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Resumo: A importância da produção do século XIX para o desenvolvimento musical brasileiro é já 
reconhecida. No intuito de contribuir para a ampliação da pesquisa de autores e obras deste período, 
este artigo se propõe a apresentar uma pequena biografia do compositor Paulo Florence (1864-1949) 
e sua obra, mais especificamente, a Sonata-Fantasia para piano e violino. A exemplo de outros 
compositores nacionais românticos, Florence surge como um nome merecedor de estudo e 
reconhecimento, personagem significativo para o desenvolvimento das artes do país, como músico, 
compositor e professor de importantes instituições de ensino de música em São Paulo. 

Palavras-chave: Paulo Florence. Sonata-Fantasia. Período romântico brasileiro. 

Traços biográficos de Paulo Florence 

Paulo Florence nasceu em Campinas, São Paulo, em 19 de julho de 1864, filho 
do cientista francês Hércules Florence (1804 - 1879) e da educadora alemã Carolina 
Krug Florence (1828 - 1913). Era irmão gêmeo de Guilherme Florence e um dos 
últimos dos sete filhos do casal. Seus pais, pessoas de vasta cultura,1 o introduziram 
nas artes desde cedo. Aos nove anos de idade, iniciou os estudos de piano ainda em 
Campinas e poucos anos depois, em 1878, foi para Kassel,2 cidade natal de sua mãe, 
continuar sua formação,3 estudando em um colégio interno por quase 10 anos. Além 
do piano, estudava harmonia, contraponto e composição com Hans Henrich Weltner 
(1849-1883), compositor e regente.  

Entre 1886 e 1888, já com 22 anos, Florence mudou-se para Leipzig, onde 
estudou Filosofia na Universidade de Leipzig, uma das mais antigas universidades 
do mundo, e Música no Conservatório da cidade,4 fundado por Felix Mendelssohn 
em 1843. Nesta instituição, estudou piano, contraponto e fuga e composição com os 
professores Adolf Ruthardt (1849-1934), Salomon Jadassohn (1831-1902) e Carl 
Reinecke (1824-1910), este último o mais renomado dos três.  

Ainda na Alemanha, Florence trabalhou como regente nos Teatros de 
Ulm e de Kiel entre 1888 e 1890. Florideo Gervasio, crítico musical e pai 
da pianista Olga Gervasio, aluna de Florence, faz referência ao cargo 
ocupado por Florence em uma nota biográfica (sem data) com as 
seguintes palavras: “Nenhum outro brasileiro recebeu até hoje tão 
relevante incumbência, com tão grandes responsabilidades, 
principalmente em um paiz onde cultivam a música com respeito e 
devoção, e que possui dezenas de grandes mestres”.5 Logo que retornou 

 
1 Hércules e Carolina possuíam excelente formação e eram ativos na vida sócio-cultural da Campinas 
da época. 
2 Cassel até 1926. Cidade situada no norte do estado de Hessen, no centro da Alemanha.  
3 Todos os filhos do casal Florence estudaram na Europa. 
4 Hoje chamada Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy (Escola Superior 
de Música e Arte Dramática), é a universidade mais antiga da Alemanha na área de música.  
5 Todas as citações neste artigo serão reproduzidas preservando o texto original. Serão corrigidos 
somente erros de digitação. 
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ao Brasil em 1891, com 27 anos, fixou residência em São Paulo 
dedicando-se ao ensino de música e ao piano.  

Florence retornou à Europa, em 1896.6 Desta vez, para aprofundar seus 
estudos em Florença, Itália, onde se tornou discípulo do célebre pianista e 
compositor Giuseppe Buonamici7 (1846-1914) e de Antônio Scontrino (1850-1922), 
compositor. No Conservatório de Bologna, foi ainda aluno de composição de 
Giuseppe Martucci8 (1856-1909). 

Datam deste período duas cartas do pianista português José Vianna da Motta9 
nas quais faz referência ao compositor, estas parcialmente transcritas no Jornal do 
Commércio em 1897. Na segunda carta, publicada em 3 de maio daquele ano, o 
pianista comenta a publicação de um artigo de Florence no respeitado jornal musical 
alemão Der Klavierlehrer. O enunciado no jornal, reconhece seus méritos artísticos 
do compositor. 

