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Apresentação 

2020 é o ano que marca o centenário de morte do compositor brasileiro Alberto 
Nepomuceno. Nascido em 6 de julho de 1864, na cidade de Fortaleza (Ceará), e falecido em 
16 de outubro de 1920, aos 56 anos de idade, sua trajetória artística mostra o seu 
engajamento a questões prementes da Belle Époque brasileira. Embora tradicionalmente sua 
posição seja relativizada, considerado passadista, romântico, pré-nacionalista, 
eventualmente pós-romântico, seu vínculo à música do futuro, ao modernismo, ou mesmo 
ao nacionalismo devem ser considerados. Aliás, engajamento parece mesmo ser a palavra 
adequada. Engajamento, enquanto ação ideologicamente voluntária, está na raiz do que 
Walter Frisch (2005) define por modernismo. Mais ainda, segundo Bostein, a “crítica tanto 
aos padrões culturais da época, quanto ao uso social da música foram os carros-chefe do 
Modernismo antes do emprego de inovações técnicas” (Botstein, 2001: 869). 

Pois estas atitudes estiveram presentes na vida de Nepomuceno: a pesquisa folclórica ou 
mesmo sua grande contribuição na canção em português, como busca de uma identidade 
musical brasileira; as reformas do ensino musical, do período em que fora diretor do 
Instituto Nacional de Música; seu envolvimento com a memória musical de José Maurício 
Nunes Garcia; seu comprometimento com a função social do artista, demonstrada tanto em 
eventos em benefício a instituições de caridade e desvalidos, quanto através de sua obra. 
Entretanto, tal envolvimento não significava abstrair a música nacional daquela que era 
considerada o grande exemplo artístico. Com isto, tem-se uma pálida dimensão da 
complexidade das ações de Alberto Nepomuceno e torna-se premente a necessidade de 
revisitá-lo e, assim, rever os conceitos que os cercam frente aqueles cristalizados a seu 
respeito. 

Com o intuito de homenagear a memória desse compositor e professor, o Grupo de Pesquisa 
Estudos Interdisciplinares em Ciências Musicais, da UFPel, o CESEM-Politécnico do Porto 
e o Grupo de Pesquisa “Polo Caravelas Brasil” do PPGM da UFRJ promovem o Simpósio 
Internacional Alberto Nepomuceno. Se a proposta inicial definia sua realização na Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), na cidade do Porto, Portugal, com 
atividades artísticas, o atual momento de crise na saúde pública mundial acarretou alterações 
que modificaram seu formato sem prejudicar a sua realização. 

Os trabalhos aqui selecionados demonstram o acerto na manutenção do evento e apresentam 
a atualidade das pesquisas sobre Alberto Nepomuceno, projetando novas perspectivas que 
espera-se atinjam os tratados de composição e de história da música brasileira. 
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9h45 (BR)
 13h45 (PT)

10h00-10h20 (BR) 
14h00-14h20 (PT)

Comunicação 1 - Gustavo Biciato Gianelli, Caio Amadatsu 
Griman, Dorotea Machado Kerr: A prática organística de 
Alberto Nepomuceno – uma investigação sobre as 
relações sociais, musicais e históricas.

10h00-10h20 (BR) 
14h00-14h20 (PT)

Comunicação 7 - Ana Guiomar Rêgo Souza: A música 
sacra de Alberto Nepomuceno: entre o “coro” e o altar.

10h20-10h40 (BR) 
14h20-14h40 (PT)

Comunicação 2 - Luiz Ricardo Basso Ballestero: Criando 
em forma de rede: narrativas sobre o preparo, a 
performance e a gravação de canções de Alberto 
Nepomuceno

10h20-10h40 (BR) 
14h20-14h40 (PT)

Comunicação 8 - Hudson Cláudio Neres Lima: Alberto 
Nepomuceno: discursos sobre o compositor a partir das 
primeiras atas do Centro Musical do Rio de Janeiro (1907-
1909).

10h40-11h00 (BR) 
14h40-15h00 (PT)

Comunicação 3 - Rosana S. G. Lanzelotte, Nivia G. 
Zumpano: Disponibilidade via web do catálogo completo 
de obras de Alberto Nepomuceno.

10h40-1100h (BR) 
14h40-15h00 (PT)

Comunicação 9 - Suely Campos Franco: “O exímio 
violoncelista português e o festejado pianista brasileiro”: 
a parceria de Alberto Nepomuceno e Frederico 
Nascimento.

11h00-11h20 (BR) 
15h00-15h20 (PT)

Perguntas 11h00-11h20 (BR) 
15h00-15h20 (PT)

Perguntas

11h30-11h50 (BR) 
15h30-15h50 (PT)

Comunicação 4 - Eliana Asano Ramos, Maria Yuka de 
Almeida Prado: Elementos de modernismo em A Jangada 
de Alberto Nepomuceno.

11h30-11h50 (BR) 
15h30-15h50 (PT)

Comunicação 10 - Carlos Eduardo da Silva Vieira: 
Erlkönig, Op. 1 e As Uyáras, Op. 15: intertextualidades 
poéticas e musicais.

11h50-12h10 (BR) 
15h50-16h10 (PT)

Comunicação 5 - Flávia Maria Cruvinel: Alberto 
Nepomuceno e o Instituto Nacional de Música: proposta 
de modernização no currículo musical brasileiro.

11h50-12h10 (BR) 
15h50-16h10 (PT)

Comunicação 11: Elba Braga Ramalho, Inez Martins 
Gonçalves: Um estudo histórico-analítico do Hino do 
Ceará.

12h10-12h30 (BR) 
16h10-16h30 (PT)

Comunicação 6 - Magda de Miranda Climaco: Alberto 
Nepomuceno: sistema de representações e 
transversalidade de poderes oblíquos na busca de uma 
identidade nacional.

12h10-12h30 (BR) 
16h10-16h30 (PT)

Comunicação 12 - Erika Suellen Machado Gama, Priscila 
dos Santos Bastos: Alberto Nepomuceno e a retórica 
poético-musical do poema Desirs d’hiver , de Maurice 
Maeterlinck.

12h30-12h50 (BR) 
16h30-16h50 (PT)

Perguntas
12h30-12h50 (BR) 
16h30-16h50 (PT)

Comunicação 13 - Rita de Cássia Taddei: Nepomuceno, 
Artémis – Interlúdio: uma análise segundo a Teoria das 
Transformações Cromáticas.

12h50-13h10 (BR) 
16h50-17h10 (PT)

Perguntas

14h00-14h25 (BR) 
18h00-18h25 (PT)

Palestra 1 - Carlos Alberto Figueiredo

14h25-14h50 (BR) 
18h25-18h50 (PT)

Palestra 2 - Norton Dudeque 14h30-14h55 (BR) 
18h30-18h55 (PT)

Palestra 5 - Alberto Pacheco

14h50-15h15 (BR) 
18h50-19h15 (PT)

Palestra 3 - Lutero Rodrigues 14h55-15h20 (BR) 
18h55-19h20 (PT)

Palestra 6 - Guilherme Goldberg

15h15-15h40 (BR) 
19h15-19h40 (PT)

Palestra 4 - Rodolfo Coelho de Souza 15h20-15h45 (BR) 
19h20-19h45 (PT)

Palestra 7 - Ana Maria Liberal

15h40-16h00 (BR) 
19h40-20h00 (PT)

Perguntas 15h45-16h00 (BR) 
19h45-20h00 (PT)

Perguntas

16h00 (BR)
20h00 (PT)

Os horários estão nos fusos brasileiro, em verde, e português, em vermelho.

