1898 a 
criação de uma comissão para estudar a causa e elaborar um projeto 
para restauração da música sacra. Já em março do mesmo ano, foi 
encaminhado ao Arcebispo Arcoverde um ‘Projeto do regulamento 
de música sacra na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janei-
ro’ elaborado por Alberto Nepomuceno e aprovado pela comissão.9 
Através do documento resultante dessa campanha, pode-se notar a 
recepção às premissas do movimento ceciliano alemão, bem como 
às normas e modelos estabelecidos na Encíclica Música Sacra, emi-
tida pelo Papa Leão XIII em 1894. Esse fato pode ser observado 
na síntese de alguns artigos contidos nos objetivos da Academia 
Ceciliana, nas normas da referida Encíclica do Papa Leão XIII e nos 
artigos do Projeto do regulamento de música sacra, proposto no Rio 
de Janeiro (tabela 1).

Dentre as intenções manifestadas nos documentos, observa-se 
que a relevância dada ao Canto Gregoriano e à polifonia do sé-
culo XVI, apresentando Palestrina como o compositor destacado, 
pode ser inserida dentro do movimento de resgate de um passado 
musical de correntes de expressão características do período român-
tico. Contudo, ao admitirem a música cromática, acolhendo outra 
tendência da música no período, referiram-se à sua admissão em 
semelhantes termos, condicionando-a ao ajuste às funções sagradas. 
De um modo geral, os documentos ressaltam a obrigatoriedade de 
execução segundo as normas para a música sacra, referindo-se à 
manutenção da integridade do texto litúrgico, à correspondência ao 
caráter do ofício divino e à proibição do emprego do gênero e estilo 
secular. O fomento ao estudo do Canto Gregoriano tornou-se uma 
premissa nos seminários e foi estimulado nos institutos de ensino. 
Todos os documentos tratam sobre a função de prevenção e supervi-
são das músicas a serem executadas nos ritos religiosos, destinando 
tal tarefa ao próprio clero e a comissões criadas para essa função.

9 Uma descrição pormenorizada da campanha, bem como o texto completo do referido Projeto 
do Regulamento de Música Sacra, divulgado no Jornal do Comércio, pode ser encontrado em 
goldberg, Luiz guilherme: “Alberto Nepomuceno e a Missa de Santa Cecília de José Maurício 
Nunes garcia”, 2006.
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Pode-se observar claramente no teor do Projeto do Regulamento 
de Música Sacra na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, 
elaborado por Alberto Nepomuceno, a afinidade com os movimentos 
restaurativos em voga na Europa. Em especial Nepomuceno, dentre 
os compositores com estudos no exterior, pode ser apontado como 
aquele que mais adquiriu conhecimentos relacionados à música ecle-
siástica. Na Königliche Akademie der Künste de Berlim, frequen-
tou os cursos de composição de Heinrich von Herzogenberg e Max 
Bruch, tendo contato com o tratado de contraponto do compositor 
Heinrich Bellermann e provavelmente com o próprio. Nepomuce-
no frequentou também os cursos de composição e órgão de Arno 
Kleffel no Stern’sches Konservatorium der Musik, tendo recebido 
uma formação básica em regência que o habilitava para a atividade 
no âmbito da música sacra.10 Bispo chama a atenção para o fato 
de que a Alemanha era, ao final do século XIX, o país que mais se 
destacava nas ações relativas à reforma da música sacra.11 Tomando 
em consideração esse aspecto da formação de Nepomuceno na Ale-
manha, em decorrência do contato com professores que, podemos 
supor, certamente o conduziram a uma atualização quanto às ações 
restaurativas na música da Igreja, torna-se possível compreender a 
razão de seu imediato envolvimento com o movimento deflagrado 
no Jornal do Comércio a favor de uma reforma da música artística 
religiosa no culto católico, verificado logo após seu retorno ao Rio de 
Janeiro, em 1895. Contudo, apesar da observada recepção, por parte 
dos protagonistas da campanha, dos teores e premissas restaurativas 
defendidos no movimento ceciliano e no documento eclesiástico, a 
referida campanha confrontou-se com resistências oriundas tanto do 
meio social quanto do próprio clero.

10 Vidal, João Vicente: Formação germânica de Alberto Nepomuceno: Estudos sobre recepção e 
intertextualidade, 2014.

11 Bispo, Antonio Alexandre: “Momentos do desenvolvimento das reflexões Brasil/Noruega: 
Música e nacionalismo nas suas inserções românticas a partir de Alberto Nepomuceno 
(1864-1920) I”, 2012.
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A Igreja e o resultado da campanha pela reforma da música 
sacra no Brasil

As referidas normas e ações empreendidas na Alemanha, no Vati-
cano e no Brasil que buscavam definir a música ideal para o rito 
católico coincidiram, ao final do século XIX e início do século XX, 
com um período de culminâncias de crises e tensões entre a Igreja e 
as lideranças sociais e políticas brasileiras. Ao longo do século XIX, 
a estrutura administrativa da Igreja enfrentou crescente dificulda-
de em abarcar a aumentada população em tão extenso território. 
As reclamações enviadas pelos bispos ao Vaticano referiam-se fre-
quentemente à desproporção entre a administração eclesiástica e a 
realidade a ser enfrentada. Em termos de abrangência “as paróquias 
correspondem ao que na Europa são dioceses, as dioceses a nações 
inteiras”.12 Como exemplo das gigantescas extensões administrativas 
das dioceses no país, incluíam-se na administração eclesiástica da 
província do Rio de Janeiro os territórios de Minas Gerais, até 1906, 
e de São Paulo, até 1908. 

Porém, no que tange ao Brasil, as preocupações do Papa Leão 
XIII estavam ao final do século XIX mais direcionadas às relações 
diplomáticas oficiais entre Igreja e as lideranças do novo regime re-
publicano. No Vaticano, o clero demonstrou-se atento à separação 
dos poderes entre Igreja e Estado, consequência do decretado fim 
do regime de padroado,13 e às novas leis estabelecidas pelo governo 
brasileiro em 1890, que viriam a proceder nos artigos sobre religião 
presentes na Constituição de 1891.14 A partir desse período a Igreja 

12 Pazos, Antón: La Iglesia en la América del IV Centenário, 1992, p. 22.
13 O Direito de Padroado, como um instrumento jurídico de origem medieval, caracterizava-se 

por um regime construído por um acordo de concessões entre instituição, sujeito ou Estado 
e a Igreja Católica, no qual o Patrono se comprometia a fazer do catolicismo a religião oficial 
da região sob seu controle, criar e manter tudo aquilo que fosse necessário para a religião. 
O Patrono era o responsável por criar santuários e igrejas, remunerar e indicar nomes para 
o clero e coletar o dízimo eclesiástico (Aquino, Maurício: “Modernidade republicana e dioce-
sanização do catolicismo no Brasil: as relações entre Estado e Igreja na Primeira República 
(1889-1930)”, 2012).

14 O Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, estabeleceu a separação entre o Estado e a Igreja, 
enfatizando o caráter laico da República. Após os conflitos e negociações sobre a questão 
religiosa, foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 a primeira Carta Magna republicana, 
que apresentou nos artigos relativos à religião um direcionamento semelhante ao referido 
decreto: separação entre Estado e Igreja, secularização dos cemitérios, reconhecimento es-
tatal apenas para o casamento civil, liberdade de culto desde que respeitadas as leis repu-
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se manteve ocupada em empreender esforços para cultivar com o 
Brasil, através da Internunciatura Apostólica – que foi, no período, 
a mais alta representação diplomática do Vaticano na América – re-
lações oficiais dedicadas a alcançar diplomaticamente apoios gover-
namentais para reconstruir e multiplicar a Igreja, então debilitada 
pelo antigo regime do padroado português, no extenso território 
brasileiro.15 Porém, além da preocupação com as ações descritas, 
ao final do século XIX o clero também viu-se obrigado a reagir às 
ações contrárias à Igreja provocadas por movimentos ideológicos e 
políticos antirreligiosos de origem maçônica, positivista e liberalista, 
ao crescimento do protestantismo e à penetração de novas seitas 
com caráter sincretista.16 A imprensa, com a participação de artis-
tas e intelectuais republicanos, tomou parte ativa no movimento de 
renovação artística e musical, impulsionado nesses primeiros anos 
da República, e manifestou duras críticas à postura conservadora da 
Igreja Católica.

Todos esses dados se tornam relevantes quando as atenções se 
voltam à compreensão dos motivos por que o arcebispado do Rio de 
Janeiro não deu relevância à campanha pela reforma da música re-

blicanas, ensino laico na escola pública, inelegibilidade de cidadãos não alistáveis, proibição 
de voto aos submetidos a juramento de obediência, impedimento de subvenção de cultos ou 
obras religiosas por parte da União ou dos Estados (Aquino, Maurício: “Modernidade republi-
cana e diocesanização do catolicismo no Brasil: as relações entre Estado e Igreja na Primeira 
República (1889-1930)”, 2012).

15 Pazos, Antón: La Iglesia en la América del IV Centenário, 1992; Pazos, Antón e Piccardo, Diego: 
El Concílio Plenario de America Latina: Roma 1899, 2002.

16 No século XIX, esse conjunto de preocupações da Igreja Romana apresentava as seguintes 
circunstâncias: as seitas já existentes no período, situadas à margem da Igreja, eram as vin-
culadas às etnias africanas e as que mesclavam espiritismo e catolicismo; as novas seitas, 
com caráter mais próximo ao catolicismo, adotavam formas de messianismo, com líderes 
locais com apoio popular e tendência à ação político-religiosa; o protestantismo apresentava 
no século XIX uma implementação ainda reduzida, mas o crescimento de sua penetração 
tornou-se preocupante para a Igreja Romana; as influências da maçonaria no âmbito da po-
lítica, cultura e educação se estenderam à Igreja, provocando uma complexa relação citada 
por Pazos (2002, p. 112) como incompreensível para o clero em Roma, na qual havia nume-
rosos maçons católicos e numerosos católicos, incluindo clérigos, que eram maçons; porém, 
na segunda metade do século XIX, as ações de um positivismo combativo e anticlerical, 
mescladas às ações maçônicas, foram focos da imprensa liberal e condenadas pela Igreja 
em uma luta travada entre episcopado e maçonaria; o positivismo havia se instituído como 
uma religião alternativa ao catolicismo, a religião do progresso e da ciência com aspectos 
político-liberais. As posturas liberalistas culminaram no reconhecimento do caráter laico 
presente na primeira Constituição Republicana (Pazos, Antón: La Iglesia en la América del IV 
Centenário, 1992, p.191-192, 209-210; Pazos, Antón e Piccardo, Diego: El Concílio Plenario de 
America Latina: Roma 1899, 2002, p. 42-43).
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ligiosa no rito católico, iniciada em 1895, bem como não sancionou 
o projeto do Regulamento para a música sacra no Rio de Janeiro. 
A abrangência dos motivos que levaram a Igreja a não sancionar o 
projeto podem ser sintetizados, se forem observados os confrontos 
com as tendências conjunturais da época, da seguinte maneira: os 
conflitos enfrentados na colisão com as tendências de secularização 
no período da proclamação da República; o empenho da Igreja em 
negociar a expansão de sua atuação no Brasil, nos marcos de trans-
formações no quadro político e social e do confronto com tendências 
laicas no âmbito da cultura e educação; a intenção de aumentar o 
número de fiéis usando como atrativo a música de gosto da socieda-
de, permitindo o afastamento do antigo imaginário sonoro religioso 
para admitir obras que atendessem à demanda da audiência, com 
fins de exercer aproximação e atração; por fim, o fato de o projeto ter 
sido resultado de uma campanha conduzida por um grupo de liberais 
republicanos, independentemente de uma diligência da própria ins-
tituição católica. Sob essa perspectiva, Goldberg observou que “[...] 
é lícito concluir que se tratava de uma estratégia de sobrevivência a 
encenação de interesse sobre o movimento de restauração da música 
sacra por parte da Igreja Católica”.17 Bispo chamou atenção para 
o fato de que a música empregada com fins pastorais, de conquista 
ou atração de fiéis, fez parte do processo de expansão da Igreja e, 
como decorrência, o cultivo da música sacra vocal e instrumental se 
tornou relevante no meio social e cultural, não somente no Rio de 
Janeiro, mas também em muitas regiões. Os objetivos restaurativos 
que pretendiam a recuperação de uma sacralidade para a música, cri-
ticada em suas manifestações secularizadas e teatrais, representavam 
ações de intenções corretivas dos efeitos causados pelos processos de 
catequização, onde a música sacra foi utilizada como “um meio para 
o alcance de fins”.18 

17 goldberg, Luiz guilherme: “Alberto Nepomuceno e a Missa de Santa Cecília de José Maurício 
Nunes garcia”, 2006, p. 148.

