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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal investigar a atuação do Professor e Pianista 

Manoel Augusto dos Santos no cenário pedagógico do piano, segundo o contexto cultural da 

cidade do Recife no século XX. A abordagem da pesquisa foi de natureza qualitativa, de 

caráter histórico, pedagógico e musical em que muitos elementos contextuais e temporais se 

entrelaçam, com discursos subjetivos e com o envolvimento da pesquisadora frente ao 

pesquisado. A “prática da biografia”, termo que remete à micro-história, foi escolhida como 

principal referencial teórico, ao verificar-se a relação com o tema e sua devida 

problematização quanto às questões de âmbito histórico. A “escola psicotécnica” foi a 

referência teórica para as questões pedagógicas do ensino e aprendizagem do piano, no 

tocante à prática pedagógica realizada por Manoel Augusto. Esta escola defende uma 

liberdade completa no uso de todas as partes do aparato pianístico, onde o papel da mente é 

fundamental. A primeira parte investigada foi a formação musical e atuação de Manoel 

Augusto como pianista no Brasil e na Alemanha. Outro ponto investigado foi sua inserção na 

vida musical do Recife em diversas instituições musicais, a partir da década de 1920, nas 

quais teve papel proeminente como pioneiro na realização da promoção de cultura e educação 

musical, como o Centro Musical Pernambucano, a Sociedade de Cultura Musical de 

Pernambuco e principalmente, na fundação e manutenção do Conservatório Pernambucano de 

Música. Na última parte, foi investigado o seu legado pedagógico através das reflexões feitas 

por meio das entrevistas e também da análise do repertório apresentado pelos seus alunos nas 

audições, recitais e concertos e pelas críticas musicais em artigos de jornais deste período. 

Como conclusão, podemos atestar que o papel desempenhado por Manoel Augusto dos 

Santos foi um dos mais importantes para a cultura musical da cidade, não só pelo alto nível 

artístico alcançado por seus numerosos alunos que se tornaram exímios pianistas e 

professores, dando continuidade a sua escola de piano às futuras gerações, mas também pelo 

seu legado pedagógico, que está vinculado de forma profunda à educação musical da 

sociedade pernambucana ao longo de cinquenta anos de trabalho na cidade do Recife.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the role of the teacher and pianist Manuel Augusto dos Santos 

in the piano pedagogical scenario, according to the cultural context of the city of Recife in the 

twentieth century. The research approach was qualitative, historical, educational, and musical 

in nature in which many contextual and temporal elements intertwine with subjective 

speeches and with the involvement of the researcher with the subject researched. The 

"practice of biography", a term which refers to micro-history, was chosen as the main 

theoretical framework to verify the relationship with the subject and its proper questioning 

about the historical issues. The "psycho-technical school" was the theoretical reference for the 

pedagogical issues of teaching and learning piano regarding the teaching practice carried out 

by Manuel Augusto. This school advocates complete freedom in the use of all parts of the 

pianistic apparatus where the role of the mind is essential. The first part investigated was the 

musical training of Manoel Augusto and his performance as pianist in Brazil and Germany. 

Another point investigated was the inclusion of Manuel Augusto in the musical life of Recife 

in several musical institutions from the 1920s in which he had a prominent role as a pioneer in 

conducting the promotion of culture and music education, as the Conservatório 

Pernambucano de Música, a Sociedade de Cultura Musical de Pernambuco and mainly in the 

foundation and maintenance of Pernambuco Conservatory of Music. In the last part, it 

investigated its pedagogical legacy through the reflections through the interviews and also the 

analysis of the repertoire presented by his students in auditions, recitals and concerts and also 

by musical reviews in newspaper articles of the period. In conclusion, we can attest that the 

role played by Manoel Augusto dos Santos was one of the most important to the musical 

culture in the city, not only because of the high artistic level reached by its numerous students 

who have become excellent pianists and teachers who have continued his piano school future 

generations, but also because of his pedagogical legacy, which has been tied deeply into the 

musical education of Pernambuco society over fifty years of work in the city of Recife. 
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Introdução 

 
 

Afinal, quem foi Manoel Augusto dos Santos? Quando estudava piano no curso de 

extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na década de 1980, soube de 

forma vaga, que o meu professor de piano, Edson Bandeira de Mello e a Pianista e professora 

Josefina Aguiar estudaram com Manoel Augusto. Alguns anos depois conheci a mãe de uma 

amiga que também havia sido aluna dele.  

No início da década de 1990, quando fui trabalhar no Conservatório Pernambucano de 

Música, tomei conhecimento de que Manuel Augusto, além de pianista e professor, foi um 

dos primeiros diretores desta instituição e que havia estudado na Alemanha antes da Primeira 

Guerra Mundial.  

Ao buscar um tema para a minha pesquisa a fim de ingressar no Programa de Pós-

Graduação em Música (PPGM) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), diversos objetos 

de pesquisa foram avaliados e discutidos em relação às suas respectivas potencialidades. Uma 

sugestão me veio através da Professora Luceni Caetano, que buscasse um tema relevante para 

o ensino de música de Recife. Comecei então a pensar na possibilidade do tema vir a ser em 

torno do trabalho pedagógico realizado por este professor nesta cidade. 

O interesse e curiosidade por Manoel Augusto aumentaram ao perceber que pouco se 

tem conhecimento a seu respeito no Conservatório Pernambucano de Música, justamente em 

uma instituição na qual ele foi diretor por tantos anos e também um dos principais 

articuladores de sua fundação, juntamente com o Compositor Ernani Braga e o Violinista 

Vicente Fittipaldi.  

Ao fazer uma pesquisa exploratória, ficou evidente que a maioria dos integrantes do 

Conservatório (professores, funcionários e alunos), pouco sabe a respeito deste professor. Na 

biblioteca local não há nenhum documento que registre o período em que ele exerceu o 

magistério e gestão desta escola. Os únicos documentos encontrados foram algumas fotos e o 

Estatuto da fundação do Conservatório Pernambucano de Música dentro do Memorial Ernani 

Braga
1
.  

Ao constatar o grande silêncio sobre este professor, refleti sobre estas questões e fiz 

algumas indagações. Qual razão para este anonimato? Por que este silêncio em torno deste 

professor? Afinal, quem foi Manoel Augusto dos Santos?  

                                                 
1
 Espaço criado para a preservação da História do Conservatório e onde se encontram documentos, fotos, objetos 

e painéis. Recebeu o nome do Compositor Ernani Braga, primeiro diretor da Instituição. 
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O ponto de partida para a realização deste trabalho foi a tentativa de saber quem foi 

Manoel Augusto dos Santos. A partir desta pesquisa, de caráter exploratório, vieram à tona 

elementos que evidenciavam que ele se tratava de um dos personagens mais importantes no 

ensino de piano em Recife no século XX. Com o aprofundamento do estudo a seu respeito, foi 

formulada a seguinte questão de pesquisa: “Qual foi o papel desempenhado por Manoel 

Augusto dos Santos no cenário pedagógico do Piano em Recife no século XX?” 

A partir da questão central da pesquisa, foram realizadas várias perguntas auxiliares 

sobre como se desenvolveu a vida e o trabalho pedagógico realizado por Manoel Augusto, no 

intuito de guiar este estudo. As primeiras perguntas giraram em torno da sua vida pessoal: 

onde e quando ele nasceu, como era a composição de sua família, sua condição social e 

financeira e o contexto histórico desta época. 

Em seguida, as perguntas já foram direcionadas quanto à sua formação musical e 

atuação como pianista. Por exemplo, com que idade iniciou os seus estudos no piano, com 

quem estudou, com que idade fora estudar na Alemanha, com quais professores e por quanto 

tempo realizou concertos, onde os realizou, qual foi o repertório, participou de concursos, 

ganhou prêmios como pianista.  

Em relação à fundação do Conservatório Pernambucano de Música, foram elaboradas 

várias questões. Previamente houve uma investigação, com o intuito de compreender esforços 

anteriores empreendidos por outra geração de professores, como as realizadas pelo 

Compositor pernambucano Euclides Fonseca, para que existisse um centro musical em Recife 

e que não logrou sucesso. Buscamos compreender como se deu a participação de Manoel 

Augusto no processo para que esta instituição de ensino musical pudesse realmente ser 

viabilizada e se manter ao longo dos anos e também procuramos entender a sua relação com o 

mentor da fundação deste conservatório, o compositor carioca Ernani Braga. 

A fim de desenvolver esta pesquisa, foi investigado o contexto da fundação do 

Conservatório: a data de sua fundação, quem foi o seu primeiro diretor, quem e quantos 

professores participaram desta fundação, que instrumentos ensinavam, onde se situava a 

escola, se havia sede própria, sua situação jurídica, se havia adotado algum modelo de 

conservatório ou outra instituição que pudesse ter balizado o seu funcionamento, sua(s) lei(s), 

seu(s) estatuto(s) e regimento(s) e o que representou para a cultura musical de Pernambuco a 

sua criação.  

A última e mais importante parte das questões, concernente a esta pesquisa foi em 

relação à atuação do compositor como professor de piano em Recife. As perguntas agora 
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tinham como foco, primeiramente entender como foi possível realizar uma produção tão 

profícua de alunos que se tornaram pianistas e também professores.  

Através de entrevistas com os seus alunos, amigos e filha, Maria Clara dos Santos, e 

também pesquisas em jornais e programas de audições e recitais dos alunos, buscou-se 

compreender o seu “modus operandi”: como era o professor em sala de aula, se ele tinha 

métodos específicos, que tipo de repertório gostava de usar para atingir os seus objetivos no 

ensino de piano, qual era a sua concepção de “técnica pianística”, como ele se comunicava 

com os alunos durante as aulas, que duração elas tinham e como motivou os alunos para a 

busca de excelência em suas performances.  

Este trabalho teve como objetivo geral, investigar a atuação de Manoel Augusto dos 

Santos, no cenário pedagógico do piano em Recife no século XX. Diversos objetivos 

específicos foram traçados na tentativa de responder a questão central da pesquisa, tais como, 

verificar informações sobre a sua formação musical na Bahia e na Alemanha, mapear sua 

atuação como pianista antes de sua vinda definitiva ao Recife em 1919, investigar o papel que 

exerceu nas instituições musicais de Recife a partir da década de 1920, compreender o seu 

papel como professor e diretor na fundação e manutenção do Conservatório Pernambucano de 

Música, analisar o seu legado pedagógico sob o viés da escola psicotécnica e a continuidade 

de sua pedagogia do piano, através do trabalho pedagógico realizado por seus alunos. 

Este trabalho foi organizado em quatro capítulos. No primeiro vamos apresentar a 

fundamentação teórica, a revisão de literatura e as bases metodológicas que nortearam esta 

pesquisa. Ele vai contemplar também a delimitação do objeto de pesquisa, que foi centrado 

primordialmente na cidade de Recife. No entanto, devido a formação do compositor analisado 

ter sido realizada em Salvador e seu aperfeiçoamento musical em Leipzig, na Alemanha, 

realizamos uma breve ampliação deste contexto.  

No segundo capítulo foi investigada a vida de Manoel Augusto, desde o início de sua 

formação musical na Bahia até os cursos de aperfeiçoamentos realizados na Alemanha. 

Através de programas de concertos, artigos em jornais e depoimentos, foi analisada a sua 

prática como pianista no Brasil e na Alemanha e o impacto de sua performance  no público e 

críticos musicais da época. Este capítulo teve como objetivo compreender a formação musical 

de Manoel Augusto e sua vida como pianista, para auxiliar na resolução da questão de 

pesquisa formulada para esta investigação.  

No terceiro capítulo foi abordada a participação de Manoel Augusto em instituições 

musicais de Recife: o Centro Musical Pernambucano, a Sociedade de Cultura Musical de 

Pernambuco e o êxito com a fundação do Conservatório Pernambucano de Música em 1930. 
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O estudo da criação e manutenção do Conservatório feito neste capítulo, teve como objetivo, 

compreender o legado pedagógico que Manoel Augusto realizou nesta instituição, como um 

dos mais importantes professores e também diretor. Foi neste “palco” que Manoel Augusto 

pôde ampliar o ensino sistematizado em música, estimulando e desenvolvendo ainda mais o 

seu trabalho.  

No quarto capítulo foi feita uma análise, através do repertório das audições de suas 

alunas e a evolução artística dos seus alunos, discutindo-se o nível artístico alcançado por 

eles. Em seguida, através de programas de recitais solos e dos concertos realizados por seus 

alunos, foi realizada uma análise, demonstrando a quantidade e a qualidade dos pianistas 

formados por ele.  

Através da colaboração das entrevistas realizadas com os seus ex-alunos e com sua 

filha, fez-se uma análise de como Manoel Augusto trabalhava com os seus alunos em sala de 

aula e na preparação de um recital, fazendo uma discussão em torno do referencial teórico, a 

“Escola Psicotécnica de Piano”. No final do capítulo, foi feito um levantamento sobre os 

alunos de Manoel Augusto que se tornaram professores e pianistas e que deram continuidade 

à sua herança pedagógica.  

Na conclusão, foi realizada uma discussão sobre todos os aspectos que influenciaram o 

papel desempenhado por Manoel Augusto dos Santos, no cenário pedagógico do piano de 

Recife (de sua formação musical, sua participação em diversas e importantes instituições 

musicais, do seu legado pedagógico até a influência e a importância que ele exerceu na vida 

musical da cidade em suas variadas dimensões). Com isso, concluiu-se que o seu legado 

pedagógico está vinculado de forma profunda na educação musical da sociedade 

pernambucana, ao longo de cinquenta anos de trabalho na cidade do Recife.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1. O Caminho das pedras 

 

1.1 A Micro-história 

 Para fundamentar a parte histórica deste trabalho, utilizei a “prática da biografia” sob 

viés da micro-história. Ela foi uma prática historiográfica, que teve o seu início na década de 

1970, por um pequeno número de historiadores italianos, tendo como principais referências 

Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e Edoardo Grenzi (BURKE, 2008, p. 60). Eles trabalhavam 

em projetos comuns e também em pesquisas no âmbito pessoal, de formas, muitas vezes, bem 

diversas. Como explica Revel,  

Foi do confronto entre essas experiências heterogêneas de pesquisa, de uma 

reflexão crítica sobre a produção histórica contemporânea, de uma gama 

bastante aberta de leituras (antropológicas principalmente, mas também em 

áreas inesperadas, como a história da arte, por exemplo), que pouco a pouco 

emergiram formulações (interrogações, uma temática, sugestões) comuns 

(REVEL, 1992, p.16). 

Segundo vários autores (LEVI, 2011, p. 138; REVEL 1998, p. 19; VAINFAS  2012, p. 

143), a micro-história tem como base a redução da escala de observação do seu objeto de 

estudo, buscando fazer um processo analítico microscópico, além de encampar uma forte 

pesquisa documental. Outro ponto importante é a forma na qual os historiadores usam a 

narrativa como elemento essencial quanto à escrita da história, com forte natureza descritiva 

(VAINFAS, 2002, p. 77).         

 No que concerne à narrativa, a comunicação que se estabelece entre o historiador e o 

leitor “não deveria ser encarado como meramente em termos da escolha entre a história 

qualitativa, individualizada, e aquela história quantitativa, cuja ambição é estabelecer leis, 

regularidade e comportamento formal” (LEVI, 2011, p.154). Esta é uma preocupação que os 

micro-historiadores têm em relação à comunicação entre os autores e os seus leitores. O que 

se pretende com esta forma de narrativa é buscar uma descrição, a mais real possível, 

utilizando um arquétipo das ações e conflitos existentes no comportamento do homem, de 

modo que, se reconheça uma certa "liberdade relativa" e se mostre essas contradições, mesmo 

que os sistemas normativos exerçam sua pressão. (Ibid, p.137).  
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Levi propõe duas características de narrativas, tendo como primeira, a narrativa 

através da tentativa de produzir relatos factíveis nos diversos modos em que a sociedade atua 

e se estrutura e que “seriam distorcidos pela generalização e pela formalização quantitativa 

usadas independente, pois essas operações acentuariam de uma maneira funcionalista o papel 

dos sistemas de regras e dos processos mecanicistas de mudança social” (LEVI, p. 155). 

Portanto, será através de “brechas” entre o sistema normativo e a liberdade com que os 

indivíduos se comportam que estará o foco da atenção dos micro-historiadores (Ibid).                                                        

A segunda característica incorpora ao corpo principal da narrativa “os procedimentos 

da pesquisa em si, as limitações documentais, as técnicas de persuasão e as construções 

interpretativas” (Ibid, p. 156). Nesta perspectiva, o relato realizado está integrado com a visão 

do pesquisador, que reconhece e mostra todo o processo ao leitor, as  “limitações da evidência 

documental, a formulação de hipóteses e as linhas de pensamento seguidas não estão mais 

escondidas dos olhos do não iniciado”,  fazendo com que o leitor participe de todo o processo 

que envolve a construção dos fatos de forma dialógica (Ibid).                                                                                                              

Nos estudos micro-históricos, as temáticas preferenciais, tanto podem focar temas ou 

personagens anônimos, como também em personagens importantes, célebres. No entanto, 

verifica-se na produção destes historiadores, uma aproximação maior no estudo particular de 

comunidades, tentando reconstituir a história “a partir de baixo” (VAINFAS, 2002, p.136). 

Segundo o mesmo autor, “pode-se dizer que os temas mais aptos a uma investigação 

microanalítica são àqueles que ligados a comunidades específicas – referidas geográfica ou 

sociologicamente –, às situações-limites e às biografias” (Ibid).   

 Uma das principais redefinições propostas pela micro-história dá-se através de uma 

nova forma de pensar o contexto. Será no espaço, que os atores sociais “constroem o mundo e 

suas ações” através das diversas experiências com suas idiossincrasias, ambiguidades e 

contradições (VAINFAS, 2002, p. 118). Esta noção de contexto afasta-se do modelo 

funcionalista, tendo como uma das suas principais qualidades o fato de o contexto explicar as 

ações e comportamentos da sociedade. Segundo Levi, 

Para o funcionalismo, não são tanto as próprias causas do comportamento 

que constituem os objetos de análise, mas antes a normalização de uma 

forma de comportamento em um sistema coerente que explica aquele 

comportamento, suas funções e o modo como ele opera (LEVI, 2011, p.156).  

 Pelo contrário, na perspectiva micro-histórica, busca-se “as ações mais insignificantes 

e localizadas” em que se possam comprovar os “espaços e as lacunas” nas quais todos os 

sistemas normativos sutilmente deixam abertos e onde esses atores sociais de modo 



20 

 

contraditório e fragmentado se movem e se comportam (Ibid, p. 157).   

 Para este estudo sobre Manoel Augusto, a “prática da biografia” está imbuída nesta 

forma de pensar e fazer a história. “A biografia”, na perspectiva da micro-história, coloca-se 

como uma prática historiográfica que visa colocar em evidência, principalmente o campo de 

estudo no qual o seu foco são aspectos do ‘cotidiano’, ‘as subjetividades outras’, por exemplo, 

a história oral, os estudos sobre a cultura popular e a história das mulheres” (LORIGA, 1998, 

p. 225). Nesta perspectiva, a biografia tem como personagens preferenciais figuras “normais”, 

e não os grandes heróis da história tradicional.       

 A biografia é um tema que suscita muito debate em torno da sua validade para a 

construção histórica dentro de uma perspectiva científica. No famoso artigo escrito por 

Bourdieu, “A Ilusão Biográfica”, ele teceu uma crítica bem fundamentada de como a 

biografia foi utilizada por diversos autores. Logo no início do artigo, o autor já fez menção a 

este uso, “A história de vida é uma dessas noções do senso comum que entraram como 

contrabando no mundo científico; inicialmente, sem muito alarde entre os etnólogos, depois, 

mais recentemente, com estardalhaço, entre os sociólogos” (BOURDIEU, 2006, p.183).  

 Em outro ponto importante de sua argumentação, Bourdieu reclamou da ideia de um 

continuísmo temporal em relação ao biografado ligado ao senso comum, em que há uma 

história de vida com começo, meio e fim, sem observar as descontinuidades, os fragmentos e 

demais nuanças existentes na vida real (Ibid, p. 184).     

 Outro que teceu crítica à prática biográfica quanto ao seu uso indiscriminado entre os 

historiadores, foi o historiador francês Jacques Le Goff, que escreveu sobre sua perplexidade 

após seu retorno intenso, 

O que me desola na atual proliferação de biografias (...) é que muitas delas 

são uma volta pura e simples à biografia tradicional superficial, anedótica, 

puramente cronológica, que se sacrifica a uma psicologia ultrapassada, 

incapaz de mostrar a significação histórica geral de uma vida individual (LE 

GOFF, 1989 apud LORIGA 1992, p. 226). 

A prática biográfica na perspectiva micro-histórica tem uma proposição diferenciada 

em relação a estas críticas. Giovanni Levi, no artigo “Usos da Biografia”, além de fazer um 

retrospecto sobre o uso de biografia no campo historiográfico, citando Roussaeau, Diderot e 

outros, formulou de forma “parcial” uma tipologia em que figuram quatro tipos de 

abordagens. Ela “visa lançar luz sobre a complexidade irresoluta da perspectiva 
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bibliográfica”, ou seja, da dificuldade com que se deparam os historiadores em relação às 

incertezas e idiossincrasias que a vida de um indivíduo possui (LEVI, 1996, p.174)
2
.  

A primeira é a Prosopografia e biografia modal, nela “as biografias individuais só 

despertam interesse quando ilustram os comportamentos ou as aparências ligadas às 

condições sociais estatisticamente mais frequentes” (Ibid). Dessa forma, esse gênero de 

biografia não é o mais adequado para os estudos microanalíticos (VAINFA, p.140). 

A segunda é a biografia e o contexto, nesta tipologia, a biografia mantém sua 

especificidade. Para explicar a realidade, o meio e a ambiência são bem valorizados como 

parâmetros importantes na caracterização do contexto, explicando a particularidade das 

trajetórias (LEVI, p.175).  

Já a terceira é a biografia e casos extremos. Neste caso, para clarificar o contexto, faz-

se uso de biografias. “O contexto não é percebido em sua integridade e exaustividade 

estáticas, mas por meio e através das margens” (Ibid p. 176). Esta tipologia tem grande 

importância para a micro-história. Como ressalta Vainfas, “a fecundidade da biografia desses 

personagens extravagantes em sua própria época já deu mostra suficiente de seu valor para a 

Micro-história” (VAINFAS, p. 141). A quarta tipologia é a biografia e hermenêutica. Esta 

tipologia é mais frequente na história oral e na antropologia interpretativa e não é muito 

utilizada na micro-história (Ibid). Para Levi, nesta perspectiva,  

o material biográfico torna-se intrinsecamente discursivo, mas não se 

consegue traduzir-lhe a natureza real, a totalidade de significados que pode 

assumir: somente pode ser interpretado, de um modo ou de outro. O que se 

torna significativo é o próprio ato interpretativo, isto é, o processo de 

transformação do texto, de atribuição de um significado a um ato biográfico 

que pode adquirir uma infinidade de outros significados (LEVI, p. 178). 

 

 

1.2  A pedagogia do piano no início do século XX 

  

 Manoel Augusto fez aperfeiçoamento musical na Alemanha com professores do 

Conservatório de Leipzig entre 1910 e 1913. Ele teve aulas em piano com o Professor Robert 

Teichmüller e de composição com o Professor e Compositor Max Reger, sendo ambos  

professores do Conservatório de Leipzig na Alemanha. Foi pedido através de email, 

informações mais precisas a respeito do Professor Robert Teichmüller e do próprio Manoel 

Augusto no Conservatório de Leipzig (APÊNDICE C). 

                                                 
2
 LEVI, Giovanni.Usos da Biografia. In: FERREIRA, Marieta; AMADO, Janaína (Orgs.). Usos e Abusos da 

História Oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. p.174-178. 
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 Em resposta, a responsável pela biblioteca do Conservatório de Leipzig, a Senhora 

Ingrid Jach, informou que existem cinco publicações sobre o Professor Robert Teichmüller. 

Foi-nos informado também que ele escreveu um guia sobre os compositores modernos 

internacionais de Piano, em colaboração com Kurt Herrmann.
3
 Já Alfred Von Baresel, 

escreveu quatro livros.  

  Existe uma possibilidade de que Manoel Augusto tivesse conhecimento a respeito 

desses trabalhos, principalmente quanto ao livro do Professor Teichmüller. No entanto, apesar 

da vasta coleção de livros em sua biblioteca, nenhum desses exemplares citados foi 

encontrado no seu acervo particular. Também não foram encontradas correspondências entre 

Manoel Augusto e o Professor Teichmüller. 

 Em 1965, ao completar 80 anos, Manoel Augusto escreveu os seus dados biográficos
4
 

apontando os principais objetivos alcançados por ele. Na passagem em que ele menciona 

Robert Teichmüller como seu professor, ele afirma que aquele era o “fundador da moderna 

escola psico-fisiológica do piano”. Apesar desta pesquisa não ter comprovado esta afirmação, 

temos dados que sugerem que Manoel Augusto tinha sólidos conhecimentos a respeito da 

escola moderna de piano
5
.  

Na fundamentação teórica desta etapa de construção do corpus da pesquisa, buscou-se 

uma referência teórica que abordasse a pedagogia do piano no século XX e que tivesse uma 

aproximação com a pedagogia estudada por Manuel. Esta referência foi encontrada em parte 

no livro “The Art of Piano Playing: A scientific Approach” de George Kochevitsky.  

Neste livro, o autor traçou uma linha do tempo, em que se pode acompanhar o 

desenvolvimento da técnica e da pedagogia do Piano ao longo da história, desde a transição 

da técnica do cravo utilizada pelos primeiros professores de piano no século XVIII, com a 

“escola de dedos”, até as modernas escolas de técnica pianística desenvolvidas no século XX, 

em que todo o aparato técnico e pedagógico é comandado primeiramente pela mente em 

sintonia com todo o corpo (Kochevitsky, p. 3-21). 

O uso do intelecto como parte essencial no desenvolvimento técnico no piano, foi 

descrito por muitos pianistas e pedagogos, já havia algum tempo. De acordo com 

Kochevitsky, “mais de um século antes o pianista Ignaz Moscheles disse que a mente deveria 

praticar mais do que os dedos” (KOCHEVITSKY, 1967, p. 15).     

                                                 
3
 Todos os livros foram escritos em alemão.  

4
 Documento do acervo particular de Maria Clara dos Santos. 

5
 Manoel Augusto realizou cursos sobre Pedagogia da Interpretação Musical, participou de bancas examinadoras 

para escolha de professores de piano e de teoria. Este assunto será tratado no capítulo 4. 
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 Ferrucio Busoni foi o primeiro a enfatizar a importância dos fatores mentais no 

trabalho prático do pianista. Em 1917 ele afirmou, 

A aquisição de uma técnica não é nada mais do que ajustar uma dificuldade 

dada às capacidades próprias de alguém. Que ela será estendida até certo 

ponto através da prática física ao ficar de olho na tarefa mental é uma 

verdade que talvez não tenha sido óbvia para cada pedagogo do pianoforte, 

mas certamente é óbvia para cada instrumentista que atinge seu objetivo por 

autoeducação e reflexão (Ibid, p. 16). 

Vários teóricos, tais como: Willi Bardas, Grigori Prokofiev, Grigori Kogan e Egon 

Petri e o próprio Busoni, romperam com os princípios das escolas anteriores
6
 e buscaram 

desenvolver uma técnica de piano em outra dimensão. Grandes pianistas também 

contribuíram para o desenvolvimento da escola moderna de piano, chamada “escola 

psicotécnica”. Entre eles, Leopold Godowsky, Artur Schnabel e Walter Gieseking que 

indicaram novos direcionamentos através de seus relatos orais, escritos e também em suas 

respectivas performances (Ibid, p. 15).        

 A escola psicotécnica defende uma completa liberdade no uso de todas as partes do 

aparato pianístico, começando pelos dedos e incluindo o dorso. Esta técnica é universal, ou 

em outras palavras, é a verdadeira técnica de coordenação. Inúmeras combinações de peso, 

trocas e força muscular (energia) são possíveis: um pianista tem que encontrar combinações 

que respondam seu propósito musical e conveniência técnica (Ibid, p.16).                                   

 O exercício é um processo psicofisiológico. A prática bem sucedida depende da 

clareza da nossa concepção mental, de um propósito musical sobre a capacidade de concentrar 

a nossa atenção e energia direta para conseguir este objetivo (Ibid). Portanto, não é de 

estranhar que os representantes da escola psicotécnica falem pouco ou não falem sobre 

técnica, eles dirigem a sua atenção principal para o desenvolvimento de seu mecanismo, 

discutem música e demonstram suas ideias artísticas no instrumento, tentando desta forma 

inspirar seus alunos (Ibid).        

 Grigori Kogan apresentou três princípios básicos no tocante às questões psicológicas 

para o sucesso de uma execução musical ao piano (KOGAN, 1958 apud KOCHEVITSKY, 

1967 p. 17): 

Capacidade de ouvir internamente a composição musical de forma clara que 

vai ser realizada no instrumento como um todo e também em seus detalhes; 

o desejo mais apaixonado e intensamente persistente para perceber o brilho 

da imagem musical; concentração total de todo ser em torno da prática 

                                                 
6
 Respectivamente a Escola de Dedos e a Escola anatômico-fisiológica, ver Kochevitsky, p. 3 – 11. 
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cotidiana e também nas apresentações (KOGAN, 1958 APUD 

KOCHEVITSKY, 1967, p. 17). 

 

Embora a escola psicotécnica afirme que a pedagogia do piano deva ser construída 

sobre uma base científica objetiva, ela reconhece o grande papel que o professor deve 

desempenhar no processo pedagógico. O conhecimento do professor, a sua experiência e 

talento são muito importantes, uma vez que a pedagogia do piano é uma arte, mesmo quando 

estabelecida numa base científica (Ibid).  

 

            1.3       Revisão de literatura 

 

A busca por livros e autores que trataram este tema de pesquisa, ou seja, o trabalho 

pedagógico desenvolvido por Manoel Augusto, resultou em poucas referências. Entretanto, 

através do seu próprio currículo, cedido pela filha, Maria Clara dos Santos, foram encontradas 

algumas referências, que durante o processo de pesquisa foram comprovadas.  

Ele foi citado no livro de Guilherme T. P. Mello, “A Música no Brasil: desde os 

tempos coloniais até o primeiro decênio da República”, considerado o primeiro livro de 

História da Música publicado no Brasil, como um dos destaques no ensino particular de piano 

em Salvador, na primeira década do século passado (MELLO, 1947, p. 294)
7
. 

Outra citação veio do violinista, compositor e musicólogo italiano Vincenzo 

Cernicchiaro, que publicou em Milão, um livro sobre a vida musical brasileira erudita e 

popular intitulado, “Storia della Musica nel Brasile” em 1926. Manoel Augusto foi citado 

como um dos professores do Instituto de Música da Bahia em 1915. 

A publicação do jornalista e escritor Leonardo da Silva Dantas de 1987, intitulada “O 

Piano em Pernambucano” fez um breve relato sobre a vida e o trabalho pedagógico realizado 

por Manoel Augusto. Na leitura deste livro, foi possível encontrar uma breve descrição sobre 

sua trajetória profissional e foi a primeira referência encontrada sobre o Professor Manoel 

Augusto para a realização deste trabalho. Assim ele relata, 

Outro nome que desponta no campo do ensino do piano no Recife veio da 

Bahia em 1919: trata-se de Manoel Augusto dos Santos que chegou a 

relacionar mais de 300 ex-alunos na vida de Professor em Pernambuco (...) 

