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Resumo: O artigo propõe-se a descrever e contextualizar os poemas sinfônicos de Leopoldo Miguéz 
(1850-1902). Miguéz foi grande admirador de Wagner, que proclamava a morte da sinfonia depois do 
final coral da Nona de Beethoven, e defendia sua continuidade na estética do drama musical; foi 
também admirador de Liszt, que desenvolveu o poema sinfônico nos anos em torno de 1850. Nada mais 
natural que Miguéz viesse a adotar aspectos de estilo da chamada “Nova Escola Alemã”. São três os seus 
poemas sinfônicos para grande orquestra: Parisina op. 15 (1888) – baseado num poema de Byron, Avè, 
Libertas!1op. 18 (1890) –em comemoração à Proclamação da República, e Prométhée2 op. 21 (1891) – 
sobre o mito clássico do Prometeu acorrentado, editados pela J. Rieter & Biedermann de Leipzig. 
Procuraremos expor quão notáveis foram seu domínio da orquestração e profundo conhecimento das 
técnicas musicais relacionadas ao gênero, por um lado, e como o compositor se valeu da natureza 
programática do poema sinfônico - que oferecia a possibilidade da evocação de temas literários, 
personagens míticos ou heroicos, e ainda do elogio público de pessoas e ideias - para envolvimento e 
conquista do público carioca. 
 
Palavras-chave: Leopoldo Miguéz; poema sinfônico; música brasileira do século XIX; música 
orquestral 
 

 Leopoldo Miguéz foi compositor, violinista, professor e regente. Estreou 
como compositor, tendo sua Marcha Nupcial executada em 1876, e como regente, em 
1878 com a orquestra da Sociedade Filarmônica Fluminense (1868-1880). Miguéz foi 
influenciado tanto por Wagner quanto por Liszt, de quem compartilhava os mesmos 
ideais estéticos- o de adepto da “música do futuro”, do wagnerismo e da chamada 
“nova escola alemã” 3que avassalava então o mundo musical. Em 1887, se juntou a 
Carlos de Mesquita na criação da Sociedade dos Concertos Populares, entidade que 
muito realizou em prol da difusão da música clássica no Rio de Janeiro. Fundou 
também o Centro Artístico, que tinha como intuito promover a “música do futuro”, 
com a participação de figuras de grande relevância no cenário da literatura e das artes. 
Entre os membros do Centro Artístico, reunidos por afinidade aos ideais wagnerianos, 
destacavam-se o compositor Alberto Nepomuceno (1864-1920), o pianista Artur 
Azevedo (1855-1908) e o escritor Coelho Neto (1864-1934) (CORRÊA, 2005, p.32). 
Neste período de afirmação da República e de busca da identidade cultural da nação, 
ocorre, na música, a valorização dos feitos do passado e, ao mesmo tempo, o interesse 
pelo que havia de mais moderno. A correção e qualidade técnica das obras de Leopoldo 
Miguéz demonstravam um compromisso estético sintonizado à realidade que vigorava 
na cultura brasileira (BÉHAGUE, 2001). 
 Esse artigo revisional será uma pesquisa de natureza básica, numa 
abordagem qualitativa, de procedimentos técnicos bibliográficos. Tomando como 
referencial teórico Leopoldo Miguéz: catálogo de obras de Corrêa (2005) - que fornece 
as datas e repertório dos concertos assim como uma retrospectiva da vida do 

                                                           

1Título mantido conforme na edição original alemã J.Rieter&Biedermann, Leipzig de 1894, reimpressa pela 

Funarte em 1982. 
2Título mantido em francês conforme na edição original alemã J. Rieter&Biedermann, Leipzig de 1894, 

reimpressa pela Funarte em 1982. 
3NeudeutscheSchule termo introduzido em 1859 por Franz Brendel para se aplicar a certas tendências na música 

alemã da Era Romântica ao inicio do século XX. 
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compositor-, o capítulo intitulado poema sinfônico em Nineteenth-Century Music de 
Dahlhaus (1989, págs. 236-244), o artigo Prométhée op.21 de Leopoldo Miguéz: entre 
Liszt e Wagner de Dudeque(2013) e a dissertação de mestrado A contribuição de 
Leopoldo Miguéz para o gênero musical poema sinfônico de Ferreira Valoz Júnior 
(2002), será pesquisada a estória de cada poema e contextualizada na vida do 
compositor. 