18 Bispo, Antonio Alexandre: “Música sacra do tempo Imperial na reconsideração do século da 
emancipação política do Brasil”, 2014.
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Conclusão

Como foi observado, na virada do século XIX para o XX o estado de 
laicização da música sacra na Alemanha e outras regiões da Europa, 
combatido pelo movimento ceciliano, também se refletia na música 
sacra brasileira, contra o que se debateu o movimento pela refor-
ma da música eclesiástica no Rio de Janeiro. Todavia, os primeiros 
intentos de reforma sacro-musical litúrgica no Brasil sucumbiram 
diante de um campo de disputas, conflitos e tensões no âmbito das 
relações entre a Igreja, a sociedade e as lideranças do novo regime 
republicano do país. Finalmente, os intuitos e propostas musicais 
para a reforma da música de Igreja, defendidos pela Academia Ce-
ciliana e pela campanha empreendida no Brasil, culminaram em seu 
intento de instituição de um estilo ideal para a música sacra, com 
a emissão do Motu proprio tra le sollecitudini pelo Papa Pio X, em 
1903. Promulgado em 1904 pela Sagrada Congregação dos Ritos, 
o documento, com caráter restaurativo de semelhantes tendências, 
estabeleceu uma regulamentação imperiosa para a música sacra em 
todo o universo católico ocidental.
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A ascensão do nazismo na Alemanha, na década de 1930, e a eclosão 
da II Guerra Mundial na Europa, em 1939, refletiram na América 
Latina de diferentes formas. Além dos mais óbvios aspectos políticos 
e econômicos, o conflito europeu trouxe consequências para a vida 
cultural de diferentes países, especialmente a Argentina e o Brasil, 
destinos de muitos artistas e intelectuais que optaram pelo exílio. No 
Brasil podemos destacar em especial nomes como o do escritor aus-
tríaco Stefan Zweig (1881-1942), radicado na cidade de Petrópolis, 
na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, do ensaísta e crítico 
literário austríaco Otto Maria Carpeaux (1900-78), do tradutor e 
também crítico literário húngaro Paulo Rónai (1907-92) e do ator 
e diretor teatral polonês Zbigniew Ziembinski (1908-78). Todos 
eles são reconhecidos como figuras fundamentais, na literatura e 
no teatro, no Brasil, na segunda metade do século XX. Na música 
o exemplo mais notório de exilado é o maestro Eugen Szenkar, que 
aqui chegou em 1939 e acabou por se tornar protagonista de um dos 
mais audaciosos projetos musicais estabelecidos na cidade do Rio de 
Janeiro, que foi a criação da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). 
Tratamos aqui da atuação profissional do maestro Eugen Szenkar 
no Brasil, do importante papel que teve no desenvolvimento da vida 
musical carioca na década de 1940 e do repertório que praticou.

São poucos os trabalhos publicados sobre a vida e a atuação pro-
fissional de Szenkar, mesmo na Europa, onde desenvolveu a maior 
parte de sua carreira. As fontes existentes, normalmente verbetes em 
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obras de referência ou sites na internet, repetem as mesmas infor-
mações e citam muito brevemente sua passagem pelo Brasil, resumi-
da à atuação como regente titular da OSB. A bibliografia brasileira 
também não é muito farta e se tornou necessário buscar informa-
ções novas em consulta aos periódicos da época. Não foi possível, 
em razão da disponibilidade de tempo para a conclusão do artigo, 
consultar a documentação administrativa e os programas de con-
certos nos arquivos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e na 
OSB. Certamente uma nova pesquisa com base em tais documentos 
poderá revelar ainda novos detalhes e permitir um entendimento 
mais completo sobre a importância do trabalho de Szenkar para o 
desenvolvimento dos concertos sinfônicos na cidade. Sua carreira 
como maestro itinerante o levou a diferentes países, e esta deve ser 
outra pesquisa que ainda precisa ser realizada de modo a fornecer 
uma visão, a mais completa possível, de suas atividades musicais e 
posicionamentos políticos e profissionais. O presente artigo é, por-
tanto, uma pequena colaboração nesse sentido.

O primeiro período na Europa: cidadão do mundo

Eugen (Jenö) Szenkar (figura 1) nasceu em 9 de abril de 1891 em Bu-
dapeste, capital da Hungria. Seu pai e primeiro professor, Fernando 
(Nándor) Szenkar (1857/58-1927), era organista e diretor do coro 
da Ópera de Budapeste; sua mãe chamava-se Rosa Rothenstreich.1 
Seus dois irmãos também seguiram a carreira musical, ambos foram 
compositores e regentes, Deszö Szenkar (1894-62) viveu em Hel-
sinque e Estocolmo; e Alexander Michael Szenkar (1896-1971) se 
estabeleceu na Argentina, a partir de 1938, onde criou a Camerata 
Acadêmica de Buenos Aires. O estudo do piano começou muito cedo 
e, aos 6 anos, realizou seu primeiro recital solo. Em 1907 ingressou 
na Academia de Música de Budapeste, onde estudou com Hans von 
Koessler (1853-1926) e Victor von Herzfeld (1856-1920); e iniciou 
sua carreira como regente coral assistente na Ópera de Budapeste. 
Em Praga, capital da antiga Tchecoslováquia, trabalhou no Tea-
tro Nacional Alemão, entre 1911 e 1913. Em 1912, aos 20 anos, 

1 cf. Diário Oficial da União (DOU), 23 de abril de 1945, p. 10.
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fez sua primeira aparição como 
regente profissional à frente de 
uma orquestra, quando assumiu 
emergencialmente a regência de 
uma récita de Der Freischütz de 
Weber, no lugar de um maestro 
que adoecera.2 O próprio Szenkar 
classificou o episódio como a 
maior emoção de sua vida.3

De volta à Hungria trabalhou 
na Volksoper (ópera popular) de 
Budapeste entre 1913 e 1915. Aos 
24 anos deixou definitivamente 
seu país natal dando início a uma 
carreira que o levou ao Mozar-
teum de Salzburg (1915-16) e ao 
teatro de Altenburg (1916-20). 
Em Dresden, entre 1916 e 1918, 
dirigiu óperas de Wagner (a tetra-
logia) e Richard Strauss, além de 
sinfonias de Mahler. Já na Ópera 

de Frankfurt, onde permaneceu de 1920 a 1923, promoveu, em 13 
de maio de 1922, a estreia na Alemanha de O Príncipe de Madeira 
e O Castelo de Barba Azul op. 11 de Bela Bartók, seu conterrâneo, 
contemporâneo e que viria a ser um dos mais importantes composi-
tores da primeira metade do século XX. Szenkar passou ainda pela 
Volksoper de Berlim (1923-24) antes de se estabelecer na Ópera de 
Colônia, posto onde permaneceu por quase uma década, entre 1924 
e 1933; em que apresentou O Amor por Três Laranjas de Sergei 
Prokofiev (1891-1953) em 14 de março de 19254 e foi o responsável 
pela estreia mundial, em 27 de novembro de 1926, de O Mandarim 

2 cf. Última Hora, 16 de julho de 1958, p. 3.
3 O Globo, 16 de julho de 1958, p. 10.
4 Kravetz, Nelly: “Serge Prokofiev and Eugen Szenkar: the first performance of the Russian 

Ouverture op. 72 in Eretz Israel”, 2006, p. 2.

Figura 1. Eugen Szenkar (em fotografia da 

década de 1950).
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Miraculoso, pantomima em um ato de Bartók.5 Durante seu período 
em Colônia, Szenkar realizou turnês de concertos que o levaram a 
diferentes países da Europa e à Argentina, onde participou de duas 
temporadas nos anos de 1928 e 1932; no Teatro Colón de Buenos 
Aires apresentou obras contemporâneas ouvidas pela primeira vez 
pelo público argentino como a suíte Háry János de Zoltan Kodály, 
A Sagração da Primavera de Igor Stravinsky (1882-1971), em 2 de 
outubro de 1928; e, ainda, a Sinfonietta do então jovem compositor 
espanhol Ernesto Halffter (1905-89).6 A execução da obra de Halff-
ter em Buenos Aires foi saudada pelo jornal El Sol de Madri, em sua 
edição de 24 de outubro de 1928, como “um verdadeiro triunfo” da 
música espanhola, informando que foi “tocada de um modo extra-
ordinário”, fruto do “trabalho depuradíssimo do maestro Szenkar 
e seus músicos”.7

Em 1933, com a chegada ao poder do Partido Nazista e o início 
das perseguições aos judeus, Szenkar deixou a Alemanha e se trans-
feriu para a Áustria, onde dirigiu concertos com a Filarmônica de 
Viena e produções na Ópera de Viena. Em 1934 se refugiou na União 
Soviética, onde foi nomeado diretor artístico da Filarmônica Estatal 
de Moscou, atuou como maestro convidado no Teatro Bolshoi e foi 
professor de regência no Conservatório de Moscou, até 1937. Nessa 
época conheceu e se relacionou com alguns dos mais importantes 
compositores soviéticos e foi responsável pela primeira audição de 
algumas obras. A Sinfonia n.o 1 do armênio Aram Khatchaturian 
(1903-78) foi estreada por Szenkar em 23 de abril de 1935. Já a 
Sinfonia no 16 op. 39 de Nicolai Mjaskowski (1881-1950) teve sua 
estreia na noite de 24 de outubro de 1936 na Grande Sala do Con-
servatório de Moscou. Poucos dias depois, mais precisamente em 29 
de outubro de 1936, na mesma sala do conservatório, foi a vez da 
Abertura Russa op. 72, de Prokofiev.8 O biênio 1937-38 foi marcado 
pelos concertos realizados com a Orquestra Filarmônica da Palesti-
na, grupo recém-criado pelo violinista judeu polonês Bronislaw Hu-

5 Lindlar, Heinrich: Guia de Bartók, 1995, p. 157.
6 Bardin, “La influencia de la música europea sobre los argentinos”, 2008, p. 44.
7 El Sol, 24 de outubro de 1928, p. 2.
8 Kravetz, “Serge Prokofiev and Eugen Szenkar: the first performance of the Russian Ouvertu-

re op. 72 in Eretz Israel”, 2006, p. 5.
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berman (1882-1947) com músicos exilados da Europa. O primeiro 
maestro convidado a dirigir a orquestra, em 1936, foi o lendário 
Arturo Toscanini (1867-1957).