Nomeado diretor-Presidente do Conservatório, em 1939, permanece no 

cargo até 1967 sempre ensinando um número cada vez maior de alunos. 

Formou uma verdadeira legião de pianistas e professores de piano, entre os 

quais Josefina de Aguiar, Edson Bandeira de Melo (sic) e Helena Farias, 

                                                 
7
 SILVA, Saulo Gama. A Música dos Pianistas de Salvador: Sete Compositores e Suas Práticas Musicais. 

Dissertação. UFBA, Salvador, 2008. P. 35. 
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tendo entre os seus alunos gente famosa como o pianista e compositor 

Nélson Ferreira. Professor honorário dos principais conservatórios do Brasil, 

Manoel Augusto dos Santos continua na sua tarefa do magistério até 1969, 

vindo a falecer no dia 24 de março do ano seguinte, na cidade que ele adotou 

como sua: o Recife (SILVA, 1987, p. 85). 

A segunda publicação encontrada foi um livro intitulado “Ernani Braga: Vida e Obra” 

de Gisete Pereira
8
, onde algumas passagens a respeito de Manoel Augusto foram escritas. Em 

uma delas, Ernani Braga relata o seu primeiro encontro com Manoel Augusto na Bahia, 

Só em janeiro do ano passado (1927) conheci pessoalmente Manoel Augusto 

dos Santos. Encontramo-nos na Bahia. Ele chegando do Recife, para matar 

as saudades e gozar férias. Eu, vindo do Rio, para descobrir a ‘boa terra’ e 

realizar concertos (...) Mas esse encontro não me veio nenhuma novidade a 

respeito de Manoel Augusto. Já o conhecia intimamente antes de vê-lo. O 

seu valor artístico, o seu temperamento exuberante, a sua figura, a sua 

operosidade, os principais traços característicos da personalidade do pianista 

baiano que me eram familiares, há muitos anos. Desde que travei, em São 

Paulo, relações de amizades, com a família Muylaert (PEREIRA, 1986, p. 

29). 

 

     1.4 Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivo geral investigar a atuação de Manoel Augusto dos 

Santos no cenário pedagógico do piano em Recife no século XX. Para a tentativa de 

responder à questão central de pesquisa, foram traçados diversos objetivos específicos, tais 

como: 

 Verificar informações sobre a sua formação musical na Bahia e na Alemanha; 

 Mapear sua atuação como pianista antes de sua vinda definitiva ao Recife em 1919. 

 Investigar o papel que exerceu nas instituições musicais do Recife a partir da década 

de 1920. 

 Compreender o seu papel como professor e diretor na fundação e manutenção do 

Conservatório Pernambucano de Música. 

 Analisar o seu legado pedagógico sob o viés da escola psicotécnica e a continuidade 

de sua pedagogia do piano através do trabalho pedagógico realizado pelos seus alunos. 

 

                                                 
8
 Biografia do pianista e compositor carioca Ernani Braga, que teve grande influência na criação do 

Conservatório Pernambucano de Música e do projeto de canto orfeônico, no qual foi diretor do Serviço de 

Música e Canto Orfeônico na década de 1930. (PEREIRA, 1986, p.7) 
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   1.5    Metodologia 

 

No intuito de conhecer, qualificar, analisar e, em seguida, apresentar uma síntese de 

todas as ações realizadas para responder a questão de pesquisa, diversos passos foram dados 

nesta construção. A seguir, descreveremos as escolhas metodológicas que tornaram possível a 

elaboração, desenvolvimento e finalização deste trabalho, que envolve o campo histórico e 

também o pedagógico.  

 

 1.5.1   A pesquisa de natureza qualitativa em Educação Musical 

 

 A escolha da abordagem qualitativa foi considerada como eixo central do corpo 

metodológico desta pesquisa, por acreditarmos ser a mais coerente com a natureza deste 

trabalho, que investiga um professor de música que formou diversos pianistas ao longo do 

século XX, e com o seu pioneirismo empreendeu diversas ações contribuintes para o 

desenvolvimento da vida musical em Recife.      

           Para poder realizar uma pesquisa desta natureza, de caráter histórico, pedagógico e 

musical, em que muitos elementos contextuais e temporais se entrelaçam, com discursos 

subjetivos e com o envolvimento da pesquisadora frente ao pesquisado, torna-se imperativo 

ter como estratégia metodológica este tipo de abordagem. Sobre a pesquisa qualitativa 

Queiroz afirma que, 

Ao lidar com ações e fatos relacionados ao comportamento, conceito e 

produtos que envolvam a ação humana, o pesquisador está lidando com 

palavras, gestos, arte, músicas e vários outros fatores carregados de 

simbolismo, que não podem ser quantificados, mas sim, interpretados de 

forma particular, de acordo com a singularidade de cada contexto 

(QUEIROZ, 2006, p. 90). 

 

 

Para melhor compreensão das questões ligadas à pesquisa qualitativa em educação 

musical, faz-se necessário uma breve digressão em torno do desenvolvimento histórico desta 

metodologia. Assim como ocorreu com a micro-história no campo historiográfico, foi na 

década de 1980, que houve o ponto de virada para os estudos qualitativos em música. 

Segundo Bresler, só a partir do ano 2000, esta metodologia veio tornar-se mais aceita nos 

trabalhos acadêmicos, na área de educação musical, “identificando novas questões, abrindo 

direções inovadoras para a pesquisa” (BRESLER, 2007, p.14).     

 Em essência, a pesquisa qualitativa busca uma visão da realidade conectada aos 
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contextos, sincronias e diacronias estudados, sem preocupar-se com sistemas normativos. O 

investigador faz parte do contexto, consequentemente, não pode ser neutro. Para Bresler, 

existe uma diversidade de pesquisas realizadas sob a esfera da pesquisa qualitativa, inclusive 

com outros nomes, tais como, “naturalista, interpretativa, construtivista, estudo de caso e 

estudo de campo” (Ibid, p.8).          

 As principais características encontradas em pesquisas qualitativas, foram muito bem 

definidas por Bogdan e Biklen. No entanto, eles fazem a ressalva de que, para uma pesquisa 

qualitativa ser realizada, não precisa conter todas as suas características ao mesmo tempo. São 

cinco características no total, sendo que a primeira considera que “na investigação qualitativa 

a fonte direta de dados é o ambiente natural, consistindo o investigador o instrumento 

principal” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.47). O investigador está também imerso no 

contexto através de suas subjetividades, valores, experiências e é o elemento principal da 

“leitura” das realidades e dos contextos estudados.       

 A segunda característica consiste na natureza descritiva deste tipo de abordagem. 

Serão apreciadas diversas formas de citações contidas nos dados, visando o enriquecimento 

da pesquisa. Os dados que estão sendo tratados na pesquisa: 

Incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, 

documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais (...) tentam 

analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, 

a forma em que estes foram registrados ou transcritos (Ibid, p.48). 

    

            Neste tipo de abordagem, a atenção dos pesquisadores é fundamental, pois os mínimos 

detalhes devem ser observados, um simples gesto, um olhar, um breve comentário podem ser 

relevantes para revelar determinados aspectos da investigação.     

 Na terceira característica, “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos” (Ibid, p. 49). Por exemplo, este 

tipo de abordagem é bem peculiar para a investigação em salas de aulas, no processo de 

ensino-aprendizagem.          

 A quarta característica trata da análise indutiva dos dados por parte dos investigadores. 

“O investigador qualitativo planeia (sic) utilizar parte do seu estudo para perceber quais são as 

questões mais importantes. Não se presume que se sabe o suficiente para reconhecer as 

questões importantes antes de efectuar (sic) a investigação” (Ibid, p. 50). Nesta abordagem, o 

pesquisador só começa a delinear seus resultados, após uma construção meticulosa dos dados 

que vão sendo investigados ao longo do estudo, não cabendo elaborações prévias com intuito 

de confirmá-las.           

 Na quinta e última característica, os autores mostram a importância do “significado”, 
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para este tipo de abordagem. Numa pesquisa qualitativa, diversos atores podem estar em cena. 

O trabalho do pesquisador é buscar entender os pontos de vistas distintos encontrados e, 

através desse entendimento diverso, clarificar dinâmicas que não seriam percebidas por um 

observador desatento. A perspectiva do outro é uma preocupação recorrente para os 

pesquisadores. Eles procuram, através de vários procedimentos de investigação, entender 

como esse percebe sua vida e suas experiências no mundo.     

 Bresler, em seu artigo “Pesquisa qualitativa em educação musical: contextos, 

características e possibilidades” (2007), ampliou o conjunto de características referente à 

pesquisa qualitativa em educação musical. Muitas qualidades apontadas pela autora estão em 

sintonia com o referencial metodológico deste trabalho.     

 Uma das principais características apontadas pela autora é o foco da pesquisa, na qual 

se busca o aprofundamento na compreensão, apenas de um caso e não a comparação com 

outros. Outro ponto, não menos importante, é quanto à dinâmica existente entre a coleta e 

análise de dados.           

 Os temas serão desenvolvidos ao longo da pesquisa e progressivamente construídos, 

levando em consideração os problemas/questões proporcionados pelos participantes. Em 

última instância inscreve-se a questão do relatório de pesquisa. Deve-se “facilitar a 

transferência dos resultados às experiências dos leitores. A descrição detalhada ajuda os 

leitores na construção de suas próprias interpretações, assim como no reconhecimento da 

subjetividade” (BRESLER, 2007, p. 12). 

 

1.5.2   O universo da pesquisa 

 

 A pesquisa teve como principal campo a cidade de Recife, por ser o principal  centro  

em que Manoel Augusto passou a maior parte de sua vida e onde desenvolveu, de forma 

constante o seu trabalho pedagógico. No entanto, ao realizarmos a pesquisa de campo, ficou 

evidente a necessidade da expansão deste universo. A cidade de Salvador, na Bahia e a cidade 

de Leipzig, na Alemanha, também contribuíram para o desenvolvimento pedagógico e 

artístico de Manoel Augusto. A princípio, o grupo que faria parte da investigação estaria 

delimitado aos familiares, amigos, ex-alunos e colegas residentes em Recife. No entanto, com 

o aprofundamento da pesquisa, para melhor entendimento da cena pedagógica do piano de 

Recife, buscou-se investigar também, ex-alunos de professores que também atuaram neste 

período em escolas particulares de piano. 
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1.5.3  Entrevista – A complexidade de um processo 

 

 A utilização do gênero entrevista como um dos recursos metodológicos para 

elucidação do problema de pesquisa, foi um dos caminhos mais naturais encontrados para o 

presente trabalho. No entanto, como bem alerta Zago (2003), a entrevista não pode ser tomada 

como chave-mestra, que abre todos os caminhos para compreensão da realidade estudada. É 

preciso ter clareza que “nenhum método dá conta de captar o problema em todas as suas 

dimensões” (ZAGO, 2003, p.294) e por isso, a pesquisa bibliográfica e documental também 

foram utilizadas como ferramentas complementares às entrevistas.  

Como o foco desta investigação foi aprofundar qual o papel que Manoel Augusto teve 

para formar um contingente tão expressivo de pianistas e para compreender melhor sua 

prática pedagógica no contexto do Recife, o grupo principal de entrevistados foi os 

remanescentes ex-alunos que estudaram com o professor nas décadas de 1950 e 1960. 

Portanto, os entrevistados são pessoas bem idosas e foi necessária uma boa dosagem de 

determinação e compreensão no processo de recordação dos fatos. Muitas vezes, elas 

esqueciam que haviam marcado o encontro para serem entrevistadas e em um dos casos foi 

necessário remarcar quatro vezes. 

 Apesar dos percalços que este tipo de atividade, eventualmente, veio a ocasionar, foi 

graças aos complexos relatos, que começou a ser construída uma série de informações a 

respeito de Manoel Augusto e do seu trabalho, sinalizando para outros encaminhamentos e 

problemas a serem também investigados. Através destes depoimentos, foi possível direcionar 

melhor as buscas, seja com novos informantes, seja em outras formas de obtenção de dados 

de pesquisa, tais como documentos, livros e jornais publicados. 

 Na fase inicial da pesquisa, através de uma de suas ex-alunas, a Professora aposentada 

do Conservatório Pernambucano de Música, Alayde Rodrigues, com quem mantenho relações 

de amizade, busquei as primeiras impressões sobre Manoel Augusto. Foi sob o seu intermédio 

que encontrei sua única filha, Maria Clara dos Santos, e que fora também sua aluna de piano. 

Foi por esta dupla razão, pelo fato de ser filha e ex-aluna ao mesmo tempo, que Maria Clara 

foi escolhida para ser a primeira entrevistada.  

Após uma visita à sua casa, pude ter a primeira impressão sobre o que estava de fato 

pesquisando. Era uma casa relativamente simples, mas repleta de objetos, fotos, livros e 

lembranças de um passado auspicioso. A entrevista com Maria Clara ocorreu em vários dias, 
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para não produzir cansaço com perguntas que só ela mesma poderia responder, por ser o 

único membro vivo de sua família. 

Em seguida, busquei através de uma relação de contatos de ex-alunos que me foi 

fornecida por sua filha, marcar entrevistas com os outros ex-alunos. A segunda a ser 

entrevistada foi Maria de Lourdes Mergulhão, uma ex-aluna do período em que Manoel 

Augusto já estava no final de sua carreira na década de 1960. 

A terceira pessoa a ser entrevistada foi o meu professor, o Professor de piano da 

UFPE, Edson Magalhães Bandeira de Mello, que foi aluno de Manoel Augusto em aulas 

particulares de aperfeiçoamento na Bahia e em Recife, onde fez sua preparação para o 

ingresso no Conservatório Nacional de Paris na década de 1950. Apesar de não ter estudado 

de forma prolongada com Manoel Augusto, foi possível obter informações construtivas sobre 

os aspectos técnico-pedagógicos conduzidos por ele. 

As quarta entrevista foi feita com a Professora Alaíde Rodrigues, uma ex-aluna, 

formada pelo Conservatório Pernambucano de Música e que depois se tornou também 

professora desta instituição. Através dos seus depoimentos, houve melhor compreensão sobre 

como Manoel Augusto conduzia suas aulas em um curso regular do ensino de piano, tanto nos 

aspectos técnicos, como na escolha de determinado repertório e como esta combinação, aliada 

à promoção dos alunos, favorecia seu desenvolvimento musical. 

As outras ex-alunas, tais como Clênia do Espírito Santo e Marlene Siqueira, também 

contribuíram bastante para a construção de como as aulas de Manoel Augusto eram realizadas 

e em que consistia a sua pedagogia do piano. A Pianista Elyanna Caldas, que foi diretora do 

Conservatório Pernambucano de Música,  também foi entrevistada. Apesar de não ter sido sua 

aluna, ela prestou valiosas informações sobre o contexto da fundação do Conservatório, das 

aulas particulares no Recife e também sobre a Sociedade de Cultura Musical de Pernambuco, 

entidade que promovia a vinda de muitos artistas internacionais, na qual Manoel Augusto foi 

membro fundador. 

 

 

1.5.4  Documentos – um verdadeiro achado 

  

           A pesquisa documental foi uma das principais fontes de dados deste trabalho. O 

conceito adotado foi o que contemplou maior número possível de possibilidades. A princípio, 

este termo remeteria imediatamente para uma ideia na qual historicamente estava relacionada 



31 

 

a algo escrito e que foi defendido por Langlois e C. Seignobos em seu livro, ”Introduccion 

aux études historiques”, no final do século XIX (CELLARD, 2008, p.296). No entanto, vários 

autores na atualidade consideram o documento como algo bem mais amplo. Esta amplitude, 

na perspectiva dada quanto à noção do que seja um documento, veio em parte de uma nova 

concepção de história social a partir da Escola dos Anais (Ibid). 

Bell define “documento” como “um termo geral para uma impressão deixada em um 

objeto físico, por um ser humano. A pesquisa pode envolver a análise de fotografias, filmes, 

vídeos, slides (sic) e outras fontes não-escritas, todas podendo ser classificadas como 

documentos” (BELL, 2008, p.109).  

Os documentos pesquisados em relação a Manoel Augusto são essencialmente de 

natureza manuscrita e também impressa. Fontes audiovisuais foram encontradas em pequena 

quantidade. A maior fonte de dados veio de inúmeros jornais e também de alguns livros 

publicados. No entanto, as fontes consideradas norteadoras deste trabalho, foram documentos 

encontrados no acervo particular de sua família, que foram concedidos para utilização, por 

sua filha, Maria Clara dos Santos. Entre fotos, cartas, ofícios, programas de concertos, 

homenagens e outros, já foram contabilizados mais de duzentos documentos relacionados a 

aspectos referentes à sua vida pessoal e profissional, ao longo dos seus oitenta e quatro anos.  

 

 

1.5.5  Pesquisa bibliográfica  

  

 A pesquisa bibliográfica foi uma fonte essencial na construção de conhecimento para a 

realização desta pesquisa. Oliveira considera esse tipo de pesquisa como “uma modalidade de 

estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, 

enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (OLIVEIRA, 2013 p. 69) e 

que tem como principal característica o fato do estudo ser realizado de forma direta nas fontes 

científicas “sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica” 

(Ibid). 

Ao diferenciar a pesquisa bibliográfica em relação à revisão de literatura, Lima e 

Mioto acreditam que esta seja uma etapa anterior a ser realizada em qualquer tipo de pesquisa, 

sendo que a bibliográfica requer “um conjunto ordenado de procedimentos de buscas por 

soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (LIMA; MIOTO, 

2007, p. 38). 
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Para a realização deste trabalho investigativo, a partir do tema escolhido, além da 

revisão de literatura do objeto de pesquisa, que neste caso envolve a vida e a pedagogia de 

Manoel Augusto, diversas buscas e leituras foram feitas em livros, artigos, periódicos e 

também na internet, com o intuito de embasar no campo científico o referencial teórico, a 

metodologia em pesquisa qualitativa, publicações sobre a pedagogia do piano, feitas por 

autores/pianistas brasileiros contemporâneos no século XX, além de publicações sobre o 

contexto social e cultural de Recife do século XX. 

A micro-história foi escolhida como principal referencial teórico, ao verificar-se a 

relação com o tema e sua devida problematização quanto às questões de âmbito histórico. A 

microanálise histórica tem como uma de suas principais riquezas, a busca por “personagens 

populares e desconhecidos para os estudos de caso (...) na micro-história, quase nunca é um 

indivíduo típico das classes populares ou subalternas, mas uma figura intermediária, um 

mediador cultural” (VAINFAS, 2002, p. 142).      

 Portanto, a inserção da trajetória de vida de Manoel Augusto está bastante sintonizada 

com esta abordagem no tocante ao âmbito histórico. Vários autores publicaram a este 

respeito, no entanto, os principais autores estudados foram o italiano Giovanni Levi e os 

franceses Jacques Revel e Sabina Loriga, além do pesquisador brasileiro Ronaldo Vainfas, 

com seu livro sobre a micro-história. 

 A história oral foi outra prática historiográfica, que foi considerada para dar suporte 

ao trabalho. Foram muitas leituras realizadas sobre o assunto, porém, devido às poucas 

entrevistas realizadas, esta abordagem será pouco abordada. No entanto, é importante ressaltar 

que tanto a micro-história quanto a história oral, pertencem a uma grande vertente do campo 

historiográfico denominado “história cultural”. Peter Burke contextualizou a história cultural 

em quatro fases, tanto sob o ponto de vista cronológico, como também sob o enfoque dado 

aos temas estudados, assim ele explica, 

Pode ser dividida em quatro fases: a fase ‘clássica’; a da ‘história social da 

arte’, que começou na década de 1930; a descoberta da ‘história da cultura 

popular’, na década de 1960; e a “nova história cultural” (...) é bom ter em 

mente que as divisões entre essas fases não eram claras, a época, quanto se 

costuma lembrar após o acontecimento, e irá se mostrar uma série de 

semelhanças ou continuidade entre novos e velhos estilos quando for 

apropriado (BURKE, 2008, p. 15-16). 

 Lozano, no artigo “Prática e Estilos de Pesquisa na História Oral Contemporânea”, 

revela-nos que a prática relativa às questões orais, vem sendo abordada, pioneiramente, pela 

antropologia, “no âmbito da pesquisa dos processos de transmissão das tradições orais, 
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principalmente aquelas pertencentes a sociedades rurais, onde os modos de transmissão e 

conhecimento ainda transitam, de maneira relevante, pelos caminhos da oralidade” 

(LOZANO, 2006, p. 15). No entanto, foi sendo incorporado também em outros campos, 

disciplinas, e principalmente, na prática historiográfica, “história oral” (Ibid, p.16).  

Em sua visão, a história oral é, antes de tudo, “um espaço de contato e influência 

interdisciplinares; sociais, em escalas e níveis locais e regionais; com ênfase nos fenômenos e 

eventos que permitam, através da oralidade, oferecer interpretações ‘qualitativas’ de 

processos histórico-sociais” (Ibid, p.16). No decorrer desta pesquisa, não foi possível utilizar 

toda a potencialidade que a história oral permite, pelo fato de termos realizado poucas 

entrevistas e as fontes documentais suprirem as necessidades de pesquisa. 

A terceira e última abordagem, também considerada para a constituição do referencial 

teórico deste trabalho, foi baseada nos estudos realizados por Maurice Halbwachs em seu 

livro “Memória Coletiva” (2012), onde o autor se debruça sobre a memória individual e a 

memória coletiva e a importância do envolvimento do indivíduo em grupos sociais, no tocante 

à memória. Esta é construída socialmente, assim ele afirma que: 

Certamente se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre a nossa 

lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de 

nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse 

recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias 

(HALBWACHS, 1990, p.25). 

A memória individual é sempre permeada pela memória coletiva: “A memória de um 

indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, 

com a igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência 

peculiares a esse indivíduo” (BOSI, 2007, p.54). Faz-se necessário ressaltar que este conceito 

de memória coletiva foi harmonizado com os outros conceitos utilizados nesta pesquisa, no 

intuito de não se apoiar apenas na memória coletiva e factível a erros e imprecisões. 

Quanto à bibliografia que tratasse das questões ligadas à área da pedagogia do piano 

em geral, e particularmente, na pedagogia realizada por Manoel Augusto, foram pesquisadas 

publicações que tratam da evolução da pedagogia do piano, sob o ponto de vista técnico e 

histórico e que puderam ser usadas como ferramentas metodológicas, na tentativa de 

compreender e aproximar-se do seu universo pedagógico. De Reginald Gerig, foi utilizado o 

livro “Famous Pianists & Their Technique” e de George Kochevitsky, “The arts of piano 

playing – A scientific Approach”.  
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Nesta área, buscou-se também produções de livros sobre pedagogia do piano 

realizadas no Brasil por professores que foram seus contemporâneos e também pelos seus ex-

alunos- Sá Pereira, Guilherme Fontainha e Waldemar de Almeida, três professores que nesta 

pesquisa se revelaram amigos e parceiros de Manoel Augusto e que publicaram livros acerca 

da pedagogia do piano. Também formou parte desse grupo, o ex-aluno e Professor Edson 

Bandeira de Mello, que publicou sua própria tese para concurso de professor titular da UFPE 

na disciplina de “piano”, intitulada “Dificuldades de Embasamento Técnico no 

Desenvolvimento Pianístico” , no ano 1991 e por último, a ex-aluna Myrian Ciarlini, que em 

Coautoria com o Professor Dr. Maurílio José Albino Rafael, publicaram o livro, “O Piano” 

em 1994. 

 

1.5.6  Constituição do referencial teórico  

   

 Por tratar-se de um tema sobre a história de vida de um professor e seus métodos de 

ensino no século XX, a construção do referencial teórico foi realizada sob enfoque histórico, 

através da “prática da biografia”, no viés da micro-história e sob enfoque pedagógico-musical, 

por meios de práticas pedagógicas que estavam sendo veiculadas na Alemanha, 

aproximadamente na época em que Manoel Augusto aperfeiçoou sua formação musical. 

 A mudança na escala de análise é uma das principais definições que balizam a prática 

da micro-história e foi uma das razões da escolha desta abordagem para dar suporte teórico à 

análise deste projeto. Revel explica como se dá estas variações nestas escalas e que podem 

servir como “estratégias de conhecimento”, quanto à abordagem micro-histórica,  

Ela afirma em princípio que a escolha de uma escala particular de 

observação produz efeitos de conhecimento, e pode ser posta a serviço de 

estratégias de conhecimento. Variar a objetiva não significa apenas aumentar 

(ou diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa modificar sua forma e 

sua trama (...) É o princípio de variação que conta, não a escolha de uma 

escala particular (REVEL, 1992, p. 20). 

A análise foi realizada, pensando em várias formas de inserção de Manoel Augusto 

nos diversos contextos, nos quais ele se relacionou ao longo de sua história de vida, de forma 

mais ou menos intensa. A noção de contexto nesta perspectiva, foge daquelas em que se faz 

do uso retórico e o faz com intuito de produzir um “efeito de realidade” em relação ao objeto 

de pesquisa. O uso argumentativo de contexto também é rechaçado, pois ele “apresenta as 

condições gerais de uma realidade particular encontra seu lugar, mesmo que nem sempre vá 

além de uma simples exposição dos dois níveis de observação”. Por último, o uso 
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interpretativo do contexto é evitado, pois pode-se extrair dele “as razões gerais que 

permitiriam explicar situações particulares”. Portanto, a noção de contexto nesta abordagem 

aprova a não homogeneidade e a não unificação “dentro do qual e em função do qual os 

atores determinariam as suas escolhas” (Ibid, p.27). 

 

1.5.7 Catalogação e categorização dos documentos  

 

Os documentos foram organizados, primeiramente quanto à sua natureza: jornais, 

cartas, ofícios, telegramas, fotos, programas de concertos de Manoel Augusto e de seus 

alunos, homenagens, concursos, cartas, ofícios e programas de concertos realizados pela 

Sociedade de Cultura Musical, além de estatutos, leis e regimento da fundação do 

Conservatório Pernambucano de Música. 

 Após a leitura, com mais profundidade, dos principais documentos, foram 

estabelecidas as categorias que pudessem dar melhor contribuição ao tema principal deste 

estudo. Assim, reagrupamos os documentos, de acordo com alguns marcos históricos que 

tomamos como referência para o desenvolvimento da análise. 

 A primeira categoria está relacionada com o período que se inicia com o nascimento 

de Manuel em 1885, de sua origem, de sua formação acadêmica na Bahia e do seu 

aperfeiçoamento na Alemanha até a sua chegada definitiva à cidade de Recife em 1919. A 

segunda categoria foi compreendida a partir do início de suas atividades em Recife como 

pianista, professor particular e membro da Sociedade de Cultura Musical até 1930, com a 

elaboração dos documentos realizados para a fundação do Conservatório Pernambucano de 

Música, a sua implantação e o período em que se torna diretor do Conservatório em 1937. A 

terceira categoria engloba os concertos realizados por seus alunos, seu método de ensino de 

piano, bem como a discussão sobre sua pedagogia à luz da “Escola Moderna de Piano”
9
. 

 

1.5.8   Realização de transcrições textuais 

 

 As entrevistas foram transcritas parcialmente, pois muito do que se foi gravado não 

fazia parte do foco da pesquisa. Devido à faixa etária ser sido composta basicamente por 

pessoas idosas, a digressão sobre os assuntos abordados foi uma constante ao longo das 

                                                 
9
 Ver Kochevitsky, p.16. 
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sessões de entrevistas, mas buscou-se compreender o lado simbólico e subjetivo dos discursos 

dos entrevistados. 

Primeiro, foram feitas as perguntas relacionadas às questões pessoais dos 

entrevistados, de caráter introdutório, com intuito de deixá-los mais à vontade para falar. Em 

seguida foram feitas as questões mais específicas ao tema do projeto, como questões sobre o 

tempo e em quais circunstâncias os ex-alunos estudaram com Manoel Augusto. Foram 

pontuadas também as questões relacionadas ao método de ensino em sala de aula, escolha de 

repertório e participação em audições e concertos.  

 

1.5.9  Análise – síntese da coleta de dados 

 

 Após a finalização da coleta de dados, foi possível traçar uma estratégia para a 

realização da análise. A partir da pesquisa bibliográfica, em permanente diálogo, tanto com a 

pesquisa documental, quanto com os depoimentos colhidos em entrevistas, estabelecemos um 

fio condutor, no qual a pesquisa foi sendo delineada. 

 A organização dos documentos encontrados foi extensa no que tange à quantidade, 

diversidade e também quanto à questão cronológica. Após leitura criteriosa, pudemos 

perceber que determinados documentos encontrados próximos à morte de Manoel Augusto se 

reportavam à sua infância. O uso dos documentos nesta pesquisa, não se fixou no aspecto 

linear do tempo e dos contextos vividos por ele. Outro ponto a ser ressaltado foi a quantidade 

de documentos, especialmente em jornais, que quando confrontados com documentos 

encontrados, produziram fortes contradições. 

Por estas razões, a análise desta pesquisa foi realizada tendo como base estrutural o 

referencial teórico da micro-história. Através do recurso da experiência da microanálise, 

possibilita-se um novo olhar em relação à história social, que segundo Revel,  

Deve, em primeiro lugar, ser entendido como a expressão de um 

distanciamento do modelo comumente aceito, o de uma história social que 

desde a sua origem se inscreveu, explicita ou (cada vez mais) 

implicitamente, num espaço ‘macro’. Neste sentido, ele permitiu romper 

com os hábitos adquiridos e tornou possível uma revisão critica dos 

instrumentos e procedimentos da análise sociológica. Mas, em segundo 

lugar, ele foi a figura historiográfica inteiramente prática por intermédio da 

qual uma atenção nova foi dispensada ao problema das escalas de análise na 

história (REVEL, 1998, p. 20). 

Ao fazer uso da micro-história como o principal pilar conceitual deste trabalho, no 

tocante à história, ela pode ser entendida como uma contradição com os demais conceitos 
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usados e que estão dentro do campo da história social, como a memória coletiva, por 

exemplo. As escalas micro, onde se tem um visor mais profundo sobre a história vivida por 

um determinado personagem, podem ser harmonizadas e complementadas com uma visão 

mais aberta e também mais generalizante do tecido social em que a história social, em grande 

parte se inscreve (VAINFAS, p. 149).                                                                                              

  Assim, ao acompanhar o destino de um homem, nesse caso, a vida e o legado 

pedagógico de Manoel Augusto, sob o viés microanalítico, houve a necessidade de triangular 

os dados obtidos, através de entrevistas realizadas com sua filha e seus alunos e também dos 

documentos e referências pesquisados, para que se pudesse fazer sua inserção no maior 

número possível de contextos, observando as dimensões sincrônicas e diacrônicas do tempo 

(VAINFAS, 2002),  numa tentativa de nova compreensão, na qual a história social focaliza o 

seu olhar sobre “o indivíduo percebidos em suas relações com outros indivíduos” (REVEL, 

1998, p. 21).  