 

Os poemas sinfônicos 
  
 Miguéz compôs três poemas sinfônicos: Parisina op. 15 (1888) - inspirado 
num poema de Lord Byron; Avè, Libertas! op. 18 (1890) - com texto explicativo 
próprio alusivo à Proclamação da República; e Prométhée op. 21 (1891) - baseado no 
mito grego clássico Prometeu acorrentado, que conta com a transformação temática e 
expõe a capacidade do compositor de manipular técnicas e cores orquestrais 
(BEHAGUE, 2001). Em suas obras sinfônicas, o compositor confrontou um ambiente 
musical do Rio de Janeiro dominado pela ópera italiana. O poema sinfônico é uma 
obra orquestral escrita, geralmente, em um só movimento, originado na abertura 
sinfônica, que pretende associar conteúdos extramusicais a um plano narrativo 
postulado para a música. Em 1857, Wagner, na sua carta intitulada Über Franz Liszts 
symphonische Dichtungen, passa a considerar o gênero como um legítimo 
desenvolvimento estético da sinfonia clássica implicando que os meios de expressão 
musical sejam substanciados pelo objeto representado, assim figuras míticas podem 
ser consideradas como objeto ou assunto do programa (DAHLHAUS, 1989, págs. 236-
237). 
 Os referidos poemas nos permitem observar o cuidado na orquestração, as 
relações harmônicas e melódicas, a organização motivada pelos textos que serviram de 
inspiração ao compositor. No Brasil, quanto ao gênero musical afinado com a vertente 
europeia, verificam-se importantes conceitos fundamentais que irão influenciar a 
música brasileira do século XIX. Todos os poemas tiveram a primeira edição impressa 
por J. Rieter & Birdermann de Leipzig, 1895 e a atual pela Editora Funarte, RJ, 1982, 
um fac símile da edição original. 
 Parisina op. 15, o primeiro poema sinfônico, foi composto em 1888 sobre o 
libreto de Byron. É um poema sinfônico para orquestra composta por: flautim, 3 
flautas, 2 oboés, corne-inglês, 2 clarinetas em lá, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes em 
mi, 3 trombones, 1 trombone baixo, tuba, tímpanos, bombo, pratos, 2 harpas e cordas. 
Uma anotação diz que o flautim e a 3ª flauta devem ser tocados por um só executante e 
o corne-inglês pode ser tocado pelo 1º oboé (MIGUÉZ, 1894). A estreia deste poema 
aconteceu em 15 de setembro de 1889, nos Concertos Populares do Teatro Lírico do 
Rio de Janeiro, regido pelo próprio compositor (CORRÊA, 2005, p.68). É nessa época 
que Miguéz, embora nunca tivesse militado propriamente na política, passa a 
frequentar as lides republicanas e abolicionistas. Nesse mesmo ano a obra é ouvida na 
Europa, na cidade de Spa, na Bélgica, sob a regência de Jules Lecocq.  
 Conforme a crítica de Antonio Arroyo de uma apresentação na cidade do 
Porto, “melodias quentes, clara e fortemente coloridas, temperamento profundamente 
lírico e idealista, simplicidade das linhas, espírito maduro, poder de expressão 
riquíssimo, variedade e vigor notáveis” 4. 

                                                           

