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Resumo: O presente artigo pesquisa as questões da interpretação pianística na canção Sehnsucht 
nach Vergessen, do ciclo Cinco Poemas de Nicolaus Lenau, de Alberto Nepomuceno. Partindo da 
premissa da compreensão do poema, serão observados os aspectos técnicos descritos ou não na 
partitura, na qual o piano não atua como um simples instrumento acompanhador, mas como um 
elemento ativo para a realização da poética musical. 
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Introdução  

Numa época em que vigorava na Europa diversos conceitos de nacionalismo 
e técnicas composicionais diferentes das que eram feitas no Brasil, Alberto 
Nepomuceno (1864-1920) inspirou-se nas novidades apresentadas a ele em seu meio 
social e se manteve aberto às tendências modernas. Sua vida artística caminhou 
focada numa escrita romântica inovadora para a música brasileira do século XIX e 
início do XX e, mesmo sendo diversas vezes afrontado por este motivo, foi um músico 
que marcou a história musical e educacional brasileira durante processo de transição 
que o país enfrentava no seu quadro político-social. 

O compositor cearense escreveu cerca de 13 obras camerísticas e mais de 70 
canções de câmara, escritas em idiomas como latim, francês, italiano, sueco, alemão 
e português. Pensando no seu contexto histórico, essa variedade em suas 
composições já geraria algum desconforto aos ouvidos acostumados com as técnicas 
do bel-canto italiano; porém, maior ainda foi o desconforto de tornar obrigatório o 
estudo de uma peça em português nas aulas de canto e introduzir o ensino da 
harmonia representada por Wagner e Liszt no Instituto Nacional de Música1.  

Seguindo as ideias europeias marcadas pelo Romantismo, Nepomuceno 
defendeu a prática do canto em língua nacional e ainda levou aos salões eruditos 
temas brasileiros em suas composições, como a Alvorada na Serra e composições 
com textos de poetas brasileiros, como A jangada. Porém, a aceitação do canto em 
idioma nacional e do uso de elementos de caráter popular no meio erudito só 
acontecerá mais tarde, no início do século XX, “com a campanha vigorosa pelo canto 
em português do compositor Alberto Nepomuceno” (MARIZ, 2002). Dessa forma, o 
compositor cearense, junto com Alexandre Levy (1864-1892), ganhou a alcunha de 
precursor do nacionalismo musical brasileiro, abrindo os caminhos para futuras 
gerações de compositores que trabalhariam com diversos materiais folclóricos e 
populares. 

 
1 Antigo Conservatório de Música, o Instituto Nacional de Música foi criado pelo Decreto N. 143, após 
a Proclamação da República, tendo como primeiro diretor o compositor Leopoldo Miguez (1850-
1902). 
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Quadro 1 - Sehnsucht nach Vergessen, poema de Nikolaus Lenau (LENAU, 1832/2020), tradução 
para o português de Dante Pignatari (PIGNATARI, 2004). 

Texto original Tradução 

Lethe! Brich die Fesseln des Ufers, 
Letes! Rompe a corrente da margem, 
verte 

Giesse aus der Schattenwelt mir herüber Do mundo das sombras até mim 

Deine Welle, daβ den Wunden der bangen 
Tua onda, que das chagas da alma 
inquieta 

Seel’ich trinke Genesung. Eu bebo à saúde 

Frühling kommt mit Duft und Gesang und 
Liebe, 

Primavera traz aroma e balada e amor, 

Will wie sonst mir sinken ans Herz; 
Quer como de costume, inebriar meu 
coração; 

Doch schlägt ihm nicht das Herz entgegen wie 
sonst 

Mas não toca o coração como de costume. 

O rütle nicht den Stolz vom Schlummer, Não perturbes o prazer do enlevo 

Der süsser Heimat sich entreiβ Que da doce morada se livra, 

Dem Himmel mit verschwiegnem Kummer, Ao céu, em tom-desalento, 

Auf immerdar den Rükken weist. Para sempre as costas vira. 

Lethe! Brich die Fesseln des Ufers, 
Letes! Rompe a corrente da margem, 
verte 

Giesse aus der Schattenwelt mir herüber Do mundo das sombras até mim 

Deine Welle, daβ den Wunden der bangen 
Tua onda, que das chagas da alma 
inquieta 

Seel’ich trinke Genesung Eu bebo à saúde 

Lethe! O Lethe! Sense die Welle! Letes! Ó Letes! Envia tua onda! 