Paulo Florence - Este nome não é o de um desconhecido: é o de um 
brasileiro que honra o seu país pela arte, pelo seu talento e pelo seu valor: 
se não é bastante familiar na rua do Ouvidor entre os quais falam de arte 
sem conhecê-la e sem compreendê-la, é, não obstante, um nome muito 
citado entre os que têm a preocupação de um ideal artístico e por ele 
trabalham (Jornal do Commercio, 3 de maio de 1897). 

Paulo Florence produziu dois textos, sendo o primeiro deles um artigo 
intitulado Sobre a natureza da melodia e do rhythmo, publicado pelo jornal alemão 
Der Klavielehrer, em março de 1897, e o segundo, uma ampliação do primeiro, 
Música e Evolução,10 publicado em 1930 pela São Paulo Editora LTDA, traduzido 
para o inglês por Harold Bauer.11 Abaixo, a transcrição da carta de Vianna da Motta, 
comentando o trabalho investigativo realizado pelo compositor em seu artigo e 
recomendando para que o mesmo fosse traduzido e estudado: 

Berlim, 29 de março de 1897 - Acha-se nesta cidade o distinto professor de 
S. Paulo Sr. Paulo Florence que acaba de ser honrado pelo importante jornal 
musical Der Klavierlehrer com a publicação de um artigo seu. Este artigo 
interessantíssimo e escrito de forma absolutamente científica, é digno de 
ser estudado pelos músicos, porque trata de um problema estético de 
dificilíssima resolução. Versa sobre a analogia que existe entre o desenho 
dos sons (Melodia e Ritmo) e o desenho por linhas. O autor assenta a sua 
exposição em um axioma que no seu sentido mais geral não admite 
contradição: há uma só arte, que obedece em toda a parte às mesmas leis, 

 
6 Algumas notas de jornal apontam este retorno no ano de 1897.  
7 Buonamici foi importante professor também na formação de Henrique Oswald. 
8 Martucci foi destacado pianista, regente e professor, importante nome do renascimento da música 
instrumental na Itália. Regeu a primeira performance italiana de Tristão e Isolda de Wagner em 
Bolonha. Entre seus ilustres alunos de composição está Ottorino Respighi. 
9 José Vianna da Motta (1868-1948) foi um pianista de grande envergadura, pedagogo, maestro e 
compositor. Um dos últimos alunos de Liszt, apresentou-se pela Europa e América do Sul com Eugene 
Ysaye e Pablo Sarasate no início do século XX. Foi responsável pela revisão de edições de obras de 
Chopin, Czerny, Beethoven e Schumann. Em 1957, foi constituído, em honra ao nome do músico, o 
Vianna da Motta International Music Competition, principal concurso internacional de piano em 
Lisboa, Portugal. 
10 Uma cópia deste texto pode ser encontrada no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga em São Paulo. 
11 Harold Bauer (1873-1951) nascido na Inglaterra viveu nos Estados Unidos, foi um importante 
professor e um dos principais pianistas de sua geração. Conhecido por suas interpretações do 
repertório germânico de Beethoven, Brahms, e Schumann, também foi atuante como camerista, 
mantendo um trio com Jacques Thibaud e Pablo Casals e um duo com Ossip Gabrilowitsch. 
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mas que se manifesta por diversos sentidos. O que o músico ouve é na 
essência o mesmo que o pintor vê. Partindo desse princípio, expõe o Sr. 
Florence com máxima clareza a analogia que existe entre as proporções do 
ritmo no tempo (sons) e do ritmo no espaço (linhas), entre a melodia 
(combinação de diferentes vibrações) e o desenho (combinação de 
diferentes linhas), enfim entre a harmonia da forma musical e a harmonia 
nas figuras de um quadro, aproveitando de uma maneira felicíssima a 
comparação do Andante da Sinfonia em Dó menor de Beethoven com a 
Madonna Sistina de Raphael. Consta-me que o Sr. Florence tem tenção de 
completar as suas investigações, fecundas em resultados surpreendentes. O 
seu trabalho é uma prova da sua vasta ilustração e da atividade do seu 
cérebro. Recomendo aos seus admiradores de lhe pedirem uma tradução do 
seu artigo sensacional. José Vianna da Motta (Idem). 

