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“Nunca tive a tendência ao fanatismo e menos ainda ao musical, talvez 
porque cedo descobri ser a Música deusa exigente que precisa de 
muitos servidores. Revelando a uns muitos segredos, guarda para 
outros alguns de seus mistérios, e assim, sempre renovada, mantém 
o seu encanto perene”.   
 

Oriano de Almeida. 
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                                                               RESUMO 
 
    

Esse trabalho de tese consiste na tradução do itinerário social do músico brasileiro 
Oriano de Almeida (1921-2004), em especial, dos seus escritos e lembranças, com o 
objetivo de apresentar uma escrita de si subjacente ao narrado, uma escrita de si que 
faz transbordar narrativas acerca de sua formação musical, elementos constituidores 
de um determinado tempo social e de personagens e lugares do cenário artístico 
brasileiro, com ênfase nas primeiras décadas do século XX. O trabalho aborda cenas 
de uma pianística nacional, momento áureo das escolas e conservatórios de piano no 
Brasil. Ao falar de si Oriano reconstrói fragmentos de um ambiente social e dá 
significado ao seu processo formativo, revelando nuances do seu percurso social na 
música. As paisagens da tese estão delineadas a partir de recortes de seu contexto 
familiar, do cenário sociomusical da Belle Époque Potiguar e Brasileira, das 
lembranças da mestra do piano, Magdalena Tagliaferro, e de sua mediação 
pedagógica, bem como o caminho do artista refeito por testemunhos de 
reconhecimento de sua obra, através de narrativas presentes em cartas de parentes, 
amigos e músicos brasileiros de reconhecido prestígio internacional. Essa escrita de 
si traz consigo uma racionalidade que contraria o desperdício das experiências sociais 
e se ancora em uma ecologia do conhecimento produtora de visibilidades e 
reconhecimento, de acordo com o pensamento do sociólogo Boaventura de Sousa 
Santos (2001; 2006; 2007; 2008). A razão e a sensibilidade unem-se nesse trabalho 
em uma perspectiva de uma ciência que sonha (Almeida, M. 2003), na medida em 
que apresenta o homem Oriano e seus afetos, por meio de uma abordagem 
cartográfica de seus escritos de memórias e correspondências, que tratam de piano, 
carreira, saudades, amores e amizade com pessoas notáveis do universo musical e 
cultural de seu tempo. Além das cartas, achados preciosos de pesquisa, dois são os 
escritos de memórias de Oriano de Almeida utilizados como materia-prima de feitura 
desse trabalho: o manuscrito inédito intitulado Cenas Infantis e o livro “Madgalena, 
dona Magdalena” no qual ele registra as lembranças da convivência com a professora 
de piano Magdalena Tagliaferro, artista brasileira de renome internacional. A 
reconstrução de acordes da vida do músico em tela foi também realizada em diálogo 
com estudiosos do campo epistemológico da memória social, em especial, Ricouer 
(2004) e Halbwachs (1968). O traçado desse itinerário traz à tona uma reflexão sobre 
a relevância social e científica dos estudos de memórias, itinerários sociais ou 
trajetórias de vida sobre pessoas notáveis do campo artístico brasileiro, daqueles que 
abrilhantaram os palcos da vida, enquanto conhecimento prudente e de combate ao 
ostracismo de sua arte.              
     
  
Palavras-chave: Oriano de Almeida. Itinerário musical. Escrita de si. Reconhecimento. 
Tradução.     
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ABSTRACT 
 