A análise da pedagogia do piano, realizada por Manoel Augusto, teve como referência 

a “escola psicotécnica” discutida no item 1.2. Outra referência, quanto à gradação do 

repertório apresentado por seus alunos, foi o programa do Conservatório Pernambucano de 

Música, bem como a experiência da pesquisadora, que trabalha nesta área há mais de vinte 

anos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.  Os primeiros passos 

 

2.1  Nazaré das Farinhas 

Manoel Augusto dos Santos nasceu no engenho Quissaçá na cidade de Nazaré das 

Farinhas (FIG. 1)
10

 que pertence ao Recôncavo Baiano em 9 de junho de 1885 e morreu na 

cidade do Recife em 24 de março de 1970. Ele foi adotado pelo comendador Manoel Pinto 

dos Santos, próspero português do ramo de plantação de fumo e por sua esposa, D. Hortência 

dos Santos. A sua mãe biológica, D. Maria Clara dos Santos, era de origem afrodescendente, 

filha de escrava alforriada
11

.  

 

  

FIGURA N. 1 – Nazaré das Farinhas – BA 

 

Gilberto Freyre descreve economicamente a Bahia na segunda metade do século XIX, 

período em que nasceu Manoel Augusto: “A Bahia era, economicamente, rival de 

Pernambuco. Possuía também vastos canaviais, engenhos de moer cana, casas-grandes 

                                                 
10

 Foto cedida do acervo particular de Maria Clara dos Santos. 
11

 Em termos legais, o fim da escravatura no Brasil só se deu com a Lei n. 3.353 sancionada pela Princesa 

Imperial Regente, a Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888 e ficou conhecida como “Lei Áurea”. Ver 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM3353.htm. 
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senhoris. Tornara-se, além disso, importante centro de cultura algodoeira e tabageira” 

(FREYRE, 2008, p. 69). 

Neste tempo, houve uma forte epidemia de cólera que assolou o país inteiro, em que a 

população afrodescendente foi a mais atingida, principalmente na Bahia. Segundo Carvallo, 

“avalia-se para mais de 60.000 o número de escravos que o cólera matou no Brasil” 

(CARVALLO, H. 1858 apud FREYRE, 2008, p. 70). Deste fato resultou em uma forte crise 

econômica em todo o país afetando “não apenas os produtos de exportação da Bahia, mas o 

próprio café” [em São Paulo] (Ibid). 

Estes problemas econômicos não afetaram as finanças dos pais de Manoel Augusto até 

aquele momento e decidiram se mudar para Salvador para que os cinco filhos desfrutassem de 

uma melhor educação. Em uma de suas inúmeras visitas à Bahia, depois que se fixou em 

Recife, Manoel Augusto participou de um evento promovido pelo Vespertino dos Diários 

Associados do Estado da Bahia chamado “Da Hora da criança”, e que foi narrada por um 

locutor ao microfone parte de sua biografia às crianças. 

 Em um dos trechos, este locutor falou sobre a importância que tinha a educação e a 

educação musical para os pais de Manoel Augusto, 

Os pais de Manoel Augusto entendiam que a educação é a única riqueza que 

não se desvaloriza; pensavam que uma bôa (sic) educação musical é o 

complemento necessário de uma educação bôa. E então contrataram para 

Manoel Augusto os melhores professores de letras e arte musical. E se os 

pais pensavam assim, iam ao encontro dos desejos das boas fadas que 

haviam dado de presente ao afilhado um talento artístico de primeira agua
12

 

(MANOEL AUGUSTO, 27/02/1946)
13

. 

2.2 Em Salvador 

Manoel Augusto mudou-se para Salvador com a sua mãe adotiva, seu irmão e suas três 

irmãs e também com a sua mãe biológica (FIG.2)
14

, que cuidava dos assuntos domésticos da 

casa, enquanto o seu pai ficou em Nazaré para trabalhar em seu negócio. Foram morar numa 

ampla casa que tinha três pavimentos e “era um verdadeiro palacete”, de acordo com sua 

filha, Maria Clara dos Santos em entrevista. 

 

                                                 
12

 Neste trabalho, os documentos citados diretamente, que são na maioria dos casos de natureza histórica, não 

irão ser ‘corrigidos’ para que se possa ter melhor fluência na leitura dos textos. 
13

 Documento cedido por Maria Clara dos Santos referente ao programa de rádio “Da hora da criança” 

(27/02/1946). 
14

 Foto cedida do acervo particular de Maria Clara dos Santos 
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                                                            FIGURA N. 2 – A mãe 

 

Aos cinco anos, Manoel Augusto iniciou os seus estudos de piano com o Professor 

italiano Joseph Puccio, que logo percebeu a facilidade com que Manoel Augusto se 

desenvolvia nas aulas de piano. De acordo com relato encontrado no currículo de Manoel 

Augusto, o professor Puccio o achou um “talento excepcional”. Por conta disso, o seu 

professor iria organizar o seu primeiro recital público. No entanto, logo em seguida, o 

Professor Puccio contraiu febre amarela e faleceu. 

Aos treze anos deu seu primeiro recital de piano (FIG.3) incentivado pela cantora 

baiana Candida (sic) Nova Monteiro, no Politeama Bahiano, em prol do Asilo das Filhas de 

Ana da cidade de Cachoeira. Segundo o jornalista Otto Bittencourt Sobrinho, “Aplausos 

calorosos coroam-lhe a estréia (sic). Os músicos presentes formulam os melhores vaticínios. 

Surgia um pianista. Dentre em pouco, não havia uma festa de caridade, que Manoel Augusto 

não se fizesse ouvir”
15

. 

 

 

FIGURA N. 3 – Manuel Augusto aos 13 anos
16

 

                                                 
15

 Recorte de jornal cedido sem data e sem o nome do jornal. 
16

 Foto cedida do acervo de Maria Clara dos Santos. 
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Para dar continuidade aos estudos de piano, teve aulas com o professor baiano, 

Narciso Figueiras, considerado um dos melhores professores de piano desta época em 

Salvador (MELLO, 1947
17

). Diante dos progressos apresentados, o Professor Figueiras 

sugeriu ao seu pai que o enviasse para aperfeiçoamento na Europa. Muitos amigos da família 

também ajudaram na tarefa de convencer os seus pais. A condição na qual o seu pai impôs foi 

que Manoel Augusto só poderia viajar se completasse os estudos em curso superior, “O pai só 

deixava ele ir para Europa se ele se formasse”, de acordo com  Maria Clara dos Santos em 

entrevista
18

. 

Manoel Augusto foi estudar na Faculdade de Medicina da Bahia. Segundo entrevista 

com Maria Clara, ao ingressar na faculdade ficou sabendo que se fizesse três anos do curso 

poderia se formar em Farmácia. Graduou-se em 1906 aos vinte e um anos. ele ficou ainda 

alguns anos dando concertos em Salvador para então viajar à Europa. Neste mesmo ano, 

participou de Concerto Vocal e Instrumental promovido pelo flautista Jayme Azêdo tocando 

com vários músicos e também com o seu professor de Piano no Salão da Sociedade Euterpe.  

Neste concerto, ele acompanhou peças vocais, tocou uma peça solo e um trio de 

Hofmann. Nesta ocasião, apesar de tocar peças de alto nível técnico-artístico, como a 

“Tannhäuser” de Wagner-Liszt, ele ainda era apresentado no programa do concerto como 

“diletanti Pharm. Manoel Augusto dos Santos”, título que enfatizava seus estudos em 

Farmácia. Este foi o único programa de concerto que não fez referência à sua vida 

profissional na música. Aos vinte e um anos de idade, recém-formado em Farmácia, ainda não 

estaria Manoel Augusto “certo” de sua verdadeira vocação?  

 O livro “A música no Brasil: desde os tempos coloniais até o primeiro decênio da 

república” do professor de piano e musicólogo baiano Guilherme T. P. Mello, traz muitas 

informações sobre a vida musical em muitas capitais brasileiras, inclusive nas cidades de 

Salvador e Recife. Quando Mello falou da Bahia do seu tempo, lamentou a decadência da 

música, tecendo comentários ácidos sobre os compositores baianos que naquele tempo 

estavam compondo vários gêneros de música popular,  

Pobre Bahia, a que ponto te degradaram na arte musical! É preciso o quanto 

antes reivindicares as tuas tradições, fazeres valer os teus romances, as tuas 

modinhas e os teus cantares pátrios. É preciso que digas a esta ultima  

camada de compositores de polkas e valsas, verdadeiros analphabetos  e 

                                                 
17

 Este livro teve a sua primeira impressão em 1908. Ele teve reedição em 1922 no Dicionário Histórico, 

geográfico e etnográfico do Brasil e teve mais uma reedição póstuma publicada pela Imprensa Nacional do Rio 

de Janeiro em 1947 que utizamos neste trabalho. 
18

 Entrevista realizada com Maria Clara dos Santos em 15 de abril de 2014. 



42 

 

unicos compositores da actualidade, quanto se lhe córam as faces quando 

eles saem em scena  com as suas inclassificaveis composições (MELLO, p. 

1947, p. 292). 

Manoel Augusto já se destacara na primeira década do século XX em Salvador como 

professor de piano juntamente com o seu professor Narciso Figueiras e outros, como 

comentou Mello em seu relato sobre o ensino de música instrumental da Bahia. O autor fala 

sobre piano, violino e canto e admite a competência destes professores - ao mesmo tempo em 

que reclama da falta de união e do “egoísmo” que havia naquela época: 

Com relação ao ensino particular de Piano, Violino e Canto presentemente 

possuímos uma dezena de professores nacionaes e estrangeiros cuja 

competência não se póde duvidar; e se não fosse o malfadado egoísmo, 

talvez que todos nós na mais intima comunhão podessemos  ainda em nossos 

dias salvar a nossa arte em toda sua extensão. D’entre os professores 

particulares que a Bahia posssue de melhor podemos destacar como os mais 

estimados:de Piano, Deolindo Fróes, Narciso Figueiras, Dr. Alberto 

Muylaert, Remigio Domenech, Alfredo Schiappe, Livino Argolo, Augusto 

dos Santos (MELLO, 1947, p. 294). 

O salão da Sociedade Euterpe de Salvador era um dos principais espaços para a 

música de concerto nesta época em Salvador. Manoel Augusto realizou diversos recitais neste 

salão. Ele participou do concerto do cantor lírico Corbiniano Villaça. Nesta ocasião, tocou um 

Estudo de Concerto chamado “Heroica” de Henselt, peça solo. Neste mesmo espaço também 

tocou com os Professores Rudolph Scheel e Alfred Domschke o “Trio op. 1 n. 1” em Mi b 

Maior de Beethoven, além de acompanhar os diversos cantores em árias de óperas de 

Massenet, Olagnier, Wagner e Bizet. No mês seguinte participou como pianista 

acompanhando cantores em concerto beneficente em prol de vítimas das “inundações na 

França” em 21 de março de 1910 (FIG. 4) 

 

 

                                                     FIGURA N. 4 – Inundações na França
19

 

                                                 
19

 Programa de Concerto cedido do acervo de Maria Clara dos Santos. 
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Para viajar a Alemanha, Manoel Augusto realizou também concerto organizado por 

uma comissão de amigos em maio de 1910, para ajudar com as despesas dos seus estudos. No 

mês seguinte embarcou para a Europa. O jornal Tarde da Bahia publicou a partida de Manoel 

Augusto em 1910. “Partirá para Alemanha, a fim de aperfeiçoar sua reconhecida vocação 

musical, o nosso jovem conterrâneo, maestro Manoel Augusto dos Santos, distinto pianista a 

quem auguramos novos triunfos na sua auspiciosa carreira artística”
20

. 

 

 

2.3 Na Alemanha 

 

Manoel Augusto viajou à Alemanha recomendado pela esposa do amigo Gustavo dos 

Santos para que procurasse o Maestro Arthur Nikish. O Maestro Nikish o orientou em seus 

estudos em Leipzig. O Maestro o aconselhou a estudar com o Professor Robert Teichmüller, 

“o mestre de maior renome na Europa, fundador da escola Psico-fisiológica”, segundo o 

currículo de Manoel Augusto. De fato, a pesquisa demonstrou que o Professor Robert 

Teichmüller foi um dos mais importantes professores de piano na Alemanha em sua época. 

Além de pianista, professor, foi também diretor do Conservatório de Leipzig e editor de 

compositores como Bach, Beethoven, Liadoff, Reger e muitos outros. 

 O professor Teichmüller o recebeu em uma audição para avaliar seu nível técnico-

artístico ao piano. Nesta ocasião, já o alertara que no primeiro momento, ele ficaria tendo 

aulas com um professor assistente e só após este período é que iria estudar com ele. No 

entanto, logo após a primeira audição, diante do que ouviu, falou que ele não precisaria ficar 

com outro professor, pois ele mesmo cuidaria dos seus estudos de aperfeiçoamento; “Você 

não necessita de preparador nem dos três anos de curso superior. Vai logo a minha classe. 

Apenas fará um curso rápido no Conservatório para obter diploma, porque sei que na sua terra 

gostam muito de diplomas...”
21

. 

Manoel Augusto ingressou no Conservatório de Leipzig (FIG. 5)
22

 e  matriculou em 

piano na classe do Professor Teichmüller e em composição e contraponto com o Professor e 

compositor Max Reger  durante nove meses
23

. 

 

                                                 
20

 Jornal “A Tarde” da Bahia em 26/06/1960.Nesta edição tinha uma coluna que comentava fatos acontecidos há 

50 anos. 
21

 Documento cedido por Maria Clara dos Santos referente ao programa de rádio “Da hora da criança” 

(27/02/1946). 
22

 Hochschule für Musik und Theater, Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Bibliothek/Archiv.  
23

 De acordo com tíquete de embarque em navio encontrado no acervo de Maria Clara dos Santos. 
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                                              FIGURA N. 5 – Sala de Concertos em Leipzig 

 

Em 13 de setembro de 1911 Manoel partiu de volta ao Brasil, pois seu pai já não podia 

mais patrocinar os seus estudos por conta de um golpe dado por um primo que o levou à 

falência. Neste regresso ao Brasil, participou de diversos recitais com intuito de retornar à 

Alemanha. 

 O primeiro concerto foi realizado no salão do Teatro Politeama Baiano em 04 de 

dezembro de 1911, em agradecimento à ajuda que recebera para estudar em Leipzig.  O 

concerto foi organizado mais uma vez por um grupo de amigos que realizaram convites aos 

patrocinadores dos estudos de Manoel Augusto na Europa. O piano foi emprestado pelo seu 

amigo, o Dr. Lydio de Mesquita.  

Na primeira parte ele tocou a “Tocata e Fuga” de Bach-Tausig, a “Sonata op. 27 n. 2” 

de Beethoven e “Os Estudos Sinfônicos” de R. Schumann. Na segunda, executou um estudo 

de Chopin, Uma “Barcarole Noturne” do pianista e compositor baiano S. D. Fróes, 

“Böhmishe Tanz” de Smetana e a “Tarantelle” de Liszt. Neste concerto é possível observar o 

nível artístico no qual Manoel Augusto desenvolveu nesta primeira parte de sua estada na 

Alemanha, tocando peças de alto grau de dificuldade técnica, como os estudos Sinfônicos de 

Schumann e a Tarantela de Liszt. No meio de peças “clássicas” do repertório pianístico, teve 

a inclusão de uma peça do Prof. e compositor Deolindo Fróes, um dos mais importantes 

músicos da Bahia deste período (SILVA, 2008).  
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Neste mesmo mês fez também participação em concerto de canto lírico no salão da 

Sociedade Euterpe em 6 dezembro de 1911. Além de acompanhar os cantores, tocou a 

“Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Brasileiro” de Gottschalk, peça que tem grande apelo 

emocional da audiência brasileira por se tratar do tema e variações sobre o hino nacional.  

No ano seguinte viajou a região Norte para realizar dois concertos, um no Pará, em 15 

de abril de 1912, e o outro em Manaus, no Teatro Amazonas em 22 de maio de 1912 (FIG. 6). 

O repertório foi o mesmo que realizou na Bahia para seus amigos patrocinadores. O 

diferencial destes dois concertos foi a ilustre participação de Heitor Villa-Lobos tocando no 

violoncelo o “Adágio e Tarantela” de Popper; e o tenor português F. A. Santos Moreira, que 

cantou a ária “Raconto da Boheme” de Puccini e “Pagliacci” de Leoncavallo.  Interessante 

notar que este programa não consta no currículo de Manoel Augusto. 

 

 

                                                 FIGURA N. 6 – Recital com Villa-Lobos 

 

No mês seguinte realizou dois concertos no Rio de Janeiro. No segundo, em 26 de 

junho tocou peças a dois pianos entremeadas com peças solo. Com a participação da pianista 
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paraense Celina Roxo, tocou a “Serenade” de C. Widor e “Variações para dois pianos sobre 

um tema de Beethoven”, de Saint-Saëns.  

Tocou a “Sonata ao Luar” de Beethoven, a “Consolação
24

” e as “Doze Rapsódias 

Húngaras” de Liszt, “Estudo” e “Prelúdio de Chopin” (sem outras referências no programa de 

concerto), “Barcarole Nocturne” de D. Fróes, “Étude” de Rubstein e, para finalizar, “Aus 

Einsamer Quelle” de Richard Strauss e “Tannhäuser” de Wagner-Liszt. Somente peças de 

alto grau de dificuldade técnica, exigindo do executante diversas combinações de 

movimentos.  

Em julho de 1912 Manoel Augusto embarcou com destino à Leipzig (FIG. 7) para 

concluir o seu aperfeiçoamento com o Professor Teichmüller. Em concurso realizado na 

Alemanha pelo centenário de morte de Wagner, em 1913 ganhou diversos prêmios, inclusive 

viagens à França e à Inglaterra. Realizou recitais em Moscou, Paris, Lourdes, Hamburgo
25

. 

 

 

                     FIGURA N. 7 – Manoel Augusto no navio rumo à Alemanha, primeiro da fileira superior 

 

O concerto mais marcante de todos foi realizado na região da Saxônia, na cidade de 

Naumburg, em 31 de março de 1913, para tocar o “Concerto em Mi b Maior” de Liszt para 

piano e orquestra, sob a regência do Prof. Hans Winderstein (FIG. 8). Neste concerto estava 

presente o Kaiser Guilherme II da Alemanha que o cumprimentou, também segundo 

manuscrito deixado por Manoel Augusto. 

                                                 
24

 No Programa não foi apontado qual “Consolação” de Liszt ele tocou.  
25

 De acordo com o currículo de Manoel Augusto. 
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A orquestra o presenteou com uma coroa de louros por sua excelente apresentação. 

Muitos atribuíram em jornais publicados aqui no Brasil que havia sido o próprio Kaiser que 

entregara a coroa, mas isto não se confirmou através de cruzamentos com outros documentos. 

No entanto, a coroa sobreviveu ao passar dos anos e está pendurada na parede da casa de sua 

filha Maria Clara. 

 

 

                                         FIGURA N. 8 – Programa de concerto na Alemanha 

 

Após quatro anos entre idas e vindas à Alemanha, pelos êxitos obtidos nestes 

concursos, foi convidado em 13 de abril de 1913, pelo empresário Georg Albert Bachauss 

para realizar setenta concertos com o violinista G. Burmester em várias cidades da Inglaterra.  

Este contrato não foi cumprido porque ele necessitou retornar ao Brasil após a notícia do 

falecimento do seu pai
26

. 

 

                                                 
26

 De acordo com o currículo de Manoel Augusto. 
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2.4 Retorno a Salvador (1913-1919) 

 

Manoel Augusto agora tinha como nova prioridade sustentar sua família que naquele 

momento já não dispunha de recursos para seu sustento com o falecimento do seu pai. Assim 

que retornou da Alemanha, recomeçou a dar aulas particulares e realizar concertos. Em 10 de 

agosto de 1913 fez participação tocando peças solo no concerto da Soprano portuguesa Isabel 

Fragoso em Salvador
27

. 

Apesar das adversidades, ele tinha esperança de retornar mais uma vez à Alemanha. 

Apoiado por amigos, patrocinadores e pela imprensa baiana (FIG. 9), foi realizado em 18 de 

agosto deste mesmo ano, um concerto em benefício desta viagem no salão nobre do Teatro 

Politeama Baiano com participações de diversos instrumentistas e professores. 

Neste recital, Manoel Augusto tocou a “Chacona” de Bach-Busoni, um “Prelúdio” de 

Rachmaninoff, uma “Arabesque” de Debussy e “Islamey” de Balakirev. Sob a regência do 

Maestro Alberto Muylaert, ele tocou o “Concerto em Mi b” de Liszt. Esta viagem à 

Alemanha, no entanto, não foi realizada. No ano seguinte, em 1914, foi deflagrada a I Guerra 

Mundial, interrompendo de vez todas as suas intenções de retorno à Europa.  

 

 

                                                        FIGURA N. 9 – Convite 

 

                                                 
27

 Programa de concerto cedido do arquivo  particular de Maria Clara dos Santos. 
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Em sua volta a Salvador, Manoel Augusto estava bem prestigiado como pianista, pois 

foi convidado a participar de uma grandiosa homenagem no aniversário do governador da 

Bahia, o Sr. José Joaquim Seabra.  

Nesta data, 21 de agosto de 1913
28

, foram executados 21 números com participação de 

duas bandas militares do estado que intercalavam peças entre discursos de políticos, peças 

orquestrais, árias de ópera e peças para piano solo e concerto. Neste dia ele tocou a “Grande 

Fantasia Triunfal sobre o Hino Brasileiro” de Gottschalk e o “Concerto de Liszt em Mi b 

Maior” sob a regência do Dr. Alberto Muylaert.  

Manoel Augusto fez turnê no Rio de Janeiro e em São Paulo e retornou a Salvador  no 

ano seguinte, e em 1915, ingressou no Instituto de Música da Bahia como professor 

(CERNICHIARO, 1926) e Vice diretor perpétuo, convidado pelo seu fundador, Deolindo 

Fróes
29

, além de continuar atuando  como pianista.  

Neste mesmo ano realizou recital no salão Euterpe, tocando a Suíte Antiga de Alberto 

Nepomuceno, a Sonata op. 5 em Si Menor de Richard Strauss e também tocou peças diversos 

compositores contemporâneos como Debussy, Glasunov, Fróes, Smetana e finalizou com a  

“Arabesque sobre o tema do Danúbio Azul de J. Strauss” de Schulz-Evler. 

No ano seguinte em março de 1916, realizou recital em sua própria residência, tocando 

a “Tocatta em Ré Menor” de Bach-Busoni, o “Estudo em Fá Menor” e os “Estudos 

Sinfônicos” de Schumann, “dois estudos” de Chopin-Godowsky. Na segunda parte ele tocou 

um “Estudo” transcrito pelo seu professor de piano na Alemanha, Robert Teichmüller
30

, “A 

noite”, uma peça de Glasunov e como última peça, a transcrição feita por Liszt da ópera “A 

Cavalgada das Valquírias” de Wagner. 

 Neste recital “caseiro”, Manoel Augusto apresentou repertório de difícil execução 

técnica demonstrando assim que continuara a desenvolver seu potencial como pianista em alto 

nível artístico. Em junho do mesmo ano participou de um sarau na residência de Joaquim 

Gama, um dos seus amigos que o ajudaram financeiramente nos estudos na Alemanha.  

Em setembro participou mais uma vez de concerto do Tenor Corbiniano Vilaça no 

salão do Clube Euterpe tocando três estudos de Chopin
31

, além de acompanhar a violinista 

Rosa dos Santos e o cantor em canções de Messager e Grieg. 

                                                 
28

 De acordo com Programa de concerto. 
29

 Documento do acervo particular de Maria Clara dos Santos. 
30

 Não continha no Programa do Recital a referência do autor do “estudo” transcrito pelo seu Professor, Robert 

Teichmüller. 
31

 Não continha no Programa deste recital quais estudos de Chopin foram tocados. 



50 

 

 No início de 1917 voltou a tocar na residência do amigo Joaquim Gama um recital 

solo. Na primeira parte ele tocou a “Sonata de Beethoven Op. 27 n. 1” e a “Sonata de R. 

Strauss em Si menor”. Na segunda parte Tocou a “Mazurka em Si menor”, o “Noturno n. 13”, 

três estudos de Chopin, a “Arabesque” e “La plus que lente” de Debussy e como peça final, a 

“Rapsódia sobre um Tema” da Ucrania de Lraponow.      

 Na coluna “Mundanas & Sociais”, do jornal A Tarde da Bahia, de 19 de junho de 

1918, fez referência sobre o concerto que Manoel Augusto realizou no Salão Nobre da 

Associação dos Empregados do Comércio da Bahia. Uma crítica muito favorável foi feita ao 

pianista. Ao deixar sua personalidade transparecer em suas interpretações e prometendo a 

“audiência culta baiana” momentos de encantamento, 

Manoel Augusto. Há nomes que traduzem logo uma individualidade. De 

accordo com um poder occulto que rege a vida humana, creio que elles 

foram inspirados sob uma aura de predestinação. O desse extraordinario 

artista, que advinha segredos do piano, que cada dia que passa é uma 

revelação estranha de harmonias, desdobrando se nelle a própria alma 

apaixonada e privilegiada que creou a partitura, que interpreta é um nome 

musical (...)  

Ouvir Manoel Augusto é um prazer supremo. Transforma-se todo, todo o 

seu systema nervoso vibra. O olhar fuzila brilhos percurcientes de 

allucinação ou se queda em extasia (...) Estas linhas querem dizer 

simplesmente isto: O maestro far-se-á ouvir, sexta feira, no palácio da 

Associação dos Empregados no Commercio da Bahia.  

Haverá em nossa sociedade culta quem perca essas horas de supremo 

encanto? (JORNAL A TARDE, 19/06/1918). 

Nesta noite, Manoel Augusto tocou “Variações e Fuga sobre um tema de Bach”, 

composição escrita pelo seu professor de composição da Alemanha, Max Reger. Neste recital 

também tocou peças de compositores contemporâneos tais como, Fróes, Leschetizky, 

Sgambati, Albeniz, Debussy e Rhené-Baton, além de estudos de Chopin e duas peças de 

Liszt, “Soneto 123 de Petrarca” e a “Polonese sobre a Ópera Eugen Oneguin”, de 

Tchaikovsky.            

 Em setembro, participou no Teatro Politeama Baiano, de concerto em prol do 

Professor Custodio F. Gomes, com diversos artistas baianos, como Deolindo Fróes, A. Farias, 

Zeferino Souza e também do próprio Custodio. Neste dia tocou “Estudo para Mão Esquerda” 

de Chopin-Godowsky, “Serenata de Schubert-Liszt”, “Polonese sobre Eugene Oneguin de 

Tchaicovsky-Liszt” e a “Cavalgada das Valquírias”, de Wagner-Tausig. 
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2.5 Turnê pelo Brasil 

 

Manoel Augusto recebeu vários convites para tocar em muitas cidades do país, após o 

seu regresso da Europa. No mesmo ano, em outubro de 1913, ele  viajou ao Rio de Janeiro 

para realizar um concerto no salão do Jornal do Commercio. Neste recital, tocou a primeira 

parte de  a “Chacona”, de Bach-Busoni e a “Sonata op. 5 n. 3 em Fá menor” de Brahms. Na 

segunda parte, tocou “Golliwog’s Cake Walk” e a “Arabesque” de Debusy, “Böhmische 

Tanz” de Smetana, “Prelúdio em Sol m” de Rachmaninoff, “Aus eisamer Guelle” de Richard 

Strauss e Islamey de Balakirev.  

Manoel Augusto costumava organizar seus programas de recitais em ordem 

cronológica. Geralmente, na primeira parte tocava uma peça de Bach, que foi um dos seus 

compositores favoritos
32

, e uma sonata do período clássico ou romântico
33

.  

No ano seguinte, ele voltou ao Rio de Janeiro no início do ano de 1914, para realizar 

mais dois concertos no mesmo salão do Jornal do Commercio. Neste recital ele tocou a 

“Chacona” de Bach-Busoni e os “Estudos Sinfônicos” de Robert Schumann. Nesta noite, 

Manoel Augusto tocou novamente com a pianista Celina Roxo a “Suite para dois pianos”, de 

Arensky, abrindo a segunda parte do programa. Em seguida, só tocou peças solo dedicadas à 

música contemporânea, com peças do compositor inglês Cyril Scott, do compositor baiano 

Deolindo Fróes e do espanhol Albeniz. 

Ele voltou em abril para realizar mais recitais no Rio de Janeiro e recebeu críticas 

muito favoráveis em dois jornais sobre a mesma apresentação. O jornal “A Tribuna” de 

primeiro de maio escreveu,  

Esse notável artista, que não veio ao Rio celebrisar-se, porque o glorificaram 

já na Europa – falem os jornais de Leipzig, Berlim e Naremburgo (sic) – deu 

aqui três concertos, com programas os mais seletos na literatura antiga e 

moderna. O intérprete sóbrio de Bach, Brahms, Beethoven, Chopin e Liszt e 

também o interprete elegante de Debussy, Scotti, Albeniz,..., Manoel 

Augusto dos Santos honra o paiz em que nasceu. É ao mesmo instante, o 

maior pianista que possuímos, com sua technica impeccavel, precisa e 

movimentada, com alma, sua grande alma de artista devoto a sua arte 

magnífica (JORNAL A TRIBUNA, 01/05/1914). 

O Jornal  “Correio da Manhã” do dia 2 de maio de 1914, também comentou a reação 

do público deste mesmo recital,  

                                                 
32

 De acordo com entrevista realizada com a sua filha, Maria Clara. 
33

Este tópico, quanto às preferências musicais será discutido no capítulo 4. 
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(...) É que o Manoel Augusto dos Santos nada fica a dever ao Vacsey
34

. 

Quando o pianista concluía o último número do seu programa, o auditório 

desabafando o seu entusiasmo com palmas intermináveis, atordoadoras, em 

vez de se levantar e pôr-se ao fresco, que, em verdade, a sala estava de 

abafar nem se mexeu das cadeiras; aplaudindo, sempre aplaudindo, ficou a 

espera que o Manoel tornasse a abancar-se ao piano (...)  O Santos, com uma 

paciência de santo, foi tocar a Marcha militar, de Schubert. Depois de 

Schubert, pensam os senhores que o público se retirara? Que esperança... e o 

pobre do Santos, molhado como um pinto, executou o Prelúdio de Scott. E 

queriam mais!(JORNAL CORREIO DA MANHÃ, 02/05/1914). 

Em junho, Manoel Augusto realizou um concerto em São Paulo, no Salão do Club 

Germania, tocando na primeira parte a “Tocata e Fuga em Ré menor”, de Bach-Tausig e a 

“Sonata op. 5 n. 3”, de Brahms e na segunda parte, peças de Claude Debussy, Henrique 

Oswald, Alberto Nepomuceno, Sergei Rachmaninoff, Richard Strauss e Schubert-Tausig. 

 O concerto realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (FIG. 10) em 22 de 

agosto, foi um dos pontos mais importantes desta turnê. Sob a regência do Maestro Francisco 

Braga, ele tocou mais uma vez o “Concerto n.1” em Mi b Maior de Liszt. No encarte deste 

programa tem uma parte muito elogiosa, quanto aos seus atributos como concertista, 

E os patrícios mais uma vez reconhecerão nelle um valente musicista, 

apercebido de technica poderosa, cheia de poesia, rica de cambiantes; um 

romântico em Schumann, um clássico em Bach, um atleta em Liszt. 

Admirarão o artista e festivamente applaudirão um irmão que, no 

estrangeiro, sabe honrar o glorioso nome de sua terra (PROGRAMA DE 

CONCERTO, 1914). 

O Jornal “Correio da Manhã” fez uma matéria em 31 de agosto, comentando este 

concerto, que foi realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 

E Manoel Augusto dos Santos, de colarinho curto e compridas sobrecasaca, 

apareceu no palco, risonho e satisfeito da vida. O sorriso era promissor, e o 

público sentiu vontade de lhe bater...palmas, e bateu (...) Eis o Manoel dos 

Santos quando quer traduzir Liszt, gigante a fazer proesas de músculos e 

nervos.  

