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Resumo: O presente artigo trata da história, motivação e atividades da Sociedade Glauco Velasquez, 
criada com a finalidade de prestigiar o compositor ítalo-brasileiro Glauco Velasquez (1884-1914). A 
pesquisa visa contribuir para a memória musicológica brasileira, de modo a preencher lacunas na 
História da Música no Brasil. Tal projeto baseia-se em dissertação, recém-defendida pelo mesmo 
autor, cujo objeto de estudo foi alvo de grande interesse, disponibilizado através de consulta em 
arquivos, jornais e fontes primárias do acervo raro de Glauco (Acervo da Biblioteca Alberto 
Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ), bem como na revisão bibliográfica de autores de livros 
consagrados e trabalhos acadêmicos. 
Palavras-chave: Glauco Velasquez; Sociedade musical; concertos; Rio de Janeiro; música brasileira. 

 

O compositor Glauco Velasquez: origem e anos de sucesso 
 

A história e origem do compositor Glauco Velasquez (1884-1914) é 
marcada por mistérios e desconhecimentos, até mesmo por parte dos músicos, que se 
reflete no público presente nas salas de concerto. Nascido em Nápoles, no dia 
23/03/1884, após a morte de seu pai, Eduardo Medina Ribas (1822-1884)1, Glauco 
foi fruto de um relacionamento proibido entre duas pessoas não unidas pelo 
matrimônio (RIBAS; NEVES, 2002, p. 9). Isso, somado ao fato de que sua mãe, 
Adelina Virgínia Cerqueira de Alambary Luz ([18-]-1938)2, era solteira e muito mais 
nova, fez com que sua origem fosse escondida e virasse alvo de discussões. 

Chegou Glauco, após estudos na Scuole Evangeliche Metodiste di Napoli, 
no Brasil em 16/08/1897, aos seus 13 anos de idade. Matriculado no Instituto 
Profissional Masculino inicialmente e, após, no Instituto Nacional de Música, 
frequentou neste os cursos de Teoria Elementar (1898-1900) e Harmonia Superior 
(1903-5). Cabe notar também a sua passagem marcante pela Ilha de Paquetá, palco 
de inspiração, descobertas e de onde sairíam muitos de seus maiores trabalhos 
composicionais. 

Pode-se dizer que Glauco Velasquez iniciou sua carreira de apresentações 
artísticas um pouco tarde, comparado a sua trajetória de vida: já com 27 anos, em 
casa do conselheiro Lourenço de Albuquerque, em Santa Tereza (23/07/1911), 
incialmente, e, logo depois, no Salão do Jornal do Commercio (20/09/1911), palco de 
futuras apresentações que viria a fazer nos anos seguintes. Durante o período de sua 
vida no Brasil, manteve contato com diferentes e grandes personalidades da música, 
como Francisco Braga (1868-1945), Frederico Nascimento (1852-1924), Alberto 

                                                           
1 O pai de Glauco foi um grande barítono português, vindo de família de músicos, cujo pai fora o 
maestro Juan Antônio Ribas (1799-1869), diretor do Conservatório do Porto e músico na banda de 
Napoleão Bonaparte (1769-1821), e um dos irmãos, Nicolau Medina Ribas (1832-1900), professor de 
Leopoldo Miguez (1850-1902). 
2 Adelina Alambary Luz, como era mais comumente conhecida, foi aluna de Eduardo, e vinha de uma 
família rica. Filha de Adelaide Adelina Cerqueira de Alambary Luz ([18--?]-1897) e José Carlos de 
Alambary Luz (1833- 1915), foi neta do comendador Pedro Cerqueira (1807-1876), proprietário da 
Fazenda São Roque, em Paquetá. 
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Nepomuceno (1864-1920), Henrique Oswald (1852-1931), Paulina d’Ambrósio (1890-
1976), Luciano Gallet (1893-1931), Rodrigues Barbosa (1857-1939), entre outros. 