A contratação de Szenkar para os concertos na Palestina revelam 
sua relação com a religião judaica. É Kravetz quem nos informa 
que Szenkar “era judeu por nascimento, mas não por convicção” 
e que havia se convertido ao cristianismo. As regras impostas por 
Huberman para a contratação de regentes para a orquestra vetavam 
aqueles que tivessem mudado de religião. Para dirigir a Orquestra 
da Palestina, Szenkar se viu obrigado a assinar um documento no 
qual declarava que sua conversão havia sido forçada, mas que se 
considerava ainda judeu. A atitude revela, na verdade, um descom-
promisso com as duas religiões, sem convicções, em situações que 
poderiam cambiar de acordo com as conveniências. Na pesquisa 
sobre a biografia de Szenkar, pelo menos até o momento, não en-
contramos situações de risco que pudessem levá-lo a renunciar à fé 
judaica. Na verdade, podemos supor que Szenkar sempre se anteci-
pou aos momentos mais críticos das perseguições aos judeus na Eu-
ropa, deslocando-se para países onde, pelo menos em um primeiro 
momento, havia menor risco, como a Áustria e a União Soviética. 

Com a Orquestra da Palestina, Szenkar realizou concertos em 
Tel-Aviv, Haifa, Jerusalém, Cairo e Alexandria. Um episódio na Pa-
lestina no qual Szenkar esteve envolvido ganhou uma profunda di-
mensão política. Na noite do dia 9 de novembro de 1938 os judeus 
da Alemanha e da Áustria foram vítimas da violência patrocinada 
pelas autoridades nazistas. A ‘Noite dos Cristais’ (Kristallnacht), 
nome pelo qual ficou conhecido o trágico evento, resultou no assas-
sinato de 91 judeus, na deportação para campos de concentração de 
mais de 25 mil pessoas e na destruição de centenas de lojas e sinago-
gas. Em protesto contra o massacre promovido pelo Terceiro Reich, 
foi anunciado no intervalo do concerto do dia 12 de novembro de 
1938, dirigido por Szenkar, que a Abertura de Os Mestres Cantores 
de Nuremberg seria retirada do programa.9 Tal atitude deu início ao 
banimento das obras de Richard Wagner na Palestina e, posterior-

9 Kravetz, “Serge Prokofiev and Eugen Szenkar: the first performance of the Russian Ouvertu-
re op. 72 in Eretz Israel”, 2006, p. 5.
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mente, em Israel. Na Europa a tensão era crescente e a deflagração de 
um conflito de grandes proporções não tardaria. Em 1.o de setembro 
de 1939 as tropas de Hitler invadiram a Polônia. Dois dias depois, 
em resposta ao ato hostil, França e Reino Unido declararam guerra 
à Alemanha. Em pouco tempo toda a Europa estaria mergulhada 
no caos. A esta altura, no entanto, Szenkar já se encontrava longe.

Szenkar no Brasil: a primeira temporada

Ao contrário do que possa parecer, Eugen Szenkar não veio para 
o Brasil fugindo da guerra. Aqui já se encontrava a trabalho desde 
julho de 1939. O texto da contracapa de um de seus discos gravados 
no Brasil deixa claro: “A conflagração europeia surpreendeu o ma-
estro Eugen Szenkar quando realizava, na nossa capital, uma série 
de apresentações de ópera”. Szenkar foi contratado pela Prefeitura 
do Distrito Federal como um dos regentes da temporada lírica oficial 
do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 30 de abril de 1939 o 
crítico Oscar D’Alva apresentava as credenciais de Szenkar para o 
público carioca em sua coluna no jornal O Globo, dizendo que 

o maestro a quem a Prefeitura entregou a regência dos concertos sin-
fônicos desta temporada é uma figura ímpar de artista [tendo dirigi-
do] concertos e óperas-festivais nas cidades de Londres, Paris, Viena, 
Moscou, Petersburgo, Bruxelas, Amsterdam, Haia, Madri, Barcelona, 
Buenos Aires, Lisboa, Estocolmo, Oslo, Cairo, Alexandria, Manchester, 
Anvers, Goeteburgo, Atenas, Bordéos etc, e em todas as cidades Szenkar 
foi festejado.10

Em 18 de julho foi a vez do crítico João Itiberê da Cunha afirmar 
que Szenkar era um nome “completamente desconhecido […] dos 
frequentadores do Municipal”; embora ressaltasse que, a despeito da 
brilhante carreira no exterior, inclusive no vizinho Colón de Buenos 
Aires, seria a primeira vez que Szenkar se apresentaria no Brasil. Após 
discorrer sobre a carreira do maestro, anunciar que “dirigiu as prin-
cipais orquestras de Londres, Paris, Madri, Barcelona, até o célebre 
Concertgebouw”, concluiu dizendo: “eis aí um dos nomes que vêm di-
rigir a temporada lírica deste ano. Está apresentado Eugen Szenkar”.11 

10 O Globo, 30 de abril de 1939, p. 6.
11 Correio da Manhã, 18 de julho de 1939, p. 9.
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O maestro chegou ao Rio de Janeiro em 24 de julho de 1939; 
no mesmo dia, o jornal A Noite publicou uma breve declaração de 
Szenkar, anunciado como maestro “da Ópera de Viena e de Buda-
peste”: “Sempre tive no meu programa dirigir algum dia a grande 
orquestra do Teatro Municipal do Rio. Com minha chegada hoje 
pelo Mendoza, o dia se aproxima. Completarei meu ideal naquela 
noite”.12 A data seria a de 27 de julho quando dirigiu pela primei-
ra vez no Brasil em uma récita da ópera La Traviata, de Verdi. A 
temporada lírica de 1939 foi anunciada como a “maior temporada 
no maior Theatro do Brasil” e constou de nada menos do que 20 
óperas. Foi organizada por Louis Masson, regente francês, membro 
do Conselho Superior do Conservatório de Paris e outrora diretor 
da Opéra-Comique entre os anos de 1925 e 1932. A direção dos es-
petáculos de ópera e balé ficou a cargo de Masson, Jean Paul Morel 
e Eugen Szenkar.13

Das óperas da temporada de 1939, além de La Traviata, Szenkar 
dirigiu La Bohème de Puccini, Risurrezione de Franco Alfano e O 
Barbeiro de Sevilha de Rossini. Na imprensa, a expectativa era gran-
de, o colunista de A Noite afirmava: “Szenkar nos vai dar edições 
completamente renovadas do velho repertório italiano. Recriando 
as óperas de Puccini ou de Verdi dentro de um espírito diferente, 
Eugen Szenkar vai provocar discussões e debates. Mas teremos algo 
de ‘novo’, diferente das interpretações tradicionais a que estamos 
acostumados”.14 A crítica ao primeiro espetáculo foi publicada 
por João Itiberê da Cunha no Correio da Manhã. Dizia Cunha que 
“[…] o maestro Eugen Szenkar procurou tirar da velha partitura o 
máximo de efeito, galvanizando uma música que já está em franca 
agonia”.15 Sobre a récita de La Bohème o mesmo crítico dizia que “a 
orquestra, sob a regência minuciosa e artista [sic] de Eugen Szenkar, 
renovou o interesse da bela música de Puccini […]”.16

Além da temporada lírica, Szenkar assinou contrato também 
para realizar uma série de concertos sinfônicos com a Orquestra do 

12 A Noite, 24 de julho de 1939, p. 1.
13 Revista Brasileira de Música 6, 1939, p. 163-64.
14 A Noite, 24 de julho de 1939.
15 Correio da Manhã, 28 de julho de 1939, p. 6.
16 Correio da Manhã, 1.o de agosto de 1939, p. 6.



98 capítulo V

Theatro Municipal (OSTM). Dos oito concertos programados para 
1939, Szenkar dirigiu seis. O primeiro da temporada foi regido pelo 
compositor Francisco Mignone (1897-1986) e o último pelo com-
positor Heitor Villa-Lobos (1887-1959). O primeiro concerto foi 
realizado em 12 de agosto e contou com Szenkar não só na regência 
como também executando o contínuo ao piano no Concerto Grosso 
op. 6 n.o 12 de Händel. Completaram o programa a Sinfonia no 5 
de Tchaikovsky, O Aprendiz de Feiticeiro de Paul Dukas, Don Juan 
de Richard Strauss e a abertura de Os Mestres Cantores de Wagner. 
O colunista do jornal A Noite se manifestou nos seguintes termos:

O Municipal assistiu sábado a um belíssimo espetáculo […]. Não cabe-
ria em uma simples crônica análise da escola de Szenkar e de sua manei-
ra estupenda de reger. […] O trabalho de preparação de Jean Morel po-
liu as arestas, fundiu os grupos instrumentais. Szenkar, que é um grande 
regente, podendo figurar ao lado dos nomes mais ilustres, acabou o 
milagre. Até os cobres comportaram-se otimamente.17

Os críticos cariocas não eram unânimes na apreciação das quali-
dades técnicas e musicais de Szenkar. Chegavam mesmo a divergir 
bastante. Vejamos o que disse o colunista de A Noite, em 7 de agosto 
de 1939: “[…] Szenkar mostrou ser um regente moderno de talento 
real, um diretor de orquestra que não procura captar a atenção do 
público por meio de mímica desordenada e sim um Kapellmeister se-
reno, um verdadeiro artista em busca da perfeição”.18 Oscar D’Alva, 
por sua vez, comentando o concerto do dia 31 de outubro, foi ainda 
mais enfático ao ressaltar as qualidades artísticas de Szenkar:

O grande concerto sinfônico teve o êxito extraordinário que era de es-
perar da regência excepcional de Szenkar. Tudo foi prova inconcussa da 
memória fenomenal do regente que dirige de cor todas as peças e com 
magistralidade ímpar. Os seus gestos descrevem no espaço o gráfico de 
todas as frases musicais. Parece que se se pudessem fixar as linhas gesti-
culares simultaneamente com as ondas sonoras aquelas linhas seriam a 
imagem precisa dessas ondas. Reduzindo-as umas e outras a expressões 
numéricas seriam iguais as equações das linhas e as equações das ondas. 
Absoluta precisão, absoluta equivalência.19

17 A Noite, 15 de agosto de 1939, p. 6.
18 A Noite, 7 de agosto de 1939, p. 6.
19 O Globo, 15 de novembro de 1939, p. 4.
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Já Artur Imbassahy, do Jornal do Brasil, foi mais crítico e irônico; 
nos dando inclusive uma descrição de determinados comportamen-
tos de Szenkar ao pódio:

[…] Ia agora referir-me à profusão variadíssima de meneios, atitudes, 
gestos e movimentos de toda ordem, geralmente inúteis e, não raro, per-
turbadores da atenção do ouvinte, que o maestro desperdiça na regência 
das músicas na sua orquestra. Se ele dirigisse o concerto só para mim, eu 
lhe pediria com o tom mais implorativo que me poupasse a angústia e 
constrangimento de estar a vê-lo no seu posto diretorial e num momen-
to em que o ambiente se me afigura impregnado de harmonias celestes, 
de vibrações brandamente emotivas, de sentimentos afetivos, de poesia 
do coração, empenhado em luta titânica com fantasmas, monstros in-
visíveis, que ora lhe sacodem desordenadamente todo o corpo, ora o 
fazem estender a mão como a implorar dos sinfonistas mais próximos 
qualquer coisa, ou apontar com o dedo este e aquele grupo de executan-
tes num gesto de descabida advertência, ora finalmente a empunhar um 
braço imaginário de violino ou alto, e do instrumento sacar um apai-
xonado vibrato. Mas o maestro não fez executar todas aquelas boas 
musicas e com aquele possível apuro só para mim. O concerto fez-se 
para toda aquela luzida assistência e toda ela entusiasmou-se com as 
músicas desempenhadas e principalmente, talvez, com a gesticulação do 
ilustre regente, que, no remate de cada número executado, apresenta-se 
fatigado, ofegante, com os cabelos em completo desalinho, parecendo 
confirmar, naquela espécie de delírio, o que dolorosamente se me afigu-
rava. De qualquer modo assistiu-se a uma deliciosa sessão de arte. Eu 
mesmo a gozei, mas quando não olhava para o diretor da orquestra, o 
que quase sempre fazia.20

A primeira temporada de Szenkar no Brasil foi constituída por oito 
récitas de cinco óperas e seis concertos sinfônicos realizados no The-
atro Municipal do Rio de Janeiro, entre os dias 27 de julho e 16 
de dezembro de 1939. No ano seguinte, Szenkar não figurou na 
temporada lírica, mas foi contratado para mais oito concertos com 
a Orquestra do Theatro Municipal, que se realizaram entre 11 de 
abril e 16 de novembro. Na imprensa, a notícia sobre a renovação 
do contrato de Szenkar para a temporada de 1940 foi publicada por 
O Imparcial em 7 de março, informando que “o maestro Szenkar, 
incontestavelmente um dos maiores sinfonistas da atualidade” ini-

20 Jornal do Brasil, 2 de novembro de 1939, p. 13.
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ciaria os ensaios “com grande antecedência, a fim do preparo ser 
irrepreensível, sabido de como o grande maestro é exigente e minu-
cioso nas execuções sob sua regência”.21 A seguir (tabela 1), os con-
certos sinfônicos dirigidos por Szenkar com a Orquestra do Theatro 
Municipal, nessas duas temporadas.

Tabela 1. Concertos sinfônicos de Eugen Szenkar com a Orquestra do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro entre 1939 e 1940.

TEMPORAdA dE 1939

DATA PROgRAMA SOLISTA

12 de agosto Händel: Concerto Grosso op. 6 n.o 12, 
Tchaikovsky: Sinfonia n.o 5, Paul Dukas: 
O Aprendiz de Feiticeiro, Richard Strauss: 
Don Juan, Wagner: Abertura de Os Mestres 
Cantores.

Oscar Borgerth, 
Edmundo Blois 
(violinos), Newton 
Pádua (violoncelo) 
e Eugen Szenkar 
(piano)

19 de agosto Mesmo programa do dia 12 de agosto e mais 
Alberto Nepomuceno: Serenata para cordas.

Oscar Borgerth, 
Edmundo Blois 
(violinos), Newton 
Pádua (violoncelo) 
e Eugen Szenkar 
(piano)

2 de setembro Carl Maria von Weber: Abertura de Oberon, 
Beethoven: Sinfonia n.o 7, Wagner, Prelúdio e 
morte de Isolda, Francisco Mignone: Congada, 
Debussy: Dois Noturnos, e Berlioz: Marcha 
húngara.

31 de outubro Brahms: Sinfonia n.o 1, Francisco Braga: 
Prelúdio de O Contratador de Diamantes, 
Wagner: Bacanal de Tannhäuser, Richard 
Strauss: Till Eulenspiegel, e Ravel: Bolero.

28 de novembro Wagner: Abertura de Os Mestres Cantores, 
Brahms: Sinfonia n.o 1, Francisco Braga: 
Prelúdio de O Contratador de Diamantes, 
Richard Strauss: Till Eulenspiegel, e Ravel: 
Bolero.

16 de dezembro Beethoven: Abertura Leonora n.o 3, 
Tchaikovsky: Sinfonia n.o 6, Henrique Oswald: 
Bébé s’endort, Debussy: Prélude a l’après-
midi d’un faune, Wagner: Marcha Fúnebre de 
Siegfried (de Crepúsculo dos Deuses)

21 O Imparcial, 7 de março de 1940, p. 15.



101RIO DE JANEIRO-ALEMANHA: RELAÇÕES MUSICAIS  

TEMPORAdA dE 1940

DATA PROgRAMA SOLISTA

11 de abril Händel: Concerto Grosso op. 6 n.o 12, 
Brahms: Sinfonia n.o 1, R. Wagner – Prelúdio 
do 1 o de Lohengrin, João Itiberê da Cunha: 
Burlesca, Manuel de Falla: El amor brujo, 
Ravel: Bolero.

Oscar Borgerth, 
Edmundo Blois 
(violinos), Newton 
Pádua (violoncelo) 
e Eugen Szenkar 
(piano)

30 de abril Berlioz: Abertura de Benvenuto Cellini, 
Dvořák: Sinfonia n.o 5,22 Francisco Braga: 
Marabá, Paganini: Moto perpetuo, Ravel: Suite 
n.o 2 de Daphnis et Chloé, Wagner: Abertura 
de Tannhäuser.

-

14 de maio “Festival Beethoven”: Sinfonias n.os 1 e 3 
(‘Heroica’), e Concerto para violino.

Oscar Borgerth

28 de maio “Festival Tchaikovsky”: Abertura Romeu e 
Julieta, Serenata para cordas e Sinfonia n.o 5.

-

27 de junho Carl Maria von Weber: Abertura Euryanthe, 
Schubert; Sinfonia ‘Inacabada’, Jaromír 
Weinberger: Sob frondoso castanheiro, Liszt: 
Os Prelúdios, Mendelssohn: Scherzo de 
Sonho de uma noite de verão, Debussy: Três 
Noturnos, Carlos gomes: Alvorada da ópera 
Lo Schiavo.

-

8 de julho “Festival Wagner”: Prelúdios do 1.o e 3.o 
Atos de Lohengrin, Bacanal de Tannhäuser, 
Prelúdio e morte de Isolda, Cavalgada, 
Despedida de Wotan e Encantamento do fogo 
de A Walquiria, Viagem de Siegfried pelo Reno 
e Marcha Fúnebre do Crepúsculo dos Deuses, 
Abertura de Os Mestres Cantores.

-

3 de agosto Mozart: Abertura de As Bodas de Fígaro, 
Tchaikovsky: Sinfonia n.o 5, Beethoven: 
Concerto para violino, Carlos gomes:  
Alvorada de Lo Schiavo; Jaromír Weinberger:  
Variações e Fuga, Wagner: Abertura de Os 
Mestres Cantores.

Ricardo Odnopossov

16 de novembro Smetana: Abertura A Noiva Vendida, Mozart: 
Sinfonia em mi bemol, Ravel: La Valse,  
Wagner: Abertura de Parsifal; Manuel de 
Falla: El Amor Brujo: Francisco Mignone: 
Congada, Berlioz: Marcha Húngara.

-

22 Antiga numeração das sinfonias de Dvorák; trata-se da sinfonia conhecida como “Do Novo 
Mundo”, atual n.o 9. 
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Szenkar voltaria a dirigir os conjuntos estáveis do Theatro Muni-
cipal em récitas de óperas nas temporadas de 1942, 1946 e 1947, 
trabalhando com grandes solistas internacionais. Do repertório 
operístico dirigido por Szenkar se destacam os títulos de Wagner e 
Richard Strauss, que até hoje são ouvidos apenas esporadicamente 
no Brasil. A tabela abaixo apresenta um resumo das atividades de 
Szenkar como regente de ópera no Rio de Janeiro.

Tabela 2. Óperas dirigidas por Eugen Szenkar no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro entre 1939 e 1947

TEMPORAdA dE 1939

ÓPERA COMPOSITOR DATA SOLISTAS

La Traviata Verdi 27 a 30  
de julho

Margit Bokor (1905-49), Káláman von 
Pataky (1896-1964) e Piero Pierotic 
(1902-86).

La Bohème Puccini 1.o e 19  
de agosto

Violeta Coelho Neto de Freitas (1909-
97); Frederick Jagel (1897-1982), 
Margit Bokor, Piero Pierotic, georges 
Doubrovsky e gregorio Melnik.

Rigoletto Verdi 22 de agosto, 
3 de setembro

Alexander Svéd (1906-79), Janine 
Micheau (1914-76); István Laczó 
(1904-65), gregorio Melnik, Jeanne 
Manceau e Lucien Marzo.

Risurrezione Franco Alfano 15 de 
setembro

Sara Menkes, Frederick Jagel, 
georges Doubrovsky, Wanda Oiticica 
e Darcília Barros.

O Barbeiro  
de Sevilha

Rossini 20 de 
setembro

georges Doubrovsky, Maria Sá Earp, 
Marcel Klass, g. Vaghi e S. Pol.

TEMPORAdA dE 1942

ÓPERA COMPOSITOR DATA SOLISTAS

Don Giovanni Mozart 4, 13 e 15  
de setembro

Felipe Romito (1893-1962), Florence 
Kirk (1909-99); Alice Ribeiro, Maria 
Sá Earp, Charles Kulmann (1903-83), 
Nino Ruisi, R. Telasco e A. de Lucchi.
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TEMPORAdA dE 1946

ÓPERA COMPOSITOR DATA SOLISTAS

Tristão  
e Isolda

Wagner 17, 20 e 28 de 
julho

Set Svanholm (1904-64), Astrid 
Varnay (1918-2006);,Marion Matthäus 
(1896-1980), Margaret Harshaw 
(1909-97), Herbert Janssen (1892-
1965) e Lorenzo Alvary (1909-96).

O Cavaleiro da 
Rosa

Richard 
Strauss

26 e 29 de 
julho, 3 e 8 de 
agosto

Dezsö Ernster (1898-1981), Rose 
Bampton (1907-2007), Martha Lipton 
(1913-2006), Mimi Benzell (1918-70).

A Valquiria Wagner 31 de julho e 4 
de agosto

Set Svanholm, Dezsö Ernster, 
Herbert Janssen, Rose Bampton e 
Astrid Varnay.

TEMPORAdA dE 1947

ÓPERA COMPOSITOR DATA SOLISTAS

Siegfried Wagner 18, 20 e 24 de 
julho

Set Svanholm, Marion Matthäus, 
Siegfried Tappolet (1901-70), Karl 
Laufkotter (1899-1992).

Tristão  
e Isolda

Wagner 22 de julho Set Svanholm, Marion Matthäus, 
Siegfried Tappolet, Dezsö Ernster e 
gerhard Pechner (1903-69).