Mas o Manoel tem alma, oh, si a tem... e a alma é sensível como a de uma 

menina casadoira que encara pela primeira vez o outro coração gemeo; é 

terna, qual a de jovem mãe que embala no regaço o primeiro fruto do amor 

santificado pela água benta do parocho. Manoel sabe sorrir, e como é 

encantador o seu sorriso! Sabe fazer caricias e quanta suavidade ellas 

derramam...  

Manoel brada como um demônio, mas sabe falar baixinho, 

insinuante,cochichando segredos (...) Terminado o soberbo trecho, o publico 

fez calorosa ovação ao extraordinario pianista patrício, que se viu obrigado a 
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 Violinista húngaro que em 1913 arrebatou o público com a sua apresentação no teatro Municipal do Rio de 

Janeiro. 
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voltar ao piano, e com um extra provocou outra ovação (JORNAL 

CORREIO DA MANHÃ, 31/08/1914). 

 

                                        FIGURA N. 10 – Programa de Concerto Teatro Municipal 

2.6 A chegada a Recife  

A primeira vez que Manoel Augusto esteve em Recife, veio a convite do Governador 

de Pernambuco, Sr. Manoel Borba  e participou de um sarau em sua casa. O Jornal “Pequeno” 

fez uma matéria sobre este sarau, em 16 de outubro de 1917,  

Teve um cunho accentuado de brilhantismo a recepção intima que a exma. 

Sra. d. Maria Borba, virtuosa esposa do dr. Manoel Borba, governador do 

Estado, ofereceu ás pessoas de suas relações afim de ouvirem o afamado 

pianista brasileiro Manoel Augusto dos Santos (...) O Maestro, na 

interpretação dos clássicos, esteve merecedor de encômios, recebendo 

eloquentes aplausos (...) 

 No mês seguinte, em 03 de novembro de 1917, Manoel Augusto fez um recital no 

Teatro de Santa Isabel
35

. Ele tocou na primeira parte, a “Tocata e Fuga”, de Bach-Tausig, a 

“Sonata Op. 24 N.5 em Fá Maior” para violino e piano de Beethoven, com a violinista 

                                                 
35

 De acordo com Programa de concerto do acervo de Maria Clara dos Santos. 
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Conceição de Barros Barreto. Em seguida, tocou uma peça de Richard Strauss “A La Source 

Isolée” e a “Cavalgada das Valquírias de Wagner-Tausig”. Na segunda parte, tocou peças de 

compositores brasileiros, D. Fróes, H. Oswald, A. Nepomuceno.  Ele tocou na última parte do 

concerto o “Estudo em Lá Menor”, de Chopin-Godowsky e de Liszt, “Consolação” e 

“Rapsódia Húngara n. 14”.          

 No ano seguinte, Manoel Augusto retornou a Recife para dar mais três concertos. O 

segundo foi realizado no Teatro de Santa Isabel, em 14 de novembro de 1918. Neste recital, 

ele tocou na primeira parte a “Sonata em Si b menor”, de Chopin e a “Sonata em Si Menor”, 

de Richard Strauss e na segunda parte, peças de Fróes, Gluck-Sgambati, Rhené-Baton, 

Moszkowsky, Albeniz. Ele também tocou “Três estudos”, de Chopin, além do “Soneto de 

Petrarca n. 123” e a “Polonese sobre Eugen Oneguin”, de Tchaicovsky-Liszt.   

 O terceiro recital foi em parceria com o cantor Corbiniano Villaça, também no Teatro 

de Santa Isabel, em 21 de dezembro. Neste concerto, tocou a “Suíte Antique”, de Alberto 

Nepomuceno, a “Sonata Op. 57”, conhecida como “Apassionata”, o “Estudo op.10 n.12” e o 

“Noturno em Dó Menor”, de Chopin, “Serenata”, de Schubert-Liszt e a “Rapsódia Húngara n. 

14”, de Liszt.            

 Em dois artigos publicados em diferentes períodos, é rememorado o impacto causado 

pelas primeiras apresentações de Manoel Augusto em Recife. O Jornalista Aníbal Fernandes, 

em setembro de 1919, fez um artigo para a Revista “Vida Moderna”. Assim ele descreveu o 

pianista Manoel. 

Esse artista extranho, original, cheio de sensibilidade que o anno passado 

nós todos vimos e applaudimos vehementemente, vae realisar brevemente 

nesta cidade, um concerto (...) Nada mais contrastante em Manoel Augusto 

que os seus valores artísticos e a sua figura physica(...) Aquelles [valores 

artísticos] Guardam consigo segredos indecifráveis e Mysterios profundos. 

Ás vezes se parecem com um fio d’agua plácido e transparente correndo 

sobre um campo muito tranquilo. Outras assemelham-se a uma catadupa, e 

então aquellas forças calmas se transmudam, se intensificam e se electrisam. 

O artista que era uma harmonia subtil torna-se um domador de tempestades. 

Todas aquellas energias estáticas se levantam e se põem a trabalhar (....) 

Diante do instrumento mudo e sossegado, Manoel Augusto se ergue como 

um deus que tivesse nas mãos a materia bruta a modelar, e a inspirar do seu 

sopro divino (...) O auditorio começa por uma impressão de surpresa. Depois 

essa surpresa se transforma quase sem sentir. Meia hora mais e o auditório 

está completamente enlevado. O artista sosinho sobreleva tudo (...) 

(FERNANDES, REVISTA VIDA MODERNA – 13/09/1919). 

O segundo foi um longo artigo publicado no Jornal do Comercio, em 21 de junho de 

1942, por Waldemar de Oliveira, no período em que Manoel Augusto completava 25 anos de 
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atividades artísticas em Recife. Na primeira parte deste artigo, Waldemar recordou um dos 

primeiros concertos realizados em Recife, pelo músico, e como a audiência recifense reagiu a 

sua apresentação. Além disso, afirmou a importância de Manoel Augusto como um “divisor 

de águas”, em relação à cultura musical do Recife. No futuro, a frase: “A cultura musical de 

Recife se divide em duas épocas: antes e depois de Manoel Augusto”, seria incluída não só no 

currículo do nosso músico abordado, mas também em outros artigos publicados em jornais 

sobre ele, como o escrito pela pianista Elyanna Caldas
36

 e também pelo próprio Waldemar de 

Oliveira, após a morte de Manoel, 

No dia 25 de outubro de 1918, um pianista baiano se exibiu no Teatro de 

Santa Isabel, conquistando de um golpe o publico musical de Recife. Era um 

concerto como tantos outros que ali se realizavam, de vez em quando, por 

artistas de outras terras. O que ninguém pressentiu é que esse concerto 

representava um marco na vida musical da cidade. Encerrava-se um ciclo de 

atividades e outro se abria. Os nomes de Teresa Diniz, Matilde Cerutti, 

Euclides Fonseca, Angeline Ladavesse, Marcelo Cleto, Olímpia Braga, José 

Ribas, outros, outros ficariam assinalando uma fase em que muito se fez pela 

música, no Recife, mas, que tendiam a passar pelo poder de uma presença de 

um novo espírito educado na severa escola alemã e no amor intransigente 

aos clássicos (...) tudo isso havia de passar, não sem resistências ferozes, 

deante deste pianista tempestuoso que tomou de assalto a cidade, 

arrebatando o público, pelo cenográfico e pelo espetacular de suas atitudes 

pianísticas. Manoel Augusto dos Santos se tornou, assim, o símbolo de uma 

nova era musical, e com o tempo, um renovador de convicções, no amplo 

domínio da arte musical (...) (JORNAL DO COMMERCIO – RECIFE 

21/06/1942). 

2.7 Viagem ao Norte/Nordeste 

   

 Manoel Augusto ainda não tinha fixado residência em Recife neste período e 

continuou viajando por outras cidades para dar recitais. No início de 1919, em continuidade às 

suas atividades artísticas como pianista, seguiu para o Ceará. Deu um recital no Círculo 

Católico, patrocinado pelo Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Manoel da Silva 

Gomes, em 14 de fevereiro de 1919
37

.  

Manoel Augusto tocou na primeira parte a “Chacona”, de Bach-Buzoni, a “Sonata de 

op. 27 n. 2”, de Beethoven e ”Tannhäuser”, de Wagner-Liszt. Na segunda parte ele tocou 

“Três Estudos”, de Chopin, um “Prelúdio”, de Rachmaninoff, um “Noturno”, de Fulanoff, um 

                                                 
36

 O artigo de Elyanna Caldas foi publicado no Jornal “Diário de Pernambuco”, em 15/05/2002. O artigo de 

Waldemar de Oliveira foi publicado pelo “Jornal do Commercio” em 21/05/1975. 
37

 De acordo com Programa de Concerto do dia 14/02/1919. 
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“Estudo de Glasunoff”, um “Estudo”, de Chopin-Godowsky, a “Serenata”, de Schubert-Liszt 

e a “Arabesque sobre a Valsa do Danúbio Azul de J. Strauss”, de Schultz-Evler.  

No dia 22 de fevereiro, o Arcebispo de Fortaleza escreveu uma carta, recomendando 

Manoel Augusto ao Arcebispo do Pará. Esta carta ao que parece, não foi entregue ao seu 

destinatário, pois foi encontrada no acervo particular de Maria Clara, nela lê-se, 

(...) Tenho a honra de apresentar a V. exma. o meu distinto conterrâneo o 

exímio pianista Maestro Manoel Augusto dos Santos, que maravilhou 

Fortaleza com suas magistrais execuções ao piano.  Vae elle ao Pará, como 

veio ao Ceará, em giro artístico, e estou certo que será ahi tão admirado 

como o foi aqui. Peço permissão para recommendal-o a V. exma. Aqui elle 

deu um concerto no Circulo Catholico, com immensa satisfação dos 

numerosos ouvintes, que muito o appalaudiram. Desde já acceite V.exma os 

agradecimentos deste seu amigo e servo em Jesus Christo, Manoel, 

Arcebispo da Fortaleza (CARTA DO ARCEBISPO DE FORTALEZA ). 

 Manoel Augusto retornou mais uma vez à região Norte, em continuidade ao seu “giro 

artístico”. No dia 3 de maio, participou de um concerto no Teatro Amazonas, promovido pelo 

Conservatório de Música Carlos Gomes, em prol do Asilo de Mendicidade de Manaus. 

Diversos músicos participaram deste evento, inclusive o diretor do Conservatório, o 

Desembargador Paulino de Melo, regendo diversas peças orquestrais. Neste dia, Manoel 

Augusto tocou o “Prelúdio em Sol menor”, de Rachmaninoff, a “Melodia”, de Gluck-

Sgambati e a “Marcha Militar”, de Schubert-Tausig.      

 O segundo concerto foi no Hotel Excelsior, em 6 de maio de 1919 (FIG. 11). No 

repertório apresentado, tocou na primeira parte a “Sonata op. 57 n. 23”, de Beethoven, 

“Estudo” e “Noturno”, de Chopin e a “Cavalgada das Valquírias”, de Wagner-Tausig. Na 

segunda parte, ele tocou peças de Baton, Debussy, Fulanoff, Grieg, Albeniz, além da “Marcha 

Militar”, de Schubert-Tausig, da “Serenata”, de Schubert-Liszt, de um “Estudo de Chopin-

Godowski e finalizou com duas peças de Liszt, “Rapsódia Húngara n. 5” e a “Tarantela”.  

 Por este repertório, pode-se perceber que Manoel Augusto sabia escolher, com muita 

propriedade, as peças para cada tipo de concerto que tocava. Neste caso, é notória a 

preocupação em realizar um recital de fácil aceitação para o público, mas com alto grau de 

virtuosismo.  
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 FIGURA N. 11 – Hotel Excelsior 

No Pará, recebeu do Centro Musical Paraense, em abril deste mesmo ano, o Título de 

Sócio-Honorário, por seus conhecimentos musicais, 

O Conselho Administrativo do Centro Musical Paraense resolveu, em sessão 

realizada no dia 30 de março findo, conceder-vos o título de Socio-

Honorario, testemunhando, assim, a grande admiração que tem pelo vosso 

fecundo conhecimento scientifico da Arte da Música, manifestado a cada 

passo, onde quer que vos encontreis, sempre com aquella consciência 

alevantada, que é o mais sublime apanágio da raça brasileira, da qual sois 

um dos mais lídimos representantes (04/04/1919, 1° secretário). 

No mês seguinte, retornou de Manaus para Belém e realizou um recital em 22 de maio 

no Teatro da Paz, em benefício da Associação da Imprensa do Pará. Ele tocou na primeira 

parte a “Chacona", de Bach-Busoni e os “Estudos Sinfônicos”, de Schumann. Na segunda 

parte ele tocou “Rajadas”, de Deolindo Fróes, um “Estudo”, de Glazounoff, um “Estudo”, de 

Delafosse, a “Castilla”, de Albeniz, o “Estudo op. 10 n. 12”, de Chopin, “Soneto Del 

Petrarca
38

” e a “Rapsódia Húngara n. 14”, de Liszt 
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 No programa não foi mencionado o número do “Soneto de Petrarca” de Liszt  que ele tocou. 
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Em um artigo assinado por um jornalista, sob o pseudônimo de “Almirante”, faz-se 

referência a Manoel Augusto em sua visita à Associação da Imprensa do Pará. Ele teve o 

privilégio de tocar no piano que pertenceu ao Compositor Carlos Gomes. O piano havia sido 

reformado pelo governo do Estado e entregue aos cuidados desta Associação, pelo 

Governador do Pará, Sr. Lauro Sodré. Assim ele comentou, 

O piano tornou-se logo objeto de admiração e respeito de todos que 

visitaram a associação dos jornalistas. Fechado por uma chave de prata, 

guardada no cofre da entidade, sob a responsabilidade do tesoureiro, que era 

o Sr. J. J. Monteiro de Paiva. Somente uma vez foi permitido ao maestro 

baiano Manuel Augusto dedilhar suas teclas que o fez de pé, num respeitoso 

silêncio da assistência, executando a protofonia do “Guarani” e os primeiros 

compassos do Hino Nacional (?)
39

. 

 Depois desta turnê, aos trinta e quatro anos, Manoel Augusto veio morar em Recife. O 

sucesso de suas apresentações em Recife, nos anos de 1917 e 1918, propiciaram diversos 

convites, não só para dar recitais, mas também para dar aulas particulares de piano
40

. 
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 Este artigo foi encontrado no acervo de Maria Clara dos Santos. Ele foi recortado e não continha a referência. 
40

 Ver capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. Manoel Augusto e as instituições musicais do Recife  
 

 

3.1  Centro Musical de Pernambucano 
 

 

 Em longo artigo publicado para edição comemorativa do centenário do jornal Diário 

de Pernambuco
41

, no livro intitulado “Um século de vida musical em Pernambuco”, o 

compositor Euclides Fonseca fez um balanço da vida musical em Pernambuco, a partir do 

compositor Luiz Álvares Pinto (1719-1789), até o ano de 1925 (FONSECA, 1979). Com esta 

contribuição, foi possível elucidar alguns fatos sobre as “tentativas” de cursos sistematizados 

na área de música em Pernambuco.         

No final do século XIX, havia uma intensa vida musical em Recife, com a visita 

frequente de companhias líricas, que traziam excelentes músicos, como também concertos 

realizados por músicos locais, além de aulas particulares de teoria e instrumento, 

Fomos visitados por companhias líricas que contavam, em seu elenco, 

cantores de “primo cartello” e por excelentes concertistas e compositores, 

estranhos ao nosso meio artístico, que procuravam obter os nossos 

aplausos”; alguns dos nossos professores mantiveram, em suas casas, cursos 

de música teórica e prática; até no interior do estado criaram-se filarmônicas, 

dirigidas por mestres hábeis; Victor Nepomuceno, pai do autor
42

 de “Abul”, 

realizou audições de música íntima “di camera”, com o concurso Francisco 

Libânio Colás,violinista; Manoel Antonio da Silva,violinista; Santa Rosa, 

violoncelista, Didimo Barcellos, contrabaixo; Alberto Nepomuceno (então 

menino de quatorze anos) e Euclides Fonseca, piano, na antiga rua do 

Sebo(...) Julio Popp e Francisco Libânio Colás, deram início a concertos 

sinfônicos, no sítio do prédio, então ocupada por uma fábrica de cerveja, 

sendo toda a orquestra compostas de músicos pernambucanos, em número 

superior a sessenta (FONSECA, 1976 p. 104). 

 Toda essa movimentação artística impulsionou o governador de Pernambuco, 

Alexandre José Barbosa Lima, no final do século XIX, a criar um conservatório musical 

(Ibid). Houve então um convite para que o compositor Alberto Nepomuceno organizasse um 

conservatório e ele aceitou, com a condição de que o seu antigo professor de música, o 

                                                 
41

O Livro do Nordeste foi uma publicação especial organizada por Gilberto Freyre em comemoração aos cem 

anos do jornal Diário de Pernambuco. Vários intelectuais contribuíram com artigos relacionados aos diversos 

campos, como literatura, economia, música, etc. 
42

 Victor Nepomuceno era o pai de Alberto Nepomuceno que veio do Ceará para morar em Pernambuco no ano 

de 1872. 
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Compositor Euclides da Fonseca, fosse nomeado o diretor da nova instituição. A princípio o 

governador
43

 havia aceitado a indicação dele para o cargo, mas poucos meses depois, 

declinou o convite feito, alegando “problemas pessoais” contra Euclides da Fonseca. 

Indignado com esta recusa, Alberto Nepomuceno desistiu de apoiar este projeto (Ibid, p. 103). 

 No artigo, “Recife musical de ontem II“, a pianista Elyanna Caldas discorre sobre este 

assunto, 

(...) Não ficou esclarecida a razão da não aceitação do nome do compositor 

pernambucano para a direção do Conservatório Musical de Pernambuco, o 

que levou Alberto Nepomuceno a abandonar a organização do mesmo. A 

conclusão de tudo isso é que uma intriga palaciana estava em andamento 

para vetar o nome de Euclides Fonseca para a direção da nova entidade. 

Cuidaram de “indispor-me com quem parecia apreciar-me, não há muito 

tempo”, foi o único desabafo do maestro (...) que ainda a esse respeito teceu 

o seguinte comentário: “Infelizmente caprichos políticos impediram a 

realização de um projeto que certamente animaria, ainda mais, o movimento 

musical do século passado, e em que se procurava formar bases sólidas, para 

uma perfeita cultura musical” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 17/04/2002). 

A necessidade de um centro com ensino de música era tão latente, que o compositor 

Ernani Braga defendeu a criação de um conservatório em Recife, muitos anos depois. Através 

de artigo publicado no jornal “A província”, no qual colaborou como crítico musical, 

mencionou que existiu um projeto da criação de um “conservatório” em Pernambuco, já final 

do século XIX, 

Certamente não é nova a ideia de um Conservatório no Recife. Li, há dias, a 

transcrição de um projeto apresentado ao Senado no ano de 1895, tratando 

da criação de um instituto de ensino musical. Há, portanto, se não mais, pelo 

menos trinta e cinco anos que se falou no assunto, pela primeira vez, em 

Pernambuco. (A PROVINCIA – 06/07/1930). 

 Houve outra tentativa no início do século XX, organizada por membros da sociedade, 

no intuito de haver um “curso completo de música”. Para a direção do Instituto, colocaram 

um compositor que não cumpria os requisitos para a sua administração e, em pouco tempo, o 

projeto naufragou, 

Em julho de 1903, um grupo de pessoas gradas, Drs. Raul Azevedo e 

Adolpho Simões Barbosa, o comerciante Gustavo Krause e outros 

                                                 
43

 Em telegrama para Alberto Nepomuceno, o governador disse, “Lamento não poder aquiescer proposta 

Euclides Fonseca para diretor Conservatorio. Conheço-o daqui e motivos pessoais me impedem de o aceitar. 

Não sendo possível vossa direção pessoal, sou obrigado procurar maestro mais se aproxime vossa competência” 

(FONSECA, p. 164). 

 



61 

 

cavalheiros prestigiosos, resolveram promover a fundação de um curso 

completo de música, em Pernambuco. A ideia despertou gerais simpatias. 

Infelizmente, porém, a direção do estabelecimento de educação musical foi 

entregue a um profissional muito competente, compositor de nota, mas 

boêmio incorrigível (...) Em poucos meses, o Instituto Musical que fora bem 

recebido pelo público, baqueava ingloriamente (FONSECA, p. 104). 

 O Centro Musical Pernambucano foi a mais expressiva tentativa, no sentido de haver 

uma instituição voltada para o ensino, divulgação e difusão da cultura musical em 

Pernambuco, no início do século XX.  O Centro foi criado somente em maio de 1918 em 

associação de músicos profissionais e amadores. Tinha como metas aprofundar toda a cadeia 

existente no tocante aos músicos, ao ensino e à produção de cultura musical, divulgação dos 

compositores pernambucanos e também dar apoio financeiro aos músicos que estivessem 

impedidos de trabalhar, por motivos de doenças. No artigo escrito por Euclides Fonseca 

(1925), define-se bem as finalidades do Centro,  

Esta sociedade obedecia aos objetivos de estreitar e fortalecer os laços de 

solidariedade artística, criar um curso teórico e instrumental destinado a 

educação musical, principalmente dos que não dispunham de meios 

pecuniários; realizar concertos sinfônicos em que, de preferência, fossem 

apreciadas as partituras de nossos compositores; socorrer os profissionais 

que, pertencendo ao “Centro Musical”, adoecessem e fossem vítimas de 

moléstias graves, e enfim, uma revista musical que servisse de propaganda 

da arte da música (FONSECA, 1979, p. 104). 

  Em 1919, ele recebeu subvenção estadual no governo de Manuel Borba, como 

reconhecimento pelo trabalho realizado. No entanto, este apoio foi retirado pelo governo que 

o sucedeu. Apesar das dificuldades enfrentadas durante os quatros anos de sua existência, o 

Centro realizou vários concertos gratuitos ao público, com sua orquestra no Teatro de Santa 

Isabel. Executaram peças de Massenet, Wagner, Mendelssohn, de compositores brasileiros, 

tais como, Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Francisco Braga, Silvio Deolindo Fróes, 

além dos pernambucanos Euclides Fonseca, Carlos Diniz, Pedro d’Assis, Aurélio Bandeira, 

José Coelho Barbosa e Manuel Bandeira Filho (Ibid, p. 54).     

  Na edição comemorativa do terceiro ano de sua fundação, em maio de 1921, o 

editorial da Revista Musical deixava explícita a precariedade na qual atravessava o Centro 

sem o apoio do setor público, 

Recife, 21 de maio de 1921, 

 

Hoje, o Centro Musical Pernambucano, apezar de limitado ás módicas 

mensalidades dos seus sócios e da indifferença de muitos que consideram a 
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arte por um prisma errôneo, atravessa o terceiro aniversário da sua fundação, 

tendo consciência de que, sem falsas exhibições e sem lançar mão de 

reclames, sempre procurou erguer a arte pernambucana do abatimento em 

que encontrou, nos meados do anno de 1918 (...) 

Se não tem atingido ao pleno desenvolvimento dos seus nobres fins, a 

associação tem certamente demonstrado rara energia na sua manutenção; 

revelado o máximo desprendimento de interesses subalternos, o desejo 

veemente de corresponder a expectativa sympathica dos que o acolheram 

generosamente e emfim conseguido effectuar concertos e vesperaes que 

merecem ecomios espontâneos de toda nossa imprensa, elogios dos 

competentes e calorosos aplausos do publico (REVISTA MUSICAL, 

21/05/1921). 

 

 O Centro musical conseguiu realizar a maioria dos seus objetivos: a produção de 

concertos gratuitos à população, divulgação da arte musical através da revista, auxílio aos 

músicos que apresentavam dificuldade em trabalhar por motivos de doenças, bem como dar 

apoio aos músicos de fora, que vinham realizar concertos em Recife. No entanto, a meta de se 

ter um curso de formação completo para músicos, não se concretizou (FONSECA, p. 104).  

Nesta mesma edição da revista Musical, foi apresentado o “resumo do relatório 

apresentado pelo presidente do Centro Musical, o Sr. Euclides Fonseca à assembleia de 17 de 

abril de 1921”. Este resumo trouxe um balanço das atividades realizadas, dos problemas 

enfrentados para dar continuidade aos seus objetivos e da ausência do curso de formação dos 

músicos, 

O Centro Musical, porém, precisa dar completo desenvolvimento Áquelle 

programa: não só manter a sua revista, como verdadeiro órgão de 

propaganda musical, como inaugurar aulas para uma nova geração artística 

venha, mais tarde, substituir a actual. Limitado a mensalidade módica dos 

seus sócios, sem subvenção dos poderes públicos para agir com segurança, 

não será fácil realisar a inauguração das mesmas aulas. No entanto a 

Diretoria actual persiste nessa idea, procurando meios de torna-la pratica 

(Ibid). 

 Em março de 1921, Manoel Augusto recebeu uma carta
44

 do presidente do Centro 

Musical, o Professor Euclides Fonseca, que o convidou para fazer parte da “classe dos 

sábios”, na qual figuravam compositores e músicos do porte de Deolindo Fróes, Menelau 

Campos, Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno. Nesta mesma edição da revista 

comemorativa do seu terceiro ano, foi mencionada a participação de Manoel Augusto no 

primeiro concerto promovido pelo recém-inaugurado, Clube Alemão
45

, 

                                                 
44

 Documento do acervo particular de Maria Clara dos Santos. 
45

O Clube Alemão de Pernambuco (“Deutscher Klub Pernambuco”) foi fundado em 25 de setembro de 1920. 

Ver http://www.clubealemao.org.br/#!info/c161y. 
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Recentemente fundado em nossa capital, o Club Alemão, em propaganda da 

sua arte nacional, realisou o seu primeiro concerto intimo, á cargo do 

professor Manuel Augusto, nosso distinto sócio honorário, na residência do 

illustre Cavalheiro, o Sr. Ernesto Odenheimer. 

O concerto correu brilhantemente, sendo muito aplaudido pela seleta 

sociedade que achava se reunida para assisti-lo. 

Felicitamos aos seus promotores (REVISTA MUSICAL, 1921). 

 No ano seguinte, em 1922, o Centro Musical encerrou suas atividades, por falta de 

recursos financeiros. No resumo apresentado da situação financeira do Centro, em 1921, já 

apontava-se para o declínio das ações promovidas, como bem explicita o Professor Euclides 

da Cunha, 

Em media, com os concertos gratuitos, realisados no intuito principal de 

melhor educar o ouvido e preparar o senso artístico do publico, o Centro 

Musical não despendia menos de duzentos e trinta mil réis, com a impressão 

de convites e programas, carretos de instrumentos, empregados do Theatro, 

copias, instrumentações e mais despezas imprevistas no orçamentos, feitos 

de antemão, embora os professores da nossa orchestra continuassem a 

prestar seus serviços artísticos, sem remunuração pecuniária. A Revista 

Musical, então contava poucas assinaturas pagas e pesava sobre o cofre 

social, com a quantia de mil réis, alem do serviço de clicherie, sempre que 

apparecia um dos seus numeros.E para cumulo de tantas dificuldades á 

vencer, grande parte dos sócios, por motivos ignorados, não pagava as suas 

mensalidades, há cerca de seis mezes! (REVISTA MUSICAL, 1921). 

 O encerramento das atividades do Centro Musical, depois de quatro anos de “luta”, foi 

devido à falta de apoio do poder público e da maioria dos seus sócios, que não estavam 

contribuindo financeiramente e também por causa da saída do general Joaquim Inácio Batista 

Cardoso da direção do Centro (FONSECA, 1979, p.105). A promessa de ter-se uma escola 

completa para a formação de músicos em Pernambuco, só foi concretizada em 1930, com a 

fundação do Conservatório Pernambucano de Música. 

 

3.2  A Sociedade de Cultura Musical de Pernambuco 

 

A fundação de vários teatros
46

, tais como o Teatro Apolo e o Teatro de Santa Isabel e 

também de outros espaços, como as sociedades musicais “Charanga do Recife”, “Ateneu 

Musical e o “Clube Carlos Gomes”
47

, favoreceram  para a realização de muitos concertos no 

                                                                                                                                                         
  
46

 Ver: http://www.recife.pe.gov.br/cultura/santaisabel.php. 
47

 FONSECA, Euclides. Um século de vida musical em Pernambuco. In: Freyre, Gilberto et Al. O Livro do 

Nordeste. Recife: Arquivo Público Estadual de Pernambuco, 1979. p. 104. 
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século XIX. Pouco a pouco, foi sendo criado um público amante da música em Recife 

(FONSECA, 1979, p.104). 

A chegada de Manoel Augusto em caráter definitivo, no ano de 1919, trouxe ainda 

mais movimento para a vida cultural do Recife. Além do papel desempenhado como pianista 

e professor, ele também preocupou-se com o aprimoramento musical da plateia recifense. 

Proferiu diversas palestras
48

 com assuntos diversificados no tocante à música, desde a 

apreciação musical de obras de compositores, como Bach ou Chopin, até a História da Música 

Universal.  

 Waldemar de Oliveira relembrou este momento vivido na década de 1920, na coluna 

“Crônica da Cidade”, do Jornal do Commercio,  

Sua fixação no Recife, marcou o começo de uma nova época, em nossa 

história musical. Não eram, apenas, os seus concertos, os seus aparecimentos 

em público, a que começou a esquivar-se para não se vulgarizar. Era também 

a presença, num Recife que se remoçava, de um autêntico professor de 

piano, como jamais havíamos tido. Vocações que se estiolavam, surgiram, 

animadas e vivas. Com pouco tempo, “as alunas de Manoel Augusto” 

formaram legião, ouvidas e aplaudidas como pianistas numa sociedade que 

já havia perdido a tradição das grandes audições de piano. E mais: essa 

presença fecunda provocaria, poucos anos mais tarde, precisamente em 

1925, a fundação da Sociedade de Cultura Musical, consequência natural do 

rejuvenescimento musical da cidade (...) (JORNAL DO COMMERCIO, 

31/03/1970). 

Ao participar ativamente da vida social e cultural da cidade, Manoel Augusto catalisou 

ações mais efetivas da sociedade recifense em relação à produção musical. De sua amizade 

com membros da sociedade recifense, tais como, Dr. Gouveia de Barros, Ernesto 

Odenheimer, Gino Luchesi, Edgar Altino, Dr. Aguinaldo Lins, foi criada em 1925, a 

Sociedade de Cultura Musical
49

.  

Como aconteceu em outras capitais brasileiras, a Sociedade de Cultura visava trazer 

para o Recife, balés, companhias líricas e grandes artistas nacionais e internacionais que 

estavam em turnê pelo Brasil e também músicos pernambucanos ou aqui radicados. Para 

assistir aos concertos promovidos por esta sociedade, os sócios faziam uma contribuição 

mensal, que dava direito aos ingressos
50

.  

O primeiro concerto (FIG.12) promovido pela Sociedade de Cultura Musical, foi no 

dia 31 de outubro de 1925, no Teatro de Santa Isabel. Teve a participação de Manoel 

                                                 
48

 Proferiu diversas palestras sobre música no Círculo Católico em Recife situado na Rua do Riachuelo. 
49

 Algum tempo depois, o Crítico Musical Waldemar de Oliveira ingressou na Sociedade de Cultura Musical e 

chegou à presidência desta organização. 
50

 De acordo com diversos depoimentos dos ex-alunos e de Maria Clara dos Santos. 
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Augusto, do pianista Horta Devolder, Dolores Costa e Irene Baptista de Oliveira, Vicente 

Fittipaldi e sua aluna, a pianista Sybilla Aquino Odenheimer. 