 
A formação e criação da Sociedade Glauco Velasquez 
 

Com a morte de Glauco Velasquez, em 21/06/1914, vítima de tuberculose, 
os amigos e intérpretes que o seguiam resolveram atender ao pedido que o 
compositor tanto firmava: a de continuar a divulgar a sua música, não deixando que 
ela morresse. Com este fim, foi realizada, no dia 23/08/1914, uma reunião para 
organizar e guiar os assuntos de uma Sociedade, dispostos em uma Ata3: 

 
Rio de Janeiro, Ago 1914. 
 
No dia 23 de agosto de 1914, effectuou-se, por iniciativa de Dª Adelina Alambary 
Luz, em sua residência à Rua S. Francisco Xavier 896, uma reunião com o fim de 
discutirem-se as bases da fundação de uma sociedade, com o intuito especial de 
ocupar-se da memoria de Glauco Velasquez. 
 
Presentes as seguintes pessoas: 
 
Snrs. Dº Jose Ross de Azevedo Pinheiro, Henrique Oswald, Francisco Braga, 
Frederico Nascimento, Alfredo Gomes, Albuquerque Costa, Nascimento Filho, 
Luciano Gallet; e Snras. Adelina Alambary Luz, Paulina d’Ambrosio, Stella Parodi e 
Roseta Cerbino. 
 
Essa sociedade, cuja idea inicial, parte do Snr. Francisco Braga, propõe-se à 
maneira de sociedades congeneres existentes na Europa, ao seguinte: ___ 
 
[Propaganda das musicas de Glauco Velasquez, por meio de concertos. 
[Com os resultados auferidos destas, a impressão das ditas musicas. 
Depois de discutidas as varias ideas, ficou determinado o seguinte: 
 
Dar annualmente concertos, de 2 em 2 mezes, de abril à outubro, ou sejam quatro 
concertos. Com o resultado pecuniario desses, imprimir as musicas; à começar 
pelas de mais facil comprehensão e aceitação, prosseguindo-se gradativamente. 
 
Organisar até começos de outubro desse anno, um concerto para apresentar e 
lançar a Sociedade, havendo por esta ocasião, uma pequena conferencia para 
explicar ao publico os seus fins. 

* 
A respeito dos concertos, decidiu-se: 
 
Escolher o Salão do Jornal do Commercio para a sua realização, sendo designados_ 
 
- O D Pinheiro e Snr. Frederico Nascimento para entenderem-se com o Dº José 
Carlos Rodrigues, director do Jl. do Commercio, afim de [obter] o salão gratuito, se 
possível. 
 
- As Snrs. Paulina d’Ambrosio, Stella Parodi, Roseta Cerbino e Snr. Albuquerque 
Costa, para entenderem-se com criticos musicaes, e imprensa, quanto ao que disser 
respeito ao concerto de apresentação. 
 
- Os Snrs Henrique Oswald e Francisco Braga, directores artisticos. 
 
Para esse 1º Concerto, resolveu-se o seguinte programma: 
 

                                                           
3 Esta ata se encontra em caráter manuscrito, disponível no Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno 
da Escola de Música da UFRJ. 
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Suite I para Quartteto. 
Fada Negra Canto. 
{Elegia Cello. 
{Valsa Lenta 
*** 
Conferencia 
*** 
Trio IIº 
__ . __ 
 
Combinou-se que para a proxima sessão, marcada para Domingo 6 de Setembro de 
1914, seriam convidados os Snrs. Rodrigues Barbosa, Alberto Nepomuceno, e 
outros que se interessem directamente à sociedade. 
 
Esta reunião foi presidida pelo Snr. Frederico Nascimento, servindo de secretario, o 
Snr. Luciano Gallet. 
 
