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Resumo: A conferência-concerto “A evolução musical no Brasil”, conduzida por Sebastião Sampaio, 
ocorreu em maio de 1914, no Restaurante Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um 
acontecimento revestido de simbolismo para a elite letrada carioca que pretendia atrelar o pensamento 
de modernidade brasileira às correntes políticas, intelectuais e artísticas dos países europeus. Este 
encontro pretendia oferecer ao público um histórico do desenvolvimento da música no Brasil desde o 
período colonial até o início do século XX sob a luz do pensamento positivista e evolucionista que 
inspirava os meios intelectuais da primeira República. Desse modo, podemos observar através desse 
evento de forte repercussão na imprensa da época as matrizes que impulsionavam a tentativa de 
construção de uma narrativa de nossa história musical e a consagração dos artistas dignos de serem 
reconhecidos – no entendimento deste segmento social – como os fundadores da nossa música 
nacional. 

Palavras-chave: Música Brasileira; Historiografia musical brasileira; Belle époque carioca; Sebastião 
Sampaio; João Octaviano Gonçalves; Frederico Nascimento Filho. 

 
Desde os primeiros anos da República, a elite brasileira buscava uma 

modernização pautada nos padrões europeus. Para esssa elite havia um contraste 
enorme entre o estágio “civilizatório” europeu e o brasileiro. Entre as várias estratégias 
pensadas, havia até a tentativa de alterar a data do carnaval carioca transferindo 

esse evento popular para o inverno devido às altas temperaturas do princípio 
do ano; e a medida mais curiosa, ocorrida em 1909, quando há a proibição da 
fantasia de índio, muito usada pelas já citadas camadas mais desfavorecidas 
economicamente do Rio de Janeiro. A elite carioca desejava importar práticas 
utilizadas no carnaval de Veneza, como as fantasias de arlequim, pierrô e 
colombina, pessoas nos automóveis a desfilarem pelas ruas da cidade, brigas 
de confetes... Aspectos considerados mais refinados pelas classes 
dominantes.125 

 Ser chic era o tom principal do momento. Falar francês, inovar o guarda 
roupa, principalmente se fosse um tecido ou uma peça vinda de algum país europeu, 
promover encontros nas casas e salões para o chá da tarde...  

 Quando chegava o inverno na cidade carioca a alta sociedade carioca 
agitava-se para distribuir o seu tempo entre os mil atrativos que de todos os lados 
surgiam. Podemos observar na imagem abaixo, um aspecto da conferência-concerto 
“A evolução musical no Brasil” reconhecida como um desses eventos de fina 
espiritualidade e, por isso, local onde os participantes eram distinguidos como uma 
elite magnífica e bem representada.126 
                                                           
125 FERREIRA, 2003. 
126 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
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Fig. 1. Aspecto do público presente na conferência A evolução musical no Brasil (Revista da Semana, 6 
de junho de 1914). 

 

A conferência conduzida por Sebastião Sampaio, ocorreu em 27 de maio de 
1914, no Restaurante Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro127, e marcou o 
início das comemorações de inverno daquele ano. O conferencista era tesoureiro do 
Instituto Nacional de Música e secretário do jornal A Notícia (RJ), considerado um 
dos jornalistas mais respeitados, tanto pelos “primores de sua inteligência quer pela 
afabilidade do seu trato, quanto por sua forma literária e pura ao saber bem expressar 
tudo quanto escreve”.128 

Essa conferência o colocava em primeiro plano dentre os conferencistas 
literatos daquele momento. Dentre suas qualidades como escritor destacava-se sua 
alta capacidade de síntese e sua segura argumentação histórica ao discorrer sobre a 
música brasileira “desde o batuque agreste do selvagem até a formosa expressão lírica 
do Abul, de Alberto Nepomuceno”.129 