15/10 - Qui 16/10 - Sex
Programação

Simpósio Internacional Alberto Nepomuceno
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PALESTRAS 
 

O Baile na flor de Alberto Nepomuceno 

Carlos Alberto Figueiredo 
 cafigcarlos@gmail.com 

 
Resumo: Alberto Nepomuceno compôs seu O Baile na flor para coro com três vozes femininas em data 
desconhecida, mas provavelmente em 1897, a partir da poesia homônima de Castro Alves. Este texto 
tem por objetivo investigar sobre como a singela obra representa a expressão de seis questões de grande 
relevo para a época em que foi escrita e executada inicialmente: o posicionamento estético-ideológico 
do compositor, na sua luta pela implantação do canto em português na música vocal de concerto; o 
processo de institucionalização do ensino musical, com a criação do Instituto Nacional de Música, em 
1890 e a implantação de classes de canto coral; o processo de amadorização da prática musical; a 
ascensão e predomínio das mulheres na prática musical; o surgimento de um incipiente repertório 
profano a cappella, abrindo caminho para o desenvolvimento desse tipo de repertório na música coral 
do século XX; o intenso intercâmbio de músicos brasileiros e portugueses na última década do século 
XIX. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. O Baile na flor. Brasil na década de 1890. Canto coral e 
orfeônico. 
 
 
 
 
 

A série brasileira de Alberto Nepomuceno: realismo musical, 
tonmalerei e nacionalismo 

Norton Dudeque 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) – norton.dudeque@ufpr.br 

 
Resumo: A Série Brasileira (1891) de Nepomuceno é frequentemente classificada como uma das obras 
precursoras do nacionalismo na música brasileira. No entanto, outras vertentes de entendimento da obra 
podem ser consideradas. Neste texto, a obra é abordada de acordo com proposições de Realismo em 
música, e Tonmalerei (ou pintura musical). Ademais propõe-se uma narrativa musical alternativa da 
obra como um todo, concluindo-se que pela caracterização de atmosferas da natureza e da sociedade 
brasileiras o compositor almeja uma visão do seu país que pode ser considerada como nacionalista. 
Palavras-chave: Realismo em música. Tonmalerei. Nacionalismo. Nepomuceno. Série Brasileira. 
 
 
 
 
 

Alberto Nepomuceno: revendo escolhas, caminhos e tradições 

Lutero Rodrigues 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) - luterodrigues@gmail.com 

 
Resumo: Após a constatação de que a maior parte da bibliografia tradicional existente sobre 
Alberto Nepomuceno ocupa-se, sobretudo, da produção “brasileira” que não representa, na verdade, a 
maioria de suas composições, verifica-se também que nela há frequentes repetições de assumidas 
“verdades” que mereceriam ser revistas, ou ao menos questionadas. Nosso trabalho pretende rever 
algumas destas antigas verdades, começando pela origem de sua “brasilidade”, tomada quase como 

mailto:luterodrigues@gmail.com


premonição do futuro movimento modernista de 1922, e a consequente atribuição de “precursor do 
nacionalismo musical brasileiro” que lhe foi imputada. Não se poderia desprezar o influxo 
remanescente do próprio Romantismo que havia na Europa, lugar onde estava o compositor no 
momento em que surgiram suas mais importantes obras consideradas nacionalistas. O mesmo se 
aplica àquela parcela de suas canções, considerada “brasileira”, também ali compostas, cuja origem 
ainda mereceria um estudo de possíveis influências recebidas, ao qual não nos furtaremos. 
A parte central do nosso estudo será dedicada ao “germanismo”, pensamento que uniu músicos 
brasileiros e portugueses naquele período, compartilhado também por Nepomuceno. No entanto, 
nosso foco estará concentrado nos desdobramentos deste pensamento no Brasil, a partir de suas 
origens, priorizando a área musical e suas relações com os literatos da época. Após contextualizar 
particularidades brasileiras que então nos diferenciavam de Portugal, sendo o pertencimento nacional 
de Carlos Gomes a principal delas, rediscutiremos as possíveis influências de Tobias Barreto, tantas 
vezes superestimada, e Euclides Fonseca, quase sempre minimizada, sobre o jovem Alberto 
Nepomuceno em terras pernambucanas. Com auxílio da análise do conteúdo de documentos e o 
conhecimento de novas fontes antes quase ignoradas, tentaremos contribuir para esclarecer estas 
dúvidas. 
Passaremos então acompanhar a trajetória de Nepomuceno no Rio de Janeiro, até sua ida para a Europa, 
limite do foco principal do nosso trabalho que é transposto, eventualmente, quando necessário. Ao sair 
do Nordeste, a conduta do compositor já indicava algum comprometimento com o pensamento 
germanista. No Rio de Janeiro tais indícios tornaram-se ainda mais claros, a partir de sua escolha 
em atuar no recém-criado Club Beethoven que priorizava a música de compositores alemães. Atuou 
como pianista em inúmeras ocasiões, geralmente acompanhando instrumentistas, mas chegou a atuar 
como solista em importante evento, de grande visibilidade. Sempre avaliado pela crítica musical, será 
possível acompanhar apreciações recebidas do crítico Oscar Guanabarino, importante personagem em 
dias futuros de sua vida. 
Ali também trabalhava, em discreta função de bibliotecário, outro personagem que será mais um 
coadjuvante neste estudo, servindo-nos como referência para avaliar a penetração do pensamento 
germanista, já que seus méritos intelectuais eram indiscutíveis: o escritor Machado de Assis. Por fim, 
tentaremos vislumbrar as aspirações que o conduziram à Europa, o pensamento que norteava a sua 
conduta, já indicando a grandeza de seu destino: mais que um simples precursor do modernismo 
nacionalista do futuro, ele efetivamente se tornou o mais cosmopolita de todos os nossos compositores 
brasileiros. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Germanismo. Música Luso-Brasileira. Musicologia histórica. 
 
 
 
 
 

1894, o ano de Nepomuceno em Paris 

Rodolfo Coelho de Souza 
Universidade de São Paulo (USP) – rcoelho@usp.br 

 
Resumo: A influência da música romântica alemã sobre a produção de Alberto Nepomuceno já foi 
extensamente estudada por diversos autores, especialmente Vidal, mas a influência da música francesa 
do final do século dezenove recebeu menos atenção. Não obstante, Goldberg demonstrou que a 
influência francesa sobre Nepomuceno foi ainda mais preponderante na condução da música brasileira 
em direção ao modernismo. 
Nesta palestra faremos um retrospecto do ano crucial de 1894 em que Nepomuceno permaneceu em 
Paris para estudos de órgão com Guilmant. Seu contato com os primórdios da Schola Cantorum, com a 
poesia dos simbolistas, em particular de Maeterlinck, já poeta famoso mas ainda não marcado pela 
relação com Debussy, são alguns dos eventos relatados. A absorção de outras influências, 
particularmente de Fauré e Saint-Saens, revelam chaves para a compreensão da composição da música 
de cena para Elektra, composição encomendada e estreada naquele período. 
O impacto das experiências estéticas dessa residência parisiense pode ser uma das explicações para o 
futuro subsequente da música brasileira que se encaminhou na direção do modalismo da escola de 
Debussy e Stravinsky, e não do ultracromatismo da escola de Schoenberg, como teria sido de se 
esperar, tivesse prevalecido a influência germânica. 