4 Arroyo, Antonio- crítica em revista programa da época, 17 de abril de 1896, orquestra sob regência de 
Bernardo Moreira Sá- crítica encontrada avulsa na Biblioteca Nacional. 
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 Parisina foi publicado em 13 de fevereiro de 1816 e provavelmente escrito 
entre 1812 e 1815. Byron foi um poeta que exerceu influência fundamental na segunda 
geração de poetas românticos brasileiros. O conteúdo refere-se a um episódio trágico 
do século XV. O poema é baseado em uma história contada por Edward Gibbon. 
Depois da morte de sua mulher com quem teve o filho Hugo, Azo d’Este, Duque de 
Ferrara, casa com Parisina. Azo descobre que Parisina o está traindo com Hugo e o 
manda matar, o que leva Parisina a soltar um grito dilacerante. Segundo Ferreira Valoz 
Júnior (2002, p. 170-171) percebe-se os traços nítidos de morbidez, profanação e clima 
de dramalhão adotado, que ficou conhecido como “ultrarromantismo” no Brasil ao 
mesmo tempo caracterizado como byronismo. O compositor se utiliza de um modelo 
de inspiração que se aproxima do veio berlioziano e simultaneamente se posiciona 
como um poeta byroniano, já que vai à fonte dos “ultrarromânticos”. 
 Segundo Azevedo (1949, p.282), sobre esse agitado fundo dramático, 
Miguéz dispõe sua partitura a partir de quatro principais momentos do drama:1º - O 
encontro de Parisina e Hugo, no bosque ao crepúsculo;2º - O sonho de Parisina, em 
que ela deixa escapar alusões ao seu romance, enfurecendo Azo que a escuta;3º - O 
julgamento de Hugo e sua condenação;4º - A execução de Hugo e o grito desesperado 
de Parisina. 
 Com três temas que representam os três personagens principais do drama, 
Miguéz constrói seu poema, alternando e combinando com outros episódios, 
utilizando inversões ou fragmentos temáticos de acordo com a noção de ‘ideia fixa’ ou 
do Leitmotif (AZEVEDO, 1989, p. 282). Suas melodias são expressivas, claras e 
fortemente coloridas, passando por um tratamento profundamente lírico com 
simplicidade das linhas.  
 O segundo poema sinfônico, Avè, Libertas! op. 18 foi composto em 1890. É 
um poema sinfônico para grande orquestra em comemoração ao primeiro aniversário 
da Proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, em homenagem a 
Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República brasileira. O poema 
segue a fórmula romântica de exaltação nacionalista, inspirado pela Europa e 
mantendo o espírito libertário da época, o mesmo que marca o refrão do Hino à 
Proclamação da República, cuja música é de sua autoria. É, portanto, um grito de 
liberdade em homenagem à extinção da escravatura e à Proclamação da República, o 
novo regime político que fora instaurado no país. A orquestração é composta por: 
flautim, 2 flautas, 2 oboés, 1 corne-inglês, 2 clarinetas em lá, 2 fagotes, 4 trompas, 2 
trompetes em ré, 2 cornetas em lá, 2 trombones, 1 trombone baixo, tuba, 1 tambor, 
bombo, pratos, 2 harpas e cordas. A estreia foi em 15 de novembro de 1890 no Teatro 
Lírico do Rio de Janeiro, regido pelo próprio compositor. A partitura da obra, de 
caráter patriótico, traz uma explicação do próprio compositor. 
 A recém-proclamada República era o assunto do dia e Miguéz, um 
republicano convicto, empenhou todo seu prestígio para ganhar o concurso promovido 
pelo governo para a composição de um novo hino nacional, naquele ano de 1890. O 
hino de Miguéz acabou suplantado pelo hino tradicional de Francisco Manuel da Silva, 
composto em 1831 e ainda hoje cantado, mas a composição entrou para o panteão dos 
hinos brasileiros como o Hino da República. O mesmo espírito de exaltação dos ideais 
republicanos, celebrado pelo hino, percorre o poema sinfônico Avè, Libertas!. O 
poema relata a liberdade sobre a aurora do nacionalismo e o início do modernismo 
musical, arquitetando uma visão otimista do progresso. O livre comércio, o livre 
desenvolvimento de interesses econômicos revela-se, no exemplo de Leopoldo Miguéz, 
como relacionados a um republicanismo que teria a função de assegurar uma liberdade 
relacionada ao liberalismo econômico e com determinadas concepções de 