 
Além da linha composicional nacionalista, ele nos deixou várias canções 

inspiradas em poetas internacionais, como é o caso do ciclo Cinco Poemas de 
Nicolaus Lenau (Fünf Gedichte von Nicolaus Lenau für eine Singstimme), baseado 
no poema Sehnsucht nach Vergessen (LENAU, 1832/2020 - Quadro 1). Estes cinco 
lieder foram compostos por volta de 1894, em Paris, e é a obra onde “mais claramente 
se revelam o conhecimento e a utilização de alguns conceitos wagnerianos básicos” 
(VIDAL, 2016, p. 378). São canções onde o compositor explora ricamente o 
acompanhamento pianístico com diversas questões técnicas e interpretativas, 
unindo-o aos poemas de Lenau. 

Nicolaus Lenau (1802-1850) foi um poeta austríaco do século XIX que 
representou o pessimismo presente na literatura alemã em sua escrita, como 
podemos perceber nos textos utilizados por Nepomuceno. Escolhemos analisar a 
interpretação pianística da canção Sehnsucht nach Vergessen, partindo da premissa 
da compreensão dos poemas considerando aspectos técnicos descritos ou não na 
partitura. Como num lied alemão, o piano não deve atuar como um simples 
instrumento acompanhador, mas como um elemento ativo para a realização poética 
da música. 
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Sehnsucht nach Vergessen 

A quinta canção do ciclo tem como título Sehnsucht nach Vergessen (Desejo 
de esquecer). Foi composta por Nepomuceno sobre a parte do poema de Lenau na 
qual ele pede para beber das águas do rio Letes, as quais, segundo a mitologia grega, 
têm o poder de dar aos seres humanos o esquecimento. Como nas demais canções do 
ciclo, o compositor trabalha a parte pianística conforme o texto apresentado pelo 
cantor (Quadro 1). 

 

Figura 1 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 1-7. 

Com uma forte introdução à peça e com ritmos marcantes, encontramos a 
expressão Mit Leidenschaft com paixão. Sem indicação de marcação de tempo, 

testamos e concluímos que ♩=92 é um bom andamento, pois possibilita uma 
interpretação de acordo com a sugestão do compositor. Desde o início, esta obra 
possui dinâmicas forte e fortíssimo, que permitem ao pianista atacar de forma mais 
enfática, o que deixa o ambiente mais dramático, partindo do princípio que “o 
cenário musical do poema começa com a primeira nota da introdução”2 (ADLER, 
1907, p. 126).   

A execução rítmica correta é sempre muito importante para “energizar e dar 
vida à música”3 (ADLER, 1907, p. 126). Na criação deste quadro sonoro, é 
aconselhável que o pianista utilize o pedal de sustain, de forma sincopada, como um 
auxílio interpretativo, além de se manter muito consciente do que trata o poema que 
inspirou esta canção. Ao entender o texto, a variação da dinâmica deve ser observada 
cuidadosamente, aliada às constantes variações rítmicas durante toda a peça (Figura 
1).  

 
2 The musical setting of the poem begins with the first note of the introduction. 
3 Strong rhythmic execution energizes and enlivens music. (Livre tradução da autora) 
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Já na primeira entrada da voz no compasso 7, o piano executa trêmulos que 
perduram até o compasso 18, recurso utilizado para demonstrar a agitação das águas 
do rio, expressada nos versos. O canto começa em fortíssimo, com uma a aclamação 
ao rio Lethe! no compasso 8, e diminui para piano ao falar sobre o mundo das 
sombras Giesse aus der Schattenwelt no compasso 10. 

 

 

Figura 2 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção (c. 8-12). 

Há um crescendo, a partir da segunda metade do compasso 12, que expressa 
a inquietude da alma e o desejo de beber das águas. A dinâmica é importante para 
expor determinados sentimentos (ADLER, 1907), e o piano deve seguir as indicações 
com o canto, que descreve este momento de súplica. A primeira frase finaliza no 
compasso 18, no tom de Ré bemol Maior acorde de VI grau, que continuará na frase 
seguinte (Figura 2). 

Desde o compasso 18, temos a presença de uma melodia interna no piano, que 
deve ser tocada de forma que sobressaiam os trêmulos e as quiálteras apresentadas 
no decorrer da frase b. A fim de facilitar a execução dessa melodia interna, o pianista 
pode tocar com a mão esquerda as notas escritas para a mão direita nos compassos 
18, 20, 21 e 24, interpretando a frase de acordo com a indicação dolce no compasso 
19, para embasar o texto que, neste momento, possui uma temática mais tranquila. 