 

 

                                                                      FIGURA N. 12 – Primeiro Concerto  

 

 

Manoel Augusto, além de sócio-fundador desta sociedade, era o diretor artístico. 

Tinha como uma de suas atribuições, colaborar na seleção dos artistas que vinham participar 

de recitais em Recife
51

. Os diretores da sociedade tinham contato com os mais importantes 

empresários internacionais e, através de telegramas discutiam e decidiam as propostas 

enviadas. 

Os artistas mais célebres que realizaram concertos promovidos pela Sociedade de 

Cultura Musical entre 1926 e 1929, foram os pianistas Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, 

Alexandre Borowsky, Guiomar Novaes, Alex Brailowsky, e os violinistas, Carlo Felice 

Cillario e Nicolai Orloff
52

.  

 A Sociedade de Cultura Musical de Pernambuco foi uma grande promotora de cultura 

na vida musical do Recife. O público recifense recebia artistas internacionais, mas também 

prestigiava os artistas nacionais e locais. Quando um concerto era de um artista célebre, a 

                                                 
51

 De acordo com depoimento de sua filha e de outros documentos pesquisados. 
52

 Documentos cedidos do acervo particular de Maria Clara dos Santos. 
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busca por ingressos era intensa, a fila para pegá-los, dava voltas no quarteirão do ponto de 

entrega. Muitas vezes era necessário aumentar o número de recitais para que todos os sócios 

pudessem assistir a determinados concertos
53

. 

Manoel Augusto, mesmo com outras atribuições, como professor e diretor do 

Conservatório Pernambucano de Música, depois de 1930 continuou a atuar nesta sociedade, 

promovendo o intercâmbio musical em Recife, praticamente até o fim de sua vida. 

A Sociedade de Cultura Musical, até o ano de 1955, produziu mais de 300 concertos, 

que muitas vezes eram intitulados como “festas de arte”. Após o falecimento do atuante 

diretor Waldemar de Oliveira, Manuel teve as suas atividades encerradas na década de 1970. 

Outros fatores contribuíram para o encerramento das atividades da sociedade, como a alta na 

cotação do dólar, inviabilizando a contratação de artistas internacionais e o enfraquecimento 

das sociedades em outras capitais do país
54

. 

 

3.3 A Fundação do Conservatório Pernambucano de Música 

A realização da promessa de ter-se um curso sistematizado de música em Pernambuco, 

tomou grande impulso após a visita do compositor carioca Ernani Braga em Recife, no ano de 

1927. Isso foi devido à ajuda de Manoel Augusto, que o introduziu nos meios sociais da 

cidade, apresentando-o aos mais destacados membros da sociedade pernambucana, tais como 

Vicente Fittipaldi, Gouveia de Barros, Ernesto Odenheimer e Waldemar Oliveira (PEREIRA, 

1986, p. 31). Assim Ernani relatou, “Foi, pois, pela mão de Manoel Augusto que entrei no 

ambiente musical do Recife, o ano passado. Apresentou-me com entusiasmo e simpatia” 

(Ibid, p. 32). 

Em 1928, um ano após sua visita ao Recife, Ernani Braga percebeu o potencial que 

havia na cidade para o desenvolvimento em relação à educação musical e decidiu fixar 

residência (Ibid, p. 31). Foi morar com sua família na mesma pensão que Manoel Augusto 

residia há alguns anos, a Pensão Landy. O seu retorno, agora em caráter definitivo, o fez 

questionar qual seria a recepção do antigo anfitrião, 

Qual seria a atitude de Manoel Augusto. Continuaria sorridente e 

hospitaleiro, do mesmo modo, para com o hóspede permanente? Não iria 

tratá-lo como um concorrente indesejável, fazendo o possível para afastá-lo 

de perto de si? A minha expectativa não foi longa. Apenas lhe participei a 

minha resolução, ele a aprovou sem reservas, com aquele sorriso aberto e 
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 De acordo com entrevista realizada em 02/03/2015, com a pianista Elyanna Caldas.  
54

 De acordo com entrevista com o filho de Waldemar de Oliveira, Reinaldo de Oliveira em 05/03/2015. 
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franco, que lhe deixa ver os dentes e a alma. Manifestou-me o imenso prazer 

que eu lhe dava fixando-se aqui, e a confiança no êxito da nossa cooperação 

profissional, num meio de tanto futuro como o Recife (PEREIRA, 1986, p. 

31). 

  

 Foi como crítico musical no Jornal “A Província”, que Ernani Braga iniciou suas 

atividades em Recife. A partir desse espaço na imprensa local, iniciou uma campanha em prol 

da criação do Conservatório em Recife,  

Ora, nesse momento de realizações úteis ao engrandecimento de 

Pernambuco, em matéria de instrução, é muito oportuno trazer à tona um 

aspecto desse problema, o referente ao ensino de música. Deixando de parte 

o que, nesse sentido, se possa fazer nas escolas primárias, e o que se tem 

feito na Escola Normal, quer somente acentuar a falta de um Conservatório 

no Recife (...) A fundação do Conservatório do Recife é uma iniciativa que 

se impõe. Seria um complemento que me parece indispensável, a obra que se 

está levando a termo da reorganização do ensino em Pernambuco (Ibid, p. 

34-35). 

 A imprensa também encampou a ideia da relevância da fundação do Conservatório 

para Pernambuco. O Jornal “Diário da Manhã” fez uma série de entrevistas com professores 

de música nos meses de junho e julho de 1930 sobre este assunto. Neste momento,  já tinha 

sido anunciada a doação firmada pelo Conde Pereira Carneiro, de 10 contos de reis para a 

causa, viabilizando o empreendimento. 

Em uma destas entrevistas, de forma bem humorada, o Professor de violino, Vicente 

Fittipaldi respondeu a perguntas sobre quais benefícios a fundação de um conservatório traria 

para Recife e se teria corpo docente adequado às exigências deste novo centro de música. O 

artigo foi intitulado, “Pernambuco vae ter, finalmente, um Conservatório de Música?”, 

Fizemos-lhe a primeira pergunta: – Que pensa, maestro, da efficiencia dos 

conservatórios no cultivo artístico de uma cidade? 

 – É coisa que nem se discute! Não se pode compreender educação musical 

de uma população sem a existência de um instituto desse gênero... Mas 

espere; isso parece que já foi dito por Manoel Augusto (...) 

Quais as vantagens que um conservatório poderá trazer? 

(...) – Innumeras. Imagine a infinidade de pessôas que estudam música, 

reunidas num mesmo propício ambiente. Pense na benéfica convivência 

diuturna entre mestres e discípulos (...) 

Há no Recife, elementos capazes de formar um corpo docente idôneo? 

 – há, sim; e dos de mais valor; veja estes nomes: sra. Irene Wilder Vernaci, 

mlle. Ceição de Barros, Manoel Augusto, Ernani Braga, Luiz de Oliveira... 

Eureka! Encontrei! Finalmente, uma coisa original: nenhum dos meus 

collegas achou – por modéstia naturalmente de collocar o próprio nome 

entre os que são dignos de formarem o corpo docente do futuro 

Conservatório;  – pois bem, (aqui está a originalidade) eu vou de “motu-

proprio” colocar o meu entre elles. Escreva ahi: Vicente Mario Ferrari de 

Alvarez Fittipaldi (DIÁRIO DA MANHÃ, 27/ 06/1930). 
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A ata na qual foi registrada em cartório a primeira reunião dos professores-fundadores 

do Conservatório Pernambuco, registra o dia 01 de agosto de 1930. Nesta reunião, foram 

estabelecidos em debates, os artigos necessários para a elaboração do seu regulamento. Ernani 

Braga, Irene Wilder Vernaci, Maria Arthur Orlando Paes Barreto, Luiz de Oliveira, Manoel 

Augusto dos Santos e Vicente Fittipaldi, foram os Professores “Cathedraticos 

Administradores” que participaram, organizaram e aprovaram o seu estatuto, tendo como 

primeiro diretor da instituição, o Professor e compositor Ernani Braga. Assim consta na ata, 

(...) Approvada unanimamente os Estatutos, após a sua redação definitiva, 

ficou assim constituída a administração do Conservatório: Director, prof. 

Ernani Braga; Cathedraticos Administradores, senhora Irene Wilder Vernaci 

e Maria Arthur Orlando Paes Barreto e profs. Luiz de Oliveira, Manoel 

Augusto dos Santos e Vicente Fittipaldi. Nada mais havendo a ser tratado 

em a dita assembléa, foi pelo presidente suspensa a sessão, pelo tempo 

necessario à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi lida e posta em 

discussão a mesma ata, sendo julgada de acordo com a verdade e 

unanimamente approvada. Pelo que vae assignada por mim, que a lavrei, na 

qualidade de secretario da dita assmbléa, e por todos os presentes. Recife, 1º 

de agosto de 1930. – Luiz de Oliveira, Ernani Braga, Vicente Fittipaldi, 

Maria Arthur Orlando Paes Barreto, Irene Wilder Vernaci, Manoel Augusto 

dos Santos (ATA DA FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO, 01/08/1930). 

  A primeira sede foi arrendada e o Conservatório (FIG. 13) iniciou suas atividades em 

setembro de 1930, ainda com obras em andamento e contando com quase 100 alunos. Os 

diretores da instituição pensaram em fazer a inauguração oficial, assim que as obras 

estivessem concluídas, mas devido à revolução de 1930
55

, foi adiada. Em dezembro do 

mesmo ano, foi realizada a primeira audição das alunas do Conservatório, no Teatro de Santa 

Isabel, “obtendo o mais lisonjeiro sucesso” (PEREIRA, p. 38). 

 

                                                 
55

 A Revolução de 1930 foi um movimento armado, que foi deflagrado em 24/10/1930, com a deposição de 

Washington Luís, então Presidente da República e o impedimento do Presidente eleito, Júlio Prestes, pondo fim 

à “República Velha” e à ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Ver, 

http://www.historiadobrasil.net/brasil_republicano/revolucao_1930.htm 
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                                    FIGURA N. 13 – Fund. do Conservatório Pernambucano de Música  

 

A inauguração do Conservatório
56

 foi realizada na tarde do dia 19 de janeiro de 1931. 

Estiveram presentes autoridades federais e estaduais, professores, alunos, jornalistas, além da 

banda de música da brigada militar. O Conde Pereira Carneiro foi representado na cerimônia 

pelo Sr. Arsênio Tavares (Ibid).  Nesta cerimônia, o diretor do Conservatório Ernani Braga, 

leu o discurso que foi publicado na íntegra pelo “Jornal da Manhã”, 

(...) O Conservatório Pernambucano de Música, tendo iniciado seus 

trabalhos escolares nos primeiros dias de setembro do ano passado, esperava 

ter completas as suas instalações em outubro quando então, seria inaugurado 

oficialmente. 

Cada um de vós sabeis porque não foi exequível esse plano. 

Daí a resolução, tomada pela direção, de inaugurá-lo agora, pode-se dizer 

que o Conservatório começa de fato o seu primeiro ano de vida, após um 

pequeno estágio preparatório, de cujos resultados já tiramos (não cabe aqui 

falsa modéstia) motivos para o mais franco desvanecimento. 

Sabeis todos como se fundou o Conservatório. O sr. Conde Pereira Carneiro, 

atendendo generosamente ao apelo que lhe foi feito, concorreu com a 

importante soma de dez contos de reis, para as primeiras instalações. Ao 

gesto desprendido e fidalgo do ilustre titular, seguiram-se os de outros 

benfeitores, concorrendo todos para que o Conservatório surgisse como 

vedes, bem posto na sua modéstia e em condições de poder apresentar-se, 

sem desdouro, em público (...) (DIÁRIO DA MANHÃ, 20/01/1931). 

 Neste mesmo discurso, Ernani Braga fez uma síntese dos principais objetivos do 

programa a serem realizados pelo Conservatório, 

Sistematização do ensino musical contemplando “base teórica, de caráter 

obrigatório e sólido”; tornar acessível o estudo de música por bons 

                                                 
56

 “O Conservatório, localizado na Rua do Riachuelo, era um passo a mais na consolidação do ensino de música 

no Nordeste. Os soldados à frente são representantes do Interventor Carlos de Lima Cavalcanti, que é uma 

lembrança dos tempos conturbados da Revolução de 1930” (Acervo Histórico do Conservatório Pernambucano 

de Música). 
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professores sem distinção de classes sociais; formação de um ambiente 

musical verdadeiro em Recife (PEREIRA, p. 40). 
 

 Através destes três princípios norteadores para a implementação deste projeto de 

educação musical, pode-se observar que a ideia sobre o funcionamento de um 

conservatório já é bastante firmada. Como já foi discutido anteriormente, o ensino de 

música, e principalmente o ensino instrumental e vocal em Recife, dava-se praticamente 

através dos colégios e de aulas particulares (SILVA, 2006, p. 165-166). 

A fundação do Conservatório Pernambucano de Música viria preencher uma lacuna 

que estava em aberto na cidade. Já no primeiro objetivo formulado, ao colocar a 

sistematização do ensino musical com base teórica sólida e obrigatória, revela-nos a 

preocupação dos seus fundadores com um entendimento mais robusto, que normalmente 

não se tinha nas aulas particulares, em relação ao ensino teórico. O segundo objetivo 

demonstra a necessidade de oferecer um ensino sistematizado em música a todas as classes 

sociais, dando assim, a oportunidade às classes menos favorecidas de terem acesso à 

educação musical.  

O terceiro objetivo é o mais subjetivo de todos, pois fica muito difícil interpretar o que 

significaria a “formação de um ambiente musical verdadeiro em Recife”. Já não se tinha 

anteriormente um ambiente musical verdadeiro? O que podemos inferir é que, com o 

aumento dos alunos de música, a sociedade como um todo teria mais condições de 

apropriar-se da educação e cultura musical, propostas por Manoel Augusto, Ernani Braga e 

demais professores que formaram o Conservatório Pernambucano de Música. 

 

3.4  O Estatuto do Conservatório Pernambucano de Música 

 

   O estatuto
57

 do Conservatório foi organizado em dez capítulos, nos quais se 

constituiu o conjunto de normas a serem observadas para o seu funcionamento. O 

primeiro capítulo estabeleceu a cidade do Recife como sede e colocou a sua data de 

fundação como sendo o dia 17 de julho de 1930
58

. O segundo capítulo tratou das 

                                                 
57

 Registrado e inscrito sob o número de ordem 14 no livro de Registros de Pessoas Jurídicas (Sociedades civis) 

sob o número 2. Em 11 de agosto de 1930, assinado por Manoel de Macêdo, oficial substituto. 
58

É interessante perceber as diferentes datas encontradas em relação à real data de sua fundação. A data do 

estatuto tem 17 de julho de 1930 como dia específico; foi no dia 1 de agosto de 1930, que os professores se 

reuniram para organizar e votar o estatuto, e por fim, a data da inauguração festiva em 19 de janeiro de 1931. 
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finalidades que o Conservatório tinha como metas a serem atingidas. Ficou assim 

estabelecido como objetivos principais, 

§ 1º Diffundir o ensino theorico e pratico da Música, pelos processos 

pedagógicos mais modernos; 

§ 2º Tornar esse estudo accessível a todas as classes sociaes, estabelecendo 

taxas mínimas para a matrícula e frequência; 

§ 3º Promover a creação de uma Biblioteca Musical, annexa ao 

CONSERVATÓRIO, procurando enriquecel-a principalmente de obras, 

documentos e manuscritos que constituam elementos subsidiários para a 

historia da nossa musica, suas tradições e evolução; 

§ 4º Promover igualmente a creação de um Museu Musical, também de 

preferência a colleção de instrumentos genuinamente brasileiros, ou 

fabricados no Brasil, como fonte de estudos e observações a respeito da 

música entre nós; 

§ 5º Formar o Orfeão do CONSERVATÓRIO; 

§ 6º Formar a Orchestra do CONSERVATORIO; 

§ 7º Instituir prêmios para os alumnos que revelarem dons excepcionais e 

decidida vocação para a música. 

O Conservatório conseguiu neste período inicial, atingir vários objetivos propostos em 

seu estatuto, tais como a implantação dos cursos teóricos e práticos, assim como torná-los 

acessíveis a todas as classes sociais e formar também o orfeão. No entanto, algumas metas só 

foram atingidas muitos anos depois, como foi o caso da criação da biblioteca, que só foi 

inaugurada na década de 1990 e também a formação de uma orquestra, que só se deu início na 

década de 1970
59

. Quanto à criação de um museu musical, este propósito até a presente data, 

ainda não foi alcançado. 

 No terceiro capítulo, no parágrafo terceiro, foi contemplada a questão do ensino. Este 

estava “a cargo de professores de comprovada idoneidade artística” e tinha como referência 

programática, os programas do Instituto Nacional de Música do Rio de janeiro.  

No artigo quarto, o piano, o violino, o violoncelo, o harmonium e o canto foram as 

primeiras classes que foram ofertadas em sua fundação. No entanto, já previam a expansão de 

novos cursos, de acordo com as necessidades de desenvolvimento do Conservatório, segundo 

previa o artigo quinto do estatuto. No artigo sexto, estabeleceu-se que as aulas de 

instrumentos e canto seriam prestadas individualmente. Já as classes de teoria e solfejo, canto 

coral e harmonia seriam aulas coletivas.  

          O artigo sétimo tratou do grau de aproveitamento dos alunos com registro em 

caderneta. No primeiro parágrafo, assinalou que o aproveitamento do aluno seria registrado a 

cada aula. Estes registros serviram de dados para as médias mensais e estas para as finais. A 
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 Orquestra Armorial do Recife.  



72 

 

média anual e o exame final entravam em conta para o resultado final, dizia o segundo 

parágrafo deste artigo. O artigo oitavo tratava do ano letivo, que se iniciava no primeiro dia de 

fevereiro e terminava no dia 30 de novembro. 

 Fica bastante explícito o rigor no qual o recém-inaugurado Conservatório tinha como 

proposta para seus critérios de avaliações, no entanto era coerente com a prática existente 

durante este período. O conteúdo programático era importado do Instituto Nacional de 

Música, que era a referência máxima nacional no tocante à excelência no ensino da música no 

país naquele período (PEREIRA, 1986, p. 37). De acordo com entrevistas com ex-alunos, as 

provas finais eram realizadas por banca examinadora formada por três professores. É 

importante ressaltar, que essa prática de avaliação com banca examinadora para as notas 

finais, ainda é obedecida no Conservatório Pernambucano de Música, na atualidade. 

 O tema do quarto capítulo diz respeito às taxas de matrículas, mensalidades, taxas para 

os exames e promoções. O quinto capítulo tratou das inscrições e admissões. Crianças podiam 

ingressar a partir dos seis anos de idade e não havia limite para iniciar nas classes de canto ou 

de instrumentos. Atualmente, só é possível ingressar neste conservatório para o curso regular 

de instrumentos com idade mínima de sete anos e máxima de quatorze anos. A partir dos 

quinze anos só é possível ingressar mediante teste de solfejo e teste instrumental. Já no curso 

de canto, a idade mínima é de dezessete anos e máxima de vinte e cinco anos
60

. 

 O sexto capítulo abordou o tema dos exames, concursos e diplomas e suas respectivas 

datas no calendário escolar. O sétimo capítulo cuidou dos “deveres” dos alunos. No artigo 20 

do estatuto, ficou explícita a centralização de poder na figura do diretor e como o aluno 

deveria se comportar dentro do Conservatório,  

§1º Frequentar assiduamente as aulas; 

§2º Observar rigorosamente os horarios 

§3º Tomar parte nos exercícios praticos do CONSERVATORIO, salvo 

dispensa do Director; 

§4º Pedir autorisação ao Director, quando tiverem de se exhibir 

publicamente; 

§5º Submetter-se docilmente á disciplina do CONSERVATORIO, nas 

normas destes estatutos e do Regime interno; 

§6º Manter attitude respeitosa e digna no trato com os professores e collegas, 

e com qualquer funccionario do CONSERVATORIO; 

§7º Zelar pela boa conservação do material escolar e dos Instrumentos do 

CONSERVATORIO; 

§8º Attender ás advertências dos professores e das inspectoras; 

§9º Levar qualquer reclamação mais grave ao conhecimento do Diretor, para 

as devidas providencias. 
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 Ao passar das idades máximas, ainda é possível estudar no curso livre. Ver estatuto, 

http://www.conservatorio.pe.gov.br/EDITAL%202016.1-iniciantes.pdf 
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 Nesta parte do documento, pode-se ressaltar que a disciplina era um valor fundamental 

para o ingresso e a permanência nas aulas do Conservatório. O aluno teria que se submeter a 

todo o corpo hierárquico da instituição, diretor, professores e também às inspetoras
61

 de forma 

“dócil”, o que podemos compreender como uma ideologia autoritária em que não havia 

espaço para a argumentação, como bem explicita o artigo oitavo, restando apenas a instância 

da figura do diretor para dirimir qualquer “reclamação mais grave”, prevista no parágrafo 

nono. 

Já o artigo vinte oito tratava das atribuições do diretor. Era de sua competência, 

Convocar as reuniões da congregação; presidir as mesmas tendo voto 

decisivo em caso de empate; autorizar todas as despesas da instituição; 

assinar cheques para as retiradas; representar o Conservatório em juízo ou 

fora dele; nomear funcionários fixando-lhe ordenados e atribuições; 

contratar ou nomear novos professores; escolher os catedráticos 

administradores do Conservatório; nomear um dos catedráticos para a sua 

substituição em caso de algum impedimento; apresentar relatório anual a 

congregação das movimentações realizadas pelo Conservatório. 

 Neste ponto do documento fica explícita a centralização de poder dado ao cargo de 

diretor, desde a contratação de professores, seus proventos, atribuições, até a gerência 

financeira e administrativa, que também ficava sob sua tutela. No artigo trinta e dois, 

designou-se o Professor Ernani Braga como seu principal fundador. Caso o cargo de diretor 

ficasse vago, só poderia assumi-lo membros da congregação. O excesso de personalismo 

desempenhado nessa função, que nesse caso particular tinha o compositor Ernani Braga como 

o mentor e executor, foi motivo de crítica por parte de Manoel Augusto ao assumir a direção 

em 1939.  

  

3.5  Os Primeiro Anos 

 

O Jornal “Diário da Manhã”, em visita ao Conservatório logo após a sua inauguração, 

fez uma matéria intitulada “Uma visita do ‘Diario da Manhã’ ao Conservatório de Música”, 

no dia 15 de março de 1931. Nesta reportagem, foi feita uma descrição minuciosa sobre o seu 

funcionamento. Primeiramente, quanto às instalações físicas,  
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 No oitavo parágrafo deste documento fica explicita a figura das “inspetoras” como agentes disciplinadoras e 

que eram na sua totalidade composta por mulheres, pelo menos no início do seu funcionamento.  
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O prédio, rodeado de jardim, é muito arejado e moderno, chammando a 

attenção pelas suas installações. Dois salões muito amplos são destinados ás 

classes collectivas e outros menores para classes individuaes.  

Na secretaria, o mobiliario é distincto e elegante. O gabinete do diretor 

mobiliado em jacarandá tem aspecto grave que comparado com as demais 

dependências do edifício, forma contraste interessante. 

O instrumental , todo elle é novo e de excellente qualidade (DIÁRIO DA 

MANHÃ, 15/03/1931). 

Em pouco tempo, o Conservatório já contava com um número expressivo de alunos 

matriculados (PEREIRA, p. 38). A princípio não haveria obrigatoriedade de fardamento para 

os alunos, mas em muitas fotos dispostas no acervo do Conservatório e na reportagem do 

jornal “Diário da Manhã”, ficou constatado o uso de uniforme por parte dos alunos. “Não foi 

esquecida a creação de um uniforme para as alumnas
62

, que estão muito enthusiasmadas. 

Consta o mesmo de saia verde e blusa branca, com o emblema do Conservatório – uma Lyra 

encerrando as iniciais C. M” (Ibid). 

Logo após a sua fundação, o Conservatório dispunha de quatro professores de piano, 

Manoel Augusto, Ernani Braga, Alberto Figueiredo e Nysia Nobre
63

. Vicente Fittipaldi era o 

único professor de violino. 

As classes de teoria e solfejo tinham como principal professora a senhora Maria 

Arthur Orlando Paes Barreto, que contava com o auxílio da professora adjunta Yarba Mello. 

O professor Luiz de Oliveira também tinha classes de teoria e solfejo, mas a sua principal 

atuação foi no ensino do violoncelo. As classes de canto contavam com três professoras: a 

professora Dolores Costa, a professora Zara Miranda e a Professora adjunta Almira Costa, 

que auxiliava as classes da Professora Irene Vernaci
64

 (PEREIRA, p. 44). 

 

                                                 
62

 Pelo fato do diretor mencionar o “entusiasmo das alunas” quanto ao uniforme, além de fotos da época, pode-se 

inferir que a quase totalidade dos estudantes eram formados por alunas. 
63

 O Prof. Alberto Figueiredo foi aluno de Manoel Augusto. Nysia Nobre foi aluna de Ernani Braga. 

Posteriormente junto com a sua irmã, Hilda Nobre, fundou uma importante escola particular de Piano. E teve 

alunos importantes para a Música de Pernambuco, como a Pianista Elyanna Caldas e o Compositor Marlos 

Nobre.  
64

 A Professora Irene Vernaci, que foi uma das fundadoras do Conservatório Pernambucano de Música, logo em 

seguida foi morar em Porto Alegre (PEREIRA, p. 44). 
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FIGURA N. 14 - SALA DE AULA EM 1931 

 

O Conservatório, já no seu primeiro ano de funcionamento, ofertava aulas nos três 

turnos. A maior parte dos alunos matriculados tinha como preferência as classes de piano e 

em seguida as classes de violino e de canto. De acordo com a reportagem do jornal, “as 

classes da manhã e da tarde são mais concorridas que as da noite. A frequência maior é nas de 

piano, logo depois na de violino, seguindo-se nas de canto e demais” (DIARIO DA MANHÃ, 

15/03/1931). 

As audições realizadas no Teatro de Santa Isabel, promovidas pelo Conservatório, 

foram um marco artístico importante no desenvolvimento musical dos alunos. Em 2 de julho 

de 1931, os alunos e amigos de Manoel Augusto realizaram uma audição com compositores 

contemporâneos da década de 1930.  

Na primeira parte só havia compositores brasileiros contemporâneos, tais como, Villa-

Lobos, Camargo Guarnieri, Lorenzo Fernandes, Deolindo Fróes. Na segunda parte, só 

compositores contemporâneos da França, Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, 

Alemanha, Polônia, Austria, Rússia. Poulenc, Honegger, Ravel, Stravinski, Cyril Scott, Paul 

Hindemith,  Kurt Weill, Arnold Schöemberg, Alexandre Tansman e muitos outros fizeram 

parte desta audição histórica, pois até na contemporaneidade são raras as audições de alunos 

contemplando música contemporânea.  

 De acordo com o jornal Diário da manhã, 

A festa de hoje, no Santa Isabel, constituindo assim, uma homenagem 

justíssima ao seu notável pianista, terá uma alta significação artística. Para o 
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concerto dos seus alumnos, o maestro Manoel Augusto organizou um 

programma que é uma syntese admirável da música de hoje, reunindo os 

maiores e mais representativos autores dos diversos países (DIÁRIO DA 

MANHÃ, 2/7/1931). 

 Neste mesmo mês, promovido pela Sociedade de Concertos Populares
65

, houve outro 

concerto com os alunos do Conservatório no teatro de Santa Isabel. A primeira parte foi a 

apresentação de dois concertos de Mendelssohn, com a participação da orquestra sinfônica da 

Sociedade de Concertos Populares
66

.  

O primeiro concerto teve como solista a aluna de violino Chypre Bradley Jacques. Ela 

tocou o primeiro movimento do “Concerto para Violino e Orquestra op. 64” em Mi Menor.  O 

segundo concerto foi realizado pela aluna Maria Laura do Carmo Almeida
67

. Ela tocou 

“Concerto para Piano e Orquestra op. 25 n. 1” em Sol Menor. A segunda parte desta 

apresentação foi realizada pelo Orfeão do Conservatório, com músicas folclóricas 

harmonizadas a três vozes, por Ernani Braga. Estas apresentações feitas pelos alunos do 

Conservatório, pode dar uma ideia do nível técnico e artístico que em tão pouco tempo se 

produziu em audições.  

O Conservatório recebeu a visita do compositor Heitor Villa-lobos durante este 

período. Nesta ocasião, ele foi recebido por Ernani Braga, Manoel Augusto, demais 

professores do Conservatório e também pelos alunos (FIG. 15).  

 

 

FIGURA N. 15 – Visita de Villa-Lobos na década de 1930 

 

                                                 
65

 A Sociedade de Concertos Populares foi criada por Ernani Braga em 1930 (PEREIRA, p.49) 
66

 A orquestra sinfônica de Concertos Populares deu origem à Orquestra Sinfônica do Recife (Ibid, p. 54). 
67

 Maria Laura do Carmo Ameida era aluna de Manoel Augusto. A performance dos alunos de Manoel será 

tratada no Capítulo 4. 
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No dia seguinte, foi realizado um concerto orfeônico com aproximadamente mil 

crianças de diversas escolas do Recife, no Teatro de Santa Isabel, sob a regência do próprio 

Villa-lobos (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, sem data).  

Em janeiro de 1937 foi publicado o novo estatuto do Conservatório com a inclusão de 

notas explicativas. O sistema de grau de aproveitamento anotado em cadernetas de classe 

permaneceu o mesmo. A comunicação sobre o desempenho escolar dos alunos aos pais era 

realizada a cada três meses
68

. Houve reajustes nos preços das aulas e os cursos de teoria, 

solfejo, canto coral e harmonia foram incluídos nos valores cobrados, o que antes não ocorria. 

Quanto ao regimento interno do Conservatório, tornava a frequência nas aulas teóricas 

obrigatórias, “ficando os alumnos que faltarem, sem motivo justificado, ‘privados do direito 

aos exames de promoção’, nas classes de instrumentaes e de Canto
69

”. O curso de teoria e 

solfejo tinha duração de três anos. Após sua conclusão, o aluno era obrigado a frequentar pelo 

menos um ano do curso de harmonia para poder ter direito a receber o diploma. Em caso de 

abandono temporário, era facultado ao aluno “guardar direito à matrícula”, desde que pagasse 

a metade das taxas de frequência.  

A decretação do Estado Novo em novembro de 1937 por Getúlio Vargas, teve grande 

impacto para o setor cultural
70

, com a decadência do Conservatório (PEREIRA, p. 45). Houve 

uma expressiva queda no número de matrículas, o que acarretou uma profunda crise 

financeira. O diretor Ernani Braga pediu reunião com o novo interventor, Agamenon 

Magalhães, mas foi recebido com frieza e renunciou ao cargo de diretor do Conservatório 

perante a Assembleia dos professores-administradores, no início do mês de agosto de 1939. 

Ele indicou o nome de Manoel Augusto para ser o novo diretor.  

De acordo com reportagem do Diário de Pernambuco, Manoel Augusto hesitou em 

aceitar o cargo, no entanto o aceitou, 

Decidi-me a receber o encargo que Ernani Braga me transmitia, em ultima 

estância, quando elle próprio opinou, em assembléa geral, que a minha 

recusa importaria numa crise, talvez mortal, para a vida do Conservatório. 