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desenvolvimento artístico-cultural, de aptidões individuais e de formação. A discussão 
dessas relações se coloca como relevante para a apreciação adequada de suas obras e 
daquelas de compositores que se inseriram em correntes similares de pensamento 
político-cultural. 
 Trata-se de um poema sinfônico de grande efeito musical, fruto de um dos 
mais hábeis compositores brasileiros. Segundo Ferreira Valoz Junior (2002, p. 
173),mesmo tendo objetivos e contextos diversos, notamos, no conteúdo de Miguéz, 
uma forte referência à citação das Méditations Poétiques, de Lamartine, utilizada por 
Liszt como base de seu poema sinfônico Les Préludes. Ao observar os modelos de 
inspiração utilizados pelos dois compositores, verifica-se uma grande analogia. Ambos, 
com o soar de trombetas, fanfarras e clarim, sugerem uma retomada de confiança e um 
renascer de entusiasmo que refletem o contexto vigente. Em Les Préludes percebe-se 
um renascer para a luta ou batalha; já em Avè, Libertas!, é o entusiasmo que renasce 
para a liberdade, alcançando a vitória. O caráter heroico é ressaltado nos respectivos 
contextos, em ambos os programas (FERREIRA VALOZ JUNIOR, 2002, 
p.174).Interessante notar o extenso uso das duas harpas na primeira parte do poema. 
 Neste mesmo ano, um decreto extinguiu o antigo conservatório e criou em 
seu lugar o Instituto Nacional de Música. Foi, então, designada uma comissão pelo 
Governo Provisório, constituída por Leopoldo Miguéz, Alfredo Bevilacqua e Rodrigo 
Barbosa, para elaborar os estatutos do novo Instituto. Em 16 de janeiro, Miguéz era 
nomeado diretor do recém-criado estabelecimento, que passou a funcionar em prédio 
próprio no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
 O terceiro poema sinfônico Prométhée op. 21, sua obra orquestral mais 
difundida, foi composto em 1891. A orquestração consiste em: flautim, 2 flautas, 2 
oboés, 2 clarinetas em lá, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes em mi, 2 cornetas em lá, 3 
trombones, trombone baixo, tuba, tímpanos, bombo, pratos e cordas. A primeira 
audição de que se tem informação acontece no dia 30 de abril de 1892, no Teatro São 
Pedro de Alcântara, com uma orquestra composta por 72 músicos, na presença do 
Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, que discursou após a execução do 
Hino Nacional Brasileiro de F. M. Silva e do Hino à República de L. Miguéz. Nesse 
programa o Prométhée e Avè, Libertas! de Miguéz foram executados (CORRÊA, 2005, 
p. 69). A obra baseia-se na mitologia grega, segundo a qual Prometeu teria roubado o 
fogo do Olimpo e o entregado aos homens, ensinando-os a utilizá-lo, motivo pelo qual 
Zeus o castigou, acorrentando-o a um rochedo no alto do Monte Cáucaso. O mito 
tornou-se um símbolo de rebeldia política, e do progresso e potencial da raça humana, 
assim como passou a oferecer uma maneira de pensar em época tumultuosa, 
enfatizando as qualidades de resistência e força como símbolos da humanidade 
(DOUGHERTY, 2006, págs. 86-92 e 96). Trata-se de uma obra, que combina lirismo 
intenso com dramaticidade, percebendo-se lampejos da Sinfonia Fausto de Liszt, 
assim como de características de orquestração do criador do gênero “poema sinfônico”, 
que usava a forma sonata com a intenção de elevar o gênero, considerado então como 
música meramente descritiva para um patamar artístico e estético mais alto 
(BERTAGNOLLI apud DUDEQUE, 2013, p.4). 
 Em setembro daquele ano, um importante artigo, sobre a personalidade 
musical de Leopoldo Miguéz, surge na Gazeta Musical do Rio de Janeiro e, entre 
outras coisas, o articulista dizia: “(...) L.M. é o músico de temperamento artístico mais 
são, mais pletórico e mais vigoroso do nosso meio e, ao mesmo tempo, um dos 
prosélitos mais ardentes da nossa fé musical” (apud CORRÊA, 2005, p.34). 
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 Em julho de 1892, a Gazeta Musical publica um longo apanhado sobre 
Prométhée, de um cronista que assina apenas com a inicial W, e termina seu relato da 
seguinte maneira: 
 