As Bodas  
de Fígaro

Mozart 26, 28 e 31 de 
agosto

Vanda Verminska, gerhard Pechner, 
Violeta Coelho Neto de Freitas, 
Alessio De Paolis (1893-1964) e 
Martial Singher (1904-90).

A criação da Orquestra Sinfônica Brasileira22

A história de Eugen Szenkar no Brasil começou com a Orquestra do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos mais antigos conjun-
tos sinfônicos do país, criada em 1931 para o repertório de óperas e 
balés. O Rio de Janeiro não possuía um conjunto específico para o 
repertório sinfônico. Luiz Heitor já afirmara, em 1937, que “a ver-
dade é que os concertos sinfônicos morreram no Rio de Janeiro des-
de que Walter Burle Marx – o único regente brasileiro que até hoje 
interessou o nosso público – emigrou para os Estados Unidos”.23 As 
duas últimas tentativas de estabelecer na cidade um grupo estável 

 
23 Azevedo, Luiz Heitor Corrêa de: Música e músicos do Brasil, 1950, p. 364.
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acabaram por se transformar em iniciativas efêmeras. A Orquestra 
Filarmônica do Rio de Janeiro foi criada em 1931, pelo maestro 
Walter Burle-Marx (1902-90), mas extinguiu-se em 1933. A Socie-
dade de Concertos Sinfônicos, fundada em 1912, estava em franca 
decadência e foi extinta em 1949 após vários anos de inatividade. As 
palavras de Luiz Heitor em 1930 resumem o que deveria ser a opi-
nião corrente sobre a qualidade do conjunto dirigido pelo veterano 
maestro Francisco Braga (1868-1945): “A Sociedade de Concertos 
Sinfônicos ainda não conseguiu ser uma boa orquestra e suas execu-
ções deficientes das grandes obras musicais são perniciosas, porque 
deixam no espírito do público uma falsa impressão de monotonia e 
de tédio; a derrocada é completa”.24

O quadro desolador pintado por Luiz Heitor viria a mudar no 
ano de 1940, quando o Rio de Janeiro recebeu a visita da Orquestra 
da NBC, dirigida por Toscanini. O grande maestro italiano se apre-
sentou em quatro concertos em 13 e 14 de junho e 9 e 10 de julho. A 
qualidade da orquestra americana e a figura de Toscanini impressio-
naram um grupo de professores da Escola Nacional de Música que, 
liderado pelo maestro e compositor José Siqueira (1907-85), tomou 
a iniciativa de criar uma orquestra de concertos para a execução do 
repertório sinfônico. A presença de Szenkar no Rio de Janeiro, o 
sucesso de seus concertos com a Orquestra do Theatro Municipal 
junto ao público, boa parte da crítica e seu prestígio internacio-
nal o credenciaram a assumir a nova orquestra, que estava sendo 
gestada nos moldes das congêneres americanas; ou seja, como uma 
iniciativa particular sob a forma de uma sociedade civil. A fundação 
da orquestra se deu em 11 de julho de 1940, data de nascimento 
do compositor brasileiro Carlos Gomes (1836-96). José Siqueira foi 
nomeado presidente da sociedade, Eugen Szenkar diretor artístico, 
Ricardo Odnoposoff (1914-2004) era o spalla e o empresário Arnal-
do Guinle (1884-1963) presidente do Conselho Diretor.25 Em 26 de 
julho a Gazeta de Notícias informava sobre o início das atividades 
da nova orquestra: 

24 Azevedo, Luiz Heitor Corrêa de: Música e músicos do Brasil, 1950, p. 353.
25 cf. Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 19.
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Já se acha em ensaios diários no Salão Leopoldo Miguéz, da Escola 
Nacional de Música, gentilmente cedido pelo professor Sá Pereira, a 
grande Orquestra Sinfônica Brasileira S.A que sob a direção do eminen-
te maestro Eugen Szenkar dará o seu concerto inaugural nos primeiros 
dias do próximo mês de agosto.26

O concerto inaugural da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a di-
reção de Eugen Szenkar, ocorreu no dia 17 de agosto de 1940 no 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. No programa, a Abertura 
Oberon de Weber, a Sinfonia n.o 5 de Beethoven, a Serenata para 
cordas de Alberto Nepomuceno, o Prelúdio do 3.o Ato, a Dança dos 
Aprendizes e a Entrada dos Mestres Cantores da ópera Os Mestres 
Cantores de Nuremberg de Wagner e a Polca e Fuga da ópera Swanda 
do compositor tcheco Jaromír Weinberger (1896-1967).27

A crítica recebeu com entusiasmo a nova orquestra. Andrade Mu-
ricy em sua coluna no Jornal do Comércio disse que “começou bem 
a orquestra”. Ressaltou ainda as qualidades de Szenkar: “Como pre-
parador, como ensaiador, é de uma acurada minúcia, duma extrema 
paciência. Tem real autoridade e isso vale por metade da batalha a ga-
nhar. Um bom ‘instrutor’, portanto, na melhor acepção da palavra”.28 
Oscar D’Alva afirmou que, “organizada e dirigida pelo grande maes-
tro húngaro Eugen Szenkar” a estreia da OSB “foi belo e indiscutível 
sucesso” e que em breve seria “capaz de ombrear com as congêneres 
dos EEUU desde que tenham um chefe da mesma estirpe de Toscanini 
e Stokowski. Este chefe aí está: é o maestro Eugen Szenkar”.29

A OSB voltaria a subir ao palco do Theatro Municipal mais duas 
vezes na temporada de 1940. Em 26 de outubro tivemos a Sinfonia 
no 4 de Tchaikovsky, o Prelúdio e morte de Isolda da ópera Tristão 
e Isolda de Wagner, Bébé s’endort e Elegia do compositor brasilei-
ro Henrique Oswald (1852-1931) e o Bolero de Ravel. Já em 25 
de novembro o programa mesclou obras dos concertos anteriores 
como a sinfonia de Tchaikovsky, os trechos de Os Mestres Cantores 
de Wagner e a Polca e fuga da ópera Swanda de Weinberger. Obras 

26 Gazeta de Notícias, 26 de julho de 1940, p. 10.
27 cf. Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 26.
28 Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 33.
29 O Globo, 18 de setembro de 1940, p. 4.
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novas apenas a Abertura Iphigénie en Aulide de Gluck e a Abertura 
da ópera Lo Schiavo de Carlos Gomes. O repertório da primeira 
temporada da OSB, de certa forma, aponta para aquilo que podemos 
identificar como características principais dos programas dirigidos 
por Szenkar com a nova orquestra, pelo menos nos primeiros anos 
de suas atividades sinfônicas. Wagner, Beethoven e Tchaikovsky fo-
ram três dos compositores mais executados, inclusive em festivais 
dedicados exclusivamente a suas obras. Caso curioso é o do compo-
sitor Jaromír Weinberger. Duas de suas obras foram programadas in-
tensamente nos concertos da OSB na era Szenkar: a Polca e Fuga da 
ópera Swanda, de 1926, e as Variações e Fuga sobre um antigo tema 
inglês (‘Sob frondoso castanheiro’) de 1939. As Variações, Szenkar 
já havia executado com a OSTM no concerto de 3 de agosto de 1940. 
Na OSB, as duas obras foram apresentadas em nada menos que 38 
programas entre 1940 e 1948.30

A música brasileira estava presente com certa frequência. Perce-
be-se, entretanto, que, pelas obras programadas, Szenkar deveria 
dirigi-las como uma obrigação devida ao país que o recebeu. Nenhu-
ma obra de maior fôlego aparece nos programas dos dois primeiros 
anos. Predominam as aberturas e trechos sinfônicos de óperas de 
Carlos Gomes, como a Abertura de Il Guarany e a Alvorada de Lo 
Schiavo, muitas vezes mais bisadas do que efetivamente programa-
das e peças curtas como a Serenata e o Batuque de Nepomuceno, 
o Prelúdio de O Contratador dos Diamantes de Francisco Braga, 
a Congada de Mignone e o Batuque de Lorenzo Fernandez. Talvez 
Szenkar tivesse algum incômodo ou dificuldade com as obras de 
compositores brasileiros, especialmente os contemporâneos. Em 10 
de outubro de 1941 o periódico O Imparcial informava que 

[…] de acordo com a sugestão do maestro Eugen Szenkar a direção da 
orquestra resolveu que todas as vezes que o conjunto executar obras de 
compositores nacionais vivos, serão as mesmas dirigidas pelos próprios 
autores. Assim, já no próximo domingo o maestro Lorenzo Fernandez 
regerá o Batuque da ópera Malazarte.31

30 Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 119.
31 O Imparcial, 10 de outubro de 1941, p. 7.
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Além do Theatro Municipal, a 
OSB se apresentou com frequên-
cia no Salão Leopoldo Miguéz, da 
Escola Nacional de Música, espe-
cialmente nos concertos radiofô-
nicos patrocinados pela Hora do 
Brasil. O primeiro foi realizado 
em 5 de novembro de 1940, com 
um programa que incluía as mes-
mas obras do concerto inaugural, 
sem a sinfonia de Beethoven. Ou-
tros concertos radiofônicos foram 
realizados nos dias 12, 15, 19, 
26 e 29 de novembro, 24 e 30 de 
dezembro (figura 2). No concerto 
do dia 15 de novembro, em come-
moração ao aniversário da Repú-
blica, o programa foi composto 
apenas por obras de compositores 
brasileiros. Mais uma vez a opção 
para o repertório brasileiro foi 
a das peças curtas. Outros dois 
concertos, além dos radiofônicos, 
tiveram lugar na Escola Nacional 

de Música. O de 22 de setembro marcaria a estreia de Gustav Mahler 
(1860-1911) no Brasil, com o Adagio da Sinfonia no 3. Em 1º de de-
zembro o concerto foi dedicado aos acionistas. Em sua temporada de 
estreia a OSB fez, portanto, 13 concertos, todos regidos por Eugen 
Szenkar, sendo três no Theatro Municipal e dez na Escola Nacional 
de Música, como mostra a seguinte tabela:

Figura 2. Anúncio da transmissão radiofônica 

do “Festival Wagner” apresentado por 

Eugen Szenkar à frente da Orquestra 

Sinfônica Brasileira em 1940.
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Tabela 3. Concertos sinfônicos de Eugen Szenkar com a Orquestra Sinfônica 
Brasileira em 1940.

DATA LOCAL PROgRAMA

17 de agosto Theatro 
Municipal 
(TM)

Carl Maria von Weber: Abertura de Oberon, 
Beethoven: Sinfonia n.o 5, Alberto Nepomuceno: 
Serenata para cordas, Wagner: Prelúdio do 3.o 
Ato, Dança dos Aprendizes e Entrada dos Mestres 
Cantores de Os Mestres Cantores e Jaromír 
Weinberger: Polca e Fuga da ópera Swanda.

22 de setembro Escola 
Nacional de 
Música (ENM)

Haydn: Sinfonia n.o 104, Mahler: Adagio da Sinfonia 
n.o 3, Richard Strauss: Don Juan, Francisco Braga: 
Prelúdio de O Contratador dos Diamantes e Liszt: 
Rapsódia Húngara n.o 2.