Lamento, assim, duplamente a partida de Ernani Braga, pela 

responsabilidade que me transferiu e pela perda que significa para o meio 

musical do Recife o afastamento desse homem que tanta coisa creou e 

estimulou em nosso ambiente artístico (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

12/08/1939). 
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 “As notas de aproveitamento serão trimestralmente enviadas aos Paes, ou, mais frequente, áquelles que assim 

desejarem” (ARTIGO 7º). 
69

 Alínea “a” do regimento interno do Conservatório Pernambucano de Música. 
70

 O interventor Carlos de Lima Cavalcanti foi deposto e em seu lugar assumiu o interventor federal, Agamenon 

Magalhães. Ver, http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/carlos_de_lima_cavalcanti 
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3.6  Manoel Augusto, o Diretor 

 

 Manoel Augusto expôs sua visão a respeito do papel que o Conservatório poderia 

exercer e também sobre os objetivos que pretendia atingir como diretor do Conservatório, na 

reportagem ao Diário de Pernambuco, 

Espero tornar essa casa um perfeito centro de vida artística e social. Sua 

actividade e sua actuação precisam libertar-se de todo personalismo, 

assumindo um caráter mais amplo. 

O Conservatório será, sob minha direção, um núcleo convergente dos 

verdadeiros valores musicais de Pernambuco, sem preconceitos e sem 

restricções. Sendo a única instituição no gênero aqui no Recife, necessita 

ultrapassar essa rotina de tomar lições e diplomar alumnos. 

Espero attrahir elementos da sociedade pernambucana, fazendo-os participar 

e integrar-se nas nossas realizações. 

Amplitude e communicabilidade em todas as relações entre o Conservatório 

e o meio recifense, é o meu pensamento e a minha directriz (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 12/08/1939). 

 Na primeira entrevista que concedeu à imprensa, Manoel Augusto faz novas 

proposições, afastando-se do modelo de gestão utilizado pelo seu antecessor, o compositor 

Ernani Braga, que era francamente personalista e centralizador. Em sua fala, Manoel Augusto 

buscou aglutinar não apenas funcionários, professores, alunos, mas o conjunto da sociedade 

local a participar da vida artística e musical do Conservatório, em que as relações seriam 

realizadas com mais comunicação e de forma mais ampla.       

 Desta forma, o Conservatório não seria apenas uma escola de música no sentido mais 

estrito, com a missão de “ministrar aulas e diplomar alunos”, mas tinha também o propósito 

de envolver toda a sociedade num projeto de vivência e integração artística vinculado às 

atividades realizadas pelo Conservatório e atrair também “valores musicais de Pernambuco 

sem preconceitos e sem restrições”. Fica claro em seus objetivos que ele estava aberto para a 

troca de experiências com músicos que não participavam da vida musical do Conservatório.

 Além destas propostas, Manoel Augusto também implantou o curso de ginástica 

rítmica, baseado no método de iniciação musical de Jacques Dalcroze
71

.  Vislumbrou a 

criação de um grêmio de alunos, como os existentes nas universidades, os chamados 

“diretórios acadêmicos”. Os alunos teriam autonomia para organizar cursos, conferências e 

recepcionar artistas que visitassem a cidade, 
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 Sá Pereira adaptou o método de J. Dalcroze para crianças brasileiras em 1937. (PEREIRA, Antonio Sá. Ensino 

Moderno de Piano: aprendizagem racionalizada, p. 15). 
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Também na aprendizagem da musica é preciso vencer a rotina dos 

ensinamentos. Cogito interessar aos alumnos do Conservatório pelo 

conhecimento da h’storia da musica, sua evolução e seu estado actual (...) Os 

alumnos do Conservatório tenham autonomia de iniciativa e perseverança de 

ideal artístico, ora convidando ou attrahindo pessoas de, mérito para fazer 

conferencias sobre assumptos de arte em geral. Pois é indispensável um 

estudo de conjuncto de todas as artes: ora promovendo cursos intensivos 

desta ou daquella matéria. Enfim, um perfeito ambiente universitario dentro 

do Conservatório Pernambucano de Música (Ibid). 

A produção de concertos e as realizações de audições por parte dos alunos foram 

muito produtivas durante todo o período em que Manoel Augusto teve o Conservatório sob 

sua direção. No entanto, o projeto de criação de um grêmio de alunos nos moldes dos 

diretórios acadêmicos existentes à época nunca foi alcançado. Isto não impediu a contribuição 

dos alunos nas atividades artísticas propostas na instituição
72

. 

Muitas contribuições foram realizadas em prol do Conservatório, durante os primeiros 

anos de sua fundação. Além das doações iniciais, como as realizadas pelo Conde Pereira 

Carneiro, o Conservatório basicamente era mantido pelas taxas cobradas aos alunos e por uma 

pequena subvenção que recebia do estado desde 1933, mas que não conseguia suprir as suas 

necessidades materiais.  

Uma das ações mais importantes para a manutenção do Conservatório foi o decreto 

estadual n. 603 de 22 de março de 1941, no governo de Agamenon Magalhães, Interventor 

Federal. Neste decreto, o poder estadual transformou o Conservatório em autarquia 

administrativa, o que trouxe novo ânimo para seu desenvolvimento. Neste documento, ele 

afirmou a necessária atuação do governo para a formação e educação artística dos jovens e 

para isto, promoveu uma profunda mudança administrativa. 

 No dia 24 de março de 1941, dois dias após a publicação do decreto 603, o interventor 

Federal do Estado nomeou como primeiro Diretor-presidente da autarquia Conservatório 

Pernambucano de Música, o Professor Manoel Augusto.  

 O governo estadual, apesar de ter tornado o Conservatório em uma autarquia estadual, 

não fez os investimentos e as manutenções que a instituição exigia, como a renovação dos 

instrumentos musicais, que ainda eram os mesmos de sua inauguração em 1930.  

Pouco a pouco, todos os esforços no início foram neutralizados pela falta de um plano 

de investimentos para a escola. Os salários pagos aos professores e ao diretor eram bastante 

irrisórios, havia um descaso na conservação do prédio - que com o passar do tempo ficou 

completamente deteriorado com sérios problemas na estabilidade das cobertas devido a praga 
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 De acordo com entrevistas realizadas com ex-alunos do Conservatório. 
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de cupins – tudo isso são exemplos que demonstravam um completo abandono por parte das 

autoridades públicas para com o Conservatório. 

 Em reportagem do Jornal “Correio do Povo” publicado em 1960, trinta anos após a 

sua inauguração, foi constatada a situação precária na qual se encontravam as instalações 

físicas, a degradação dos instrumentos musicais, as condições salariais dos professores e do 

Diretor do  Conservatório, Manoel Augusto: 

O repórter comprovou a situação precária do prédio, que, se não fosse a 

iniciativa imediata do Professor Manoel Augusto, de providenciar dentro de 

suas modéstias possibilidades, a troca de caibros, ripas e traves bastante 

corroídas pela ação dos cupins, lamentável acidente poderia verificar-se a 

qualquer hora, com o desabamento do telhado (...) 

As acomodações do prédio, para o número excessivo de alunos, resumem-se 

em três pequenas para audições, um auditório e quatro quartos diminutos 

para aulas de piano, canto, violino, violoncelo, teoria, solfejo, harmonia e 

história da música. Pavimento superior conta apenas com um salão pouco 

adequado, onde as crianças recebem aulas de iniciação musical (...) 

Finalmente – observou o professor Manoel Augusto – seria ideal a doação de 

um prédio mais amplo pelo governo do estado, a fim de que o Conservatório 

viesse a manter, sempre, o ritmo de projeção de grandes firas no cenário 

musical do país (CORREIO DO POVO, 1960). 

As dificuldades enfrentadas por Manoel Augusto na gestão do Conservatório, devido à 

falta do apoio do poder público, foi tema para muitos jornalistas sensíveis a esta questão, 

daquela época. Próximo aos trinta anos de sua fundação, o Jornal Pequeno publicou na coluna 

“Nome do dia”, a luta que Manoel Augusto enfrentou para dar continuidade à preparação de 

músicos de excelência sem recursos, 

(...) Manoel Augusto é a figura mais respeitável, mais simpática, mais 

competente e mais comovedora dos meios musicais do Recife. As decepções 

de tantos anos de luta por um ideal lhe tem deixado no corpo marcas de 

cansaço mas não tem abatido o ânimo e a fé. Assíduo ao seu Conservatório, 

fiel aos horários de suas aulas, perseverante e sensível nos seus estudos de 

execução, continua lutando (...) Seu Conservatório, incompreendido, 

desprezado pelos poderes públicos, mal instalado e carente de tudo, continua 

a ser, no entanto, o centro da vida artística do Recife, especialmente no que 

se refere à preparação de novos valores. E essa manutenção no alto do 

conceito público tem custado suor, lágrimas e emoções ao velho mestre, que 

não cansa de batalhar. Ninguem poderá escrever a história da música de 

Pernambuco sem repetir tudo isso, que é o testemunho de todos sobre o 

mestre Manoel Augusto (...) (JORNAL PEQUENO, 1960). 
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           A situação só foi resolvida no final da década de 1960, quando o governador Paulo 

Guerra
73

 fez a doação de um terreno, onde foram construídas as novas instalações do 

Conservatório, com sede própria. Manoel Augusto lutou durante todo o período em que 

esteve na direção do Conservatório, motivando os professores e alunos a darem o melhor de si 

e realizando diversas audições, recitais e concertos, mesmo sem o devido apoio do governo
74

. 
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 O grau de participação do poder público quanto à manutenção e o desenvolvimento de uma instituição tão 

importante como Conservatório Pernambucano de Música merece futuras pesquisas. Este assunto, no entanto, 

foge ao âmbito deste trabalho.  
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 De acordo com os programas de audições e inúmeras reportagens em jornal. Este assunto será tratado no 

capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4  

 
 

4.   O  Legado Pedagógico de Manoel Augusto 
 

 

    4.1  Manoel Augusto e as aulas particulares na década de 1920 

 

Manoel Augusto ficaria, a princípio, apenas por dois meses para lecionar aulas 

particulares de piano em Recife. No entanto, diante dos êxitos alcançados como pianista e 

professor, decidiu fixar residência na cidade, no ano de 1919. A cidade foi muito receptiva à 

sua chegada e muito rapidamente ele fez amizades com importantes membros da sociedade e 

começou a lecionar piano para as alunas da alta sociedade (FIG. 16). 

 

 

FIGURA N. 16 – Manoel Augusto e suas alunas particulares – década de 1920 

 

 Manoel foi então residir na “Pensão Landy”, uma das mais importantes pensões da 

época
75

, que prestava um ótimo serviço. Ela foi a hospedaria mais frequentada por políticos 

vindos do interior ou de outros estados e “também, pelas caravanas de esportistas que vinham 

com certa frequência, disputar partidas amistosas com nossos incipientes clubes de futebol” 

(PARAÍSO, 2001, p. 58).  

Desde o período em que lecionou em Salvador, seja nas suas aulas particulares ou no 

Instituto de Música da Bahia
76

, Manoel Augusto acreditava na importância da promoção dos 

seus alunos em audições. Em sua prática pedagógica, sempre que possível, os seus alunos 
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 Entrevista com Maria Clara dos Santos em 25/04/2014. 
76

 O Instituto de Música da Bahia foi a segunda escola oficial do país (SILVA,2008 p. 42). 
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faziam apresentações públicas, como também realizavam algumas dessas audições na 

residência dele próprio, como a do dia 21 de março de1917
77

. 

Apesar do programa de audição (FIG.17) ter sido escrito à mão, de modo muito 

simples, podemos notar que Manoel Augusto o organizou em ordem crescente de dificuldade 

técnica. Assim, os alunos iniciantes tacitamente sabiam que se continuassem estudando, iriam 

estudar peças mais difíceis e todos desejavam ter a satisfação que os mais experientes tinham- 

tocar essas peças.  

 

                                                     FIGURA N. 17 - Audição – BA 

 

4.2 As audições dos alunos particulares em Recife 

 

A primeira audição dos alunos de Manoel Augusto foi realizada em Recife, no dia 4 

de setembro de 1919. Teve a participação de 10 alunas. A maioria das peças apresentada por 

elas, foi do período romântico, principalmente as dos compositores Edvard Grieg e Robert 

Schumann.  

No intuito de fazer uma discussão
78

 em torno do desenvolvimento musical, através do 

repertório das primeiras audições, sob a orientação de Manoel Augusto, selecionamos as três 

primeiras audições realizadas. Assim, poderemos acompanhar o início de seu trabalho 

pedagógico em Recife. Ao analisar os Quadros 1, 2 e 3, respectivamente, podemos afirmar 
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 Entrevista com Maria Clara dos Santos em 25/04/2014 . 
78

 Esta análise de repertório das alunas de piano teve como referência os programas realizados na área de piano 

no Conservatório Pernambucano de Música. Foi levado em consideração também o referencial teórico, a 

experiência da pesquisadora nesta área, além de contar-se com o endosso pedagógico-musical da pianista e 

professora Maria Clara Fernandes de Lima, radicada em Viena, com graduação em piano na classe do Professor 

Hans Graf e mestrado em piano na classe do Professor Alexander Jenner, pela Escola Superior de Música de 

Viena (Hochschule für Musik und Darstellende). 
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que das dez alunas participantes na primeira audição, oito tomaram parte das outras duas 

audições. Tendo como referência o repertório dos programas apresentados, foi possível 

registrar a evolução técnico-musical de todas as alunas citadas
79

.  

 

QUADRO 1 

 

Primeira Audição 04 de setembro de 1919 

Nº Aluna Música Autor 

01 Santinha Martins Barcarola   Mendelsohn 

Petit Romance  Schumann 

02 Carmelita Guimarães Cavalier Intrepide  Schumann 

Premier Chagrin  Schumann 

L’Etranger  Schumann 

03 Elvira Tavares Chant Du Gardien  Grieg 

04 Zezé Barros Barreto Berceuse – dobbin’s good 

night song 

 Grieg 

Romance em Mi Maior  Mendelsohn 

05 Edith Tavares Valse  Grieg 

06 Juracy de Oliveira Volksweise  Grieg 

Danse Norwegienne  Grieg 

07 Beatriz Martins Serenade  Sinding 

La Chasse  Mendelsohn 

08 Escholastica Vasconcelos Poeme Erotique  Grieg 

Prelúdio em Dó # Menor  Rachmaninoff 

09 Mathilde Gibson Legenda das Astúrias  Albeniz 

Marche Nuptiale  Grieg 

10 Mª Dolores Barros Barreto Sonata Op. 7 em Mi Menor   Grieg 

 

Para aprofundar a análise do trabalho pedagógico, foi selecionado o programa de três 

alunas que participaram das três primeiras audições, Santinha, Juracy e Maria Dolores, ver 

                                                 
79

 Houve um aumento expressivo no número de alunos de piano desde a sua chegada em Recife. Foram 

contabilizados quarenta e nove alunos de piano participando de uma homenagem a Manoel Augusto em 1928. 

Em sua maioria do gênero feminino. 
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Quadro 1. Na primeira audição, Santinha tocou a peça “Petit Romance” do “Álbum para a 

Juventude”, de Schumann e a “Barcarolla” do Álbum “Canções Sem Palavras”, de 

Mendelsohn. Já na segunda audição, ela apresentou as “Seis Variações sobre o Tema nel Cor 

Piu ni Sento”, de Beethoven. Na terceira apresentação, ela tocou uma peça do compositor 

francês Louis-Claude Daquin, “Le Coucou”.  

 Podemos constatar que houve uma evolução do repertório apresentado pela aluna 

Santinha no período de seis meses. O grau de dificuldade técnico das “Seis Variações” de 

Beethoven e da peça barroca “Le Coucou” extrapola em muitos aspectos as peças “Petit 

Romance” e a “Barcarolla”, tocadas na primeira audição.  

A “Barcarola” é uma peça romântica na forma de canção, que apresenta uma melodia 

cantábile, com um acompanhamento uniforme do início até o fim. Já as “Seis Variações”  

apresentam uma diversidade de situações técnico-musicais mais complexas, tais como 

concepção, dinâmica, tipos diferentes de toques (legato e non legato), escalas, arpejos, 

acordes, oitavas quebradas associadas com velocidade, clareza e equilíbrio. “Le Coucou”, 

uma peça polifônica, apesar de curta duração, é virtuosa, de caráter leve e rápido, que exige 

do pianista habilidade digital consistente e controle de sonoridade.  

 

QUADRO 2 

 

Segunda audição, 07 de janeiro de 1920 

Nº Alunas Música Autor 

01 Carmelita Guimarães Sonata K 279 em Dó Maior Mozart 

02 Celina Monteiro Romance em Mi Menor Mendelsohn 

03 Santinha Martins 6 Variações Beethoven 

04 Kiola Martins Romance em Mi Maior Mendelsohn 

05 Zezé Barros Barreto Romance Mendelsohn 

Oisillon Grieg 

06 Aida Valente Cloches Du Soir Sain-Saens 

07 Juracy Bandeira de 

Oliveira 

Valsa em Fá Menor Chopin 

08 Helena Lima Castro Noturno em Mi menor Chopin 

Gazouillement Du Pritemps Sinding 

09 Beatriz Martins Romance Rubinstein 

Marche Grotesque Sinding 

10 Anna Maria Lima Castro Fº. Ondes Sonores Sinding 

Jour de Noces Grieg 

11 Escholastica de 

Vasconcelos 

2ª Mazurca Chopin 

Arabescas em Lá Maior Moskowsky 

12 Yaiazinha Gibson Asturias Albeniz 

Melodia Rachmaninoff 

Marche Nupciale Grieg 
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13 Dolores de Barros Barreto Aquella Sinding 

Il Neige Oswald 

Scherzo Valse Moskowsky 

 

No caso da aluna Juracy, ela tocou duas peças de Grieg na primeira audição. Na 

segunda, a “Valsa em Fá Menor”, de Chopin, e na terceira, o “Improviso”, de Nepomuceno. 

As peças de Grieg apresentam simplesmente uma melodia cantábile com acompanhamento, 

requerendo pedalização adequada.  

Na Valsa de Chopin, de caráter bem mais intimista, são apresentados vários aspectos, 

além dos requisitados, nas primeiras peças, tais como: acordes quebrados, arpejos, melodias 

improvisadas, o toque cantábile com a mão esquerda, e fundamentalmente, a sua concepção.  

A peça de Nepomuceno exige ainda mais virtuosidade do pianista do que nas peças 

anteriores. Contraponto, oitavas cantábile na mão esquerda, acordes quebrados entrelaçados 

com a melodia, saltos em grandes extensões, velocidade e fluência e o entendimento holístico 

e romântico da peça. 

QUADRO 3 

 

Audição de 27 de Março de 1920 

Nº Aluno Música Autor 

01 Beatriz Lacerda Romance em Si menor n. 35 Mendelsohn 

02 Santinha Martins Le Coucou Daquin 

03 Maria Judith Lacerda Barcarola em Fá # Menor Mendelsohn 

04 Antonieta Marques Romance em Dó menor n. 14 Mendelsohn 

05 Nenem Costa Ribeiro Sonata K331 em Lá maior  Mozart 

06 Carmelita Guimarães Chanson Sinding 

Tarantella em Ré Menor Moskowsky 

07 Zezé de Barros Barreto Voyageur Solitaire Grieg 

Mazurca em Lá Menor Chopin 

08 Aida Valente Romance em Lá Menor Mendelsohn 

09 Kiola Martins Ondas Sonoras Sinding 

10 Juracy de Oliveira Improviso Nepomuceno 

11 Helena Lima Castro Prelúdio em Dó # Menor Rachmaninoff 

Gazouillement Du Printemps Sinding 

12 Beatriz Martins Romance em Mi b Maior Rubinstein 

Borboletas Oelsen 

13 Mme. Lima Castro Filho Papillon Grieg 

Jour de Noces Grieg 

14 Escholastica Vasconcellos Improviso em Lá b Maior Schubert 

Scherzino Moskowsky 

15 Dolores de Barros Barreto Sonata em Ré Menor Beethoven 

16 Yaiazinha Gibson Valse d’Amour Moskowsky 

Les Abeilles Dubois 

Polichinello Rachmaninoff 
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 A aluna Dolores, já na primeira audição, apresentou a Sonata em Mi Menor de 

Grieg
80

, peça do repertório do período romântico, que exige do pianista, além de todos os 

requisitos técnicos anteriormente citados, uma concentração resultante de um 

amadurecimento musical profundo, adquirido de suas experiências musicais anteriores. 

 Na segunda audição, ela apresentou três peças, sendo a primeira a do compositor 

romântico norueguês Christian Sinding
81

, a peça “Aquella”. A segunda, “Il Niege”, uma peça 

para piano de um compositor contemporâneo brasileiro da época, Henrique Oswald. A 

terceira peça foi o “Scherzo Valse”, de Moszkovsky. As três peças são também do repertório 

pianístico romântico e seguem os mesmos aspectos técnico-musicais apresentados na Sonata 

de Grieg, diferenciando-se apenas quanto à forma. 

Na terceira audição, ela apresentou uma das mais importantes sonatas do repertório 

pianístico de Beethoven, a “Sonata op. 31 N. 2 em Ré menor”, também conhecida como “A 

Tempestade”. Esta é uma das sonatas da segunda fase, em que se distancia dos padrões das 

sonatas clássicas, apresentando novos elementos expressivos, inserindo uma introdução no 

primeiro movimento e uso de recitativos no meio do desenvolvimento da sonata, tornando sua 

interpretação mais dramática e complexa. 

A complexidade desta introdução, devido à alternância de tempo, largo-allegro-

adágio-largo-allegro, requer do pianista um amadurecimento técnico e estético, que busque 

dar um significado coerente ao discurso musical do texto de Beethoven. Além das diversas 

habilidades técnicas citadas nas peças anteriores, são solicitados novos recursos técnicos, 

como o uso incessante do polegar, passagens rápidas feitas com arpejos de uma mão para 

outra e cruzamento de mãos, tudo isso sincronizado com melodias sobre acordes. 

Ao completar a análise do repertório apresentado pelas alunas de Manoel Augusto no 

início de seu trabalho em Recife, podemos afirmar que nas três primeiras apresentações, 

houve uma grande evolução, do ponto de vista técnico-musical e principalmente artístico, em 

apenas seis meses, entre a primeira e a última audição, demonstrando assim a potencialidade 

do que  estaria a se realizar na vida musical do Recife nas próximas décadas. 

Ao longo destes primeiros anos de ensino particular de piano, houve uma renovação 

no quadro de alunos
82

. No entanto, na décima audição realizada em 03 de março de 1923, 

ainda encontramos a participação de alunas das primeiras audições tais como: Zezé de Barros 
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 Ver Sonata de Grieg em https://www.youtube.com/watch?v=uz1ti410940. 
81

Assim como Manoel Augusto, Christian Sinding também estudou no Conservatório de Leipzig. 

82
 Nesta mesma audição, participou o futuro artista plástico Lula Cardoso Ayres com 13 anos de idade, as futuras 

pianistas e professoras de piano, Antonieta Marques e Aspázia Marques. A aluna Edinar Altino tornou-se 

cantora e professora de canto do Conservatório Pernambucano de Música. 
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Barreto, Carmelita Guimarães, Yayazinha Gibson e Maria Dolores de Barros Barreto. Todas, 

sem exceção, estavam em novo patamar artístico, como podemos ver no recorte realizado  no 

Quadro 4.  

 

Quadro 4 

 

10ª Audição de Alunos em 03 de março de 1923 

N° Alunas Música Compositor 

01 Zezé de Barros Barreto Valse em Lá b Maior Chopin 

02 Carmelita Guimarães Polonaise em Ré menor Chopin 

03 Dolores de Barros Barreto 32 Variações Beethoven 

04 Yayazinha Gibson Campanella Liszt 

 

Na vigésima primeira audição de seus alunos, realizada no Teatro de Santa Isabel, no 

dia 8 de março de 1930, não se encontrou nenhuma daquelas primeiras alunas. No entanto, 

precisamente nesta audição, vamos deparar-nos com alunos que se tornariam pianistas, como 

foi o caso dos alunos Julio Braga, Dulce Vaz, Sylvia Decuzati, Edinar Altino, Zilda 

Henriques, Maria Laura Almeida e Aspázia Marques. 

A maioria das apresentações dos alunos de Manoel Augusto foi realizada com peças 

de compositores nacionais e estrangeiros, com predominância dos compositores do período 

romântico, tais como Grieg, Mendelsohn, Schumann e Chopin. No entanto, Manoel Augusto 

também produzia audições temáticas, como a décima oitava audição em julho de 1926 (FIG. 

18), que teve como tema os “compositores russos”.  

Nesta audição, no Teatro de Santa Isabel, os alunos tocaram peças dos compositores 

russos, tais como, Tchaikovsky, Kapilow, Borodin, Liadoff, Glazounoff, Rachmaninoff, 

Stcherbacheff e Scriabn, tendo ainda como exceção o compositor finlandês Sibelius. 
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                                                                 FIGURA N. 18 - A 18ª Audição 

  

 O Compositor Felix Mendelsohn foi o tema de sua vigésima quinta audição de alunos 

particulares, realizada em 07 de março de 1934, no Clube Internacional do Recife. Nesta 

ocasião, Manoel Augusto falou sobre a vida e obra do compositor homenageado. Suas alunas 

apresentaram várias peças das “Canções sem Palavras”, “Capricho op. 33 em Mi Menor”, 

“Rondó Caprichoso”, “Grande Fantasia em Lá Menor”, “Prelúdio e Fuga em Mi Menor” e 

“Variações Sérias Op. 54”. 

 Nesta pesquisa contamos com a realização de 25 audições de alunos particulares, no 

período de 1919 até 1934. Estão excluídos desta contagem, os diversos recitais individuais 

realizados pelos seus alunos e também as audições do Conservatório Pernambucano de 

Música feitas por eles. Portanto, podemos constatar, que ao longo deste período foram 

realizadas numerosas audições e com muita qualidade técnica-artística. 

 

4.3  Os recitais e concertos das crianças 

 

 Manoel Augusto, além de produzir suas já tradicionais audições de alunos, também 

organizou recitais individuais para crianças e jovens que tivessem destaque em seus 

desempenhos musicais no piano. Selecionamos três crianças que realizaram recitais e que se 

tornaram importantes pianistas no cenário nacional.   
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A aluna Maria Antonietta Vieira, em 1925, deu seu primeiro recital no Teatro de Santa 

Isabel, aos 11 anos de idade (FIG. 19). Neste dia, ela tocou com Manoel Augusto um arranjo 

para dois pianos de Grieg sobre o tema da “Sonata K 283 em Sol Maior”, de Mozart e 

também “As cenas Infantis”, de Schumann em versão completa. Na última parte, ela tocou 

peças de C. Saint-Saëns, H. Oswald e P. I. Tchaikovsky.  

 

 

                                                                     FIGURA N. 19 - 1º Recital 

 

 Em 1948, a aluna Lucia Helena Lapa da Cunha também fez um recital solo no Teatro 

de Santa Isabel aos 11 anos. Ela tocou a “A Sonata de Mozart em Lá Maior”, o “Improviso 

em Lá b Maior, de Schubert, “Reverie”, de Schumann, “Mazurca em Si b Maior”, de Chopin, 

“Lenda das Astúrias”, de Albeniz, “A Maré Encheu”, de Villa-Lobos e “Jour de Noces”, de 

Grieg. 

 

FIGURA N. 20 - Recital de Piano 1948 
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         Uma das mais importantes pianistas no cenário musical de Pernambuco da segunda 

metade do século XX, foi a aluna Josefina Aguiar. Ela tocou em primeira récita no Teatro do 

Derby em Recife, o “Concerto N. 21 em Dó Maior para Piano e Orquestra” de Mozart, aos 10 

anos de idade. 

 

 
 

              FIGURA N.21 - Josefina Aguiar no 1º Concerto 

   

  

 A primeira aluna, Maria Antonieta, mudou-se para o Rio de Janeiro e tocou três 

concertos para piano e orquestra em uma única récita. Sob a regência do Maestro Burle Marx, 

ela tocou o “Concerto Op. 54 em Lá Menor”, de Schumann, o “Concerto Op. 11 N. 1” em Mi 

Menor, de Chopin e por último, o “Concerto N. 1 em Mi b Maior”. de Liszt, no Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Já a aluna Lucia Helena tocou em 1951 o “Concerto para Piano 

e Orquestra em Si b Maior”, de Beethoven, sob a regência do Maestro Vicente Fittipaldi, no 

Teatro de Santa Isabel. 

 

4.4  Recital Escolar  

 

 Ao longo de sua carreira como professor de piano, Manoel Augusto fez diversas 

apresentações individuais com os alunos, que ele costumava chamar de “Recital Escolar”. No 

Quadro 5, podemos visualizar uma pequena amostra de alunos e as datas de suas respectivas 

apresentações. Todos os recitais desta amostra foram realizados no Teatro de Santa Isabel. Os 
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recitais eram organizados por uma comissão de alunas. Elas faziam a divulgação e venda dos 

ingressos e também auxiliavam o pianista no dia da apresentação. 

 

Quadro 5 

 

Recital Escolar 

Nº Aluno Data 

01 Yayazinha Gibson 24/02/1926 

02 Maria Laura do Carmo Almeida 20/01/1927 

03 Alberto de Figueredo 10/03/1927 

04 Jeannette Moraes 04/07/1932 

05 Teresa de Moraes 04/11/1932 

06 Carmen Camara 26/07/1933 

 

 A aluna Yayazinha Gibson, no seu recital escolar tocou, na primeira parte, a “Sonata 

op. 27 n. 2”, de Beethoven e o “Andante Spianato e Polonaise Brilhante”, de Chopin. Na 

segunda parte, tocou peças de Friedmann e Glinka-Balakirev e finalizou com “Arabescos 

sobre o tema da valsa Danubio Azul”, de Schutz-Evler.  

A aluna Maria Laura tocou a “Sonata K 310 em Lá Menor”, de Mozart, “Rondó 

Brilhante”, de Weber, “A Galhofeira", de Nepomuceno, “Conto de Fadas”, de Luis Costa, 

“Consolação”, de Lizst, encerrando com a “Valse Canariote”, de Saint-Saëns.  

O aluno Alberto de Figueiredo
83

 tocou a “Sonata Op. 2 N. 3 em Dó Maior de 

Beethoven”. De Brahms interpretou a "Rhapsodia em Sol Menor”, o “Intermezzo em Mi 

Maior Op. 116”, o “Capriccio em Si menor Op.12” e o “Scherzo em Mi b Menor”. Da 

Coleção “A Prole do Bebê N. 1”, de Villa-Lobos, ele tocou as peças, a “ Boneca de Massa” e 

a “Boneca de Panno”, encerrando com compositores russos. Executou o “Noturno em Ré b 

Maior”, de Glazunov e o Estudo “Leginska”, de Liaponoff.  