Em Música e Evolução, partindo do princípio abordado no seu artigo, o autor 
faz uma generalização, estendendo o princípio às manifestações da vida, 
investigando agora não mais as relações entre diversas manifestações da arte, mas as 
relações entre a música e a vida. O autor dedicou o trabalho à Bauer e à Félix de 
Otero. Música e Evolução recebeu reconhecimento de Hugo Riemann (1849-1919), 
musicólogo e historiador alemão que escreveu em carta: “este trabalho merece ampla 
divulgação”. Florence demonstra o seu conhecimento a respeito das obras filosóficas 
de Goethe, Schopenhauer e Herbert Spencer. Sobre este último, afirma ter chegado, 
em suas observações, a conclusões que condiziam com a teoria do mestre. Desta 
forma, discorre as suas análises musicais sobre os princípios gerais expostos em Les 
premiers principes de Spencer. Florence acreditava que seu ensaio (como o 
denomina), fosse talvez o primeiro a “estabelecer pesquisas sobre a natureza da 
música, debaixo desse ponto de vista”. Os compositores abordados em suas análises 
são aqueles que Florence considerava “inexcedíveis”, “incomensuráveis gênios”: 
Bach, Beethoven e Wagner. Florence conclui seu texto ressaltando a importância das 
ciências positivas para estudos mais objetivos no campo da filosofia e da música na 
época. 

(...) Devemos abandonar o campo das conjecturas metaphysicas, ainda hoje 
tanto em voga não só na música, mas em todas as questões philosóficas, 
pode-se mesmo dizer que em todo o nosso modo de sentir e de pensar. Com 
as armas modernas das sciencias positivas, preparadas pelos grandes 
pensadores do século passado, já estamos habilitados a substituir as vagas 
expressões e os indefinidos sentimentos da velha escola metaphysica por 
dados positivos e, longe de perderem com essas analyses que a muitos 
poderão parecer destructoras do ideal artístico, realçar-se-hão as bellezas 
das obras immortaes, crescerá sempre mais a nossa admiração pelos gênios 
artísticos que, com um material imponderável, finíssimo, guiados somente 
por um subtilíssimo sentimento para as proporções e o jogo das forças, 
souberam crear obras divinas de uma lógica perfeita (Florence, 1930, p. 48). 

De volta ao Brasil, em 1899, já reconhecido artista, Florence exerce o 
magistério de música e realiza inúmeros concertos. Deste período, consta também a 
produção de grande parte de suas principais composições, que abrangem inúmeras 
obras para piano, canto, canto coral, além de composições para órgão, sonatas, trios 
e quartetos. 

Neste tempo Paulo Florence compôs muitas das suas principais obras, cujo 
caráter todo independente e especial não acompanha a feitura complicada 
e baralhosa das supostas músicas brasileiras modernas. [...] Seu repertório 
é vastíssimo em composições para piano, violino, violoncelo, orquestra de 
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cordas e canto, cujas partituras trazem letras em diversos idiomas. 
(Florideo Gervásio, nota de programa, s.d, s.l.). 

Em 15 de fevereiro de 1906, foi fundado o Conservatório Dramático e Musical 
de São Paulo por Pedro Augusto Gomes Cardim12 (1865-1932) 13 e João Gomes de 
Araújo Júnior14 (1846-1943) e inaugurado oficialmente em 25 de abril do mesmo 
ano. Paulo Florence compôs o seleto grupo de professores da sessão musical, como 
professor de literatura musical e piano. Durante os doze anos ininterruptos em que 
ficou no Brasil, realizou e organizou inúmeros concertos, concertos beneficentes, 
programas de rádio, destacando-se, além de dedicado professor, intérprete e 
compositor, na função de pianista acompanhador. 

Entre 1911 e 1914, Florence retornou à Europa, percorrendo Itália, Alemanha 
e Áustria, países onde havia estudado. Após a longa viagem artística,15 Paulo 
Florence retornou a São Paulo onde permaneceu lecionando, compondo e ocupado 
em publicar seu elevado acervo de composições. Alguns de seus alunos ganhavam 
destaque no cenário nacional e internacional e suas obras continuavam a figurar nos 
programas de concertos, principalmente no eixo São Paulo – Rio de Janeiro. 