 
 This paper consists of a translation from the social itinerary of the Brazilian musician 
Oriano de Almeida (1921-2004), specially his compositions and memories, with the 
aim of presenting a writing about himself underlying the narrated, a writing about 
himself that causes an overflow of narratives about his music education, elements 
forming a given social time of characters and places of the Brazilian artistic scenario, 
focusing on the first decades of the twentieth century. The paper approaches scenes 
of a national pianistics, the golden age of the piano schools and conservatories in 
Brazil. When talking about himself, Oriano reconstructs fragments of a social 
environment and gives meaning to his educational process, revealing nuances of his 
social journey in music. The landscapes of this thesis are outlined from scraps of his 
familiar context, the social and musical scenario of the Belle Époque of the State of 
Rio Grande do Norte and Brazil, the memories of the piano master, Magdalena 
Tagliaferro, and its pedagogical mediation, as well as the artist’s path remade by 
testimonies of acknowledgment of his work, through narratives contained in letters of 
family members, friends and internationally renowned Brazilian musicians. This writing 
brings a rationality that goes against the waste of social experiences and rests in an 
ecology of knowledge that produces visibility and acknowledgment, according to the 
opinion of the sociologist Boaventura de Sousa Santos (2001; 2006; 2007; 2008). 
Reason and sensitivity unite in this work from the perspective of a science that dreams 
(Almeida, M. 2003), as it presents the man Oriano and its affections, through a 
cartographic approach of his compositions of memories and letters about piano, 
career, things and people he missed and loved, and friendship with remarkable people 
of the musical and cultural universe of his time.   In addition of letters, precious findings 
of research, two of them are compositions of memories of Oriano de Almeida used as 
the raw material of this paper: the unprecedented manuscript called Cenas Infantis and 
the book “Madgalena, dona Magdalena”, where he recorded his memories of 
interaction with the piano teacher Magdalena Tagliaferro, a Brazilian artist of 
international reputation. The reconstruction of chords of the life of this musician was 
also performed in dialogue with specialists of epistemological and social memory 
fields, particularly Ricouer (2004) and Halbwachs (1968). The tracing of this itinerary 
brings up a reflection on the social and scientific relevance of the studies of memories, 
social itineraries or life trajectories of notable people of the Brazilian art field, those 
who brightened the stages of life, while brought a knowledge of prudence and fight to 
the ostracism of their art.  
 
              
Key-words: Oriano de Almeida. Musical itinerary. Writing about himself. 
Acknowledgement. Translation. 
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RESUMEN 
 

 
Ese trabajo consiste en la traducción del itinerario social del músico brasileño Oriano 
de Almeida (1921-2004), en especial, de sus escritos y recuerdos, con el objetivo de 
presentar una escrita de sí subyacente al que ha sido narrado, una escrita de sí que 
hace desbordar narrativas acerca de su formación musical, elementos constituyentes 
de un determinado tiempo social y de personajes y lugares del escenario artístico bra-
sileño, con énfasis en las primeras décadas del siglo XX. El trabajo aborda escenas 
de una pianística nacional, momento áureo de las escuelas y conservatorios de piano 
en Brasil. Al hablar de sí Oriano, reconstruye fragmentos de un ambiento social y da 
significado a su proceso formativo, revelando matices de su recorrido social en la mú-
sica. Los paisajes de la tesis están delineadas a partir de recortes de su contexto 
familiar, del escenario sociomusical de la Belle Époque Potiguar y Brasileña, de los 
recuerdos de la maestra del piano, Magdalena Tagliaferro, y de su mediación peda-
gógica, así como el camino del artista rehecho por testigos de reconocimiento de su 
obra, a través de narrativas presentes en cartas de parientes, amigos y músicos bra-
sileños de reconocido prestigio internacional. Esa escrita de sí trae consigo una racio-
nalidad que contraria el desperdicio de las experiencias sociales y se basa en una 
ecología del conocimiento productora de visibilidades y reconocimientos, de acuerdo 
con el pensamiento del sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2001; 2006; 2007; 
2008). La razón y la sensibilidad se unen en ese trabajo en una perspectiva de una 
ciencia que sueña (Almeida, M. 2003), en la medida en que presenta el hombre Oriano 
y sus afectos, por medio de un abordaje de la cartografía de sus escritos de recuerdos 
y correspondencias, que tratan del piano, carrera, saudades, amores y amistad con 
personas notables del universo musical y cultural de su tiempo. Además de las cartas, 
descubiertas preciosas de pesquisa, dos son los escritos de memorias de Oriano de 
Almeida utilizados como materia prima de construcción de ese trabajo: el manuscrito 
inédito nombrado Escenas Infantiles y el libro “Madgalena, dona Magdalena” en el 
cual él registra los recuerdos de la convivencia con la profesora de piano Magdalena 
Tagliaferro, artista brasileña de renombre internacional. La reconstrucción de acordes 
de la vida del músico en lienzo fue también realizada en diálogo con estudiosos del 
área epistemológica de la memoria social, en especial, Ricouer (2004) e Halbwachs 
(1968). El trazado de ese itinerario trae a la discusión una reflexión acerca de la rele-
vancia social y científica de los estudios de memorias, itinerarios sociales o trayectoria 
de vida de personas notables del área artística brasileña, de los que abrillantaron los 
palcos de la vida, en cuanto conocimiento prudente y de combate al ostracismo de su 
arte. 
                