Uma breve análise da produção do compositor naquele ano pode demonstrar como este ano se tornou o 
ponto de inflexão para os novos rumos estéticos que a produção artística de Nepomuceno veio a 
percorrer. 
Palavras-chave: Nepomuceno. Música francesa. Schola Cantorum. Germanismo. Modernismo. 
 
 

 
 
 

Alberto Nepomuceno, o pai da canção brasileira de câmara? 

Alberto José Vieira Pacheco 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) /Caravelas-CESEM – apacheco@musica.ufrj.br 

 
Resumo: Um dos epítetos mais conhecidos da história da música brasileira é certamente aquele 
referente a Alberto Nepomuceno, o “pai da canção de câmara brasileira”. Da mesma forma, a 
Nepomuceno foi atribuído o mérito de ser o primeiro grande defensor do vernáculo na música brasileira 
de concerto. Nos cem anos de sua morte, é oportuno refletirmos sobre a veracidade ou os limites de tais 
afirmações, à luz de recentes investigações sobre o cancioneiro produzido no Brasil durante o longo 
século XIX. Serão trazidos ao debate compositores importantes como Francisco Manuel da Silva (1795-
1865) – que já na primeira metade do século compunha canções de câmara; José Amat (1818-1882) – 
que em meados dos oitocentos defendia a língua portuguesa através de suas numerosas canções e da 
fundação da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional; Carlos Gomes (1836-1896) – que 
aproximadamente no mesmo período produzia um cancioneiro de câmara valioso, algumas vezes 
fazendo uso da língua portuguesa; Francisco Braga (1868-1945) e outros compositores contemporâneos 
a Nepomuceno que contribuíram com o cancioneiro nacional de forma expressiva. Será possível 
concluir que, para chegarmos à justa avaliação da contribuição de Nepomuceno para o repertório vocal 
de câmara, é preciso deixar de lado as pretensas ideias de pioneirismo na defesa do vernáculo e de 
“paternidade” da canção. Feito isso, vê-se que o cancioneiro de Nepomuceno merece um lugar de 
destaque na música brasileira por sua qualidade artística intrínseca e por ser exemplo privilegiado do 
nacionalismo e do ecletismo musical de nossa Belle Époque – o que fez dele um dos mais influentes 
cancionistas de sempre no Brasil –, e não por um pioneirismo forjado por nacionalistas posteriores que 
resistiram a reconhecer plenamente seus méritos. 
Palavras-Chave: Canção brasileira de câmara. Belle Époque. Ecletismo. Nacionalismo. 
 
 
 

 
 

Alberto Nepomuceno e a função social do artista: o caso Artemis 

Guilherme Goldberg 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – guilherme.goldberg@ ufpel.edu.br 

 
Resumo: Um dos aspectos de escassa abordagem nas pesquisas sobre Alberto Nepomuceno e seu 
período histórico é a função social do artista. Embora fosse frequente a realização de concertos em 
benefício a artistas, pouco se fala das Festas de Caridade – para citar algumas: em benefício da 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1887; ao asilo Bom Pastor, organizado por V. 
Cernicchiaro; ou mesmo o clamor de O. Guanabarino para uma festa de caridade em prol da abolição de 
escravos, em 24 de outubro de 1887. Entretanto, há outro tipo de manifestação que não recebeu ainda a 
atenção necessária quanto ao posicionamento crítico do artista frente a mazelas sociais, expressadas no 
tema, ou conteúdo, de uma obra de arte. Tal é o caso do episódio lírico Artemis, de Nepomuceno e 
Coelho Netto que, longe que ocupar-se com gregos no Rio de Janeiro, como costumeiramente é 
retratada, retira um tema tabu dos jornais para o teatro: o incesto. 
Palavras-Chave: Artemis. Função social do artista. Belle Époque. 
 
 
 



Cruzando o Oceano Atlântico: Alberto Nepomuceno no Orpheon 

Portuense 

Ana Maria Liberal 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE-P PORTO)/CESEM-P. – aml@esmae.ipp.pt 

 
Resumo: A existência de várias obras de Alberto Nepomuceno no espólio do Orpheon Portuense 
desvenda uma ligação desconhecida entre o compositor brasileiro e a cidade do Porto. Aliás, 
Nepomuceno junta-se a um significativo conjunto de compositores brasileiros cujas obras foram 
interpretadas na mais importante sociedade musical da Belle Époque portuguesa. Dando continuidade 
ao estudo das relações musicais luso-brasileiras em finais do séc. XIX (LIBERAL, 2015), a presente 
comunicação pretende abordar a presença de Nepomuceno no Orpheon Portuense analisando e 
reflectindo acerca dos critérios estéticos, ideológicos e canónicos que estiveram na base da 
programação destas obras do compositor brasileiros nos concertos realizados no Porto. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Orpheon Portuense. Relações musicais luso-brasileiras. 
Repertório. 

mailto:aml@esmae.ipp.pt


COMUNICAÇÕES 

A prática organística de Alberto Nepomuceno – uma 
investigação sobre as relações sociais, musicais e históricas. 

Prof. Me. Gustavo Biciato Gianelli 
gustavo.gianelli@unesp.br 

Caio Amadatsu Griman 
caiogriman@gmail.com 

Prof.ª Dr.ª Dorotea Machado Kerr 
dkerr@uol.com.br 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

Resumo: Nosso objetivo neste trabalho é tratar da prática organística de Alberto Nepomuceno, 
pouco conhecida e estudada na literatura musicológica. Busca-se uma interpretação das relações 
entre a atividade e o contexto social na qual ela foi realizada. Nepomuceno foi professor de órgão 
no Instituto Nacional de Música em um período em que poucos órgãos existiam no Rio, tendo 
trabalhado em um instrumento de grande porte, adquirido com contribuição financeira de 
Leopoldo Miguez. Nepomuceno exerceu o cargo de 1894 até seu falecimento em 1920. Foi 
nomeado quando ainda realizava estudos em Paris, sob a orientação do organista Alexandre 
Guilmant (1837-1911). 
As trajetórias da aquisição do instrumento, das questões políticas e sociais vigentes no período e 
o posterior desaparecimento do instrumento são tratadas de forma a oferecer uma possível
narrativa desse aspecto histórico. A própria nomeação de Nepomuceno e seus objetivos como 
titular da cadeira de órgão são assuntos de embate entre diferentes visões musicológicas, uma 
vez que não deu origem ao desenvolvimento de uma tradição (exemplo é a pequena produção para 
órgão solo ao longo da carreira). A situação em que o instrumento se encontrava no final da vida 
de Nepomuceno, muito danificado, também é de interesse histórico. 
O desequilíbrio social no Rio de Janeiro nesse período era bastante evidente: na ocasião da posse 
de Nepomuceno como diretor do Instituto Nacional de Música em 1902, a cidade vivia um surto 
de febre amarela, pois não existia saneamento básico para a maior parte da população, que vivia 
em cortiços nos morros (período que começa a favelização no Rio de Janeiro), além do problema 
da ausência de coleta de lixo em grande parte da cidade. Mesmo assim, os problemas sociais não 
pareciam afetar a prática musical chamada de erudita. 
Embora muito mais conhecido por suas obras orquestrais e canções, Nepomuceno teve uma 
relação bastante próxima com o órgão, além de seu trabalho como catedrático no Instituto. No 
fim do século XIX trabalhou em adaptações de obras do Pe. José Maurício, compôs peças para 
órgão e para órgão e coral, e trabalhou na Comissão de Música Sacra da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, em um projeto de regulamentação da música sacra, ordenado pelo papa Pio X. Sua 
produção organística é fortemente influenciada pela tradicional escrita do final do século XIX. 
Peças destinadas ao serviço religioso são muito marcadas pelo uso do canto gregoriano, o qual 
Nepomuceno tinha muito apreço. 
A biografia de Nepomuceno é conhecida no meio da música de concerto brasileira. Entretanto, 
suas relações com a prática organística, suas obras para o instrumento, e a influência do contexto 
social em que viveu sobre essa prática ainda são assuntos pouco abordados, o que é mais intrigante 
dada a importância do Instituto Nacional de Música como a primeira instituição a oferecer o curso 
de órgão. Portanto, essa historiografia de um aspecto específico de sua trajetória, elaborada 
através de documentos, narrativas, conexões sociais e musicais oferece novas possibilidades de 
compreensão da obra de Nepomuceno e de sua influência na atividade organística brasileira. 
Palavras-chave: Órgão. Nepomuceno. Composição.
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Criando em forma de rede: narrativas sobre o preparo, a 
performance e a gravação de canções de Alberto Nepomuceno 