Durante toda a década de 20, as obras de Florence apareciam nos programas 
de concerto de diversas sociedades e grupos de câmara como a Associação Quarteto 
Brasil, fundada em 1926, o Quarteto Aschermann, responsáveis pela estréia de 
alguns quartetos do compositor. Eram constantes as execuções das peças pianísticas 
e peças para canto, populares também nos programas de rádio.  

Em meados de 1927, é fundado o Instituto Musical de São Paulo por um grupo 
de professores, tendo à frente Paulo Florence, Felix Otero, João Gomes Júnior e João 
Batista Julião.16 Essa instituição teria importante papel cívico em 1932, durante a 
Revolução Constitucionalista, ocasião na qual Florence compôs o Hymno à São 
Paulo17 e reverteu o produto de sua venda em favor à assistência das famílias dos 
combatentes. O próprio compositor se encarregou de comprar 50 exemplares da 
obra e abriu mão dos direitos autorais do hino. Em matéria publicada no Correio de 
São Paulo de 5 de setembro de 1932, é anunciado o socorro à cerca de 50 mil pessoas 
prestado pelo Departamento de Assistência da MMDC18 e a doação de Florence: 

O professor de piano Sr. Paulo Florence compôs um inspirado hino 
patriótico, ao qual denominou: “Hino a São Paulo” e dedicou o produto da 
venda do mesmo, integralmente, às famílias dos combatentes, por 
intermédio deste Departamento. Essa música será posta à venda hoje em 
todas as principais casas de música, que se prontificaram a vender a mesma 
sem remuneração alguma, atendendo ao fim a que se destina. O próprio 

 
12 Cardim foi jornalista, político e dramaturgo, à época da fundação do Conservatório era vereador da 
cidade. Fundou a Academia de Belas Artes e, além do Conservatório Dramático e Musical, participou 
ativamente da criação do Teatro Municipal de São Paulo, da Academia Paulista de Letras e da 
Companhia Dramática de São Paulo. 
13 Alguns autores trazem a data de nascimento 1864. 
14 Além de fundador, atuou como professor de música do Conservatório. Patrono da cadeira nº 20 da 
Academia Brasileira de Música. Dentre outras obras, compôs a ópera Carmosina estreada em Milão, 
Itália em 1888. (Jacometti, 2015). 
15 Relatada em algumas notas de programas da época. Não foram encontradas, durante esta pesquisa, 
mais informações sobre as atividades de Florence na Europa entre 1911 e 1914. 
16 João Batista Julião seria o diretor da instituição até a sua morte em 1961. 
17 Letra de Fagundes Varella.  O hino foi publicado pela Off. Typo-Calcographica Musical CEMB. 
18 Sociedade clandestina formada após a morte dos 5 jovens em 23 de maio de 1932, durante confronto 
com a polícia. A sigla MMDC é composta pelas iniciais dos sobrenomes de quatro vítimas. 
Posteriormente se acrescentou a inicial da quinta vítima, que morreu alguns meses após o confronto, 
ficando MMDCA. 
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autor adquiriu desde logo 50 exemplares, concorrendo assim, duplamente, 
para tão benemérita instituição. O Sr. Paulo Florence ofereceu os seus 
direitos autorais ao Departamento de Assistência às Famílias dos 
Combatentes. 

Paulo Florence compôs outro hino, em 1936, por ocasião da celebração do 
centenário do compositor Carlos Gomes pelo Instituto Musical de São Paulo. A 
ligação de Florence ao compositor conterrâneo vinha de família. Seu pai, Hércules 
Florence, é autor de um quadro de 1866 que retrata Carlos Gomes com apenas trinta 
anos de idade.19 Com música de Florence e letra de Corrêa Júnior, o Hymno a Carlos 
Gomes foi composto especialmente para o Instituto em 11 de julho daquele ano e 
tornou-se seu hino oficial (CORREIO PAULISTANO, 1936/2020). O concerto de 
efeméride aconteceu em 14 de julho de 1936 no Salão do Club Germânia, num grande 
festival cujo encerramento foi realizado com a execução do hino acadêmico.  