Rio de Janeiro 
23 de Agosto de 1914 
Luciano Gallet. (GALLET, 23/08/1914). (sic) 

 

Foi realizado, em 17/10/1914, um concerto para divulgação desta 
Sociedade. O concerto contou com as músicas já estabelecidas em ata, assim como 
um discurso do jornalista Sebastião Sampaio de Araújo, publicado no jornal da 
mesma instituição, sobre a vida de Glauco e os rumos que tomaria a Sociedade 
Glauco Velasquez, fazendo lotar o Salão Nobre do Jornal do Commercio, em um 
concerto que ocorreu entre às 21:00 e 23:30, segundo o jornal Gazeta (19/10/1914). 

 
Si não houvesse o attractivo poderoso das musicas de Glauco Velasquez, tão 
originaes e dignas de attenção e estudo, bastaria por si só o fito altruistico 
dos organizadores deste festival artistico para que todos os amadores de boa 
musica accorram ao concerto de hoje. (Correio da Manhã, 17/10/1914, 
edição 5714, p. 3). (sic) 
 
E’ sabido que, para a divulgação da sua obra, está organizada a Sociedade 
Glauco Velasquez, que hoje inicia a sua acção, ao impulso de um sentimento 
artistico que se inspirou não só no orgulho da nacionalidade que se vai 
enriquecer nesse delicado departamento da arte, como na justiça devida ao 
mallogrado artista quase ignorado. (O Paiz, 17/10/1914, edição 10967, p. 3). 
(sic) 

 

A Sociedade Glauco Velasquez, agora oficialmente formada, teve sua 
primeira reunião no dia 17/01/1915, ponto de partida para o início de suas atividades 
naquele ano. Foi denominada como sua sede a Casa Mozart (Av. Rio Branco, 127), 
onde se podia fazer inscrições de sócios (era cobrada a mensalidade de 5$000, que 
dava direito a três bilhetes para cada concerto), e teve como palco oficial o Salão 
Nobre do Jornal do Commercio (Av. Rio Branco, 117, 5º Andar) (MORAES JUNIOR, 
2014, p. 109). 

Foi criado um estatuto (registrado em 24/03/1915, de acordo com a Lei 
173 de 10 de setembro de 1893) para normatizar a Sociedade, e nomeada uma 
diretoria para este fim, estando à frente desta, então, o presidente Dr. Azevedo 
Pinheiro, o diretor artístico Francisco Braga, o secretário Luciano Gallet, o tesoureiro 
Lino José Barbosa e a arquivista Adelina Alambary Luz.  
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Notaremos a grande atuação de Luciano Gallet frente à Sociedade durante 
todo o período da sua existência, e até mesmo após. Segundo Luiz Heitor Correa de 
Azevedo (1905-1992) (1933, p. 8 apud CHAGAS, 1977, p. 89), a Sociedade mostraria a 
dedicação de Gallet e “o amor e o interesse todo especial que Luciano Gallet tinha 
pela vida associativa [...] um dos pontos característicos de sua personalidade [...]” 
(sic). Ainda segundo Luiz Heitor (1950, p. 288), Luciano Gallet viria a atestar duas de 
suas maiores preocupações através dos concertos direcionados à divulgação da 
música de Glauco e das músicas nacionais. 
 
Atuação no Rio de Janeiro 
 

A Sociedade Glauco Velasquez iniciou suas atividades musicais regulares 
em 1915, com o primeiro concerto oficial realizado em 21/06/1915, data que contou 
também com uma missa realizada na Igreja São Francisco de Paula4, às 10:00. À 
noite, o palco do concerto foi o famoso Salão Nobre do Jornal do Commercio. Entre 
as músicas executadas, tivemos obras para formação de câmara (duos e quarteto), 
além de uma peça para órgão solo. Variados foram os autores de artigos de jornais 
que elogiaram o espetáculo ou deram seu parecer sobre. 