Luiz Ricardo Basso Ballestero 
Universidade de São Paulo (USP) - ricardo.ballestero@gmail.com 

 
Resumo: Desde 2015, tenho realizado, ao lado da mezzo soprano norte-americana Kindra 
Scharich, estudos, ensaios e recitais (São Paulo, São Francisco, Ribeirão Preto) em torno de um 
grupo expressivo de canções em idiomas estrangeiros de Alberto Nepomuceno: Aime-moi, 
Drömd lycka, Herbst, Einklang, Les yeux élus, Wiege sie sanft, Oraison, Il flotte dans l’air e 
Sehnsucht nach Vergessen.  Esse processo de quase 4 anos antecedeu a gravação do álbum 
Nepomuceno: Overseas, realizada em São Francisco (EUA) em 2019. Já em fase de pós-
produção, o álbum aguarda o recebimento de apoio financeiro para seu lançamento e 
distribuição. Realizado a partir de narrativas em primeira pessoa, essa pesquisa performativa 
consistirá na apresentação de um vídeo sobre o processo de idealização, preparo e registro 
fonográfico do álbum, que apresenta as canções mencionadas ao lado de obras de Edvard Grieg, 
Richard Strauss e Ernest Chausson. O trabalho expõe o papel da musicologia como fornecedora 
de dados e não como um artifício reflexivo: as relações entre os dados biográficos dos 
compositores encontram-se na gênese da própria concepção artística do álbum. A ideia de 
posicionar Nepomuceno ao lado desses compositores nesse álbum, em forma de rede, nasceu das 
três possibilidades de relação que vislumbrei a partir de dados musicológicos: inspiração (Grieg 
como seu colega incentivador), admiração (Strauss como apreciador e divulgador de sua obra) e 
consonância (sendo Chausson uma espécie de seu duplo). Do ponto de vista metodológico 
relacionado à pesquisa em si, a investigação narrativa atua como uma forma de ouvir as 
subjetividades dos intérpretes e como uma ferramenta capaz de detectar duas questões principais 
que emergiram durante o próprio processo artístico: a) como podemos tecer relações a partir do o 
amplo escopo estilístico e linguístico desse grupo de canções de Nepomuceno a partir da 
experiência artística do próprio duo e b) como podemos explorar as possibilidades associativas 
entre as canções de Nepomuceno e aquelas dos outros compositores. Para elucidar questões que 
foram levantadas durante a investigação narrativa, busco trazer elementos interdisciplinares para 
discutir a identidade e a subjetividade de Nepomuceno como compositor de canção a partir de 
conceitos da Psicologia. Esse trabalho caracteriza-se por uma fluidez metodológica que 
possibilitou localizar a musicologia como inspiração artística, a investigação narrativa como 
locus de exploração de subjetividades e a teoria como uma ferramenta esclarecedora de questões 
que vieram à tona durante o trabalho artístico. Demonstrou que a criação desse trabalho artístico 
e investigativo operou em forma de rede, relacionando elementos da musicologia com aspectos 
subjetivos suscitados pelos artistas em seu processo.  
Palavras-chave: Nepomuceno. Identidade. Canções. Pesquisa narrativa. 
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Resumo: Os catálogos têm por objetivo facilitar a identificação e acesso às obras de um 
compositor, seja por título, instrumentação, período de composição, gênero, etc. Quando 
impressos, a busca por campos específicos só é viável através de índices anexos. São raros os 
catálogos de obras de compositores brasileiros acessíveis através da web, dentre os quais a maior 
parcela está em formato .pdf, não adequado a buscas. 
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Organizado por Sérgio Nepomuceno Alvim Correa (1931 – 2018), pesquisador e neto do 
compositor, o catálogo geral das obras de Alberto Nepomuceno (1864 – 1920) foi publicado em 
duas edições (CORREA, 1996). A partir deste trabalho, com a anuência do autor, o catálogo foi 
transposto para a web, com correções e acréscimos (https://musicabrasilis.org.br/catalogo-
alberto-nepomuceno). Entre as vantagens da disponibilidade via web estão a ampliação do 
alcance e a possibilidade de atualização e inclusão de informações a qualquer tempo. 
Na transposição para a web, foram tomadas algumas decisões. Foram mantidos os códigos 
originalmente atribuídos em (CORREA, 1996), em que as obras foram agrupadas por 
instrumentação, acrescidos do prefixo AN, referentes às iniciais do compositor. Os códigos 
AN1.1 até AN1.28 correspondem às obras para piano solo, AN2.1 a AN2.6 às obras para a mão 
esquerda (piano solo), etc. 
As obras não presentes no catálogo impresso foram adicionadas às respectivas seções com o 
acréscimo dos sufixos a, b, etc. 
Monica Vermes (1996) dedicou a dissertação de mestrado e trabalhos posteriores ao estudo das 
obras para piano solo, tendo identificado a duplicidade de entradas relativas à mesma obra no 
catálogo de autoria de CORREA (1996). Além das questões por ela levantadas, outras 
incorreções foram identificadas, como a atribuição trocada da autoria dos textos das Trovas para 
canto e piano, escritos por Osório Duque Estrada (nº 1) e Carlos Magalhães de Azeredo (nº 2). 
Essas e outras correções estão implementadas no catálogo online. 
Essas questões apontam para a necessidade de se aprofundar o aperfeiçoamento do trabalho 
iniciado por CORREA (1996) e continuado por VERMES (1996). Como trabalho futuro, está 
previsto o acréscimo de incipits às entradas do catálogo web, transformando-o em um catálogo 
temático. Em iniciativa complementar, pretende-se enviar as informações sobre as fontes 
manuscritas conhecidas à base de dados internacional RISM (2020), onde, até o presente 
momento, não consta nenhum item relacionado às obras do compositor. 
No ano do centenário do falecimento do compositor, estão gratuitamente disponíveis no portal 
Musica Brasilis (2020) a integral das peças para piano, quartetos de cordas, trio para piano, 
violino, violoncelo, obras para orquestra de câmara, canções em versão para orquestra, e a versão 
para canto e piano de Le Miracle de la semence, em um total de 42 obras. Pretende-se prosseguir 
com o projeto de realizar a edição integral das obras do compositor, incluindo a sua monumental 
ópera Abul, até hoje nunca editada. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Música brasileira. Catálogo de obras. 
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo principal apresentar uma análise da canção A 
Jangada de Alberto Nepomuceno (1864-1920), com principal enfoque nos elementos de 