Representativo da relevância artística do compositor para São Paulo, é a 
apresentação feita pelo crítico musical Manoel Tapajós Gomes quando da realização 
de um programa de rádio em homenagem ao compositor e ao violinista Francisco 
Chiaffitelli, transmitido pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro20 em 2 de janeiro de 
1928, o concerto Noite Paulo Florence – Francisco Chiaffitelli, com a presença dos 
dois homenageados.21 Tapajós Gomes fez a apresentação de ambos durante o 
programa embora fossem os mesmos “nomes suficientemente laureados e populares 
no Brasil”.22 Data de 3 de março daquele ano, a transcrição das palavras 
pronunciadas durante o programa radiofônico no periódico Para Todos. Abaixo, a 
reprodução de um trecho: 

Ainda não se apagaram de todo, nesse Studio, os écos da homenagem 
prestada, pela Radio Sociedade, à memória de Carlos Gomes e, de novo, a 
arte musical de São Paulo aqui fulgirá, através dos dois nomes que 
constituirão o programa desta noite: Paulo Florence e Francisco Chiaffiteli. 
Paulistas ambos, ambos companheiros, nascidos, embora, em épocas muito 
diversas, tiveram os dois o mesmo destino de arte, o mesmo destino de 
luctas, e também o mesmo orgulho de haverem vencido na vida (...) 
Chiaffarelli [23] foi, para o desenvolvimento artístico de São Paulo, a criatura 
necessária e imprescindível, o fator decisivo e oportuno, o elemento 
eficiente e forte, que orientou a música na Paulicéa, educando o público na 
escola do bom gosto. Ele porém, não foi o único, pois teve a fortuna de se 
ver secundado por alguns outros sonhadores do mesmo ideal, entre os 
quaes Paulo Florence ocupa um lugar proeminente, mercê do qual tem o 
seu nome registrado como o de um dos beneméritos da evolução musical 
paulista. 

 

 
19 O quadro de autoria de Hércules Florence foi descoberto e localizado pelo presidente da Academia 
Campinense de Letras (ACL), Agostinho Toffoli Tavolaro. A obra, até então desconhecida da família, 
encontra-se no acervo do Museu do Centro de integração Empresa e Escola (CIEE), em São Paulo.  
20 A Rádio Sociedade foi instalada no Rio de Janeiro em 19 de maio de 1923, tendo como presidente 
Henrique Morize e secretário Roquette Pinto criada com o intuito patriótico de tornar os compositores 
brasileiros conhecidos no Brasil. Fonte: Correio da Manhã, 20 de maio de 1923. 
21 O concerto contou ainda com a participação dos cantores Heloisa Bloem Mastriangioli, Asdrubal 
Lima e Corbiniano Villaça, do pianista Mário de Azevedo e Souza, do crítico Manoel Tapajós Gomes e 
da orquestra da Radio Sociedade, sob a regência do maestro Borselli. Fonte: Correio da Manhã, Rio 
de Janeiro, 1º de janeiro de 1928). 
22 Palavras do redator da coluna Correio Musical. Fonte: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 4 de 
janeiro de 1928. 
23 Luigi Chiaffarelli (1856-1923), pianista italiano, pedagogo, professor de Antonieta Rudge e Guiomar 
Novaes. 
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Em 14 de julho de 1945, Villa-Lobos funda a Academia Brasileira de Música, 
Villa-Lobos pretendia reunir figuras ilustres do meio musical, uma seleção de 
compositores e musicólogos brasileiros. O órgão, segundo Eurico Nogueira França, 
tinha o objetivo de “conjugar as figuras credenciadas da nossa música, tanto para 
exercer diretamente uma ação estimuladora do meio, como para o estudo e debate 
dos assuntos profissionais, no plano da cultura e da criação artística” (Correio da 
Manhã, 27 de novembro de 1945). Paulo Florence fez parte do quadro inicial de 
membros efetivos da Academia ocupando, como patrono, a cadeira número 28.  