Esse reconhecimento favorecia para que sua conferência fosse facilmente 
qualificada como uma “delicada festa de elegância e de arte”130 que pretendia oferecer 
ao público um histórico do desenvolvimento da música no Brasil desde o período 
colonial até o início do século XX. Iniciando pelos autos de Anchieta, as modinhas 
brasileiras na corte de D. Maria I, em Portugal, e os músicos de D. João VI, Marcos 
Portugal (1762-1830) e do Pe. José Maurício (1767-1830), Sampaio abordou, 
cronologicamente, aspectos das obras do diretor do Conservatório de Música e 
compositor do Hino Nacional, Francisco Manoel da Silva (1795-1865); dos 
compositores que marcaram a ópera nacional: Carlos Gomes (1836-1896) e Elias 
Álvares Lobo (1834-1901); dos músicos que estruturaram o ensino da música no 
Brasil, a partir da Proclamação da República: Leopoldo Miguez (1850-1902), Alberto 
Nepomuceno (1864-1920), Henrique Oswald (1852-1931), Francisco Braga (1868-
                                                           
127 Inicialmente a conferência estava marcada para o dia 23 de maio de 1914, porém o pianista João 
Octaviano Gonçalves encontrava-se gripado, sendo assim transferida para o dia 27 de maio de 1914. (cf. 
A Epoca, notícia “A conferencia de Sebastião Sampaio”, 22 de maio de 1914, p. 4. 
128 Revista da Semana, “Uma festa elegante”. Rio de Janeiro, 23 de maio de 1914. 
129 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
130 O Paiz, coluna “Vida Social”, Conferencias. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1914, p. 3.  
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1945); e da nova geração que vivenciava naquele momento o contato com novas 
tendências e técnicas composicionais da música brasileira: Glauco Velasquez (1884-
1914), Barroso Netto (1881-1941) e Homero Barreto (1884-1924).131 

 

 
 

Fig. 2. Conferencista Sebastião Sampaio (Revista da Semana, 23 de maio de 1914). 

 Para ilustrar seu estudo sobre a “evolução” da música brasileira, 
participaram da conferência-concerto alguns dos mais importantes nomes da música 
brasileira atuantes naquele período, o jovem pianista João Octaviano Gonçalves, que 
havia recebido o 1º Prêmio de Piano, em 1913, do Instituto Nacional de Música; e o 
famoso cantor Frederico Nascimento Filho132. Os ingressos para o evento davam 
direito ao chá da tarde, durante o qual, a orquestra de damas parisienses, sob a 
orientação da Mlle. Maria Louise Gaudrion executou os petits-morceaux, de Volpatti 
Jr. e alguns tangos argentinos.133 
 

 
 

Fig. 3. 1º Prêmio de Piano de 1913 do Instituto Nacional de Música, o pianista J. Octaviano (Site 
Cifrantiga). 

O articulista do O Paiz, Oscar Lopes, ao realizar sua crônica sobre o evento, 
ressaltou que aquela ocasião, além do “fútil chá das cinco” e da “palavra ardente do 
conferencista” assumia uma importância simbólica que marcava o reencontro da mais 
fina sociedade com os homens de letras:  
                                                           
131 O Paiz, coluna “Vida Social”, Conferencias. Rio de Janeiro, 16, 26 e 28 de maio de 1914, p. 3, passim. 
132 Filho do famoso violoncelista, professor do Instituto Nacional de Música, o barítono Frederico 
Nascimento Filho teve uma curta carreira, na qual foi responsável pela primeira audição de várias obras 
vocais de compositores como Alberto Nepomuceno, Glauco Velasquez, Luciano Gallet e Villa-Lobos. 
(Cf. LAGO, 2010, p. 94, rodapé 7). 
133 O Paiz, coluna “Vida Social”, Conferencias. Rio de Janeiro, 27 de maio de 1914, p. 5. 
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Naquele recinto, entre as mesas onde era servido o fútil chá das cinco horas e 
a tribuna de onde fluía a palavra ardente do conferencista, estava sendo um 
pouco mais solidificado o tratado de paz, já existente, mas, às vezes 
lamentavelmente esquecido, entre a sociedade e o artista.134 

 

 

Fig. 4. O brilhante cantor brasileiro, Nascimento Filho (A Notícia, 28 de maio de 1914). 