modernismo, poéticos e musicais. Pesquisas recentes mostram que Nepomuceno foi, sobretudo, 
um compositor cosmopolita, que dialogou com obras e compositores referenciais e assimilou 
traços estilísticos avançados para o seu tempo, contribuindo para a renovação do ambiente 
musical brasileiro (PIGNATARI, 2009; GOLDBERG, 2007; COELHO DE SOUZA, 2006). De 
acordo com estudos recentes, dentre as influências encontradas na música de Nepomuceno, a 
mais aparente é a da música alemã; a outra influência, a da música francesa, é menos aparente, 
porém é a que levou o compositor a se inclinar em direção ao modernismo (COELHO DE 
SOUZA, 2010). A Jangada, datada de 1920, foi a última obra escrita pelo compositor antes de 
sua morte. A canção foi escrita sobre poema homônimo de Juvenal Galeno (1838-1931), 
considerado o maior poeta popular brasileiro. Na música, vemos uma linguagem modal, com 
mudanças entre os modos eólio, frígio, dórico, lídio. A parte do piano é relativamente 
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homogênea em ritmo, sincopada, quase um ostinato rítmico, com algumas mudanças mais 
constrastantes em registro. O contraritmo entre linha vocal e piano é um elemento característico 
e constante. No poema, há várias alterações em relação ao original de Galeno. Nepomuceno 
altera a ordem das estrofes, elimina uma das das estrofes e faz algumas adições, incluindo o 
final: “é tempo de repousar!”. De acordo com Stein e Spillman (1996), a modificação de um 
texto pode ter várias razões, tanto musicais como poéticas, e suas implicações na performance 
podem ser cruciais. Pretendemos investigar as possíveis razões de tais mudanças, as implicações 
dessas alterações na performance e verificar como a música contribui para o estabelecimento do 
novo sentido poético. Adotamos como referiencias teóricos principais os pressupostos analíticos 
de Stein e Spillman (1996) e Graham e Stokes (2002) . Assim como Nepomuceno, Galeno foi 
abolicionista e seus versos, aparentemente simples e de influência regional, têm um profundo 
engajamento sociopolítico (NETTO, 2010). O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar 
os escravos, em 25 de março de 1884, quatro anos antes da abolição da escravatura no Brasil, em 
13 de maio de 1888, tendo como principal personagem Franciso José do Nascimento, um 
jangadeiro que trabalhava no Porto de Fortaleza e que convenceu seus colegas se recusarem a 
levar aos navios negreiros os escravos que seriam vendidos no sul do país, fato que levou ao 
fechamento do porto e fortaleceu a luta abolicionista em todo o Brasil. A proximidade de 
Nepomuceno com a Mélodie francesa, portanto, parece ter fornecido ao compositor um modelo 
de relação entre texto e música que vai muito além de apenas descrever superficialmente as 
imagens poéticas. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Canção de câmara brasileira. Música e texto. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo discutir sobre a proposta de modernização no 
currículo e no ensino musical brasileiro a partir das gestões de Alberto Nepomuceno (1864-
1920) frente ao Instituto Nacional de Música. Com a Proclamação da República em 1889, o 
Conservatório de Música foi extinto por meio de Decreto nº.143, 12 de janeiro de 1890, que 
também criou o Instituto Nacional de Música, tendo o compositor Leopoldo Miguéz (1850-
1902) seu primeiro diretor. Miguéz e Nepomuceno defendiam a modernização da música por 
meio do abandono da ópera italiana como modelo musical e a adoção de novos repertórios 
sobretudo àqueles ligados ao romantismo das escolas francesa e alemã (Vermes, 2004). A 
relação profícua entre os compositores brasileiros e o espaço português também é constatada a 
partir do considerável volume de obras e programas de concertos pertencentes à Sociedade 
Musical Orpheon Portuense demonstrando que as obras dos compositores brasileiros, incluindo 
as de Alberto Nepomuceno, eram tocadas na cidade de Porto (Liberal, 2016). Em Berlim, 
durante a sua estada na Europa para estudos, Nepomuceno conheceu o pianista e compositor 
português José Viana da Mota (1868-1948) aproximando as conexões no espaço luso brasileiro. 
Mota tinha horror à escola musical italiana sendo igualmente adepto as escolas francesa e alemã 
e buscou desenvolver em Portugal projeto educacional semelhante ao realizado por Miguéz e 
Nepomuceno no Brasil. A renovação na estética do repertório brasileiro passava pelo desejo de 
colocar a música produzida no país no mesmo patamar as das nações europeias civilizadas, bem 
como incorporar elementos da cultura musical brasileira de viés popular como o batuque, a 
modinha, o maxixe e o lundu na música sinfônica (Pereira, 2007). Após o falecimento de 
Miguéz, Nepomuceno é nomeado diretor do Instituto permanecendo a frente da instituição por 
duas gestões. Inúmeros foram os avanços empreendidos no período em que Alberto 
Nepomuceno esteve a frente da instituição como a transferência do local de funcionamento para 
a Rua do Passeio; a reforma curricular em atendimento a demanda crescente de alunos; a 
elaboração de novo regimento interno; a implementação de concursos públicos para professores; 
a criação da congregação; a criação de acervo musical, dentre outros. Tendo como base 
metodológica o conhecimento praxiológico trazido por Bourdieu (2013, 2004, 2002) este estudo 
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pretendeu desvelar a figura de Alberto Nepomuceno como um dos agentes dominantes no campo 
de produção musical brasileiro a partir da reconstrução da sua trajetória por meio da história 
social do período que abarca os últimos anos do século XIX (Cruvinel, 2018) e duas primeiras 
décadas do século XX. Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada pesquisa documental 
analisando manuscritos, jornais e periódicos da época, sobretudo os livros de Atas do Instituto 
Nacional de Música depositados na Biblioteca Alberto Nepomuceno. A influência germânica 
(Vidal, 2014) na obra musical e na atuação de Nepomuceno como professor e gestor educacional 
foi observada. Outrossim, pretende-se apresentar como a atuação de Alberto Nepomuceno como 
professor e gestor do Instituto Nacional de Música contribuiu para a renovação curricular e 
administrativa no ensino musical brasileiro. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Instituto Nacional de Música. Currículo Musical 
Brasileiro. 
 