Alguns anos depois, em 3 de setembro de 1949, aos oitenta e cinco anos de 
idade, o compositor campineiro falece e é sepultado em São Paulo. A imprensa 
registrou a sua morte como a perda de “um dos valores máximos na Arte”. Em 8 de 
outubro do mesmo ano, em sessão ordinária da Academia Brasileira de Música, é 
declarada vaga a cadeira ocupada pelo compositor: 

Dentre vários assuntos da respectiva ordem do dia, consta o da declaração 
de abertura da vaga da cadeira nº 28 por motivo do traspasse de seu patrono 
Paulo Florence, ocorrido em São Paulo a 23 de setembro p.p. Ainda pelo 
mesmo motivo, o presidente da Academia enviou a seguinte mensagem 
telegráfica: “Academia Brasileira de Música, tomando conhecimento tão 
lamentável passamento saudoso dedicado confrade Paulo Florence 
apresenta exma. Família, profundas condolências. Respeitosas saudações. 
a) Villa-Lobos, presidente”. (Diário de Notícias, 7 de outubro de 1949). 

Obras e a Sonata-Fantasia para piano e violino 

Paulo Florence foi um músico de erudição e ampla cultura. Atuou como 
regente, professor, pianista, musicólogo e compositor. No programa da Rádio 
Sociedade em 1928, Tapajós Gomes aponta as diferentes vertentes do artista ao 
comentar sua habilidade ao compor uma peça (Gavotta) durante o ensaio para o 
programa: 

A Gavotta, que faz parte do programa desta noite foi escrita e orquestrada 
aqui mesmo no sábado passado, enquanto se fazia o ensaio do programa, 
como uma gentil homenagem de Paulo Florence à Rádio Sociedade. Pôde-
se, por aí, avaliar a extraordinária facilidade com que compõe o ilustre 
artista, que é igualmente autor de um trabalho sobre “Música e Evolução”, 
cujo mérito se calcula sabendo que foi traduzido para o inglês, por Bauer, e 
que mereceu de Riemann as mais lisonjeiras referências. Em poucas 
palavras aí fica feita a apresentação do velho mestre que é presentemente, 
uma das mais respeitáveis tradições da arte musical de São Paulo, onde tem 
cumprido sua notável missão de professor, que amanhece e anoitece em 
contato com os discípulos (...).  

Florence abordou diversos gêneros em suas composições. A maior parte de 
suas obras foi escrita para piano e para canto. Compôs também para órgão, para coro 
e para diferentes formações camerísticas. Sua obra para piano é vasta e inclui desde 
estudos com fins didáticos a peças virtuosísticas e até transcrições. Dentre as 
transcrições, se destaca o Prelúdio e Fuga n° 6 para 2 pianos, composto 
originalmente para órgão, cuja transcrição, datada de 1945, é partilhada por Florence 
e por João Gomes Júnior.24 A obra é, segundo análise do jornal carioca A Noite de 14 
de abril de 1945, “um modelo de obediência aos cânones e à forma clássica (...) 

 
24 Uma cópia da composição encontra-se no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga (LUCENA et al., 
2020). O prelúdio e Fuga n° 6 para dois pianos foi gravado por Yara Ferraz e Marina Brandão no CD 
Rituais, lançado em 1993 pelo selo Velas (LAGO, 2007, p. 386). 
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demonstrando um conhecimento muito profundo de técnica e uma honestidade 
raríssima nos tempos que correm”. 

Florence era conhecido em sua época, em grande parte, pelo seu repertório 
para canto. Era um grande apreciador e entusiasta da língua portuguesa e a 
considerava absolutamente musical. Utilizava-a não apenas nas composições vocais, 
mas também com tema para obras instrumentais. A inspiração, delicadeza e talento 
de Florence eram reconhecidos por críticos e intérpretes que consideravam algumas 
de suas melodias, instrumentais e vocais, “legítimos achados” (A GAZETA, 1930). 