 
Para o articulista, conferências como essa – que não eram ocasiões isoladas, 

ao contrário, tornaram-se frequentes naquele tempo – representavam a 
reaproximação entre o segmento da “alta” sociedade e dos intelectuais depois de certos 
embates e tensões. Se realmente essa reaproximação aconteceu no Rio de Janeiro, em 
São Paulo esses embates e tensões ainda estavam latentes, como podemos observar no 
discurso proferido por Olavo Bilac, príncipe dos poetas parnasianos, aos estudantes 
da Faculdade de Direito de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1915. Nessa ocasião, Bilac 
encorajava aos jovens estudantes a idealizarem um país sem “arrivismo”135, pois a alta 
sociedade podia ser retratada como um espetáculo, no qual cada personagem “quer 
gozar e viver sozinho, e crescer, prosperar, brilhar enriquecer, depressa, seja como for, 
através de todas as traições por cima de todos os crepúsculos”136. Esse tipo de “alerta” 
já vinha sendo frequentemente exposto na imprensa na busca de que a classe burguesa 
e os jornalistas estreitassem seus laços, há muito distanciados, na construção dessa 
sociedade idealizada. 

Já havia um ano que se iniciara a Primeira Guerra Mundial e podemos 
ponderar que Olavo Bilac estivesse provocando naqueles jovens estudantes de Direito 
– bem como em toda a sociedade que lhe era atenta – a tomada de uma atitude que 
definitivamente constituiria a nação brasileira que ele imaginava. A época era de 
instabilidades e convulsões que provocavam ou abriam possibilidades para reformas 
em vários aspectos políticos e sociais. Estes fatores foram fundamentais para que a 
belle époque brasileira tenha sido um período de profundas mudanças na nossa 
sociedade, criando condições para o surgimento de várias expressões artísticas que 
marcariam esse período. 

Por isso, Oscar Lopes afirmava que a tônica desta conferência fosse 
“conheçam-se para que se estimem”. E para firmar esta convicção era necessário que 
se estabelecessem frequentes encontros que fortalecessem o contato direto entre os 
homens das letras e a sociedade “como se quisesse o bom senso provar a cada uma das 
                                                           
134 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
135Ambição; desejo de alcançar resultados a todo custo. 
136 BILAC in FIGUEIREDO, 2007, p. 260. 
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partes que já está mais do que chegado o tempo de destruir o mal entendido secular 
que a ambos fazia inimigos terríveis e ferozes”.137 

 

 
 

Fig. 5. Aspectos da conferência A evolução musical no Brasil. Nota-se o compositor Alberto 
Nepomuceno na mesa em primeiro plano (Revista O Malho, 06 de junho de 1914). 

 
O sociólogo Anthony Smith argumenta que nação é uma comunidade de 

indivíduos vinculados social e economicamente, que compartilham certo território, 
que reconhecem a existência de um passado comum, ainda que divirjam sobre 
aspectos desse passado; que têm uma visão de futuro em comum; e que acreditam que 
esse futuro será melhor se se mantiverem unidos.138 Bilac, atento a esses fatores, 
mantinha a preocupação quanto ao fato dos imigrantes conservarem suas línguas 
pátrias e seus costumes originais em terras brasileiras. Para ele, havia o perigo que o 
povo brasileiro pudesse confundir o real sentimento de nacionalismo, desconsiderando 
a nação a qual pertenciam. Dizia que “outros idiomas e outras tradições deitam raízes, 
fixam-se na terra, viçam, prosperam. E a nossa língua fenece, o nosso passado apaga-
se...”.139 

Nesse sentido, as preocupações dos intelectuais – que perpassavam por 
questões políticas, sociais e de projetos para a nação brasileira – afastava-os das elites 
financeiras que buscavam o referencial e práticas estrangeiras como base de seus 
gostos, modas e condutas. Ocasiões como a conferência A evolução musical no Brasil, 

surgiam como espaços para se afinarem os discursos e criar memórias em comum, propiciando 

o compartilhamento de materiais simbólicos essenciais a esta visão de futuro em comum, como 

se refere Anthony Smith.  