 
 
 
 

Alberto Nepomuceno: sistema de representações e 
transversalidade de poderes oblíquos na busca de uma 

identidade nacional 

Magda de Miranda Clímaco 
Universidade Federal de Goiás (UFG) – magluiz@hotmail.com 

 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar alguns elementos de um sistema de 
representações que estão na base da busca de uma identidade nacional inerente a três obras de 
Alberto Nepomuceno (1864-1920), considerado “fundador da música brasileira” pelo Jornal do 
Comércio de 30 de agosto de 1906 (KIEFER, 1997). Tem-se em vista que a cultura nacional é 
sempre uma construção simbólica (ANDERSON, 2008) que se apoia em um sistema de 
representações diversas (HALL, 2015), e que este sistema de representações está sujeito à 
transversalidade dos poderes oblíquos, segundo agora Canclini (2015), ou seja, ao movimento 
constante entre diferentes interesses, o que implica em conflitos, justaposições, adesões, mas, 
sobretudo, “negociações”. Vale lembrar que nas suas idas e vindas à Europa, Nepomuceno viveu 
e compôs música em um tempo – final do século XIX e início do século XX - que interagiu com 
a libertação dos escravos e com a proclamação da república no Brasil, com a propagação de 
idéias ligadas ao positivismo de Auguste Comte, com o desenvolvimentismo, com a ânsia de 
progresso. Um tempo que investiu em um processo civilizatório, na busca do “moderno”, que, 
dentre outras possibilidades, levou à reforma da cidade do Rio de Janeiro que resolveu imitar a 
cidade de Paris, reformada pelo prefeito Hugo Haussmann no século XIX. Um tempo marcado 
por profundas transformações políticas, sociais e econômicas, portanto, instituído por um país 
mestiço, onde as questões raciais foram intensas na sociedade, levando a teorias raciais como a 
“tese do branqueamento”, por exemplo, que, considerando a “inferioridade da raça”, colocou a 
questão do nacional como meta e não como realidade presente (ORTIZ, 2008). A trajetória 
metodológica da pesquisa investiu em levantamento bibliográfico, seleção de obras do 
compositor para análise e interpretação, já que se tem em vista identificar o cruzamento de 
representações que essas obras são capazes de evidenciar, tendo como suporte o simbólico. 
Foram selecionadas uma música instrumental e duas canções com letra em português: a 
“Galhofeira” para piano solo e as canções “Cantigas” e “Jangada”, consideradas obras que 
revelam “um sentimento nativo” por autores como Kiefer (1997). O levantamento bibliográfico 
buscou autores que fundamentaram teoricamente o trabalho, já citados; autores que permitiram 
mais informações sobre a vida e obra do compositor (KIEFER, 1997; MARIZ, 2000; PEREIRA, 
2007), e autores que discorreram sobre questões políticas, sociais, econômicas e ideológicas do 
período em questão (NOVAES; SEVCENKO, 1998; PEREIRA, 2007; ORTIZ, 2008; 
CARVALHO, 1990). As análises e interpretações das obras tiveram como fundamentação 
Ferrara (1984). Esse autor, que emprega como ferramenta alguns elementos da fenomenologia, 
trabalha com três análises que se alternam sempre com uma “audição aberta”, em que o 
pesquisador se coloca frente à obra despido de sua carga de experiências e conhecimentos. As 
três análises que alternam com esta audição, e que já exigem conhecimento e informação, são as 
seguintes: sintática (análise estrutural da obra); ontológica (análise de elementos do contexto 
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histórico da obra e do compositor); e semântica (análise de elementos estruturais da obra que 
podem funcionar como significantes em relação ao contexto analisado). 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Identidade Nacional. Sistema de Representações. 
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Resumo: Este artigo aborda a música sacra de Alberto Nepomuceno à luz do catolicismo 
ultramontano, do Motu Proprio Tra le sollecitudini (1903) emanado pelo Sumo Pontífice Pio X 
(1903-1914) e do movimento de restauração da música sacra no Brasil, nas primeiras décadas do 
século XX. Tal documento pontifício traz disposições quanto às qualidades que a música sacra 
deveria observar: a “santidade e a bondade das formas, das quais surge espontaneamente outro 
caráter próprio: a universalidade”, qualidades que seriam encontradas no canto gregoriano e “na 
polifonia clássica, especialmente na escola romana, que no século XVI alcançou a meta da 
perfeição com as obras de Pedro Luís de Palestrina” (PIO X, 1903). Gêneros que deveriam ser 
restaurados. Nesse cenário insere-se as 16 peças do repertório sacro de Nepomuceno, dentre as 
quais selecionei para análise as obras Ecce Panis Angelorum (1909), Panis Angelicis (1909), 
Tantum ergo (1911), O Salutaris Hostia (1911), Missa em Ré m (1914). O enfoque analítico faz 
uso de aspectos da fenomenologia tal qual preconizada por Lawrence Ferrara (1984) e Erik 
Christensen (2012). Desloca-se da dimensão interna do texto musical para a articulação entre o 
campo estritamente linguístico e o extralinguístico. Orienta-se, assim, também para o “discurso”, 
ou seja, para significados construídos no processo de interlocução, não se confundindo nem com 
o dado empírico nem com o texto enquanto mera organização de signos (BRANDÃO, 1991). 
Muitas são as tendências analíticas, desenvolvidas a partir de diferentes tradições teóricas que se 
abrigam sob o rótulo “Análise do Discurso”. Todas, no entanto, partilham, por um lado, da 
rejeição da ideia de que a linguagem é um meio neutro de descrever a “realidade” e, por outro, 
da convicção da importância central do discurso na construção da vida social. São essas as 
concepções gerais, junto com outras mais específicas advindas especialmente do pensamento de 
Mikhail Bakhtin (1997), como “dialogismo”, “polifonia”, “heterogeneidade”, “gênero 
discursivo”, que aproximam este artigo da “Análise do Discurso”.  Concepções que perpassam 
as interpretações aqui propostas, relacionadas aos recortes ou “espaços discursivos” aqui 
privilegiados. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Música sacra. Repertório restaurista. Gênero do 
discurso. 
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Resumo: Nessa pesquisa buscamos estabelecer parâmetros iniciais para a análise do acervo 
documental do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro (SindMusi), instituição 
fundada em 1907 com o nome Centro Musical do Rio de Janeiro. Tal estudo vem colaborar com 
pesquisas desenvolvidas junto a linha “Documentação e História da Música” do Programa de 
Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). A pesquisa, 
em fase exploratória, vem analisando documentos do acervo desde a primeira década do século 
XX até os dias atuais, compreendendo mais de um século de material coletado de diversas 
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instituições empregadoras de músicos e que hoje estão alocados no SindMusi. Por meio da 
organização, descrição e análise deste material buscamos compreender como ocorria a 
formalização das atividades profissionais e investigar indícios das condições que propiciavam 
que trabalhadores pudessem permanecer atuando em suas atividades por longos períodos. O 
presente estudo é uma contribuição parcial a elaboração da tese “A profissionalização do músico 
de concerto: observando o pretérito para agir no presente, um olhar sobre o acervo do Sindicato 
dos Músicos do Rio de Janeiro.” O acervo documental do SindMusi constitui material inédito 
como fonte de pesquisa. Alberto Nepomuceno no ano de 1908 teve uma relação muito próxima 
aos sócios do Centro Musical do Rio de Janeiro, colaborando com concertos e exposições 
promovidos pela instituição, seu nome consta em atas, fontes primárias que constituem materiais 
de pesquisa ainda não publicados sobre o maestro e compositor. 
Palavras-chave: Música e sindicalismo. Agremiação. Livro de atas. Exposição nacional. 
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Resumo: Nas últimas décadas do século XIX e início do século XX houve uma intensa circulação 
de artistas e produtores musicais entre a Europa e a América do Sul. Músicos estrangeiros vinham 
ao Brasil com intuito de divulgar suas obras, encontrar novos mercados, e, muitas vezes, atuar 
como “embaixadores culturais” de seus países. A passagem de companhias e artistas estrangeiros 
pela capital do Império e da República e ainda pelas principais cidades brasileiras enriqueceu a 
cena artística e permitiu importantes intercâmbios. Paralelamente, músicos brasileiros embarcavam 
para a Europa em busca de formação e aperfeiçoamento artístico. Este foi o caso de dois grandes 
artistas que se estabeleceram no Rio de Janeiro: o pianista e compositor Alberto Nepomuceno 
(1864-1920) e o violoncelista e compositor Frederico Nascimento (1852-1924). São muitos os 
pontos de cruzamentos em suas biografias. Ambos foram iniciados nos estudos musicais pelos pais, 
que também eram músicos, professores e organistas das catedrais de suas respectivas cidades, 
Fortaleza e Setúbal (Portugal). Nepomuceno e Nascimento iniciaram suas carreiras de concertistas 
ainda muito jovens e desempenharam ao longo de suas vidas importante papel no ensino, na 
criação e produção musicais. Seus caminhos se cruzaram no Rio de Janeiro em 1877, quando o 
violoncelista realizou seu primeiro concerto no Imperial Conservatório de Música quando 
excursionava a diversas cidades do Brasil e da América do Sul. Alguns anos mais tarde, em 1884, 
Frederico Nascimento fortaleceu suas relações com o país, casando-se com uma pianista brasileira 
e optando por se estabelecer no Rio de  Janeiro. Desde então, Nepomuceno e Nascimento passaram 
a atuar ativamente em concertos promovidos por diversas sociedades musicais brasileiras. Alguns 
anos antes de serem convocados por Leopoldo Miguez para assumir as cadeiras de órgão e 
violoncelo do Instituto Nacional de Música, realizaram uma tournée pelo Norte e Nordeste do país, 
marcando a atmosfera e a paisagem artístico-musical de cidades como Fortaleza, São Luís do 
Maranhão, Belém do Pará e Manaus durante os quase quatro meses de viagem. Pretendemos 
analisar as relações culturais entre Alberto Nepomuceno e Frederico Nascimento, colocar em 
paralelo suas trajetórias musicais, ressaltando aspectos que nortearam suas vidas e que 
influenciaram a produção musical de ambos. Esta proposta, que se insere em um projeto amplo de 
pesquisa sobre circularidades musicais a partir de um olhar histórico-antropológico, objetiva ainda 
promover uma cuidadosa revisão bibliográfica e releitura de determinados eventos que marcaram a 
trajetória profissional e pessoal destes músicos e, consequentemente, a história da música nos anos 
de transição entre o Segundo Império e a Primeira República. 
Palavras-chave: Alberto Nepomuceno. Frederico Nascimento. Concertos. Circularidades 
musicais. Tournée. 
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Erlkönig Op. 1 e As Uyáras, Op. 15: intertextualidades poéticas e 
musicais 