Embora a maior parte das composições de Paulo Florence tenha sido dedicada 
ao piano, seu instrumento e ao canto, compôs um número considerável de obras de 
câmara que permanecem completamente desconhecidas do público e até mesmo 
entre os músicos. Estas obras incluem duos, como a Sonata para piano e violoncelo 
(FLORENCE, 1947) e a Sonata-Fantasia para piano e violino (FLORENCE, s. d.), 
trios, em número de três (para violino, clarinete e piano; violino, violoncelo e piano; 
e violino, flauta e violoncelo), quartetos de cordas, e uma suíte para orquestra de 
cordas (Figura 1), transcrita para esta formação em 1928, que consiste na ampliação 
de 7 estudos compostos originalmente para piano, em 1921, intitulados Estudos para 
a mão esquerda só, em forma de Suíte Antiga.25 

 

 

Figura 1 - Programa do concerto de inauguração da temporada Villa-Lobos em 1930 (SOCIEDADE 
SYMPHONICA DE SÃO PAULO, 1930/2017). 

Infelizmente as edições do autor, em sua maioria, não possuem registro da 
data de composição, podendo-se apenas supor uma data aproximada das mesmas a 

 
25 A obra para piano encontra-se no acervo de Sérgio Alvim Corrêa Nepomuceno (FUNARTE, 2020), 
um presente do autor à pianista Sigrid Nepomuceno (1897 – 1986).   
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partir de suas primeiras execuções. O acervo de manuscritos da família ainda não foi 
organizado, restando dúvidas sobre a existência de mais obras e/ou edições, além de 
obras incompletas, como o caso de alguns quartetos, e indícios da existência de 
outras duas sonatas para piano e violino. 

Em comentário sobre a qualidade das obras de Florence e o seu profundo 
conhecimento no que diz respeito às formas e estruturas composicionais, Florideo 
Gervasio afirma:  

Paulo Florence é o compositor de maior erudição musical que o Brasil tem em toda 
sua história, possui ele também vastíssima cultura geral. Suas obras de caracter 
sério, que obedecem a estrutura dos grandes mestres da música, valeu-lhe certa 
ocasião este assertivo:  “Paulo Florence sem ser Bach escreve Bach” (Nota de 
programa, s.d., s.l.). 

A Sonata-Fantasia para piano e violino (Figura 2), é certamente uma das 
composições de câmara mais executadas de Paulo Florence. Foi dedicada ao 
violinista cubano Raphael Diaz-Albertini, que realizou as primeiras audições da obra 
no Brasil, e com quem o compositor dividiu o palco numerosas vezes, interpretando 
obras de outros compositores e de autoria própria. Diaz-Albertini esteve no Brasil na 
primeira década do século XX e realizou concertos por várias cidades do país, 
fixando-se ainda como professor de violino em São Paulo, no Hotel Roma, onde se 
hospedava. 

A obra foi editada pela Off. Gráfica Musical Campassi & Camin, fundada pelos 
sócios João Campassi e Pedro Ângelo Camin em 1914, em São Paulo. Não consta na 
edição a data de composição da obra ou da própria edição. As informações obtidas 
durante a pesquisa apontam que esta teria sido composta no início do século XX, 
entre 1900 e 1902. A edição, possivelmente é da década de 1920. A parte do violino 
foi revisada por um dos principais intérpretes da obra, Francisco Chiaffitelli, que a 
executou com o compositor em diversos concertos, mencionados no capítulo 
anterior. Paulo Florence também assinou e dedicou a amigos algumas das cópias da 
edição. Aparentemente, a produção da edição e da parte de violino revisada foi 
aprovada pelo compositor. Embora a obra esteja editada, a edição apresenta 
problemas diversos e é objeto de estudo desta pesquisadora. Infelizmente o 
manuscrito da obra não foi localizado. Uma gravação da Sonata-Fantasia realizada 
por Oscar Borgerth e Ilara Gomes Grosso foi documentada em LP pela FUNARTE 
em 1979 (CARINO, 2020).  

Sonata-Fantasia foi uma tendência experimentalista característica do início 
do século XX. O termo pode ser pensado como uma espécie de fusão entre a sonata, 
que é um termo genérico, que não necessariamente significa a forma da sonata 
clássica, e a fantasia, que é um termo mais antigo, predecessor do termo sonata, um 
dos primeiros a intitularem composições expressamente instrumentais. 