26 de outubro TM Tchaikovsky: Sinfonia n.o 4, Wagner: Prelúdio e morte 
de Isolda de Tristão e Isolda, Henrique Oswald: Bébé 
s’endort e Elegia e Ravel: Bolero.

5 de novembro ENM Carl Maria von Weber: Abertura de Oberon, Alberto 
Nepomuceno: Serenata para cordas, Wagner: 
Prelúdio do 3.o Ato, Dança dos Aprendizes e Entrada 
dos Mestres Cantores de Os Mestres Cantores e 
Jaromír Weinberger: Polca e Fuga da ópera Swanda.

12 de novembro ENM Beethoven: Abertura Egmont, Mahler: Adagio da 
Sinfonia n.o 3,  Henrique Oswald: Elegia e Liszt: 
Rapsódia Húngara n.o 2.

15 de novembro ENM Carlos gomes: Abertura de Il Guarany e Alvorada 
de Lo Schiavo, Henrique Oswald: Elegia, Alberto 
Nepomuceno: Sesta da Série Brasileira, Francisco 
Braga: Prelúdio de O Contratador dos Diamantes e 
Leopoldo Miguéz: Hino da República.

19 de novembro ENM gluck: Abertura de Iphigenie an Aulide e Tchaikovsky: 
Sinfonia n.o 4.

25 de novembro TM gluck: Abertura de Iphigenie an Aulide, Tchaikovsky: 
Sinfonia n.o 4, Wagner: Prelúdio do 3.o Ato, Dança dos 
Aprendizes e Entrada dos Mestres Cantores de Os 
Mestres Cantores, Jaromír Weinberger: Polca e Fuga 
da ópera Swanda e Carlos gomes: Abertura de  
Lo Schiavo.

26 de novembro ENM “Festival Beethoven”: Abertura Egmont e Sinfonia 
n.o 5.

29 de novembro ENM “Festival Wagner”: Prelúdios dos 1.o e 3.o Atos de 
Lohengrin, Prelúdio e morte de Isolda, Cavalgada das 
Valquírias, Prelúdio de Parsifal e Abertura de  
Os Mestres Cantores.

1.o de dezembro ENM Obras de Wagner e Beethoven
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DATA LOCAL PROgRAMA

24 de dezembro ENM Beethoven: Abertura Egmont, Henrique Oswald: 
Elegia, Ottorino Respighi: As Fontes de Roma e 
Johann Strauss Jr.: Abertura de O Morcego.

30 de dezembro ENM Francisco Braga: Prelúdio de O Contratador  
dos Diamantes, Tchaikovsky: Scherzo da Sinfonia  
n.o 4 , Wagner: Prelúdio do 1.o Ato de Lohengrin  
e Cavalgada das Valquírias e Liszt: Rapsódia  
Húngara n.o 2.

O número de concertos da primeira temporada da OSB foi pequeno. 
A orquestra estava se estruturando. Segundo o maestro José Siqueira 
“a infraestrutura era sumária. Não havia, por exemplo, partes or-
questrais [material para execução] e muitas valsas de Johann Strauss 
Jr. foram copiadas a mão”.32 Para Szenkar, entretanto, foi um ano 
muito ativo, pois, além dos 13 concertos com a OSB, dirigiu cinco 
óperas em oito récitas e oito concertos no Theatro Municipal. Era, 
provavelmente, o regente de maior atuação, no Brasil, naquele mo-
mento. A temporada de 1941 começou já em 2 de janeiro, com um 
Festival Strauss; evento que se repetiria muitas vezes ao longo dos 
anos. Segundo Siqueira os festivais com música da família Strauss 
eram repetidos em razão do sucesso que faziam e da renda que ge-
ravam: “Foi Johann Strauss quem nos salvou. Cada vez que nos 
víamos em dificuldades financeiras apelávamos para um festival de 
marchas, polcas e valsas do músico austríaco, o que nos aliviava do 
aperto”.33 Só no ano de 1941 foram realizados sete festivais Strauss. 

O ano de 1941 marca também as primeiras participações de solis-
tas convidados (Tomás Terán e Antonieta Rudge, pianistas, e Silvio 
Vieira, barítono). Foi também a temporada em que Szenkar passou 
a dividir a direção dos concertos com outros regentes, especialmente 
José Siqueira e o jovem maestro Eleazar de Carvalho (1912-96). Em 
1941 a OSB recebeu também o primeiro regente convidado estran-
geiro, o americano Werner Janssen (1899-1990), da Filarmônica de 
Los Angeles. Além do Theatro Municipal e da Escola Nacional de 
Música, Szenkar levou a OSB para concertos no Cinema Rex e nos 

32 Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 19.
33 Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 19.
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ginásios de esportes do Fluminense Futebol Clube e do Botafogo de 
Futebol e Regatas. No final do ano, a OSB contabilizaria 51 con-
certos. Não cabe aqui fazer um levantamento completo de todas 
as temporadas de Eugen Szenkar à frente da OSB. Mas as estatísti-
cas apresentadas por Corrêa nos informam que entre 1940 e 1949 
Szenkar dirigiu 411 concertos com a orquestra.34

O repertório

A análise do repertório praticado por Szenkar em suas primeiras 
temporadas no Brasil, tanto com a Orquestra do Theatro Municipal 
quanto com a OSB, revela uma preferência pelo repertório austro-
-germânico. Tal preferência reflete não só a formação de Szenkar 
como também a tradição musical na qual se inseria enquanto regen-
te. Uma análise do repertório regido por Szenkar com a Orquestra 
do Theatro Municipal nos anos de 1939 e 1940 nos revela um total 
de 20 compositores, sendo 4 franceses (Berlioz, Debussy, Ravel e 
Dukas), 4 eslavos (Tchaikovsky, Dvorák, Smetana e Weinberger), 
um italiano (Paganini); um espanhol (De Falla), um húngaro (Liszt) e 
9 austro-germânicos (Händel, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, 
Mendelssohn, Wagner e Richard Strauss).

As obras praticadas com a OSB em 1940 não revelam diferen-
ças fundamentais de orientação de repertório. Podemos considerar 
como emblemático o repertório do concerto de estreia da orquestra, 
num programa cuja parte mais substancial foi composta integral-
mente por compositores alemães, Weber, Beethoven e Wagner. A 
peça de autor brasileiro no programa foi a Serenata de Nepomuce-
no, compositor também formado na tradição da música germânica, 
com estudos realizados na Alemanha. Colocada no programa após 
a Sinfonia no 5 de Beethoven, a peça para cordas de Nepomuce-
no funcionou como um breve momento de leveza antes dos trechos 
wagnerianos. A obra do hoje pouco abordado compositor tcheco 
Jaromír Weinberger figurou como uma espécie de digestivo, após o 
repertório mais pesado. Ao longo da temporada de 1940 repetem-se 
compositores já abordados por Szenkar, no ano anterior, com a Or-

34 Corrêa, Sérgio Nepomuceno Alvim: Orquestra Sinfônica Brasileira 1940-2000, 2004, p. 218.
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questra do Theatro Municipal. De novos compositores identificamos 
apenas um italiano (Respighi), mas 4 austro-germânicos (Haydn, 
Gluck, Strauss Jr. e Gustav Mahler).

Nas óperas, se nos detivermos apenas na temporada inicial de 
1939, encontraremos uma exclusividade de italianos (Rossini, Verdi, 
Puccini e Alfano). Mas se percorrermos outras temporadas, quando 
Szenkar dirigiu óperas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, en-
tre 1942 e 1947, veremos que houve uma predominância da ópera 
alemã, com títulos de Mozart, Wagner e Strauss. A OSB, sendo uma 
instituição privada e dependente não só do quadro de associados, 
mas também de patrocinadores e da renda da bilheteria dos concer-
tos, precisava conquistar o público com programas de certo apelo 
popular. Os inúmeros festivais com obras de Beethoven, Wagner e 
Strauss, além de compositores russos, em especial Tchaikovsky, a 
participação de solistas e a realização de concertos populares em 
cinemas e ginásios tinham o objetivo de conquistar o público para 
a orquestra.

A crítica dividia-se entre os que não economizavam os elogios 
recheados de adjetivos ao regente titular e aqueles que, mesmo re-
conhecendo suas virtudes artísticas, manifestavam restrições quanto 
à escolha do repertório ou mesmo ao nível das execuções e opções 
interpretativas. Luiz Heitor Correa de Azevedo questionou os rumos 
da OSB e atribuiu a Szenkar parte da responsabilidade. 

Szenkar é um músico experimentadíssimo, esplendidamente dotado, exer-
cendo uma vigorosa autoridade sobre a orquestra e impondo-se ao público 
pelo mais fascinante poder de comunicar-se com ele. Não é um intérprete 
muito fino. É efectista. Recorre a processos primários de impressionar o 
público; aos coloridos berrantes; a uma intemperança de sonoridades […] 
Szenkar é, assim, uma espécie de tenor da regência... Mas nos tem dado, 
apesar de tudo, muitas interpretações modelares, perfeitas... […] A vul-
garidade dos seus programas tem sido atacada. Tchaikovsky demais; e 
torrentes de valsas de Strauss... Em todos os programas só encontramos 
música muito moída, muito experimentada, de sucesso popular seguro. 
Parte dessa música é excelente; parte estaria melhor no repertório de uma 
orquestrinha de restaurante de luxo. Falta espírito de aventura; espírito de 
pioneiro que desvenda regiões novas e foge da rotina.35

35 Azevedo, Luiz Heitor Corrêa de: Música e músicos do Brasil, 1950, p. 368-69.
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Precisamos reconhecer que a opinião de Luiz Heitor, professor da 
Escola Nacional de Música e um eminente musicólogo, não repre-
sentava a opinião do público mediano, frequentador dos concertos. 
Ele próprio reconhecia que a escolha do repertório poderia “fazer 
parte de um plano educativo” e que “música desconhecida é sempre 
fel para o ouvinte novato” concluindo que “quase todos os ouvintes 
de concertos sinfônicos, no Brasil, são novatos”. Suas críticas mais 
contundentes, em época de plena vigência no Brasil do ideário na-
cionalista, eram quanto ao repertório brasileiro:

[…] é chocante constatar que justamente na capital brasileira uma or-
questra brasileira toma a atitude de ignorar essa música e passa, indife-
rente, lado a lado de autores e de monumentos sinfônicos que tão alto 
souberam colocar a nossa arte no conceito universal. Isso dificilmente 
podemos perdoar a Eugen Szenkar, principalmente dada a sua condi-
ção de estrangeiro, que aceitamos em nossa comunidade, cujo concurso 
prezamos e consideramos de grande importância, mas de quem temos o 
direito de exigir o reconhecimento de nossos valores e o serviço de sua 
divulgação, que não é prestado a eles, mas ao Brasil.36

Nesse ponto não há como discordar de Luiz Heitor. O repertório bra-
sileiro nas primeiras temporadas da OSB foi negligenciado. Apesar de 
constar na programação com frequência, as obras escolhidas nos dão 
a impressão de que foram programadas quase por obrigação. Ressal-
ta-se, por exemplo, a total ausência de obras de Villa-Lobos, naquele 
momento, o mais reconhecido e executado compositor brasileiro.