Carlos Eduardo da Silva Vieira 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – cae.vieira@musica.ufrj.br 

 
Resumo: Erlkönig, Op. 1 de Franz Schubert e As Uyáras, Op. 15 de Alberto Nepomuceno 
habitam o mesmo universo estético: ambas são composições fortes, cativantes e extremamente 
poderosas que podem ser consideradas entre as peças mais empolgantes de seus respectivos 
gêneros. Mas quão intencional é essa coincidência? Será que Nepomuceno usou a balada 
schubertiana como modelo deliberadamente? A partir de uma discussão sobre as influências da 
música alemã na escrita de Nepomuceno (VIDAL, 2011; DUDEQUE, 2005), com especial 
atenção para aspectos do Lied presentes em sua escrita vocal (SOUZA, 2006; WILDT, 2019), 
nosso trabalho se propõe a analisar ambas as composições e verificar suas intertextualidades. 
Como não foi encontrada literatura específica sobre a composição de Nepomuceno, vamos nos 
debruçar sobre algumas análises da canção de Schubert (ANTOKOLETZ, 2016; STEIN, 1989) e 
verificar a aplicabilidade de suas metodologias a As Uyáras. Nossa hipótese é que Nepomuceno, 
ao escrever essa balada para coro feminino, solista e piano em 1896, no contexto de seu então 
recente retorno ao Brasil, o faz dentro de seu projeto político de construir um nacionalismo que 
utilize motivos e noções tipicamente brasileiros dentro de uma estética musical de matriz 
claramente europeia. 
Palavras-chave: Intertextualidade. As Uyáras. Lied. Repertório Coral Brasileiro. Música 
Alemã. 
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Resumo: O “Hino do Ceará”, obra composta por Alberto Nepomuceno com poesia do cearense 
Thomaz Lopes, foi regulamentada por meio do decreto estadual nº 27.275 de 2003 tornando 
oficial “partitura e letra” do hino. Dessa forma, passou a ser obrigatória sua execução em eventos 
oficiais do estado a partir do referido ano (CEARÁ, 2003). Originalmente, o “Hino do Ceará” foi 
uma encomenda privada a pedido do Barão de Studart, então presidente do Instituto Histórico do 
Ceará, que solicitou a Nepomuceno uma peça que pudesse comemorar o tricentenário da 
colonização dos portugueses no estado. A peça foi executada por um coral orfeônico de 80 
alunas da Escola Normal, acompanhadas pela banda da antiga Polícia Militar do Ceará, 
executada em 31 de julho de 1903 (REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CEARÁ, 
1903, p. 250; CORRÊA, 1985, p.21; 26). A poesia de Thomas Lopes, concebida em sextilhas, 
contém seis estrofes. Era conhecida, originalmente, como “Canção do Norte”. No manuscrito de 
1903, a composição recebeu o título original da poesia (ALVIM, 1985, p.21; RAMALHO, 2002, 
p.1). Quando a partitura foi editada pela editora Bevilacqua, a composição foi nomeada “Hino do 
Ceará”. Villa-Lobos realizou um arranjo a duas vozes da primeira estrofe com o título de 
“Canção do Norte (ao Ceará)” reportando-se ao título original do manuscrito. Nos anos de 2001 
e 2002, foi formada uma comissão de profissionais músicos designados pela Secretaria de 
Cultura do Estado com o intuito de estudar o “Hino do Ceará” a fim de propor ao governo 
normativas para sua execução. Dentre as conclusões propostas foi a adoção de uma partitura 
apresentando algumas alterações em relação a de 1903. O objetivo deste estudo é produzir um 
estudo musicológico e analítico sobre o “Hino do Ceará”, partindo da partitura fac-similada de 
1903 para canto e piano, editada pela Bevilacqua, e da partitura de canto e piano e de coral 
produzidas com a oficialização do Hino em 2003, resgatando a memória do estudo 
musicológico, analítico e prosódico da referida comissão. Pretende-se abordar também o arranjo 

mailto:cae.vieira@musica.ufrj.br
mailto:elbabramalho@gmail.com
mailto:inez.martins@uece.br