Infelizmente, Miguéz é brasileiro. Vive nesta terra sem ideal artístico. A 
indiferença entre nós é das mais cruéis e os dirigentes desta nação não sabem 
sequer que existe um talento como o de Miguéz e não têm intuição artística 
para o julgarem ou se louvarem na opinião dos competentes... Se ele vivesse na 
França ou na Alemanha seria conhecido no mundo inteiro. Mas, é brasileiro; 
tem contra si este grande defeito... quando termina um poema sinfônico, sabe 
qual é o prêmio que o espera? Mandá-lo imprimir às custas na Alemanha o 
que o governo nem isso lhe concedem. Que triste país é o nosso! Que miséria é 
ser artista nesta terra! (apud CORRÊA, 2005, p.36). 

 

 Segundo Azevedo (1949, p.284), este é geralmente considerado o melhor 
dos poemas sinfônicos de Miguéz com sua engenhosa adaptação da forma sonata. 
Novamente a referência a Liszt se faz presente nesta obra, bastando considerar que o 
mesmo também compôs um poema sinfônico denominado Prometheus. Miguéz, 
mesmo no contexto do Brasil republicano, segundo Watson (1994, p.155) é também 
um autêntico epígono da concepção na qual ideias mitológicas e simbólicas se 
expressam através da música. E a propósito da identificação de Miguéz como 
wagneriano (CERNICCHIARO, 1926, p. 329) ou internacionalista (ANDRADE, 1976, 
págs. 29/30), percebe-se que ele também se aproxima de Liszt, conforme Watson 
(1994, p.155) cuja concepção era muito diferente do drama mitológico wagneriano, 
como também se distanciava de Berlioz no tratamento dos elementos programáticos. 
Miguéz tratou, assim como Liszt, o mencionado personagem mítico segundo Watson 
(1994, p.156), como personalidade espiritual abstrata que encarna e simboliza alguma 
ideia ou aspiração humana, profunda e universal. Segundo Azevedo (1949, p.284) 
Miguéz anexa à partitura do Prométhée, que data de 1895, a seguinte referência: 
 

 
Prometeu vai ser punido por ter-se condoído da ignorância e miséria dos 
homens. Ante a severidade da pena compadecem-se os deuses da sorte do 
Titã, e imploram clemência de Júpiter, inflexível, entretanto, às suas súplicas. 
Acorrentado ao rochedo, ouvindo as mágoas doloridas das Oceanides e o 
esvoaçar dos abutres que adejam sobre a sua cabeça, Prometeu conserva-se 
altivo e sobranceiro às dores que o afligem, sufoca as amarguras do presente e 
prenuncia a sua glória futura. E, quando repelindo os conselhos e as ameaças 
do mensageiro de Júpiter, é arrebatado na voragem, sobreleva ao fragor do 
cataclismo o lamento dos deuses que o deploram. 
 

 

 Miguéz edita as partituras e as partes de orquestra de seus três poemas 
sinfônicos. Em junho e julho de 1897, dirige uma importante retrospectiva de toda sua 
produção orquestral no Instituto Nacional de Música - O Ciclo Miguéz - que alcança 
repercussão no Rio. 

 

 Conclusão 
 
 Miguéz, em seus poemas sinfônicos, demonstra competência no tratamento 
desse gênero, que se afirma não apenas como uma consequência histórica da sinfonia 
que de acordo com Wagner, atingiu seu ápice na Nona de Beethoven, mas também 
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como uma abertura de novos horizontes para atuação do compositor no contexto das 
transformações políticas e culturais ocorridas no século XIX. A estrutura musical das 
obras tem quatro aspectos importantes: a utilização da forma sonata; o complexo 
harmônico utilizado, com centro tonal flutuante; passagens sequenciais e aspectos do 
trabalho temático. De acordo com Dudeque (2013, p.7), a forma sonata do Prométhée 
tem: uma dicotomia tonal, uma dualidade temática (temas contrastantes) e uma seção 
de recapitulação com a resolução da dicotomia tonal. 
 Com o aperfeiçoamento da sua formação musical na Europa, na primeira 
metade da década de 80 do século XIX, percebe-se a absorção da estética de Liszt 
(poemas sinfônicos) e Wagner (óperas), quase afirmava como uma forte tendência 
evolutiva da música dos mestres de outrora, mostrando preferência pela estética 
germânica, o que implica em definições estilísticas nas suas composições (Dudeque, 
2013, p.6).Leopoldo Miguéz não foi apenas um propagandista do wagnerismo, mas um 
representante de um pensamento musical que teve enorme impacto na música 
ocidental do século XIX e nas primeiras décadas do século seguinte, expressando em 
seus poemas sinfônicos uma Weltanschauung (“visão de mundo”) intimamente 
relacionada aos mais progressistas desenvolvimentos musicais do seu tempo. 
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