É constante a vinculação entre a busca pelo que seria a modernidade 
europeia e a Primeira República, motivo de embates e tensões entre os diversos 
segmentos da sociedade brasileira. O desejo pela modernidade e pelo progresso levava 
esses segmentos a se voltarem para valores externos que dialogavam coma 
europeização dos costumes, das cidades e dos estilos artísticos. Essa tendência é bem 
ilustrada grande concorrência do “Rio chic” na conferência de Sebastião Sampaio. A 
conferência-concerto objetivava constituir um panteão de heróis nacionais, que se 
                                                           
137 O Paiz, coluna “A Semana”, [assin.] Oscar Lopes. Rio de Janeiro, 7 de junho de 1914, p. 1. 
138 SMITH, 2000, p.1-26.  
139 BILAC apud FIGUEIREDO, 2003, p. 260. 
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dedicaram as diversas práticas que constituiriam nossa memória musical. Entre esses 
nomes, Sampaio deu especial destaque aos compositores que se dedicaram à ópera 
nacional e a sedimentação dos espaços de ensino e de atuação no Brasil.  

O historiador Nicolau Sevcenko afirma que na capital brasileira do século 
XIX houve uma “modernização das estruturas da nação, com a sua devida integração 
na grande unidade internacional e a elevação do nível cultural e material da 
população”. Ainda de acordo com o autor, a palavra de ordem da “geração modernista 
de 1870” era condenar a sociedade “fossilizada” do Império e pregar as grandes 
reformas redentoras: “a abolição”, “a república”, “a democracia”.140 

Percebemos assim, a manutenção desse vínculo entre modernidade e a 
visão de mundo que entendia a necessidade de “atualizar” a sociedade as correntes 
políticas, intelectuais e artísticas da Europa, nos últimos decênios do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX. Com a proclamação da República em 1889, esse 
desejo se amplia e viabiliza uma transformação do cenário musical carioca. 

Entre tantos exemplos, destacamos a nova direção que assumiu o Instituto 
Nacional de Música, após a extinção do Conservatório de Música, levada a efeito 
poucos dias após o golpe militar que viabilizou a República. A criação do Instituto 
Nacional de Música aconteceu através do decreto nº. 143, de 12 de janeiro de 1890, e 
pouco tempo depois, em março do mesmo ano, seu diretor, Leopoldo Miguez, 
manifestava seu orgulho ao relatar que “o programa de ensino organizado para o 
Instituto era equivalente aos dos Conservatórios de Paris, Munique, Milão, e que não 
tardaria a apresentar seus resultados incluindo o Brasil no grande concerto das 
nações”.141 

Esta atualização do Instituto às instituições de ensino musical da Europa 
assumiria mais efetividade após Miguez empreender uma viagem a fim de estudar a 
organização dos seus principais estabelecimentos. Esta missão realizada sob os 
auspícios do governo brasileiro resultou em várias ações, entre elas a adoção do Traité 
Complet d’ Harmonie (1881), de Emile Durand, que deu novos horizontes ao ensino 
da harmonia no Brasil.142 

Jefrrey Needel descreve este período como a belle époque carioca, 
considerando-a um fenômeno inédito na história cultural brasileira. Para o autor, esse 
período é iniciado em 1898, com a posse do presidente Campos Sales143, do Partido 
Republicano Paulista, e pelas condições de estabilidade política e econômica 
alcançadas em seu mandato.144 

Ao compreender as influências europeias na sociedade brasileira, 
principalmente na belle époque carioca, Maria Alice Volpe observa que tais influências, 
geraram transformações na vida musical no Rio de Janeiro por meio do referencial 
cosmopolita francês e a penetração da cultura alemã e da música alemã, especialmente 
a “música do futuro”, compreendendo o poema sinfônico e o wagnerismo, via França 
predominantemente, e em alguns casos, apenas, diretamente da Alemanha.145 
Transformada sua nova paisagem, a antiga capital brasileira se tornou o mais 
importante centro cosmopolita nas Américas. 