Fantasia comumente descreve uma peça de livre, bastante rica em ideias, mas 
não desprovida de forma. Na música europeia do século XIX, temos alguns exemplos 
de compositores que escreveram fantasias que pareciam sonatas, como o caso de 
Schumann, com a Fantasia em Dó Maior op. 17, Schubert, com a Fantasia Wanderer 
e Chopin com a Fantasia em fá, exemplos citados no Tratado de La Forma Musical 
de Julio Bas (BAS, 1947). 

Exemplos que reforçam a idéia de fusão entre as formas sonata e fantasia são 
a Sonata para piano op. 27 n° 2 de Beethoven, mais conhecida como Sonata ao 
Luar, cujo título original dado pelo compositor é Sonata quasi una fantasia, e a 
Sonata quasi Fantasia op. 31 para dois pianos de Adolf Ruthardt, que fora professor 
de piano de Paulo Florence em Leipzig. Na música brasileira podemos encontrar 
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exemplos como a Sonata-Fantasia op. 44 em Mi b Maior para piano e violoncelo de 
Henrique Oswald, composta em 1916, e na obra de Villa-Lobos, a 1ª Sonata-Fantasia 
- Desésperance para piano e violino, composta entre 1912 e 1913, ambas posteriores 
à obra de Florence, porém próximas.  

 
 

 

Figura 2 - Epígrafe da Sonata-Fantasia para piano e violino (tempo único, FLORENCE, s. d.) 

Os dois temas são apresentados seguindo o plano tonal da sonata clássica: 
primeiro tema em tonalidade menor (Mi menor), Figura 3, e segundo tema na 
relativa maior (Sol Maior), Figura 4. Na reexposição, o segundo tema aparece no tom 
homônimo Mi Maior (Figura 5). 

 

 

Figura 3 - Primeiro tema da exposição em Mi menor da Sonata-Fantasia de Paulo Florence (s. d.) 

A Sonata-Fantasia de Paulo Florence é uma peça em movimento único, mas 
que aparentemente foi concebida para ser o primeiro movimento de uma obra maior, 
uma sonata. No plano formal, a composição possui uma exposição com dois temas 
principais e uma reexposição em forma de desenvolvimento temático, 
“desenvolvendo” as ideias principais apresentadas na exposição.  

Muitas análises podem ser feitas sobre a obra, mas acreditamos que as 
informações aqui colocadas sejam suficientes no momento para apresentar a obra e 
o compositor. Contribuindo com a divulgação da música brasileira de concerto, uma 
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futura gravação e uma edição prática dessa obra serão realizadas pela pesquisadora 
e se destinarão aos futuros intérpretes, estudiosos e pesquisadores da música 
brasileira, além de interessados diversos.  

 

 

Figura 4 - Segundo tema da exposição em Sol Maior da Sonata-Fantasia de Paulo Florence (s. d.). 

 

Figura 5 - Segundo tema em Mi Maior, parte do violino, da Sonata-Fantasia de Paulo Florence  
(s. d.). 

Considerações finais 

Não estão completamente claras as razões pelas quais a obra de Paulo 
Florence tenha caído num total obscurantismo a partir de meados do século XX. 
Florence gozou de reconhecimento como pianista, professor e compositor ainda em 
vida. Suas obras foram interpretadas por prestigiados músicos e o compositor 
recebeu críticas das mais lisonjeiras pelas mesmas. Ao lado de outros compositores 
da geração romântica, Florence contribuiu muito para o desenvolvimento 
sociocultural do país. Como estes, sua obra teve um declínio de espaço e 
reconhecimento após o advento do Modernismo e da geração nacionalista brasileira 
sob o comando filosófico e ideológico de Mário de Andrade, que propôs às artes do 
país uma nova estética, certamente não familiar aos mesmos. 

Florence era um compositor que possuía um claro ideal artístico. Nas palavras 
de Tapajós Gomes, “um fino artista que vibra e que sofre pela arte e que, pela arte, 
sempre seduzido, foi envelhecendo devagarinho...”. Embora reconhecido pelos 
críticos como dono de um grande talento, evitava esta posição de destaque. Um dos 
mais qualificados musicistas de sua época, que solitário e modesto, “se encerrou em 
seu íntimo”, fugindo assim às manifestações que seu talento e cultura bem mereciam 
e ainda merecem.  
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