 
Dentre as peças executadas naquella noite, esse quartetto salienta-se 
naturalmente não só pelo genero, que é o mais exigente da arte de 
composição, como pela franqueza na exposição das idéas musicaes. Nota-se 
a dramaticidade musical no Moderato, franca e sem o artificialismo usado 
pelo autor sobretudo na musica para canto. E’ que a escola extensa no 
quartetto não lhe oferece os embaraços e as peias da musica vocal. No 
Adagio é elle doentiamente terno e communicativo, imprevisto desde que ha 
o ataque do Scherzo, risonho e travesso, traçado como que de uma só 
pennada. Mas é no Final que se póde apreciar o ardil do compositor, numa 
especie de synthese musical. (GUANABARINO, Revista Americana, 
01/08/1915). (sic) 
 
 
A segunda parte do programma foi iniciada pela senhorita Stella Parodi que 
se encarregou de cantar “A Fada Negra”, composta sobre versos de Anthero 
de Quental, o poeta triste que mais influencia exerceu sobre o espirito de 
Glauco Velasquez. 
 
E’ uma composição admiravel, e que foi traduzida pela senhorita Stella 
Parodi com um sentimento tão verdadeiro que parecia estar dominada 
sinceramente pela profunda saudade que a affligia. (A Epoca, 23/06/1915). 
(sic) 

 
Já o Segundo Concerto (24/08/1915), mais rico populosamente, contou 

com um coral e diversas estreias, o que serviu para fixar no gosto do público a 
personalidade musical do compositor, já notada de grande inspiração e variedades de 
temperamento e estilo. 

 
A’ proporção que a musica de Glauco Velasquez nos vai cahindo nos ouvidos, 
sentimos que nos familiarisamos com ella, penetramos no seu amago para 
lhe ir descobrindo os mysterios de seu estylo nobre, cheio de riquezas de 
harmonia e de inspiração, as nuanças de seus temperamento; as diversas 

                                                           
4 A Igreja fica localizada no Largo São Francisco de Paula, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Ela teria sido 
palco para as outras futuras missas com o mesmo propósito, sempre acompanhada de concertos 
executados por membros da Sociedade e amigos de Glauco. 
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modalidades, emfim, sob que se manifesta o seu grande talento. (T.G., 
Gazeta de Notícias, 30/08/1915). (sic)  
 
Nas obras instrumentaes, egualmente commoventes, o que impressiona e 
parece ser um traço caracteristico são os contrastes, contrastes violentos, 
bruscos, que reflectem o temperamento do artista. Phrases dolentes 
succedem a phrases apaixonadas, de irresistivel arrebatamento. (A Noite, 
25/08/1915, p. 4). (sic) 
 

O Terceiro Concerto, que deveria ter se realizado em outubro, mas que foi 
adiado para o dia 15/12/1915 (O Paiz, 10/12/1915, edição 11386, p. 5), teve um 
programa extenso, que contou com inúmeras obras, entre primeiras audições e novas 
interpretações, também por antigos músicos amigos de Glauco, como é o caso da 
violinista Paulina d’Ambrosio, que interpreta a Serenata Op. 100. 

 
De quantos se votaram á benemerencia dessa obra de tão elevado escopo, é 
justo se dê o primeiro lugar á senhorinha Paulina d’Ambrosio, tão notável 
pela sua inteligência superior do pensamento glaucico, quanto pelo 
devotamento sincero e nunca desmentido, com que abraçou a idéa de ser o 
vehiculo da comprehensão do novo verbo musical pela sua interpretação 
fidelissima, legitima, autorizada e confirmada pelo creador. Coube-lhe, na 
sessão de hontem, fazer ouvir, pelo seu violino impeccavel, que vibra aos 
fremitos da sua alma apaixonada, a bellissima Serenata, op. 100, que ella 
interpreta já, naquele mesmo salão, em 19 de Julho de 1913. Seria pelo facto 
de ser agora mais bem comprehendida, que a Serenata recebeu maiores 
applausos que dantes? Sim, e também porque ella chegava aos ouvidos do 
auditorio através de um temperamento em que, na mais justa proporção, se 
combinam as mais preciosas qualidades de sentimento. Igualmente 
applaudido foi o Desio, de tão delicada factura. (Jornal do Commercio, 
16/12/1915). (sic) 

 

Em 1916, foi feito um relatório sobre o primeiro ano da Sociedade, 
contendo número de sócios, concertos, valores em caixa, exemplares de partituras 
vendidas, entre outros dados. Ocorreu também a troca de presidente, para Fernando 
Guerra Duval, em razão da morte do Dr. Azevedo Pinheiro (1844-1916). 

