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s transformações ocorridas em fins do século XVIII e início do XIX em toda 

Europa Ocidental só tiveram de fato ecos no Brasil um século depois. 

Enquanto os paises do hemisfério norte viviam uma ebulição fruto de 

mudanças políticas radicais que puseram abaixo o regime monárquico absolutista e 

recriaram à luz do pensamento oitocentista a democracia grega e restauraram a 

república, trazendo a novidade da monarquia parlamentaria, o Brasil vivia o apogeu 

do regime escravista e sua transição para um país independente não significou 

qualquer transformação de regime e muito menos um avanço nas engrenagens do 

industrialismo nascente.  

No que toca a música erudita, essas transformações refletiram numa mudança do 

fazer musical, principalmente na relação músico/sociedade. Até fins do século XVIII, 

músicos, grosso modo, eram empregados das numerosas cortes espalhadas pela 

Europa. Esta é uma tradição que remonta a patronagem medieval do Ducado de 

Borgonha e que de uma maneira ou de outra fomentou o fazer musical através dos 

séculos. Uma outra maneira de se empregar como músico era através da igreja, aqui 

especialmente a Igreja Católica que dispensa maiores menções quanto a sua 

centralidade e força política e econômica. Enfim, o músico, salvo exceções feitas aos 

músicos mambembes, como os trouvères e troubadours, que deixaram um legado 

material [escrito] escasso, estavam empregados ora nas cortes ora nas igrejas. Essa 

estrutura permaneceu de maneira geral até as transformações que balançaram a vida 

ocidental no século XVIII e XIX. A partir de então, o músico se vê então diante de 

uma nova situação: 

 
“ The economic order in Europe changed along with the political, dramatically affecting 

musicians. War and inflation impoverished the aristocracy, and the elimination of over 

one hundred small states drastically reduced the number of courts supporting the arts. 

The typical musician no longer served a prince or church but made a living a free agent 

through public performance, teaching, composing on commission, or creating music for 

publication”(Grout, Palisca e Burkholder, p. 597) 

 

Essa situação só ocorre de fato no Brasil na passagem do século XIX para o XX. 

Embora com todas as idiossincrasias da situação sócio-econômica brasileira, ou seja,  

um país predominantemente agrário, e onde qualquer desenvolvimento musical 

dependia [e ainda depende] prioritariamente do Estado
1
.  

Apesar da criação do Conservatório Imperial de Música durante o Império Brasileiro, 

a música continuava a existir, em geral, aos moldes do que ocorria na Europa no 

período pré-revolução, ou seja, via patronagem imperial (famoso imperial-bolsinho) 
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 Em alguma medida o Estado mesmo na Europa e América do Norte teve sempre papel importante, 

mas a ausência de uma sociedade capitalista, uma burguesia por assim dizer mais evidente, mais forte 

dificultou essa transição, melhor , essa formação de um mercado para os músicos brasileiros.  
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ou via música sacra que também não deixava de estar aliada ao Estado já que ambos, 

Estado e Igreja, estavam unificados.  

A preocupação com um mercado de música no Brasil se dá com o advento da 

República, na figura dos idealizadores do Instituto Nacional de Música. Apesar de 

fortemente atrelado ao Estado, Leopoldo Miguéz, Francisco Braga, Alberto 

Nepomuceno entre outros, estavam preocupados com algo que poderia fundamentar 

um mercado musical sólido e permanente: a educação musical. 

Mais do que qualquer outro, Nepomuceno demonstrou uma leitura acurada de seu 

tempo e das necessidades de se plantar no presente uma estrutura capaz de dar ao 

músico a profissionalização necessária. Seu trabalho a frente do INM tinha como 

diretriz básica a formação profissional diante das transformações [econômicas] que 

então começavam a ecoar no Brasil aliado a necessidade premente de elevar 

qualidade artística dos músicos: 

 
“Isso faz de Alberto Nepomuceno um ícone de uma virada histórica na produção artística 

e musical do país. Refiro-me menos à composição – ao seu “protonacionalismo musical” 

ou outro nome exdrúxulo com que se queira rotular sua obra – e mais à sua inserção 

como profissional em uma nova economia em expansão, conciliando o pedagógico e o 

estético, com um olho na arte e outro no mercado.[...]Menos na “genialidade do herói” e 

mais na luta pela sobrevivência e, sem dúvida, na construção da consciência da 

necessária profissionalização do músico, formada me senso de oportunidade e visão 

prospectiva” (Pereira p. 7) 

 

 

 Pereira completa com aquilo que reitera o processo de entrada do Brasil, com 

um atraso de quase cem anos, de uma realidade marcada pelo declínio do 

mecenato e a criação de mercado propriamente dito para música erudita – ou 

música acadêmica, como o referido autor a intitula: 

 
“...romper com uma tradição de música de corte que condenava o compositor à reclusão 

do palácio ou da Igreja  - Francisco Manuel da Silva 
2
- ou ao exílio dos circuitos 

europeus – Carlos Gomes. [...] à ele [Nepomuceno] só restava investir em um novo 

público, em um público nacional, que implicava formar juntamente com os novos 

músicos” (Pereira, p. 7) 

 

 

Um outro elemento dessa relação música e mercado é o piano. Este instrumento é o 

símbolo maior daquilo que se chamamos romantismo. A pianolatria se espalha por 

toda Europa e como não podia deixar de ser alcança as terras de Pindorama se 

tornando uma febre nas rodas aristocráticas do país. Assim como o que ocorrerá lá, cá 

entre nós também um mercado imberbe de editoração partitura nasce. No Brasil, as 

danças estilizadas vindo da Europa eram o sucesso, especialmente na segunda metade 

do século XIX, e não havia residência que se prezasse que não tivesse um piano, e 

uma pianista prendada sempre pronta a animar e embalar os saraus e festas íntimas. 

Objetivo desse mercado era essencialmente o lar, a música ainda que instrumental 

tinha o apelo comercial dos títulos pitorescos que casavam com acontecimentos 

políticos de ocasião:  
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“ Mas a primeira polca há de ser já, explicou o editor. É urgente. Viu a carta do 

Imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder; vão fazer reforma eleitoral. 

A polca há de chamar-se Bravos à Eleição Direta! Não é política, é um bom título de 

ocasião.”(Assis, Machado. P. 503) 

 

 

Esse mercado editorial, ainda que dentro de certos limites, predominará até o 

advento das gravações e mais especialmente do rádio, onde o ouvir musical 

caseiro passa a ser substituído pela escuta radiofônica. Contudo só com advento 

da indústria do disco que no Brasil só entra com força no inicio da década de 70 

do século XX , essa produção tem uma baixa que a faz quase desaparecer.   
 

*este artigo foi escrito para a disciplina “História da Música Brasileira da Colônia à República” 

ministrada pelo Prof. Dr. Avelino Romero na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
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