Legado

Apesar das críticas pontuais e possíveis ao repertório proposto por 
Szenkar, em suas primeiras temporadas de concertos no Rio de Ja-
neiro, é forçoso reconhecer que sua atuação em momento específico 
da vida musical brasileira foi fundamental para o fomento dos con-
certos sinfônicos no Brasil. A popularização da música sinfônica, 
com concertos com a OSB em cinemas e estádios de futebol, con-
tribuiu para o aumento do público e formou toda uma geração de 

36 Azevedo, Luiz Heitor Corrêa de: Música e músicos do Brasil, 1950, p. 369.
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ouvintes. Destacamos a importância do repertório austro-germânico 
na formação dos programas dirigidos por Szenkar, especialmente 
com a OSB, mas também no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Mesmo que em sua maior parte os programas tenham se baseado 
em obras tradicionais, de fácil aceitação, Szenkar contribuiu para a 
atualização do repertório europeu, especialmente de compositores 
austro-germânicos, com especial mérito de ter apresentado a música 
de Gustav Mahler pela primeira vez no Brasil. A OSB se transfor-
mou, em pouco tempo, em conjunto orquestral referencial do país, 
inclusive no exterior a partir da participação de grandes solistas e 
regentes nas temporadas.

Szenkar manteve-se como titular da OSB até 1949, ano em que 
retornou à Europa. Estabeleceu-se novamente na Alemanha, onde 
assumiu o posto de diretor musical da Ópera de Dusseldorf até 1960, 
ano em que se aposentou. Continuou com sua atividade dirigindo 
concertos com as filarmônicas de Munique e Dresden, a Orquestra 
do Gewandhaus de Leipzig, Orquestra da Ópera de Budapeste, a 
Sinfônica e a Royal Philharmonic de Londres, além de orquestras nos 
EUA, como as de São Francisco e Pittsburgh. Faleceu na Alemanha 
em 25 de março de 1977, aos 85 anos.
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Há não muito tempo atrás lembrei-me por duas vezes de Hans-
-Joachim Koellreutter. Primeiramente, quando redigia meu memo-
rial para o exame de Livre Docência na USP. Neste caso, veio-me à 
mente a imagem de sua marcante personalidade como estimulador 
de jovens para o exercício da composição musical, sua mente firme, 
inquieta e tremendamente aberta, como deve ser a mente de alguém 
que lida com jovens e criação artística. Em um segundo momento, 
lembrei-me dele ao escrever um artigo para a coletânea Notas, atos, 
gestos organizada por Silvio Ferraz.1 Lembrei-me então, de uma dis-
tância maior, de sua personalidade de gosto musical seletivo. No 
primeiro caso, tratava-se, é claro, do professor de composição; no 
segundo, do compositor em seu meio cultural, diante dos mesmos 
impasses que seus discípulos (como ele próprio se referia a seus alu-
nos) e cuja mente deve abrigar necessariamente um espírito crítico.

Nunca é demais lembrar o básico a respeito das muitas ações de 
Koellreutter na figura do animador cultural – que palavra infeliz. 
Melhor seria falar da figura do criador de múltiplos equipamentos 
para a prática da música e das artes. Entre tantas atividades, destaco 
as seguintes etapas da atuação de Koellreutter:

1 Ferraz, Silvio (org.) : Notas, atos, gestos. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.
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• Fundador do Departamento de Música da UFBA e Chefe de 
Departamento entre 1954-62, e nesse contexto o responsável 
também pela presença fundamental de Ernst Widmer na Bahia 
(uma personalidade bem diferente da sua),

• Fundador dos Seminários Internacionais de Música na Univer-
sidade Federal da Bahia (1950-60),

• Fundador dos Cursos Internacionais de Férias Pró-Arte em 
Teresópolis (anos 40-50),

• Fundador da Escola Livre de Música Pró-Arte de São Paulo 
(nos anos 50), 

• Atuação fundamental junto ao movimento ‘Música Viva’.

Carlos Kater dedica um livro2 ao estudo de sua capacidade específi-
ca de desbravamento de oportunidades para o cultivo de uma nova 
música no Brasil e a importância do Grupo Música Viva. Lembro-me 
bem quando Kater e eu nos encontrávamos ocasionalmente quan-
do jovens; ele oriundo das hordas paulistanas da composição e do 
pensamento musical mais avançados. Esse nicho da música em São 
Paulo jamais admitiu ou demonstrou a mínima simpatia pelo pro-
fessor e compositor alemão recém-chegado de sua estadia no Japão. 
Para Kater, tratar agora da personalidade de Koellreutter em sua 
trajetória de pesquisador, acaba sendo, pois, um gesto de grandeza 
em que se manifesta o pensamento crítico desinteressado, ao mesmo 
tempo que acentua a importância do mestre. 

Associo Koellreutter discretamente àquele grupo de personali-
dades alemãs, do qual fazem parte figuras como Wolfgang Fortner, 
Klaus Huber, Boris Blacher e outros. Todos tiveram uma vida dedica-
da à composição musical, atravessaram o período fascista da história 
alemã, envolveram-se com a prática da tal ‘música degenerada’ e 
souberam compartilhar com moderação dos princípios avançados 
da construção musical contemporânea. (Entartete Musik, ou ‘mú-
sica degenerada’, é a expressão com a qual a propaganda nazista se 

2 Kater, Carlos: Música Viva e H.-J. Koellreutter, movimentos em direção à modernidade. São 
Paulo: Musa Editora / Atravez, 2001.
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referia à música moderna.) Com essa associação, retiro-o, é claro, da 
propalada vanguarda europeia representada pelos compositores que 
se reuniram mais tarde em Darmstadt. Mas também não podemos 
associá-lo a uma linha de músicos – entre eles os não-degenerados, 
por assim dizer –, cujos rostos apareciam regularmente nas páginas 
de revistas especializadas alemãs como autores de não sei quantos 
concertos, sinfonias e óperas devidamente publicadas e estreadas – 
autores que faziam, portanto, uma música francamente conservado-
ra na maioria das vezes.

Sempre se falou por aqui de seu suposto pertencimento a uma even-
tual escola de Hindemith, um compositor de quem foi aluno e que ao 
longo de sua carreira terminou por exacerbar tendências neoclássicas 
em sua concepção de música. Não ouvi de Koellreutter jamais qual-
quer ideia neste sentido, embora me lembre de quando se colocava a 
favor, sem se explicar em demasia, da necessidade de se escrever uma 
tal de ‘música utilitária’,3 um conceito associado às ideias de Hinde-
mith. Um outro conceito, cunhado por ele próprio e que rebateu di-
retamente em sua maneira de compor, foi o de ‘música planimétrica’.4 
Éramos jovens demais e, em geral, muito inexperientes, para absorver 
o significado disso. Queríamos conhecer a música de Webern e outros, 
e Koellreutter, sem negar-nos esse direito, já apontava sem alarde em 

3 Cunhado na Alemanha em princípios da década de 20 do século passado, o termo ‘música 
utilitária’ – Gebrauchsmusik – foi empregado pelos musicólogos Paul Nettl e Heinrich Besse-
ler para definir todo o espectro de manifestações musicais dissociadas do âmbito e conceito 
da ‘música autônoma’ (referida por Besseler como eigenständige Musik). Está em jogo a 
diferença entre música cujo acesso se dá por um ato de escuta interessado ou distanciado 
e música cujo acesso só é possível através de uma participação ativa. O conceito de ‘música 
utilitária’ teve grande importância para Hindemith, que por volta de 1930 passou a se inte-
ressar pela composição de obras com finalidades pedagógicas ou sociais (onde residiria seu 
aspecto ‘utilitário’) (nota dos organizadores).

4 Escrevendo em 1990, Koellreutter definiu sua técnica ‘planimétrica’ de composição como 
“uma maneira específica de ordenar música estruturalista, em que unidades estruturais ou 
gestaltes [sic] substituem melodia, harmonia, tempos fortes e fracos, temas e desenvolvi-
mento. É a realização de um plano temporal (fundo), tomado isoladamente ou em relação a 
outros, pelo levantamento de ocorrências sonoras e musicais”. Como esclareceu o compo-
sitor na mesma ocasião, “a música tradicional, clássica e romântica, assim como a música 
popular baseavam-se em ‘objetos sonoros’ e em uma sintaxe de tendência racionalista, des-
locando-se no aparentemente vazio, no silêncio”, ao passo que a nova estética, inversamente, 
implicaria em “uma revisão radical dessa conceituação, levando não apenas a uma noção 
nova do que seja o som, mas também transformando profundamente o conceito tradicional 
de silêncio” (Koellreutter, H.-J. “Wu-li: Um ensaio de música experimental”, in: Estudos Avan-
çados 4/10 (1990), p. 203-08). (nota dos organizadores).
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outra direção. Daí uma marca de sua personalidade: a de criador de 
conceitos mais do que a de elaborador de uma proposta metodológica 
unitária para a prática da composição musical; uma proposta clara na 
qual ele definisse parâmetros para a construção de sua obra pessoal e 
interferisse na produção de seus alunos. 

É com base nessa marca intelectual instintiva que se dedica mais 
tarde à educação musical, um campo do ensino em que conquista 
a simpatia de pesquisadores importantes, como minha colega Teca 
Brito. Vale a pena entrar um pouco nos domínios conceituais em 
que Koellreutter se torna relevante para a disciplina, segundo os 
trabalhos da pesquisadora.5 As posições manifestadas por ele que 
se tornam essenciais para a área da educação musical são generica-
mente as seguintes:

• Aprender a aprender dos alunos o que ensinar;

• Questionar tudo, sempre;

• Não ensinar ao aluno o que ele pode encontrar nos livros;

• Atualizar conceitos de modo a viabilizar a incorporação de 
elementos presentes na música contemporânea no trabalho de 
Educação Musical;

• Acentuar o relacionamento e a interdependência entre a músi-
ca, as demais artes, a ciência e a vida cotidiana.

Em seguida à apresentação destes pontos, Teca desenvolve-os à luz 
ainda de mais conceitos e posições. Leia-se ainda as afirmações lapi-
dares do mestre no desenvolvimento das ideias da autora:

• “Meu método é não ter método. O método fecha, limita, im-
põe… é preciso abrir, transcender, transgredir, ir além...”

• “Inútil a atividade daqueles professores de música que repe-
tem, doutoral e fastidiosamente, a lição já pronunciada no ano 
anterior”.

5 Brito, Teca Alencar de. Koellreutter educador: O humano como objetivo da educação musical. 
São Paulo: Peirópolis, 2001.
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• “Que as culturas não-ocidentais tanto quanto as originárias, 
aborígines ainda existentes neste planeta e, naturalmente, 
também no Brasil, sejam levadas em conta como a ocidental”.

Estas ideias são alimentadas certamente por um espírito de contesta-
ção, mas remontam a um idealismo bem conhecido. Eu diria mesmo 
que fala mais alto aquele aspecto da índole alemã que no final do sé-
culo XVIII contrariou os princípios iluministas em benefício de uma 
crença exacerbada no poder da subjetividade. Koellreutter remete o 
educador idealmente para a posição de quem necessita despir-se das 
influências, das realidades empíricas, dos feitos de tradições social-
mente construídas etc. Ele lhe atribui a árdua tarefa de perscrutar 
e transmitir os mistérios da criação e da significação artística. Per-
gunto-me o que visava de fato este educador musical que colocava a 
experiência jovem de um país desorganizado, o improviso, o saber 
instintivo e a estética pura acima de qualquer saber consagrado, isto 
é, da aquisição de um conhecimento.