A aluna Jeannette Moraes tocou a “Sonata de Beethoven N. 12 em Lá b Maior”, a 

Suíte de Ravel “Le Tambeau de Couperin” e o “Scherzo Op. 39 N. 3 em Dó # Menor”, de 

Chopin. Já a aluna Teresa de Moraes iniciou o seu recital com a “Chaconne”, de Bach-

Busoni, seguiu com “Os Estudos Sinfônicos”, de Schumann. Na segunda parte ela tocou 

                                                 
83

 O aluno Alberto de Figueiredo foi um dos mais brilhantes alunos de Manoel Augusto na década de 1920. Por 

seus notórios méritos, foi um dos primeiros professores contratado pelo Conservatório Pernambucano de Música 

em 1931 e deu diversos recitais solo e também como camerista. 
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“Farrapos”, de Villa-Lobos, “A Fada do Bosque”, de L. Fernandes, “Laideronnete”, de Ravel, 

“Novellette em Dó Maior”, de Poulenc e finalizou com duas peças de Manoel de Falla, 

“Dansa do Medo” e “Dansa da Moleira”. 

A aluna Carmen Camara, em seu recital tocou o “Preludio, Coral e Fuga", de Cesar 

Franck e oito estudos de Chopin. Do Op. 25 ela tocou o “Estudo n. 2”. Do Op. 10, ela 

executou os números 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12. De Debussy, tocou “Mascaras”. Do compositor 

baiano Deolindo Fróes, ela tocou a Peça “Aria
84

”, tocando também a “Rapsódia Espanhola” 

de Albeniz. 

Por este programa apresentado nos “recitais escolares”, podemos constatar uma 

diversidade de repertório, de grande relevância para a literatura do piano, portando alta 

complexidade técnico-musical. Esta experiência escolar trouxe para estes alunos um 

aprendizado de como se apresentar em um recital solo no principal teatro da época. Em sua 

maioria, eles desenvolveram-se ainda mais na carreira pianística, realizando mais recitais e 

concertos. 

 

4.5  Recitais dos alunos  

 

Vários alunos de Manoel Augusto fizeram recitais desde a década de 1920 até a 

década de 1960. No Quadro 6, podemos ver uma amostra do trabalho pedagógico realizado. 

Como se pode observar, Manoel Augusto preparou diversos alunos para darem os seus 

recitais. Ele também os preparou para concursos de piano. Alunos como Júlio Braga, que 

ganhou o prêmio “Philips do Brasil” em 1948, o que favoreceu bastante a sua carreira 

internacional. A aluna Josefina Aguiar, que venceu um concurso no Rio de Janeiro e 

arrebatou o público com a sua apresentação e obteve muitos elogios da imprensa carioca
85

, 

como os feitos pelo jornalista Manuel Moraes para o jornal “Diário de Notícias” em 1950, 

Está anunciada para terça-feira uma audição da jovem pianista 

pernambucana Josefina Aguiar na Escola Nacional de Música. Trata-se de 

uma adolescente que, segundo indicações dignas de todo revelando crédito, 

vem revelando, desde cedo, irreprimível vocação de intérprete. 

Não é o que comumente se chama de precocidade, pois o desenvolvimento 

dos atributos que possui se processou sob a assistência de um mestre como 

Manoel Augusto dos Santos, experiente e senhor de excelente “metier” 

pedagógico. Aliás, falar desse antigo professor de piano, de sua atuação de 

mais de trinta anos na capital nordestina, equivale a rememorar a evolução 

da vida artística do Recife, no decurso dos últimos decênios. Tão viva se fez 

sentir a influência do pianista baiano nos meios musicais do Recife que há 

                                                 
84

  Peça baseada nas letras musicais do nome “Manoel Augusto dos Santos”, a, e, a, g e a. 

85
 Jornal “Diário de notícias”, Rio de Janeiro em 27 de outubro de 1950. 
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quem estabeleça uma distinção curiosa entre o panorama de antes e de 

depois de 1920 (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 27/10/1950). 

Também teve a aluna Creuza Santos, que venceu em 1956 o “Concurso para solistas 

jovens da Orquestra Sinfônica do Recife” e também teve comentários muito elogiosos 

assinados pelo crítico musical, Waldemar de Oliveira,  

(...) Veio após Creuza Pereira dos Santos, enfrentando, galhardamente, o 

Concerto de Saint-Saëns, escolha feliz para uma pianista de bravura. Com 

efeito, sua inclinação é toda para as páginas de brilho sonoro, a serviço das 

quais põe uma técnica já muito apurada, que lhe empresta vibração e 

limpidez cristalina. Sua execução em certos momentos, chega a ser 

eletrizante, pela altura virtuosística a que ascende. Que grande, que 

formidável professor, é Manoel Augusto dos Santos! Enderece-se o mesmo e 

entusiástico elogio à aluna que tão alta classe demonstrou na sua atuação 

(JORNAL DO COMÉRCIO, 27/11 /1956). 

Manoel Augusto também preparou alunos para estudar em outros centros musicais, 

como foi o caso da pianista Maria Antonieta Vieira, que foi morar no Rio de Janeiro e se 

formou com o Professor Guilherme Fontainha no Instituto Nacional de Música. A professora 

Myrian Ciarlini, uma das mais importantes Professoras de piano da UFPB, foi estudar no Rio 

de Janeiro com o Pianista Heitor Alimonda e, que após vencer uma seleção bastante 

concorrida, seguiu para aperfeiçoar-se por vários anos na Alemanha.  

O professor-fundador do curso de Música da UFPE, o Professor Edson Bandeira de 

Mello, fez sua preparação para os estudos no Conservatório Nacional de Paris, com Manoel 

Augusto. Após graduar-se na Classe da Professora Conceição Bittencourt, no Instituto de 

Música da Bahia, veio para  Recife, onde preparou recital e gravação para pleitear bolsa de 

estudos para França na década de 1950.  

 

Quadro 6 

Recital de alunos de Manoel Augusto 

Nº Aluno Local Data 

01 Vicentina Fontes Salão do Diário de Pernambuco 1927 

02 Carmen Camara Clube Português 1937 

03 Zilda Lambert Gabinete Port. de Leitura - BA 1938 

04 Jeannette Moraes Teatro de Santa Isabel 1938 

05 Jeannette Moraes Teatro de Santa Isabel 1941 

06 Zilda Lambert Teatro de Santa Isabel 1943 
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07 Gabriela Melito Teatro de Santa Isabel 1944 

08 Mª do Carmo Amaral Rodrigues Círculo Católico 1945 

09 Julio Braga Auditório Sec. de Educação e Saúde- BA 1948 

10 Ruth de Carvalho Pereira Teatro de Santa Isabel 1948 

11 Edson Bandeira de Mello Teatro de Santa Isabel 1952 

12 Creuza Pereira dos Santos Auditório da Rádio Difusora Caruaru 1955 

13 Zilda Lambert Conservatório Pernambucano de Música 1959 

14 Graciete Camara Salão F. F. Soren – Rio de Janeiro 1960 

 

 

4.6  Concertos para Piano 

  

 No Quadro 8, temos uma amostra dos concertos para piano e orquestra, em que os  

alunos de Manoel Augusto participaram ao longo de sua carreira como professor de piano. Na 

década de 1950, a Orquestra Sinfônica do Recife promovia concursos para jovens solistas e, 

muitos alunos de Manoel Augusto conquistaram o primeiro prêmio. Foi o caso das alunas 

Creuza Santos, Josefina Aguiar e Marlete Siqueira
86

. A aluna Marlete recebeu do Crítico 

Musical, Waldemar de Oliveira muitos elogios por sua apresentação no Teatro de Santa 

Isabel, 

(...) Finalmente, Maria Marlete de Melo Siqueira Cavalcanti se apresentou 

com o concerto N. 3 de Beethoven. Execução e interpretação logo 

demonstraram o acêrto de sua escolha, na primeira classificação do 

concursos para solistas (...) Mas a atuação de Maria Marlete foi na realidade, 

um momento de fino prazer (...) (JORNAL DO COMMERCIO, s/data). 

 

A aluna Zilda Henriques fez a primeira récita do “Concerto N. 1 em Si b Menor”, de 

Tchaikovsky em Recife. Em 1972, a pianista Graciete Camara tocou no Teatro de Santa 

Isabel, sob a regência de Mário Câncio, o “Concerto para Piano e Orquestra em Lá Maior”, de 

Najla Jabor, que foi a primeira compositora brasileira a escrever um concerto para piano e 

orquestra.  

 Quando retornou da França, o Professor Edson Bandeira de Mello tocou o “Concerto 

para Piano e Orquestra Op. 54 em Lá Menor”, de Schumann  no Teatro de Santa Isabel, em 1 

                                                 
86

 Maria Marlete já faleceu, mas a sua irmã, Marlene Siqueira, também foi aluna de Manoel Augusto e foi uma 

das alunas entrevistadas. Para a participação neste concurso, sua irmã Marlene fez parte da orquestra no segundo 

piano. 
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de julho de 1968, sob a regência de Mário Câncio. A pianista Josefina Aguiar também tocou o 

“Concerto Op. 16 em Lá Menor", de Grieg com muito brilhantismo
87

. 

 

Quadro 7 

Concertos para Piano e Orquestra 

Nº Alunos/Executantes Concerto/Autor Ano 

01 Sibilla Odenheimer, Manoel 

Augusto, Dulce Vaz e Alberto de 

Figueiredo 

Concerto para quatro pianos BWV 

1065 de Bach 

 1930 

02 Maria Laura Carmo Almeida Concerto Sol Menor de Mendelssohn 1931 

03 Sibilla Odenheimer e Maria Laura 

Carmo Almeida  

Concerto Pathetico para dois Pianos de 

Liszt 

1934 

04 Sibila Odenheimer Rapsódia Espanhola de Lizst 1936 

05 Sibila, Maria Laura e Diná Rosa 

Borges de Oliveira 

Concerto Para três Pianos em Ré 

menor de Bach 

1941 

06 Sibila Odenheimer Fantasia Húngara de Lizst 1943 

07 Marion Odenheimer Concerto de Bach em Ré Menor 1943 

08 Graciete Camara Quadros Fantasia Húngara de Lizst 1943 

09 Jeannette Moraes  Concerto em Ré Menor de Bach 1945 

10 Zilda Henriques Concerto de Grieg 1945 

11 Cremilda Morais Cavalcanti Fantasia Brasileira de Gnattali 1945 

12 Zilda Henriques Concerto de Tchaikovsky s/data 

13 Jeannette Moraes Concerto Sol Menor de Mendelssohn 1948 

14 Gabriela Melito Concerto de Grieg 1952 

15 Marlete Siqueira Concerto de Beethoven N.3 s/data 

16 Josefina Aguiar Concerto em Fá Menor de Bach 1950 

17 Jeannette Moraes Concerto em Ré Menor de Bach 1950 

19 Iara Portela, Jeannette Moraes e 

Cremilda Cavalcanti 

Concerto em Ré Menor a três  Piano 

de Bach 

1950 

20 Creuza Pereira dos Santos Concerto de Saint-Saens 1956 

 

                                                 
87

 De acordo com entrevistas com Maria Clara dos Santos em 25 de abril de 2014 e da ex-aluna Alayde 

Rodrigues em entrevista em 23/02/2014. 
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4.7  Audições dos Alunos do Conservatório 

  

 A quantidade de audições de piano realizada pelo Conservatório durante o período em 

que Manoel Augusto era o seu principal professor e diretor foi tão numerosa que  ultrapassou 

o âmbito deste trabalho. No entanto, é importante ressaltar uma pequena amostra do que foi 

realizado neste período.  

 Manoel Augusto, como já foi dito antes, costumava organizar as audições temáticas e, 

de acordo com Maria Clara dos Santos, “aproveitava datas comemorativas para fazer 

homenagens aos compositores”. Em comemoração ao primeiro centenário de morte de F. 

Chopin, em 1949, realizou uma audição de alunos com obras deste compositor polonês. 

Destaque foi dado para suas alunas Aldemita Portela, que tocou o “Improviso em Lá b Maior, 

e Josefina Aguiar, que tocou o “Improviso em Fá #” e Helena Velho, que tocou a “Balada N. 

2 em Sol Menor”. 

 No ano seguinte comemorou os duzentos anos da morte J. S. Bach, no teatro de Santa 

Isabel, em 3 de agosto de 1950 (FIG. 22). Na primeira parte da audição, Manoel Augusto fez 

comentários sobre a vida e obra de Bach. De acordo com Maria Clara, este era um de seus 

compositores favoritos. 

 

 

                                      FIGURA N. 22 - Audição em homenagem a Bach -1950 

  

 Todos os anos, próximo ao aniversário de Manoel Augusto, era organizada uma 

audição especial com os alunos de piano dos vários professores do Conservatório em sua 

homenagem. Esta prática também era extensiva aos outros professores e criava um ambiente 

muito favorável ao estudo. Em novembro, também próximo ao dia da Padroeira da Música, 

Santa Cecília, sempre era comemorada com audições e recitais. 
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                             FIGURA N. 23 – Audição em Homenagem a Manoel Augusto 

 

4.8  As aulas de Manoel Augusto  

  

 Manoel Augusto era um professor muito elegante. Como a maioria dos professores 

daquela época, sempre estava vestido de um paletó muito bem engomado, com sapatos 

impecáveis. Ele tinha um porte galante e a sua voz tinha uma docilidade profunda, que 

qualquer um que tivesse contato com ele ficava encantado com os seus finos modos
88

. 

Primeiro ele recebia o aluno em sua sala, que era considerada o “auditório” do 

Conservatório e conversava um pouco para saber como aquele aluno estava, comentava sobre 

algum evento recente, um concerto, sobre um livro, sobre o tempo... Feito isso, a sua ex-aluna 

Clênia do Espírito Santo comenta: “geralmente ele sentava ao birô próximo ao piano de 

cauda, e só então o aluno iniciava a lição propriamente dita”
89

. 

No primeiro momento, ele ouvia atentamente o que o aluno havia produzido 

previamente em sua casa. Não havia nenhuma interrupção de sua parte, por mais erros que 

possuíssem a realização do aluno naquele momento. Sentado ao birô, continuava a ouvir até o 

final. Sobre isto, a professora Alayde Rodrigues, sua ex-aluna, explica o pensamento do seu 

professor: “Ele acreditava que se interrompesse o aluno ainda durante a execução, iria deixá-

lo “nervoso” e com o equivocado hábito de querer corrigir o trecho logo após o erro cometido 

e com isso perderia a fluência musical”
90

. 

                                                 
88

 Esta parte deste capítulo foi baseada nos depoimentos realizados pelos alunos e pela sua filha, Maria Clara. 
89

 Entrevista realizada em 06/02/2015. Captada pelo celular, SANSUNG.  
90

 Entrevista realizada em 23/02/2014. Captada pelo celular, SANSUNG.  
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Para efeito de ilustração, vamos idealizar que ele estivesse dando a primeira aula sobre 

o primeiro movimento de uma sonata de Beethoven para um aluno. Após a leitura inicial feita 

pelo aluno em sua casa, e após a primeira audição, Manoel Augusto iniciava o processo de 

construção do seu trabalho. Aproximava-se do aluno e dava início a todas as correções 

necessárias, de acordo com a ex-aluna Marlene Siqueira. 

Segundo a sua ex-aluna Alayde Rodrigues, ele começava a correção pelos movimentos 

erráticos que o aluno produziu em determinadas partes da sonata. E ela comenta que, 

 

Em sua concepção técnica, para se tocar bem piano era fundamental que 

existisse liberdade dos movimentos com todo o corpo fluido para a ação, 

sendo o mais importante a capacidade de se produzir “bons sons”. Ele 

costumava dizer a seus alunos que um “bom intérprete tira bons sons até 

com os pés”
91

. 

Ele sempre observava o modo como os alunos se moviam quando estavam tocando. A 

ex-aluna Alayde Rodrigues nos disse, “ele sempre pedia aos alunos para que tocassem com os 

ombros relaxados, movimentando o braço com certo direcionamento e de forma bastante 

flexível para poder alavancar o antebraço, e, por sua vez, a mão, culminando nos dedos”. 

  A mão girava em torno do punho. O movimento dos dedos era feito na direção do 

centro da mão, buscando a naturalidade do abrir e fechar. O dedo polegar era exceção e a sua 

articulação era baseada no movimento que tinha direção vertical de cima para baixo e de 

baixo para cima. Manoel Augusto combatia o “dedo quebrado” por considerar esta ação 

prejudicial ao toque, dissipando a energia da ponta do dedo, de acordo com Maria Clara, sua 

filha e também sua ex-aluna.         

 Para que o aluno entendesse o significado da ideia de se “tirar bons sons do piano”, 

Manoel Augusto recorria ao autor, neste caso hipotético, a Beethoven. “Ele buscava os 

sentimentos de Beethoven para conduzir a interpretação de sua sonata”, disse a ex-aluna 

Clênia do Espírito Santo. De acordo com o ex-aluno Edson Bandeira de Mello
92

, apesar de 

Manoel Augusto ser bastante exigente quanto ao fraseado e o ritmo, 

Ele discutia com os alunos as possibilidades expressivas, suas dinâmicas, 

suas nuances que estavam impregnadas no discurso musical deixados na 

partitura para construir, pouco a pouco, a concepção musical do aluno. Ele 
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 Entrevista realizada em 23/02/2014. Captada pelo celular, SANSUNG. 
92

 Entrevista realizada em 10/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 



100 

 

não era obcecado na técnica. A interpretação da peça era a parte mais 

importante do trabalho
93

. 

Ele não media esforços para que o aluno compreendesse o “espírito” de uma 

determinada peça. Em uma de suas aulas, Manoel Augusto propôs a sua aluna Josefina 

Aguiar, que tocasse uma “Congada”. Ele disse, “Josefina, você vai tocar esta congada. Você 

vai tocar melhor do que eu! Levantou-se e começou a dançar para mostrar o seu ritmo, 

acentos, ideias”. E foi um sucesso a interpretação desta peça tocada por Josefina, segundo 

depoimento de Eunice Aguiar, sua irmã
94

.       

 A memorização era uma habilidade muito valorizada por Manoel Augusto. Depois de 

vencida a leitura na partitura, imediatamente tinha que a deixar “de cor”. Nas audições, 

recitais e concertos, os alunos eram estimulados a tocar o repertório todo memorizado. 

Manoel Augusto era um professor que deixava o aluno muito à vontade, “era um verdadeiro 

amigo”. Quando um aluno não estudava suficiente a lição, ele reclamava de uma forma muito 

educada, sem deixar o aluno constrangido, de acordo com a aluna Clênia
95

.    

Ele trabalhava musicalmente os seus alunos de uma forma muito tranquila. Todos os 

alunos entrevistados são unânimes em dizer que se sentiam muito confiantes durante as aulas, 

pois ele abordava os problemas, fossem técnicos ou musicais, de uma maneira muito delicada, 

fazendo com que os seus alunos desenvolvessem as suas potencialidades com segurança. Em 

depoimentos realizados pelos seus ex-alunos, ao final de suas aulas com Manoel Augusto, 

eles voltavam para as suas casas estimulados a estudarem ainda mais.    

 Manoel Augusto sempre incentivava os seus alunos a assistirem concertos e recitais. 

Os recitais promovidos pela Sociedade de Cultura Musical
96

, na qual era diretor, quando era 

possível, distribuíam ingressos para que os alunos que não eram sócios pudessem assistir aos  

concertos realizados, reportou a aluna Marlene Siqueira
97

. 

 

4.9  A Pedagogia de Manoel Augusto e a escola moderna do ensino de piano 

 

A concepção apresentada em suas aulas, baseada nos depoimentos dos seus ex-alunos, 

dá um forte indicativo de que a pedagogia de Manoel Augusto estava em consonância com a 
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 Entrevista realizada em 10/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 
94

 Entrevista realizada em 15/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 
95

 Entrevista realizada em 06/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 
96

 De acordo com ex-aluna Marlene Siqueira de Manoel Augusto, ser sócio era financeiramente dispendioso.  
97

 Entrevista em 19/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 
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“Escola Psico-técnica”, que é uma das vertentes da “Escola Moderna do Ensino do Piano”, 

empreendida na Alemanha no período de sua formação, no início do século XX.  

De acordo com Kochevitsky (1967), nesta escola, o ato de tocar piano é decorrente do 

uso da mente, e um dos seus principais mentores foi Busoni, que afirmou que “A técnica no 

sentido mais verdadeiro tem seu assentamento no cérebro, e é composta de geometria – uma 

estimativa de distâncias – e coordenação sábia”
98

 (KOCHEVITSKY, 1967, p. 16).  

 De acordo com Kochevtsky, além de Busoni, outros escritores, tais como: Willi 

Bardas, Grigori Prokofiev, Grigori Kogan e Egon Petri, também formularam ideias que 

confluíram para esta nova escola
99

. Eles acreditavam que a prática mecânica era irracional e 

obsoleta. A consciência tem um grande papel no processo de preparação do pianista para a 

escola Psicotécnica. No entanto, o complexo e delicado processo de inervação, ou seja, o 

processo do relaxamento e o grau da contração dos músculos, a regulação da relação espacial 

entre as partes do sistema motor, mãos, dedos, braços, o corpo – todos estes e muitos outros 

processos, seguem seu curso sem a participação da consciência (Ibid). 

Podemos neste ponto, discutir a metodologia que Manoel Augusto aplicava em relação 

à fluência musical dos seus alunos. As ações conscientes eram para ser realizadas no estudo 

lento, onde o aluno com extrema concentração trabalharia as ações e movimentos desejados, 

seguindo o seu propósito musical e problemas mecânicos a serem resolvidos. No momento 

em que fosse proposto tocar na íntegra uma peça, por exemplo, a mente e o corpo deveriam 

seguir um fluxo contínuo e sem interrupções.  

Para ilustrar este importante ponto, tomemos como exemplo a preparação de um 

recital que o aluno Edson Bandeira de Mello
100

 fez, sob a orientação de Manoel Augusto, para 

os seus futuros estudos na França. O aluno Edson, aos 18 anos realizou no Teatro de Santa 

Isabel, um recital de grande complexidade, tanto nos aspectos da diversidade estilística quanto 

nas dificuldades técnico-musicais apresentadas. Este recital foi preparado em trinta dias, 

segundo o ex-aluno
101

.  

Na primeira parte deste recital, Edson tocou a “Bourrée em Mi Menor”, de Bach-

Saint-Saens e a “Sonata Op. 31 N.2 ", de Beethoven. Na segunda parte ele tocou “Os Quadros 
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 “Technique in the truer sense has its seat in the braim, and it is composed of geometry – an estimation of 

distances – and wise coordinaton” (BUSONI, 1910 apud KOCHEVITSKY, 1967, p. 16). 
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Outros nomes também colaboraram com a nova escola, foi como o caso dos renomados pianistas, Leopold 

Godowsky, Artur Schnabel, e Walter Gieseking, que indicaram em seus depoimentos escritos, orais e 

performáticos esses novos direcionamentos (Kochevitsky, p.16).  
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 Edson Bandeira de Mello, seu ex-aluno, tornou-se na década de 1960, o Diretor da Escola de Música da 

Universidade do Recife. 
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 Entrevista realizada em 10/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 
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de uma Exposição”, de Mussorgsky. Na terceira e última parte ele tocou “A Dança do 

Moleiro”, de Falla, “La fille aux Cheveux de lin”, de Debussy, “Impressões Seresteiras”, de 

Villa-lobos, “Visões Fugitivas”, de Prokofiev e por último o “Estudo Patético”, de Scriabin.  

Este recital resultou em grande sucesso de acordo com Maria Clara dos Santos, da 

Pianista Elyanna Caldas e pela ex-aluna Alayde Rodrigues, que estavam presentes nesta 

apresentação de Edson Bandeira de Mello
102

.  

Este programa só foi possível com a precisa orientação de Manoel Augusto. Foi 

elaborado um sistema organizado, no qual ele tinha que trabalhar com horários muito bem 

demarcados e divididos em dois períodos, reportou Edson em entrevista
103

.  

Manoel Augusto o ajudou a decodificar a parte técnica do repertório e durante este 

processo, o aluno apresentou um problema na articulação de um dedo, em um trecho de uma 

das peças. Manoel, assim que percebeu a dificuldade apresentada, mostrou como ele deveria a 

solucionar e estabeleceu como meta o prazo de cinco dias para que ele resolvesse o problema 

e de fato, conseguiu resolver esta passagem da peça. 

No sistema organizado por Manoel Augusto, deveria seguir-se algumas regras. 

Primeiro, ao sentar para estudar, ele já deveria saber de antemão quais peças iria estudar 

naquele período. Em seguida, ele deveria tocar todas as peças programadas, como se estivesse 

no recital de modo contínuo, sem paradas.  

Depois disso, teria que voltar para estudar lentamente todas as peças para corrigir os 

problemas apresentados, principalmente nas partes em que houve falhas de execução, seja 

decorrentes da ação motora ou da sonoridade. Terminado o tempo previsto para este trabalho, 

ele tinha que parar de estudar, não importando o grau de sucesso da execução. 

Para Manoel Augusto, a interpretação musical era o centro da solução dentro da 

música e segundo o seu aluno Edson , a técnica, o veículo para obtenção dos resultados. Ele 

deixava o aluno criar a sua própria interpretação, respeitando suas ideias, muitas vezes 

diferentes das que ele tinha. Ele estimulava os seus alunos a colocar a sua própria identidade 

em suas performances.  

Nos dias atuais é muito comum ter grandes professores e pianistas combinados em 

uma só pessoa e cujas ideias se baseiam parcialmente nas suas próprias experiências como 

instrumentistas e parcialmente nas suas experiências como pedagogos, que também observam 

as descobertas científicas contemporâneas no campo da atividade motora humana. (Ibid).  
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 Entrevistas realizadas respectivamente em 25/04/2014, 02/03/2015 e 23/02/2014.Captada pelo celular 

SANSUNG. 
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 Entrevista realizada em 10/02/2015. Captada pelo celular SANSUNG. 
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Esta afirmação aplica-se muito bem a Manoel Augusto, que conseguiu conciliar sua 

carreira de pianista, tocando repertório dos mais conceituados, e sua profícua carreira de 

professor. Por tudo o que foi relatado, pode-se afirmar que a pedagogia realizada por Manoel 

Augusto foi muito proveitosa para aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, e 

teve continuidade com o trabalho pedagógico realizado por seus alunos. 

 

4.10  A atuação de Manoel Augusto em cursos e concursos  

 

Manoel Augusto proferiu muitas palestras sobre música, piano, história da música e 

estética (FIG. 24), mas não deixou nenhum apontamento a respeito da condução de seu 

trabalho como professor de piano. Outros professores de sua geração como Sá Pereira, 

Guilherme Fontainha e Valdemar de Almeida, escreveram livros específicos na arte do ensino 

do piano, influenciados pela “Escola Moderna do Ensino de Piano” e também pelas suas 

vivências práticas como professores de piano. 

 

 

 FIGURA N. 24  Palestra no Círculo Católico em 1946 – Recife 

 

Manoel Augusto, possivelmente, conheceu os livros publicados pelos seus colegas, 

principalmente os livros de Sá Pereira e o de Valdemar de Almeida. Ele conhecia Sá Pereira, 

pois foi convidado muitas vezes a participar de bancas examinadoras de concursos para 

professor, na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro, inclusive no período em que este 

foi o diretor
104

.  
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 Na pesquisa foi encontrado correspondência de Sá Pereira para Manoel Augusto, o convidando a participar de 

banca examinadora de concurso para a Escola Nacional de Música. 
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Já o Professor Valdemar de Almeida, veio morar em Recife na década de 1950 e 

estabeleceu um curso particular de piano. Eles eram amigos e suas alunas disputavam os 

concursos de piano de forma bem fraterna
105

. O Professor Guilherme Fontainha formou a ex-

aluna de Manoel Augusto, Maria Antonietta Vieira, no Instituto Nacional de Música. 

Em reportagem, o Jornal “Diário de Notícias” publicou a respeito da homologação do 

concurso realizado pela Escola Nacional de Música. O pianista Arnaldo Estrela ficou em 

primeiro lugar, e em segundo, a pianista Iara Coutinho Camarinha. Manoel Augusto destacou-

se pelo ótimo parecer em que revelava seus conhecimentos técnico-musicais,  merecendo por 

parte da banca um “voto de louvor”, 

A referida Congregação fez constar em ata um voto de louvor ao trabalho da 

mesa examinadora do concurso, especialmente ao parecer redigido pelo 

Professor Manoel Augusto dos Santos, diretor do Conservatório do Recife 

(sic) e que foi uma das figuras que mais se destacaram na arguição dos 

candidatos, impressionando pela sua cultura e extensão de conhecimentos 

técnicos (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1945). 

Quando a Escola Nacional de Música estava sob a direção da Maestrina Joanídia 

Sodré
106

, em 1947, Manoel Augusto realizou um curso de “Pedagogia da Interpretação 

Musical” nesta escola e utilizou obras de Bach, Mozart e Beethoven como referência. Durante 

muitos anos, ele foi convidado a participar de concursos para preenchimento de vagas para 

professores nas classes de piano e de teoria na Escola Nacional de Música
107

. 

Manoel Augusto anualmente visitava a Bahia para rever os familiares e amigos no 

período de suas férias. No entanto, na maioria das vezes, ele continuava a dar recitais e 

cursos. Em 1954, ele foi convidado pela Universidade da Bahia para dar aulas individuais e 

outras vezes, em “conferências-aula”, onde discutia com a audiência, por exemplo, sobre as 

formas musicais.  

Discutia sobre a “fuga” e demonstrava os seus diferentes tipos. Para a ilustração das 

conferências, ele e os alunos tocavam as fugas do “Cravo bem Temperado”, de Bach. Da 

mesma maneira, acontecia com a “forma sonata”. O Jornal Diário da Bahia assim comentou, 

O Professor Manoel Augusto dos Santos vem dando, a expensas da Reitoria, 

aulas individuais de piano, as quais têm despertado o mais vivo interesse 

entre os nossos pianistas, sendo grande o número dos que vem recebendo os 

seus proveitosos ensinamentos. 
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 O professor Waldemar de Almeida também correspondia-se com Manoel Augusto. 
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 Joanídia Sodré foi a primeira mulher a ser diretora da Escola Nacional de Música. Ver, 

http://www.ermelinda-a-paz.mus.br/Artigos/Revistas/07%20-

%20Revista%20da%20Academia%20Nacional%20de%20Musica%20-%20Volume%20V.pdf 
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 De acordo com correspondências entre Manoel Augusto e a Maestrina Joanídia Sodré. 
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Além das aulas individuais de piano, no dia 26 do corrente [fevereiro] às 20 

horas no auditório da escola da Escola de Enfermagem, o professor Manoel 

Augusto finalizando o seu curso falará sobre as formas musicais, 

entremeando a palestra com execução de músicas ao piano por si e alguns 

dos seus alunos (JORNAL DA BAHIA, 23/02/1954). 

Em 1965, o VI Concurso Nacional de Piano, promovido pela União dos Músicos do 

Brasil, foi realizado em Recife e prestou uma homenagem a Manoel Augusto. Ele foi o 

Presidente de honra, considerado o “Decano dos professores de piano do Brasil”.  

Neste concurso, houve a participação de vários pianistas e professores de piano de 

todo país e, nas provas finais, além de Manoel Augusto, participaram o Compositor e Regente 

José Siqueira (Presidente da União dos Músicos), Valdemar de Almeida (RN), Milton de 

Lemos (RS), Edson Bandeira de Mello (PE), Fernando Lopes (BA), Arnaldo Rebello (AM), 

Elyanna Caldas (PE), Aloísio de Alencar Pinto (CE) e José Alberto Kaplan (PB). 

 

4.11  A herança Pedagógica de Manoel Augusto  

 

 Manoel Augusto, desde que começou a dar suas aulas ainda em Salvador, no início do 

século XX, bem jovem, antes de ir para a Alemanha, já tinha seu nome em destaque como  

professor de piano no livro de Guilherme Mello, considerado primeiro livro de História da 

Música publicado no Brasil, como já foi comentado no capítulo 1. 