Em 14/08/1916, foi realizado o Quarto Concerto da Sociedade. Os jornais 
da época destacam os detalhes de interpretação dada pelos músicos, não 
economizando palavras para descrever as suas riquezas5. 

 

Que admiravel interprete e que fino artista que é Nascimento Filho! No 
actual momento musical, não conhecemos, nem temos noticia de um cantor 
tão delicado, tão perfeito qual é nascimento Filho. Na sua dedicação, no seu 
carinho, no seu enthusiasmo pela arte de Glauco, vemos ainda um 
prolongamento da dedicação, do carinho e do enthusiasmo do seu pai pelo 
discipulo amado. (Jornal do Commercio, 15/08/1916). (sic) 
 
 
Dos dez numeros do concerto de hontem nada menos de seis eram em 
primeira audição. As duas composições para canto. “As letras” e “Spes ultima 
Dea”, são de uma melancolia infinita. Ellas reflectem bem quanto havia de 
dolorido na alma de Glauco. Da segunda principalmente desprende-se 
extraordinaria emoção. E com que sentimento raro as cantou o Sr. Frederico 
Nascimento Filho, que mais uma vez revelou a sua profunda intuição 

                                                           
5 Muito ricos eram, também, os programas dos concertos da Sociedade, que contavam com descrições 
detalhadas das músicas, datas de composição, de estreia, nomes dos primeiros intérpretes e 
transcrições de trechos anotados nas partituras. 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  134 

 

artistica ! “Mal Secreto” forma pela sua dramaticidade violenta completo 
contraste com aquellas duas composições. 
 
Das obras para piano, o “Impromptu” pareceu-me a mais interessante. Ha 
ahi uma paixão ardente que foi bem traduzida pelo Sr. Rubens Figueiredo. 
Mas a obra mais completa do programma ta melancolia succedem-se phrases 
vibrancello, que eu já ouvira, mas cujas bellezas, confesso, só hontem me 
foram reveladas. Ha nessa pagina musical uma serie de contrastes 
empolgantes. A phrases de infinita melancolia succedem-se phrases 
vibrantes, apaixonadas, e tudo isso forma uma obra original que se impõe á 
admiração e que teve bellos interpretes na senhorita Paulina d'Ambrosio, 
Luciano Gallet e Alfredo Gomes, que continuam a dedicar á memoria de 
Glauco Velasquez um culto que muito honra os seus sentimentos artisticos.” 
(L. de C., A Noite, 15/08/1916). (sic) 

 
Em 01/02/1917, devido aos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), houve a vinda do escritor francês Paul Claudel (1868-1955), nomeado 
como novo ministro da França no Brasil, junto ao seu secretário, o compositor Darius 
Milhaud (1892-1974). Milhaud viria a entrar em contato com Sociedade Glauco 
Velasquez, aconselhado por André Messager (1853-1929), que teria conhecido a obra 
de Glauco quando esteve no Brasil, um ano antes (AZEVEDO, 1956, p. 247). 
Tomando contato de Glauco e da Sociedade a partir de Luciano Gallet, Milhaud 
debruça-se sobre sua obra, em especial o IV Trio, que completa o último movimento, 
deixado inacabado por Glauco. 

Um pouco mais reservado do que os outros, o Quinto Concerto da 
Sociedade (18/04/1917), nomeado Sessão Solene da Nova Diretoria, foi realizado no 
Lycée François (Rua do Cattete, 351) e contou com uma palestra de apresentação, 
sobre Glauco Velasquez, por Darius Milhaud, que também executa o Trio II e passa a 
fazer parte da Sociedade. Este evento serviu para nomear como novo presidente o 
deputado federal Alberto Maranhão. 