Em Fanny e Alexander de Bergman, filme da mesma época em que 
ouvíamos Koellreutter, o pastor – semelhante fisicamente a Koell-
reutter e de hábitos e comportamento claramente opressivos – é um 
flautista exímio de repertório barroco. Segundo relatos, Koellreutter 
era também um flautista de bastante personalidade. Por conta de sua 
origem, terá sido a mesma figura daquela personagem – destrutiva, 
conservadora e de tendências fascistas – que ele atribuiria à média 
dos educadores mais desavisados daquele tempo? Sua vinda ao Bra-
sil, assim como seus primeiros anos por aqui se passaram em função 
do abuso de autoridade na Alemanha que culminaria com a guerra 
poucos anos depois. Terá sido o choque com aquele estado de coisas, 
mas também, quem sabe, a percepção dos efeitos do recém-fundado 
Estado Novo sobre a cultura, a motivação em negar com tamanha 
persistência as qualidades de um saber socialmente construído? De 
todo jeito, percebe-se a meu ver a coerência de Koellreutter ao criar 
um ambiente permanente de protesto, no qual a observação a partir 
de elevados estratos do pensamento filosófico é traduzida em ações 
da vida cotidiana. É notável também como seu pensamento, sob um 
inconfundível brilho no olhar, reveste-se com sua linguagem de uma 
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capa modernizadora, onde se assentam as suposições idealistas que 
fluem com naturalidade para o ponto da contestação e da mudança.

De todo jeito, devemos a ele a introdução por aqui de conhecimen-
tos úteis não apenas relativos à estética da modernidade, mas tam-
bém a um elemento específico do passado eterno. Refiro-me à trans-
missão das regras da harmonia funcional de Riemann. Pude conviver 
indiretamente com suas ideias neste campo em um curso recente de 
pós-graduação. À exceção de material norte-americano, suas análises 
harmônicas de repertório bastante amplo eram as únicas que estavam 
a nosso alcance para o início de uma discussão. Aqueles que o critica-
vam acusando-o veladamente de charlatanismo não foram capazes de 
produzir algo aberto à discussão púbica naquele período. Preferiram 
fechar-se comodamente em nichos institucionais bem protegidos pela 
arrogância e pela burocracia acadêmicas.

Quando observamos a trajetória de Villa-Lobos até sua estadia 
em Paris nos anos 20 nos deparamos com um Brasil que realiza pra-
ticamente seus primeiros movimentos internacionalistas. No entanto, 
nos damos conta de um fato importante naquele contexto: a irrele-
vância do atonalismo mais radical praticado em Viena para o desen-
volvimento da música por aqui. Tanto Villa-Lobos quanto Mário de 
Andrade ignoravam redondamente, ou pelo menos não operavam 
com, a presença de Schoenberg no desenvolvimento da música no 
ocidente erudito. Interessava a eles e ao sudeste do país o universo 
modernista de matizes franceses, que se alimentara desde o início de 
recursos étnicos genéricos ou orientalistas e de princípios neoclassi-
cistas. Corria-se o risco, naturalmente, de solavancos reacionários, 
ainda que, às vezes, de um nacionalismo engajado e bem-intenciona-
do. Era esse o máximo de um cosmopolitismo possível. Ilustres visi-
tantes estrangeiros apenas corroboravam essa lógica da expressão da 
cultura local. Koellreutter começou a viver o tempo carioca ainda sob 
o impacto disso tudo e, dada sua origem e vivência pessoais, trazia 
consigo exatamente a experiência oposta e, como sempre, dispunha-
-se a defendê-la e propagá-la. A polêmica se instaura. 

O discurso ofensivo em 1950 atingia-lhe pessoalmente ao empre-
gar termos como ‘macaco’, ‘imitador’, ‘criatura sem princípios’. Em 
sua contra-argumentação, dirigida a Camargo Guarnieri, ele desvin-
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cula abstratamente o dodecafonismo da expressão expressionista, 
negando-lhe indiretamente a tendência dos vienenses ao excesso da 
dissonância e à exasperação sonora que representavam o fundamento 
estético que os alimentava; com elegância, Koellreutter tinge o novo 
sistema de cores mais amenas, revelando com isso uma certa lógica, 
mas também a chave de sua proximidade apenas relativa com a Escola 
de Viena. Não havia nada mais a ser feito. Discípulos seus como San-
toro, que já se sentiam atraídos pela nova linguagem, foram encoraja-
dos ainda mais para a experimentação e encontraram em Koellreutter 
no mínimo um grande interlocutor. (Salvo engano, essa foi a expressão 
usada por Santoro para definir sua relação com Koellreutter naquele 
tempo.) O provincianismo, portanto, elege o mestre alemão como 
papa de uma recém-fundada igrejinha do serialismo mulato. 

E, de fato, sua música nos transmite pouco da estética expressio-
nista. Ela mais representa uma cisão importante com os condiciona-
mentos românticos existentes aberta ou veladamente em muita coisa 
nova escrita por aqui e pelo mundo afora, inclusive pelos vienenses. 
Com o desenvolvimento em múltiplas direções da linguagem musi-
cal no país, a liberdade com que encarou a estética contemporânea 
transparece em suas obras com maior clareza quando executadas 
hoje do que transparecia no passado. Sua música ganha atualmente 
um interesse maior. Chegamos hoje a usufruir muito mais dela do 
que outrora. Queríamos naqueles anos entender a obra de Webern, 
Cage e Berio. Para isso ele tinha, naturalmente, sempre uma palavra 
ou, dependendo do caso, todo um discurso de natureza preferencial-
mente abstrata. Mas ele próprio alimentava-se muito menos dessa 
fonte do que supúnhamos; ele exercitou, sim, uma atonalidade mo-
deradamente dissonante, associada às vezes à simplicidade rítmica e 
à noção de tempo que transparece em algumas peças de Cage. Mas 
valem para ele em um primeiro momento as regras cosmopolitas 
da vanguarda, fortalecidas pela pendenga com Guarnieri. Quanto 
a uma desinteressada aproximação à sabedoria local, nem mesmo a 
longa presença na Bahia instiga-o à experimentação com o dinamis-
mo afro-brasileiro. Daqui nada absorve como o fizeram Milhaud, 
Widmer e, à distância, seu conterrâneo Zimmermann.6

6 O alemão Bernd Alois zimmermann (1918-70) é compositor de uma Alagoana (1950-55), 
peça orquestral concebida também para produção como ballet (nota dos organizadores).
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Sua capacidade administrativa, manifestada na criação de opor-
tunidades de ensino e aprendizado, leva-o a trabalhar para o Institu-
to Goethe, que lhe propõe a direção de sucursais na Índia e no Japão. 
Koellreutter escapou de viver os pesados anos de chumbo por aqui. 
Eu diria que a mudança nada mais representou do que uma extensão 
em sua trajetória composicional, sobretudo no tocante à Índia: ele 
sempre se revelara aberto à assimilação de elementos orientalistas. 
Atributos de sua música, como as relações de tempo ou as escolhas de 
timbre, coincidiam com muita coisa que pôde então desfrutar in loco; 
a viagem pouco alterou de sua concepção composicional. Sua mú-
sica possui algo de estático; o tempo alargado, a retenção marcante 
de sonoridades raramente agressivas, são características suas desde 
sempre. Tratar dos meios atonais, distencionando-os naquele tempo 
de serialismo radical, parece-me ter sido sua atitude mais original. 
E alcançou isso sem dirigir uma única palavra hostil à vanguarda.

¶

Koellreutter deixa um legado em solo brasileiro que aponta para vá-
rias direções. Logo que chegou, teve um contato aberto com músicos 
importantes da seara popular e salientou-se ao mesmo tempo através 
da figura do animador incansável, que se deixou marcar pelas várias 
acepções do termo ‘criação’. Essa atividade garantia-lhe naturalmen-
te o sustento, mas acreditava com razão que sem o equipamento físi-
co não haveria como realizar as transformações requeridas pela vida 
contemporânea. Junto a isso está sua contestadora personalidade de 
educador musical de ação mais abstrata. Em seguida vem a figura 
do professor atuante sob a ideia da diversidade – humana e cultural; 
desde sempre estimula a experimentação radical e excêntrica de um 
Smetak, deixa que se satisfaça a curiosidade sobre as realizações 
mais recentes das vanguardas históricas (como no caso de Santoro e 
Edino Krieger) ou que se acrescente a isso inflexões que só poderiam 
ter sido criadas por aqui, como no caso da música mais recente que 
viu nascer com Tim Rescala e Tato Taborda. Finalmente, resta o 
compositor de uma obra sensível, cuja originalidade consiste na mo-
deração e transparência com que empregou os elementos que por um 
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bom tempo foram dados como universais e obrigatórios e pareciam 
fazer sentido apenas quando usados massivamente. Sua tendência 
a tratar a estética e a finalidade da arte por um viés marcadamente 
abstrato, alheio à defesa de posições excessivamente segmentadas, 
transmite a ideia de um questionamento fundamental sobre certezas 
parciais que se assentam com mais firmeza – temporariamente, de 
maneira traiçoeira – do que os pressupostos de uma atividade artís-
tica genuína.

São Paulo, agosto de 2015.

Compositor e musicólogo, Marcos Branda Lacerda doutorou-se em Musicologia 
Comparada pela Freie Universität de Berlim. Professor Livre-docente da Univer-
sidade de São Paulo, tem atuação destacada como professor e pesquisador em 
campos tão diversos quanto análise musical, musicologia e etnomusicologia. Pu-
blicou pela EDUSP em 2014 o livro Música instrumental no Benim: Repertório 
Fon e Música Bàtá e recebeu em 2015, como reconhecimento por seu trabalho de 
registro etnográfico, o prêmio “Distinguished Service to Historical Recordings da 
Association for Recorded Sound Collections” da Association for Recorded Sound 
Collections (ARSC).





Sobre a capa

Desenhista, pintor e litógrafo formado pela Academia de Munique, o alemão 
Johann Moritz Rugendas chegou ao Brasil em 1821 para integrar a expedição 
científica organizada pelo Barão georg von Langsdorff, então cônsul-geral da 
Rússia no Brasil. De suas incursões pelas províncias de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas gerais, que estenderam-se até 1824, resultou o livro Voyage pittoresque 
dans le Brésil (Paris, 1827-35), além de diversos desenhos dispersos. Um destes, 
em que Rugendas utiliza-se da técnica de grafite e aguada de nanquim sobre 
papel, é a Vista da praia de Botafogo (1823) que ilustra a capa deste livro. Vale aqui 
a descrição do próprio artista para uma prancha do Voyage pittoresque retratando 
a mesma paisagem: “À direita, ergue-se o Corcovado, na base do qual se forma 
o vale das Laranjeiras. À esquerda, o Pão de Açúcar põe fim à série de rochedos 
que cerca Botafogo”. Aqui, Rugendas nos legou não apenas uma representação 
pungente de um dos mais importantes símbolos da cidade, mas também um 
testemunho feliz do momento inaugural das relações Rio de Janeiro-Alemanha. 
A obra está depositada na Coleção Martha e Erico Stickel do Instituto Moreira 
Salles do Rio de Janeiro.
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