 Ao chegar a Recife em 1919, encontrou uma cidade pronta para abrigá-lo até o fim de 

sua vida, que foi em 1970. Várias gerações de pianistas do Recife, na primeira metade do 

século XX passaram pelas suas orientações musicais e artísticas. Tiveram aulas com Manoel 

Augusto nomes como: o Compositor Nelson Ferreira, o Compositor, Professor e ex-Diretor 

do Conservatório Pernambucano de Música, Clóvis Pereira, a Compositora e Bailarina Lúcia 

Helena Gondra, a Pianista, Compositora e Atriz, Diná de Oliveira, a Fundadora da Academia 

Pernambucana de Música, o Juiz José Malta, a Compositora e Regente Leny Amorim, a 

pianista Yeda Lucena e a Professora do CEMO, Maria de Lourdes Mergulhão. 

Alguns alunos brilharam bem longe do Recife, como foi o caso do Compositor e 

Pianista Julio Braga, que excursionou pela América Latina, Estados Unidos e Europa, e foi 

professor na Universidade de Caracas na Venezuela. Outros alunos também obtiveram 

sucesso, como a Professora e Pianista Myrian Ciarlini, na Alemanha, o Professor e Pianista 

Edson Bandeira de Mello, na França e a Professora e Pianista Josefina Aguiar, na Europa. 

Eles retornaram e deram a sua contribuição artístico-pedagógica no ensino de piano no país.  
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 Podemos afirmar que desde cedo, muitos dos seus alunos também tornaram-se 

exímios professores, como foi o caso da aluna Carmelita Costa, que tinha uma escola 

particular de piano e também da aluna Yara Portella. Sob a orientação de Manoel Augusto, 

Yara tocou todos os Prelúdios e Fugas do “Cravo bem Temperado”, de Bach, memorizados. 

Quando se formou, fundou uma importante escola de piano particular na década de 1950. 

Juntamente com os Professores Edson Bandeira de Mello e Josefina Aguiar, ajudou a fundar o 

curso de Música da UFPE
108

.  

O Professor Edson Bandeira de Mello publicou em 1991 a tese “Dificuldades de 

Embasamento Técnico no Desenvolvimento Pianístico”, ele foi aprovado também para ser 

professor titular na disciplina “Piano” do Departamento de Música da UFPE. Em 1998, a 

Pianista e Professora Josefina Aguiar, lançou um CD com músicas de compositores 

pernambucanos, como Euclides Fonseca, Misael Domingues, Alfredo Gama e muitos outros, 

fruto dos “Ciclos de Música Pernambucana para Piano”, realizados no Teatro de Santa Isabel 

na década de 1980
109

. 

A aluna Myrian Ciarlini deu seus primeiros passos no estudo do piano no 

Conservatório Pernambucano de Música com Manoel Augusto. Depois de realizar seu curso 

de aperfeiçoamento de concertista na Escola Superior de Música e Teatro de Hanover, na 

Alemanha, passou a integrar o corpo docente de professores de piano na UFPB, na década de 

1980. Publicou em coautoria com o Professor Maurílio Rafael, o livro intitulado “O Piano”, 

sobre a técnica pianística moderna. 

 Manoel Augusto também formou professoras que abriram cursos particulares de piano 

em Caruaru, como as Professoras Djanira e Teresinha Barbalho, que chamavam suas alunas, 

“alunas-netas” de Manoel Augusto. Ele era sempre o convidado de honra nas audições das 

alunas-netas. Anualmente ele visitava a cidade de Caruaru para participar destas 

apresentações (FIG. 25). 
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 A Pianista Elyanna Caldas e o Pe. Jaime Diniz também foram professores fundadores do curso de Música da 

Universidade do Recife, que depois veio a se tornar a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 
109

 Ver, http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/825.html 
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                              FIGURA N. 25 – As alunas-netas de Manoel Augusto em Caruaru 

 

O Conservatório Pernambucano de Música foi a escola que teve o maior contingente 

de professores de piano formados por Manoel Augusto (FIG. 26). No Quadro 8 podemos ver 

uma lista aproximada dos professores de piano baseada nos programas de audições
110

. Ver 

Quadro 8. 

  

 

FIGURA N. 26   Alunos do Conservatório Pernambucano de Música em 1945  
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 Esta relação de professores também foi descrita por Maria Clara dos Santos em entrevista. Ela está na foto da 

Figura 26 e é a quinta aluna da esquerda para a direita no térreo.  
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Quadro 8 

 

              Professores do Conservatório Pernambucano de Música 

Nº Professores Década 

01 Alberto Figueiredo 1930 

02 Zilda Henriques 1940 

03 Helena Farias 1940 

04        Alayde Rodrigues 1950 

05 Marlene Cavalcanti 1950 

06 Maria Clara dos Santos 1950 

07 Aspázia Marques 1950 

08 Cremilda Cavalcanti 1950 

08 Ercília Cavalcanti 1950 

10 Dinane Queiroz 1950 

11 João Fernandes 1950 

12 Marlete Cavalcanti 1950 

13 Antonieta Aymar 1950 

14 Romilda Porto Carreiro 1950 

15 Maria do Carmo Wanderley 1950 

16 Ruth de Carvalho Pereira 1950 

17 Maria de Lourdes Asfora 1960 

18 Aldemita Portela Vaz 1960 

 

Do ponto de vista da pedagogia do piano, ele conseguiu solidificar uma escola de 

piano, na qual a maioria dos alunos do Recife ainda hoje usufrui. É importante observar que 

no período em que Manoel Augusto conduzia suas aulas, o Recife ainda vivia a paixão pelo 

piano. Por esta razão, existia uma grande quantidade de pessoas interessadas no aprendizado e 

no estudo desse instrumento.  

Várias escolas particulares estabeleceram-se em Recife e Olinda na década de 1950
111

. 

A maioria dos professores vem desta importante rama técnica e artística, herança pedagógica 
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 Na década de 1950 funcionavam várias escolas particulares de Piano em Recife, Olinda e Caruaru. Várias ex-

alunas de Manoel Augusto fundaram essas escolas, como a Escola particular de Yara Portella, a escola de 

Carmelita Costa, das irmãs Terezinha e Djanira Barbalho. Neste mesmo período, funcionou o “Instituto Ernani 

Braga” das irmãs  Nysia e Hilda Nobre. O Professor Valdemar de Almeida veio de Natal e estabeleceu um curso 
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do trabalho de Manoel Augusto. Os alunos dos alunos de Manoel tornaram-se  professores de 

piano nas mais importantes escolas de música, tais como, na Universidade Federal de 

Pernambuco, na Universidade Federal da Paraíba, no Conservatório Pernambucano de 

Música, no Centro de Educação Musical de Olinda, na Escola Técnica de Criatividade 

Musical e em diversas escolas particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         
de piano no centro da cidade. A professora Stella de Almeida veio de Maceió e estabeleceu a sua escola 

particular em Olinda. 
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CONCLUSÃO 

  
 

Este trabalho pesquisou sobre a trajetória pedagógico-musical do professor Manoel 

Augusto dos Santos, sua importância no cenário do piano em Recife, sua dedicação ao ensino 

de piano, seja em aulas particulares, ou no Conservatório Pernambucano de Música. Uma 

pesquisa na busca de responder "qual foi a atuação de Manoel Augusto dos Santos no cenário 

pedagógico do piano em Recife". Cenário este revelado através da descoberta de uma história 

musical, que ainda estava para ser contada, para isto, a “prática da biografia” sob o viés da 

micro-história e a Escola Psicotécnica de Piano, contribuíram para dar sustentação teórica, 

haja visto a necessidade de uma referência histórica e outra voltada para a questão pedagógica 

do piano. Para complementar as pesquisas bibliográficas, foram utilizadas as pesquisas na 

internet, as entrevistas, e principalmente a pesquisa documental, que contribuíram 

consideravelmente para a elucidação de diversas e importantes partes do corpus deste 

trabalho.  

A interpretação dos documentos encontrados nesta pesquisa através de artigos em 

jornais da época, de cartas, dos programas de recitais e concertos realizados por Manoel 

Augusto e por seus alunos, além de todos os outros recursos como a realização das entrevistas 

com a sua filha e com seus amigos e ex-alunos, contribuiu para afirmar que a atuação de 

Manoel Augusto dos Santos no cenário pedagógico do piano, foi uma das mais e profícuas e 

relevantes para a educação musical de Pernambuco no século XX. 

O primeiro passo para compreender como este baiano de Nazaré das Farinhas chegou 

a ser um dos mais influentes e importantes professores de piano do Recife no século XX, foi a 

pesquisa em torno de sua origem e de sua formação musical. Manoel Augusto era de origem 

afrodescendente e teve as suas chances e oportunidades modificadas pela adoção de uma 

próspera família portuguesa. Esta condição permitiu uma oportunidade para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, pois ele nasceu em 1885 pouco tempo antes da 

promulgação da lei Áurea que foi de 1889. 

Foi estudar em Salvador e teve uma educação refinada para os padrões daquela época, 

pois além de aulas das primeiras letras, ele, suas irmãs e irmão tinham aulas de piano e 

francês. Aos treze anos já se destacava nos meios sociais de Salvador, ao tocar peças de alto 

valor técnico e artístico. Antes de viajar para fazer aperfeiçoamento na Alemanha, Manoel 

Augusto já era considerado um dos professores mais queridos de Salvador e foi citado no 

livro de Guilherme T. P. Mello do início do século XX.  
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Podemos inferir que sua prática como pianista e professor de piano já estava 

desenvolvida bem antes dele embarcar para Leipzig em 1910. A sua vivência em um dos mais 

importantes centros musicais da Alemanha e os estudos de aperfeiçoamento realizados no 

Conservatório de Leipzig com o Professores de Piano Robert Teichmüller e de composição, 

Max Reger, refinaram ainda mais sua formação musical e artística. Estes professores eram 

muito renomados em suas respectivas áreas e ainda hoje são referências na excelência do 

ofício da música.  

A vida musical na Europa proporcionou a Manoel Augusto oportunidades para fazer 

diversos recitais e também a participação em concursos. Ao voltar ao Brasil em 1914,  

Manoel Augusto passou a dar recitais e concertos pelas principais cidades brasileiras, tais 

como Salvador, Fortaleza, Manaus, Belém do Pará, São Paulo e também Rio de janeiro, 

consolidando sua carreira pianística, e foi considerado pela imprensa nacional como um dos 

principais pianistas do país daquele período.  

Esta experiência nacional e internacional em sua carreira como pianista, contribuiu 

decisivamente para o aprimoramento de sua formação musical artística e consequentemente, 

anos mais tarde para sua atuação musical como pianista, produtor musical, diretor de 

conservatório e, principalmente, professor de piano da cidade do Recife. 

Manoel Augusto iniciou sua jornada pedagógica em caráter definitivo no ano de 1919 

e foi muito bem aceito pela sociedade pernambucana. As suas alunas particulares tiveram 

ótimos desempenhos e em pouco tempo tornaram-se exímias pianistas de acordo com os 

programas de audições, recitais e concertos e também com as críticas musicais dos artigos dos 

jornais daquela época. Ficou evidenciado através dos programas de audições, que não havia a 

participação masculina nas primeiras audições.  

A amizade de Manoel Augusto com importantes membros da sociedade recifense, 

proporcionou a criação da Sociedade de Cultura Musical em 1925, sociedade esta que 

promovia artistas locais, nacionais e também internacionais para darem recitais, concertos, 

balés. Manoel era diretor artístico e contribuiu para a seleção dos artistas que se apresentavam 

na cidade.  

A participação de Manoel Augusto como um dos seus diretores foi essencial para a 

elevação artística do público pernambucano. Os pianistas formados por ele, participaram de 

muitos dos concertos e recitais promovidos por esta sociedade, além dos mais importantes 

músicos de carreira internacional daquele período, como Claudio Arrau, Arthur Rubinstein, 

Guiomar Novaes e muitos outros, de acordo com programas e críticas musicais encontrados 
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nesta pesquisa. A Sociedade de Cultura Musical foi uma das principais fomentadoras de 

cultura musical na primeira metade do século XX do Recife.  

Podemos concluir que partir da década de 1920, a vida artística recifense não foi mais 

a mesma. A influência de Manoel Augusto na vida social, cultural e principalmente, musical 

da cidade, foi um divisor de águas. O crítico musical Waldemar de Oliveira disse e repetiu 

diversas vezes em suas crônicas, “existe o antes e depois de Manoel Augusto na vida cultural 

do Recife”. A promoção de concertos dos artistas locais, nacionais e internacionais também 

foi um dos mais importantes papéis desempenhados por Manoel Augusto na vida cultural da 

cidade. 

A sociedade recifense e de outras importantes cidades, como Salvador e Rio de 

Janeiro, também se acostumou com as palestras sobre música, na qual Manoel Augusto 

proferia no Círculo Católico em Recife, na Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro e na 

Universidade da Bahia.  

Todo este movimento artístico foi formando uma sociedade mais ávida por mais 

recitais e concertos e conhecedora de vasto e diverso repertório musical. O sucesso em formar 

um público mais consciente e conhecedor dos diversos elementos que compreende a arte 

musical, seja em seus aspectos formais de estrutura, seja na compreensão do pensamento dos 

compositores e suas respectivas obras e também na apreciação musical através das inúmeras 

palestras,  foi outro relevante papel desempenhado por Manoel Augusto, não só no cenário do 

Recife mas também em outras capitais brasileiras.  

A fundação do Conservatório Pernambucano de Música em 1930, liderada pelo 

carioca Ernani Braga, mas com o firme apoio de Manoel Augusto, Vicente Fittipaldi, e de 

outros grandes músicos, foi um dos maiores empreendimentos na área de educação musical 

em Recife, na primeira metade do século XX, haja vista as inúmeras tentativas anteriores de 

ter-se uma escola de música em Recife e o fracasso nesse propósito. 

O Conservatório desempenhou um papel de grande relevância para a cultura musical 

de Pernambuco, pois ampliou de maneira expressiva, o acesso ao estudo sistematizado em 

música de todas as classes sociais e deu novo ímpeto à vida artística da cidade. Após a saída 

de Ernani Braga em caráter definitivo, em 1939, coube a Manoel Augusto a tarefa de dar 

continuidade a esta instituição de ensino como diretor e professor de piano.  

Manoel Augusto foi o primeiro diretor-presidente da instituição, que a partir de 1941 

se tornou Autarquia Administrativa. Apesar de legalmente estar sob a responsabilidade do 

Estado, o Conservatório sofreu muitas adversidades tanto em relação à manutenção do prédio 
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e de seus instrumentos musicais como em relação ao baixo salário dos professores e do 

próprio diretor.  

No entanto, de acordo com as entrevistas dos seus ex-alunos e também dos diversos 

artigos em jornais, Manoel Augusto superou as dificuldades materiais e realizou importantes 

ações, tanto na formação de grandes músicos e professores quanto nos inúmeros recitais e 

concertos. O público de música erudita no Recife foi aumentado, possibilitando a todos uma 

maior participação nas atividades musicais produzidas por esta instituição, despertando mais 

conhecimento sobre música erudita e sua realização.  

De todas as instituições musicais do Recife em que Manoel Augusto participou, 

podemos afirmar que o Conservatório Pernambucano de Música foi uma das mais relevantes 

e bem sucedidas contribuições para a música no Estado e que se mantém na 

contemporaneidade como uma das principais referências no progresso do ensino e 

aprendizagem e promoção da música do Recife. 

O papel desempenhado por Manoel Augusto como um dos principais educadores 

musicais do Recife também se justifica pela formação de gerações de alunos, que além de 

exímios pianistas se tornaram notáveis professores de piano e produtores de repertório de alta 

complexidade técnica e artística. 

Pela capacidade técnica e competências adquiridas, não só na sua formação musical da 

juventude, mas também pelas experiências acumuladas na sua jornada pedagógica, Manoel 

Augusto conseguiu realizar uma escola de piano sólida e que ainda hoje repercute através de 

professores de pianos que ensinam e ensinaram na Universidade Federal de Pernambuco, na 

Universidade Federal da Paraíba, no Conservatório Pernambucano de Música, na Escola 

Técnica Estadual de Criatividade Musical, no Centro de Educação Musical de Olinda, nas 

diversas escolas particulares do Recife e de Caruaru. 

O seu legado pedagógico está vinculado de forma intensa à educação musical da 

sociedade pernambucana, ao longo de cinquenta anos de trabalho na cidade do Recife. Por 

todas as razões expostas, verificamos que o papel desempenhado por Manoel Augusto dos 

Santos no cenário pedagógico do piano no século XX, foi determinante para o 

desenvolvimento e o progresso da vida musical do Recife.  

Com este trabalho espero ter contribuído com um pequeno pedaço da história musical 

de Pernambuco, trazendo do imerso, a história deste personagem que cumpriu um importante 

papel como educador musical, promotor cultural e que não poderia ficar no esquecimento da 

história musical de Pernambuco e do Brasil. Espero também suscitar ideias para novas 

pesquisas de investigação sobre a vida de Manoel Augusto, de forma mais ampla ou 
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específica, como verificar a situação do ensino e aprendizagem do piano em sua época ou o 

funcionamento do Conservatório Pernambucano de Música. Ao seguirmos um fio condutor, 

nos detemos a expor diversos assuntos que precisam de novas pesquisas para preencher 

lacunas que não foram contempladas neste trabalho. Portanto, fica a ideia para os futuros 

pesquisadores. 
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APÊNDICE 
 

 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 

 

VIDA PESSOAL – RELAÇAO COM A FILHA 

 

1.Com quantos anos ele foi pai? Ele teve quantos filhos? 

2.Como você se relacionava com ele? 

3.Ele era afetuoso? Tinha bom humor? 

4.Você estudou piano com ele? Com que idade você iniciou? 

5.Por quanto tempo? 

6.Você lembra o que você estudou com ele (repertório)? 

7.Ele exigia de você igual aos outros alunos? 

8.Ele exigia que você estudasse “X” horas por dia? 

9.As suas aulas eram em casa ou em outro lugar? 

10.Por quanto tempo você estudou com ele? 

 

VIDA PESSOAL - BIOGRAFIA 

1.Onde ele nasceu? 

2.Tinha quantos irmãos? 

3.Os pais dele trabalhavam? Em que? 

4. Ele foi adotado por uma família? 

5.Quem eram os pais adotivos? 

6.Eles trabalhavam? 

7.Com que idade ele foi adotado? 

8.Ele foi adotado sozinho ou com outro(s) irmão(s)? 

9.Com que idade eles se mudaram para Salvador? 

10.Com que idade ele iniciou os seus estudos no piano? 

11.Quem foram os seus professores em salvador e por quanto tempo? 

12.Ele tinha aulas de piano e de outras matérias? Harmonia, contraponto... 

13.Ele se formou em que curso? 

14.Com que idade ele foi estudar na Alemanha? Onde? Por quanto tempo? 

15.Quem foram os professores dele lá? 

16.Por quanto tempo ele ficou na Europa? 

17.Deu concertos em outros países? Tem algum programa de concertos? 

18.Ganhou algum prêmio na Europa? 

19.Depois que ele retornou ao Brasil deu concertos? 

20.Onde? Quais cidades? 

21.Tem algum programa de recital? 

22.Ele costumava tocar concertos com piano e orquestra? 

23.Ele ganhou algum prêmio ou outra distinção aqui no Brasil? Onde? 

24.Quais eram os seus compositores os favoritos?  

25.Ele gostava da música popular do seu tempo? 

26.Ele trabalhou na Bahia como professor? 

27.Ele participou de alguma fundação de escola por lá? 
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28. Ele tinha alunos em Salvador? Em que época? 

29.Ele costumava dar concertos em Salvador e outras cidades da Bahia? 

30.Por que ele escolheu Recife para viver e trabalhar?  

 

 

 

VIDA PROFISSIONAL – SOCIEDADE DE CULTURA MUSICAL 

 

1.Você sabe alguma coisa sobre a fundação da Sociedade de Cultura Musical? 

2.Ele participou desde a sua fundação? Em qual ano se deu esta fundação? 

3.Quem foram os outros fundadores? 

4.Como funcionava esta sociedade? 

5.Os participantes contribuíam financeiramente? 

6.Quais eram os objetivos desta sociedade? 

7.Por quanto tempo funcionou? 

8.Quantos membros possuíam? 

9.Quais artistas foram ‘patrocinados’ por esta sociedade? 

10.Tem programas dos concertos? 

11.Como se fazia a divulgação dos eventos? Por carta, jornais... 

12.Onde se realizavam os concertos? 

13.Qual seria um número aproximado de expectadores destes concertos? 

14.Quem eram os responsáveis pela administração da sociedade? 

15.Quem escolhiam os artistas contratados? Havia algum tipo de comissão? 

 

VIDA PESSOAL – RELAÇÃO COM OS ALUNOS 

 

1.Para você, quem foi Manoel Augusto? 

2.Qual o grau de proximidade que você tinha com ele? 

3.O que você achava dele como pessoa? 

4.O que você pode dizer sobre a impressão que o Prof. Manoel Augusto causava por ser 

afrodescendente? 

5.Pelo fato dele ser afrodescentente, influenciava os alunos dele? 

6.Como você percebia a relação dele com os outros? (alunos, colegas, pais...) 

7.Como era o temperamento (personalidade) dele? 

8.Você teve conhece alguma estória curiosa, inusitada sobre o Prof.? 

9.Você tem alguma coisa a acrescentar em seu depoimento? 

10.Você poderia resumir uma frase que ‘pudesse definir’ o Prof.? 

 

 

 

VIDA PROFISSIONAL – O Professor 

 

1.Como você teve conhecimento para estudar com o Prof.Manoel Augusto?Teve alguma 

indicação? De quem? 

2.Você estudou com o Prof. Manoel Augusto? 

3.Por quanto tempo? 

4.Com que idade você iniciou os seus estudos com ele? 

5.Como ele ensinava as peças? 

6.Ele utilizava métodos? Quais? Ele gostava de trabalhar a ‘técnica’ separado das músicas? 

7.Como ele conduzia as aulas.....Costumava elogiar?  
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8.Como ele reagia ao fato da ‘lição’ não ter sido ‘bem’ estudada? 

9.Quanto tempo durava as aulas? 

10.Ele escolhia nível de ensino ou também dava aulas a iniciantes? 

11.O que ele fazia com alunos que tinham maior dificuldade nos estudos? 

12.As aulas eram individuais? 

13.Ele dava aulas em grupo? 

14.Havia audições? Com que frequência? 

15.Onde eram realizadas as audições? 

16. Quais peças você estudou com ele? 

17.O que você pode dizer sobre o método de ensino que ele usava? Era igual para todo 

mundo? Ele tinha preferência por algum? 

18.Fora o material de piano ele indicava algum tipo de livro? Por exemplo, História da música 

ou outro (literatura)? 

19.Ele exigia outros conhecimentos do aluno, como ‘saber solfejar’ teoria, harmonia, 

realização de baixo contínuo (improvisação), canto ou mesmo um outro instrumento paralelo? 

20.Ele era rigoroso em relação ao repertório? Ele deixava o aluno aprender músicas de 

ouvido?  

21.Ele proibia alguma coisa? 

22.Como você se sentia ao sair da aula do professor? 

23.Além das aulas regulares você participava de alguma atividade extra sob a 

responsabilidade do professor? Quais? 

 

VIDA PROFISSIONAL – Fundador do CPM 

 

1.Você sabe como se deu a fundação do CPM? Em qual ano? 

2.Quem participou?Quem foi o primeiro diretor? 

3.Para esta fundação houve ajuda financeira por parte do governo? (Municipal, Estadual...) 

4.A criação do CPM teve alguma “escola –modelo ” que inspirou” o seu funcionamento ? 

5.Quem elaborou o estatuto? Tinha outros documentos? 

6. Ela já nasceu autarquia (enquadramento legal da instituição) ou ela dependia de algum 

órgão? 

7.Como a escola se sustentava? 

8.Os alunos pagavam ? Como? 

9.Qual o governador do estado e o Prefeito da cidade na época da fundação? 

10.Qual lei instituiu o CPM? 

11.Onde ficava a Sede da Instituição? 

12.Por quanto tempo funcionou neste local? 

 

 

ESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS HUMANOS E PEDAGÓGICOS DO CPM  

1.Quantas salas de aula havia neste espaço? 

2.Quantos instrumentos eram ofertados? 

3.Quem foram os professores fundadores? 

4.O que ensinavam? 

5.Tinha sala grande para audição? 

6.Tinha biblioteca? 

7.Havia eventos no CPM, como palestras, concertos? 

8.Quais eram os recursos didáticos?Adotavam algum livro? 

9.Era obrigatório o estudo de teoria e solfejo? 

10.Qual a idade mínima e máxima para ingressar no CPM? 
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11.Existiam divisões dos cursos? Iniciante, intermediário e avançado? 

12.havia cerimônia para a conclusão do curso? 

13.Quantos alunos foram matriculados (Aprox. 100 ou + ou - )? 

 

 

 

VIDA PROFISSIONAL – ATIVIDADES EXTRAS 

 

1.O Prof. costumava fazer palestras ou mesmo, master classes sobre música? 

2.Em quais locais? Sobre o quê falava? 

3.Ele tocava com frequência? 

4.Tem programas de concertos dele? 

5.Ele costumava participar como jurado de concursos? 

6.Como se dava os intercâmbios dele com as escolas de música da Bahia e demais estados? 

7. Com frequência ele visitava estas escolas? 
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APÊNDICE B  – CARTA DE CESSÃO 
 

 

 

 

 

 

Eu,_______________________________________________________________________ 

 

carteira de identidade n. ______________________,  declaro para os devidos fins que cedo os  

 

direitos de minhas entrevistas, gravadas nos dias ___________________________________ 

  

para JANETE FLORENCIO DE QUEIROZ ALBUQUERQUE, podendo as mesmas serem  

 

usadas integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a primeira data.  

 

Da mesma forma, autorizo o uso de citações e dos documentos referentes ao Prof. Manoel  

 

Augusto dos Santos. 

 

 

 

 Abdicando dos direitos dos meus descendentes sobre a autoria das ditas entrevistas e  

 

uso do material documental subscrevo o presente. 

 

 

 

 

 

 

RECIFE, ___/___/____ 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – LISTA DAS HOMENAGENS 
 

 

 

 

1. MEDALHA DE MÉRITO “CIDADE DO RECIFE”- 11/12/1963. 

2. HOMENAGEM DO INSTITUO DE MÚSICA DA BAHIA 80 ANOS - 28/071965. 

3. APOSIÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA PELO JUBILEU PROFISSIONAL NO 

TEATRO DE SANTA ISABEL- 21/10/1942. 

4. PROFESSOR EMÉRITO DO CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE 

MÚSICA – 1942. 

5. TÍTULO DOUTOR HONORIS CAUSA CONCEDIDO PELA UFPE- 16/08/1968. 

6. MEDALHA PERNAMBUCANA AO MÉRITO CONCEDIDA PELO GOVERNO 

ESTADUAL DE PERNAMBUCO DE PRATA -30/01/1967. 

7. MEDALHA PERNAMBUCANA AO MÉRITO CONCEDIDA PELO GOVERNO 

ESTADUAL DE PERNAMBUCO DE BRONZE -30/01/1963. 

 

LISTA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS POR MANOEL AUGUSTO 

1. FUNDADOR DO CONSERVATÓRIO PERNAMBUCANO DE MÚSICA -1930 

2. FUNDADOR DA ESCOLA DE BELAS ARTES -1932 

3. FUNDADOR DA SOCIEDADE DE CULTURA MUSICAL – 1925 
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APÊNDICE D – CARTA AO CONSERVATÓRIO DE LlEIPZIG 

 

 
 

 

Prezados, 

 

Meu nome é Janete Florencio e sou Professora do Conservatório Pernambucano de Música no 

Brasil e estou realizando uma pesquisa sobre o Pianista e Professor Manoel Augusto dos 

Santos que estudou neste Conservatório na Alemanha.  

Ele estudou na classe de piano do Professor Robert Teichmüller e composição com o 

compositor e Professor Max Reger em torno de 1910 e 1913. O Prof. Manoel Augusto dos 

Santos foi um dos fundadores do Conservatório Pernambucano de Música em 1930 e como 

professor de piano formou diversas gerações de pianistas do Recife, Brasil. 

No intuito de aprofundar esta pesquisa gostaria de saber se seria possível obter informações 

através deste Conservatório sobre este aluno durante este período.  

Eu tive o conhecimento de que o Prof. Teichmüller publicou um livro sobre pedagogia do 

piano. A pedagogia do piano do Prof. Manoel Augusto é o principal tema desta pesquisa. 

Seria possível conseguir este livro ou informações sobre a pedagogia do piano empregada 

pelo Professor Robert Teichmüller?  

Caso seja possível, gostaria de receber uma foto deste Conservatório deste período 

devidamente autorizado para melhor ilustrar onde se deu à formação do Prof. Manoel 

Augusto dos Santos. 

Antecipadamente agradeço o que este renomado Conservatório puder fazer por esta pesquisa. 

  

Atenciosamente, 

 

Janete Florencio 
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ANEXO A – RESPOSTA DA CARTA AO CONSERVATÓRIO DE 

LlEIPZIG 
 

 

 

Dear Mrs Florencio,                                                           

first of all I have to apologize for my late reply. Attached you find the pictures of the 

conservatory from the beginning of the 20th century. Please cite them in the following way: 

  

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Bibliothek/Archiv, 

[description/shelf mark] 

  

Concerning the books I think there was a misunderstanding. Unfortunately, I am not able to 

send you a digital copy of them (established in law). But you can use the World Cat to try to 

find another library with this publication. 

https://www.worldcat.org/ 

  

Kind regards, 

Ingrid Jach 

  

Hochschule für Musik und Theater 

"Felix Mendelssohn Bartholdy" 

Grassistraße 8 

04107 Leipzig 

  

Tel.: 0341 / 21 44 639 

Fax: 0341 / 21 44 634 

  

archiv@hmt-leipzig.de 

www.hmt-leipzig.de 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldcat.org/
mailto:archiv@hmt-leipzig.de
http://www.hmt-leipzig.de/
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TRADUÇÃO DA RESPOSTA DA CARTA AO CONSERVATÓRIO DE 

LlEIPZIG 
 

 

 

Cara Senhora Florencio, 

 

 

Primeiramente, eu devo me desculpar pela demora em responder. Em anexo você encontra 

as fotos do conservatório no início do século XX. Por favor, cite-os da seguinte maneira: 
 

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Bibliothek/Archiv, 

[descrição] 

  

Sobre os livros, acho que houve um mal entendido. Infelizmente, eu não estou apta para lhe 

enviar uma cópia digital deles (por força de lei). Porém, você pode usar o site World Cat para 

encontrar outra biblioteca que tenha essa publicação. 

https://www.worldcat.org/ 

  

Atenciosamente, 

Ingrid Jach 

  

Hochschule für Musik und Theater 

"Felix Mendelssohn Bartholdy" 

Grassistraße 8 

04107 Leipzig 

  

Tel.: 0341 / 21 44 639 

Fax: 0341 / 21 44 634 

  

archiv@hmt-leipzig.de 

www.hmt-leipzig.de 

  
 

 

 

https://www.worldcat.org/
mailto:archiv@hmt-leipzig.de
http://www.hmt-leipzig.de/