 
Tivemos a satisfação de applaudir, além delles, o Sr. Milhaud violinista de 
excelente escola, primorosa afinação e que reune a essas qualidades de 
technica uma compreensão muito justa e verdadeira do sentimento intimo, 
profundo, e dolorosamente angustioso de Glauco Velasquez (Jornal do 
Commercio, 19/04/1917). (sic) 

 
O Sexto Concerto (12/11/1917) apresentou certa decadência da Sociedade. 

Com os programas já menos numerosos em músicas e também com poucos detalhes, 
este concerto ainda disputou com outro, realizado no Theatro Municipal, pela cantora 
brasileira Mlle. Marietta Verney Campello, o que fez com que muitos saíssem no meio 
do concerto realizado no Salão do jornal, ou mesmo nem fossem neste. Também é 
registrada a má atuação de Darius Milhaud como pianista ao interpretar o Trio I. 

 
A Sociedade Glauco Velasquez, ao contrario do que seria para desejar, parece 
que vai encontrando alguma difficuldade no desempenho da missão que se 
traçou de divulgar a obra de Glauco. Este anno, cremos que o de hontem foi 
o segundo concerto realisado, aliás com pequena concorrencia. Porque? A 
Sociedade dirá que não entende o publico; o publico talvez diga que não 
entende Glauco...  
 
Quem terá razão? (T.G., Gazeta de Notícias, 13/11/1917, edição 316, p. 5). 
(sic) 

 
Finalmente realizado, o Sétimo Concerto da Sociedade Glauco Velasquez 

(21/06/1918) pode ter sido também o mais louvável, pelo término da restauração, 
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recomposição e estreia do Trio IV por Darius Milhaud, sob a orientação de Francisco 
Braga. Também observam-se presenças importantes como a do pianista Arthur 
Rubinstein (1887-1982), em turnê pelo Rio, além de, claro, observações acerca das 
características composicionais e efeitos de interpretação, tão caros aos críticos 
entendidos da época. 

 
O IV Trio nos manteve em constante vivo interesse e, repetimos, gostamos 
imensamente da clareza dos desenhos, da successão das phrases, dos 
deliciosos effeitos. Nelle, Glauco fala claramente ás nossas almas, num 
recolhimento divino. Simplesmente Bello! (O.[F.], Comº da Tarde, 
22/06/1918). (sic) 
 
Devo, entretanto, insistir que a musica de Glauco,mais do que nenhuma 
outra, em razão mesmo de sua complexidade, e da confusão que pode 
provocar nos espiritos nella pouco iniciados, deve ser detalhada com o 
maximo carinho pelos seus interpretes. Nunca serão demais as “nuances” 
observadas, as finurias della deduzidas. O executante de Glauco deve ser não 
só excellente technico, como tambem excellente estylista. Para conseguir 
fazer comprehender aos ouvintes, musica tão extraordinariamente 
transcendental, necessita o interprete tel-a comprehendido pelo menos duas 
vezes, para si, isto é, enfronhar-se em seu estylo, dissecar todas as suas 
modalidades e descobrir seus mais intimos segredos de interpretação. 
(Bnjamim Costallat, O Imparcial, 22/06/1918, edição 1993, p. 5). (sic) 

 
Momentos finais da Sociedade 
 

Em 1918, devido às desistências, entre as quais a de Adelina Luz e Gustavo 
Hess de Mello, ao não andamento do pedido, pelo deputado Alberto Maranhão (que 
foi diretor da Sociedade a partir de 24/09/1917), de publicação do restante da obra de 
Glauco (registrado no Diário Oficial de 08/01/1918 e 16/08/1918, que incluía a 
quantia de 7:000$000 [contos]), além da saída de Luciano Gallet por motivos de 
saúde, a Sociedade Glauco Velasquez se dissolve e todo o seu arquivo vai para a 
biblioteca do Instituto Nacional de Música.  