Este novo referencial teria possibilitado políticas que buscavam o 
branqueamento da população e a alteração de suas práticas culturais. Estas estratégias 

                                                           
140SEVECENKO, 2003, p. 97. 
141AUGUSTO, 2010, p. 2. 
142VERMES, 2004, p. 11. 
143Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913) foi um advogado e político brasileiro, segundo presidente 
do estado de São Paulo, de 1896 a 1897 e o quarto presidente da República, entre 1898 e 1902. 
144NEEDELL, 1993, p. 19. 
145VOLPE, 2001, p. 55-130. 
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dialogavam com a visão de mundo que viabilizava um evento como a conferência, o 
período em que ela foi realizada, documentando e refletindo sobre os processos de 
formação e institucionalização da produção musical e suas consequentes implicações 
com o estabelecimento de representações simbólicas de nossa cultura musical.  

A conferência de Sebastião Sampaio foi enormemente noticiada e 
enaltecida pelos articulistas dos principais jornais e revistas publicados na cidade do 
Rio de Janeiro daquele período. Isso faz com que ela possa ser entendida dentro do 
amplo esquema de esfera pública, de Habermas146. Essa esfera é uma categoria que 
deve ser analisada dentro do contexto histórico de uma sociedade – neste caso, o da 
belle époque carioca – na qual a “burguesia” é caracterizada fundamentalmente com o 
público que lê e que domina os veículos de comunicação. Possuía assim, o controle 
sobre a produção midiática que garantia a prevalência de sua visão de mundo no seu 
entorno.  

Habermas sugere que as ideias de espacialidade da esfera (ou espaço) 
público, sua composição e estrutura social, bem como sua multiplicidade podem ser 
visualizadas em teatros, cafés e outros espaços que, como o Restaurante Assyrio, 
serviam de pontos de encontros deste segmento. Desse modo, “a esfera pública pode 
ser descrita como uma rede adequada para a comunicação dos conteúdos, tomadas de 
posição e opiniões. Nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto 
de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas”.147 

A seleção e exposição dos doze compositores que compunham a “evolução 
da música no Brasil”, que juntos perpassavam a temporalidade dos séculos XVIII ao 
XX, vem objetivar a canonização destes personagens e suas obras no cenário da música 
nacional. Porém, é preciso que estejamos atentos à exclusão de nomes ligados às 
práticas populares e dos critérios que levaram ao esquecimento de tantos outros. A 
identidade sociocultural não corresponde a valores específicos do grupo social ao qual 
cada compositor pertence, mas a posição política ideológica que ocupa e defende nesse 
contexto. Onde há uma manifestação musical, configura-se também um sistema de 
códigos ideológicos vinculados com fatores como lugar, tempo e conjuntura histórica 
da qual faz parte. 

A conferência representava ao mesmo tempo uma esfera pública a ser 
ocupada pela burguesia e um espaço de atuação de um homem de letras. Buscava-se 
assim a aproximação de dois sistemas de pensamento: um que queria a modernidade 
mundana, dos padrões civilizatórios mais ligados ao comportamento. E o sistema que 
se conectava com os padrões de civilização conectados aos modelos de constituição 
intelectual, de princípios morais, como bem representados pela estética germânica. A 
conferência-concerto de Sebastião Sampaio veio, naquele momento, apresentar para 
a belle époque carioca uma proposta de compartilhamento de um passado musical em 
comum e que tornava possível uma visão coletiva de futuro. 
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