Talvez o andamento ♩ = 80 seja mais apropriado para esta nova parte da música. 
A partir do compasso 19, ainda criando a paisagem sonora do movimento de 

um rio, é como se as águas estivessem mais calmas, pois a agitação resultante do 
trêmulo é substituída por quiálteras no acompanhamento. Da mesma forma, o canto 
é mais suave, falando da primavera e do amor que aparentemente se aproximam.  O 
clima calmo estende-se por toda a frase, sem alterações de dinâmica, salvo as 
indicações para o piano de crescendo e diminuindo graduais, que devem ser 
respeitadas na melodia presente, sem se sobreporem à voz (Figura 3).  
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Figura 3 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 17-21. 

 

A partir do compasso 29, inicia-se uma transição com notas pontuadas no 
baixo, surgindo em oitavas de forma crescente, momento em que o canto exprime o 
desalento de um coração. O contraste rítmico do final da parte b prepara para a parte 
da introdução, repetida do compasso 32 ao 34. A transição vai agitando o clima, ao 
caminhar para a reexposição da frase a. Recomendamos, desde o compasso 32, um 

crescendo maior e um retorno ao andamento inicial ♩ = 92, até alcançar o compasso 
34 e seu acorde de sétima da dominante do tom principal (Figura 4). 

A partir do compasso 35, temos a repetição integral do primeiro elemento da 
frase a, diferentemente do segundo elemento, que permanecerá no mesmo tom, com 
variações rítmicas, melódicas e harmônicas. O piano volta aos trêmulos que simulam 
a agitação das águas do rio Letes, mais uma vez invocado pelo cantor. Os trêmulos 
seguem até o compasso 49, passando a mão direita para uma área mais grave do 
piano desde o compasso 48, como se uma onda movimentasse o fundo do rio. 

No compasso 45, foi feita uma ampliação, onde temos a frase "Lethe! ó Lethe! 
Envia tua onda!" (Lethe! O Lethe! Sende die Welle!), demonstrando a insistência e o 
desejo pela onda que virá a seguir, representada pelo piano. Logo após esta 
invocação, temos uma codeta, com dinâmicas que devem ser bem contrastantes, nas 
quais o piano já começa a atuar sozinho, simulando o movimento das águas, nos 
compassos 48 e 49. Estes dois compassos, exatamente iguais, simulam um 
movimento diferente das águas, ainda não apresentado. Para indicar este efeito, há 
um sfp e um crescendo gradual em cada compasso, como se as águas começassem a 
formar a onda aos poucos.  
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Figura 4 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 29-34. 

Com as notas graves, os compassos 48 e 49 descrevem as águas, que se agitam 
desde o fundo do rio até começarem a formar a onda no compasso 50, em piano, 
crescendo molto e precipitando, depois subindo gradativamente para regiões mais 
agudas do instrumento, provocando a ideia da aproximação do cantor. O pianista 
deve buscar um toque firme e preciso, empregando a força dos braços até finalizar 
em fff no compasso 52. Assim, neste compasso o poema se encerra com um acorde 
de dois tempos e uma pausa com a mesma duração. Recomendamos obedecer a 
métrica a fim de concluir precisamente de acordo com a escrita do compositor. 
Auditivamente, podemos interpretar que a onda foi enviada, como pedido no poema 
(Figura 5).  

Considerações Finais 

Através da análise interpretativa de Sehnsucht nach Vergessen percebemos as 
questões estéticas que foram de suma importância para destacar o compositor no 
cenário intelectual brasileiro, fazendo-nos entender como Alberto Nepomuceno 
buscou a modernidade em suas canções inspirando-se em técnicas europeias. 

Observamos nesta obra o desejo do compositor de renovar as técnicas de 
composição, impulsionando a música brasileira para um novo momento. As canções 
em alemão foram como uma amostra do que ainda seria apresentado por ele, com 
“uma escrita harmônico-melódica comprometida com as linguagens musicais mais 
avançadas em seu tempo” (SOUZA, 2007, p. 9). De igual forma, ele pôde prosseguir 
com estilos diferentes dos apresentados até sua época e incorporar textos de poetas 
brasileiros em suas obras. Seus Cinco Poemas de Nicolaus Lenau, em especial esta 
última canção, refletem a ambição em unir poesia e música num mesmo grau de 
importância, como no lied alemão. 
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Figura 5 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 48-52. 

A ideia de que o piano deve interpretar de acordo com a poesia se faz evidente 
em Sehnsucht nach Vergessen, pois o canto ficaria deficiente sem o contexto 
proposto na escrita para o piano. Assim, Nepomuceno nos transmite claramente que 
não quer medidas diferentes para os músicos, mas os dois devem trabalhar com a 
mesma intencionalidade interpretativa a fim de transmitir cada nuance encontrada 
nesta composição.  
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