Durante o seu período de existência, a Sociedade conseguiu publicar 30 
partituras, realizar sete concertos, além dos extraoficiais, e obteve uma média de, 
aproximadamente, 80 membros, entre sócios e executantes. 

 
Novos rumos até os dias atuais 
 

Após os anos da Sociedade, alguns outros concertos incluindo Glauco 
foram realizados no exterior e em momentos de festividade no Instituto Nacional de 
Música, como nos festivais organizados por Luciano Gallet quando ainda dirigia a 
instituição. 

No dia 13de abril de 1919, Darius Milhaud e Jane Bathori organizaram, no 
Théatre du Vieux Colombier, em Paris, um concerto dedicado à música brasileira 
intitulado Concert de musique brésilienne, com obras de Glauco Velasquez, Henrique 
Oswald, Alberto Nepomuceno, Nininha Veloso, Darius Milhaud, e uma seleção de 
“tangos,maxixes, sambas, cateretês” (LAGO, 2010, p. 71). Sobre este, Luiz Heitor 
(1950, p. 283) comenta:  

 
“Voltando à Europa, Milhaud não esmorece em sua admiração pela obra de 
Glauco Velasquez que faz ouvir em concertos, na capital francesa, se bem 
que, por excentricidade, ao lado de obras pouco edificantes, como a ‘Cabocla 
de Caxangá’, ‘São Paulo Futuro’ e outras novidades musicais da época...” 
(sic). 
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Diversas outras comemorações e concertos, com a temática ou inserindo 
Glauco, foram feitos, a saber:  

 

 Festival Glauco Velasquez (09, 14/11/1923, Instituto Nacional de 
Música); 

 Audição de 30 Compositores Brasileiros (16/12/1930, Instituto 
Nacional de Música); 

 Conferência realizada em Lisboa, na noite de 21/06/1934, por 
Gastão de Bettencourt (e publicada pela editora A Noite em Temas 
da Música Brasileira, 1941);  

 Exposição aberta ao público Cinquentenário de morte de Glauco 
Velasquez, por Mercedes Reis Pequeno (1921) (28/09/1964, 
Saguão da Biblioteca Nacional); 

 Gravação da obra para piano em 1977, pela pianista Clara Sverner 
(EMI-ODEON-BRASIL P 1977 LLB 1109-S). 

 

Em 1994, foi escrita a primeira dissertação sobre Glauco Velasquez, por 
Silvia Hasselaar, Glauco Velasquez: Elementos Característicos da Produção 
Pianística e Catálogo Completo de suas obras, UFRJ; que influenciou outras, tais 
como as de Rogério de Brito Bergold (Aspectos estilísticos o Trio 4º de Glauco 
Velasquez, 2004, UNIRIO), José Eduardo Oliva Silveira Campos (Alma Minha Gentil 
– Um estudo de caso na obra de Glauco Velásquez, 2006, UNESP), Marie Stephanie 
Jeanne Bernard (Sonata n.2 para violoncelo e piano [1912] de Glauco Velasquez: 
estudo interpretativo e tratamento editorial da obra, 2012, UFMG), até chegar a de 
autoria deste que escreve, Sociedade Glauco Velasquez: motivação e realizações, 
defendida no ano de 2014, comemoração do centenário de morte do compositor. 
 
Conclusão 
 

Destacamos aqui a importância do compositor e da Sociedade Glauco 
Velasquez para a história da Música Brasileira, no momento em que foram 
esquecidos os compositores que não seguiram uma linha nacionalista, de acordo com 
os ideais de Mário de Andrade (1893-1945). Tal fato se propagou por autores e 
diversos meios de comunicação, possuindo marcas até hoje. Em vista disso, devemos 
dar maior importância aos documentos e fatos que possuem relação com a música e 
história da música no Brasil, a partir dos diversos meios que temos acesso, para 
construir e recuperar uma identidade que, mesmo esquecida, torna-se importante na 
nossa história, arte e cultura. 
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