realizado por Villa-Lobos de 1932 pontuando as diferenças observadas entre ela e as outras 
partituras. O trabalho está em andamento, mas é possível constatar diferenças rítmicas, 
prosódicas e estruturais (como a inclusão de uma introdução inexistente no original). Tendo em 
vista as observações de Nepomuceno, em carta enviada ao Barão de Studart (CASTRO, 1995, p. 
331-332), de que sua intenção ao compor esta obra era levar o povo de sua terra a aceitá-la como 
pertencimento seu, propõe-se ainda uma reflexão crítica que destaque os principais elementos 
idiomáticos da cultura tradicional da região nela contidos, não somente no aspecto musical, mas 
também na sua aplicação em prol da valorização da rítmica do poema, explorando uma vertente 
pouco explorada da ligação do compositor com a tradição oral da região nordestina. A 
metodologia utilizada contou com o levantamento de fontes impressas e musicográficas, a 
análise musical e prosódica das partituras em perspectiva comparada. O referencial teórico 
baseou-se nos textos de Azevedo (1997), Pinto (1994); Freire (2001), Goldberg (2012a; 2012b), 
Pignatari (2015). 
Palavras-chave: Canção do Norte. Hino. Ceará. Análise poética. Análise musical. 
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Resumo: Alberto Nepomuceno é conhecido como um pioneiro do nacionalismo na música 
brasileira. Apesar disso, desde os anos 2000, surgiram pesquisas que exploram o lado 
internacional do repertório de Alberto Nepomuceno. Dentre elas podemos destacar a tese de 
doutorado do João Vicente Vidal, Formação germânica de Alberto Nepomuceno: estudos sobre 
recepção e intertextualidade, publicada em livro no ano de 2014. Existem também estudos sobre 
as mélodies de Nepomuceno, no entanto, esses têm foco na abordagem da estrutura 
harmônica. Tendo em vista a própria definição de mélodie1, decidimos abordar a peça com 
foco no poema e na língua francesa. 
O propósito deste trabalho é aprimorar a concepção de interpretação da peça Désirs d’hiver, com 
poema de Maurice Maeterlinck, baseada numa abordagem justa do texto já que cremos ter sido a 
ideia de Nepomuceno ao compor no estilo mélodie. O estudo foi fundamentado em análise pura 
do texto poético e da dicção, bem como os reflexos desta poesia no piano e na linha melódica. 
Desde o início da análise, percebemos como o compositor se dedicou em unir o canto à escrita 
pianística. Harmonias, melodias e poesia pintam um quadro sonoro buscando expressar o que o 
poeta quis revelar com suas palavras. Assim, identificamos um desejo de criar ambientes de 
solidão, abandono e discursos de sentimentos, como frustração, aflição, angústia e tristeza. 
Pudemos concluir que Nepomuceno, além de utilizar recursos pianísticos para ambientar o 
personagem e ilustrar palavras-chave do poema, segue uma linha de canto que privilegia o texto 
por manter uma escrita silábica, em região média e, principalmente, seguindo a prosódia original 
da língua. O autor ainda segue o formato do poema original: as estrofes e versos estão divididos 
por pausas e mudanças no comportamento do piano, além de serem divididos entre si no mesmo 
número de compassos. 
Destacamos que o único momento em que ocorre um desrespeito à forma é quando o texto  
poético  sofre  um  enjambement2 e  separa  o  sujeito  do verbo, permitindo assim, uma união 
das estrofes. Diante disso, notamos que os processos utilizados pelo compositor priorizam o 
texto poético e favorecem a sua retórica original. Logo, essa é mais uma razão que nos levou a 

 
1 Mélodie: originada no século XIX, ela se distingue da canção e da romance, cuja forma estrófica não varia 
segundo o texto poético. Ao contrário, a mélodie francesa se preocupa em refinar a elocução e a forma musical 
para deixá-las mais próximas do poema em sua forma e conteúdo. (Centre International de la Mélodie Française - 
Académie Francis Poulenc - Tours. Disponível em: http://www.melodiefrancaise.com/). 

2 Ruptura de uma unidade sintática. 
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analisar esta mélodie pela ótica do discurso musical e retórica poético-musical. 
Palavras-Chave: Maurice Maeterlinck, Alberto Nepomuceno, Désirs d’hiver, mélodie, retorica 
poético-musical. 
 
 
 
 

Nepomuceno, Artémis – interlúdio: uma análise segundo a 
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Resumo: As obras de Nepomuceno da década de 1890 empregavam recursos técnicos ao nível 
dos mais progressistas da música europeia da época, recursos estes que eram vistos pelo próprio 
Schoenberg, quando da publicação de Harmonielehre, em 1911, como representativos da 
concepção vanguardista musical de seu tempo. Dentre tais obras, insere-se Artémis, episódio 
lírico em um ato, composta no Rio de Janeiro no ano de 1898. 
Este trabalho objetiva esclarecer a questão vanguardista desta obra no que se refere ao seu 
aspecto estrutural, por meio da análise harmônica de uma de suas seções: Interlúdio. 
A ferramenta utilizada para esta análise, elaborada por David Kopp, denomina-se Sistema de 
Transformações Cromáticas. De acordo com Kopp, há várias possibilidades de se organizar o 
espaço cromático harmônico, somando um maior número de relações que no espaço diatônico. 
Sua teoria baseia-se especificamente nas relações entre as fundamentais dos acordes, que 
arquitetam, entre si, relações de fundamental, terça ou quinta. Dentro desta perspectiva, 
estabelecem-se dois contextos: com e sem mudança de modo. Estruturam-se, portanto, seis 
transformações cromáticas, sendo três referentes à fundamental, terça e quinta sem mudança de 
modo e três referentes à fundamental, terça e quinta com mudança de modo. Por meio deste 
sistema e das seis relações transformacionais engendradas por Kopp, é possível analisar com 
clareza e consistência textos musicais com amplo uso de acordes alterados, como é o caso da 
peça de Nepomuceno em questão. 
De forma mais específica, sobre a análise do Interlúdio, a investigação aponta que o centro tonal 
desta seção é lá, em torno do qual se estruturam relações de terça e quinta. O resumo das 
relações harmônicas ocorrentes no trecho equivale, portanto, à relação denominada por este 
sistema de DM, fechando um ciclo que confere unidade à seção intermediária do episódio lírico. 
Paralelamente, convém complementar que a proposta de Kopp está intrinsicamente agregada à 
teoria de Hugo Riemann, por tratar-se de uma abordagem neorriemaniana. Em vista disso, é 
pertinente que este estudo traga um breve relato sobre as propostas de Riemann, apoiada no 
teórico Alexander Rehding. 
Por meio deste estudo, atesta-se a perspectiva modernista de Nepomuceno na questão estrutural 
da obra. 
Ao se expor a teoria de Hugo Riemann, menciona-se outro autor que também esteve à frente de 
sua época, deixando como legado estudos sobre análise que mais tarde seriam lapidados por 
outros teóricos e cujo contexto considerava uma gama de acordes alterados não vistos nas 
composições de até então. 
Finalmente, David Kopp consegue unir a teoria de Hugo Riemann à peça de Nepomuceno, 
propondo, graças aos escritos de Riemann, uma ferramenta que, além de se adequar ao texto 
musical e esclarecer sua coerência, torna a tarefa de analisar peças com tonalidade expandida 
mais inteligível. 
Palavras-chave: Nepomuceno. Kopp. Análise estrutural. Transformações cromáticas. 
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