  
Palabras clave: Oriano de Almeida. Itinerario musical. Escrita de sí. Reconocimiento. 
Traducción. 
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1 INTRODUÇÃO    
 

 

 
Oriano de Almeida em viagem ao exterior. Sem local/Data. Fonte: IHG/RN - Acervo Cláudio Galvão. 

 
 

 
Cáro Oriano de Armêda, 

Órguio duma Nação; 
Eu subo nesta Alamêda, 
Com sincéra vibração. 
Venho dizê o que sinto, 
Na arma de brasilêro; 
Cuja vitóra precinto, 

De vânce, no istrangêro. 
 

Grande artista dos artista, 
Gulóra do Wardemá; 

Fibra longa do Nortista, 
Que nacêu no Grã-Pará. 

Nesta terra de Poty, 
Istudô cum filiz sorte 

Prá grandeza do Brasi, 
E do Rio Grande do Norte. 

 
Premita Nossa Sinhora, 
Mãi do nosso Redentô; 

Que le concêda a vitóra, 
Entre os Meste de valô. 
Seja vancê o coróado; 
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O premero dos premêro; 
Pru Brasi, sê mai falado, 

La nas Terra do istrangêro. 
 

Perdão fulô da grandêza, 
Do qui li venho dizê; 

Nestes Verso sem belêza, 
Inscritos só pra vancê. 
É a vói dum coração, 

Qui se incoipóra surrindo; 
Junto cum sêu Violão, 

Prá dizê o que tá sintindo. 
 

No verso digo o que sinto, 
Hôje aqui nesta noitádo; 

Cum verdade, apôi num minto, 
Minh'arma vibra alegrada. 

Dezêjo filicidade, 
A vancê, cáro Oriano; 

Cuma prêito de amizade, 
Deste teu Victoriano. 

 
Victoriano de Medeiros 

 
(Fonte: IHG/RN). 

 

    

Estudar a vida e a obra de um dos mais renomados pianistas brasileiros do 

século XX é um desafio musical e sociológico. A trajetória de Oriano de Almeida (1921-

2004) foi tecida por muitos movimentos sonoros, desde a sua formação musical na 

cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no início da década de 1930, aos 

grandes centros nos quais desenvolveu sua atividade artística, a exemplo das cidades 

de Paris, Quebec e grande extensão dos Estados Unidos da América.      

Oriano de Almeida trouxe relevante contribuição para a divulgação da música 

de piano no Brasil entre os anos de 1940 e 1980, por meio de seus concertos públicos, 

cursos, programas de rádio, entre outras atividades. Foi um brilhante intérprete, 

estudioso e biógrafo da obra de Chopin, sendo considerado o Chopin Brasileiro por 

muitos de seus pares.      

O pianista representou o Brasil nas comemorações do primeiro centenário da 

morte de Chopin, em Varsóvia, capital polonesa, classificando-se entre os dez de seus 

maiores intérpretes no mundo. A posição lhe conferiu predicado internacional de 

especialista em Chopin e de pianista brasileiro destacado no século XX (GALVÃO, C., 

2010a). 
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Toda obra musical possui um motivo no qual o “compositor enuncia e, 

consequentemente, explica a sua ideia” (Károlyi, 2002, p. 112). Poderíamos dizer que 

a carreira de Oriano de Almeida possuiu inúmeros motivos musicais e a sua pedra 
fundamental foi a paixão pela obra do compositor romântico Fréderic Chopin (1810-

1849). 

De acordo com Medaglia (2008, p. 121), Fréderic Chopin (1810-1849) 
 

foi um compositor para piano por excelência.  Mais do que qualquer 
outro autor do século [XIX], ele desenvolveu às últimas consequências 
a técnica pianística, sempre com grande qualidade artística. Soube 
usar magnificamente os recursos do instrumento, inclusive pedais, 
tanto o de sustentação do som como o que altera o timbre ou abafa o 
som. A melodia romântica de Chopin é extremamente fluente, lírica e 
plena de ornamentos. Em linhas gerais, a música de Chopin revela um 
misto de romantismo alemão e francês. Escreveu centenas de peças 
curtas, algumas baseadas em danças, outras formas livres como 
polonaises, baladas, mazurcas, valsas, noturnos, prelúdios, estudos, 
improvisos, e duas sonatas bastante livres na forma. Seus dois 
concertos para piano fazem sucesso e são ainda muito executados 
hoje. 
 
 

Chopin foi personagem importante do movimento romântico e sua música 

recebeu a atenção de gerações de compositores, críticos e intérpretes renomados, 

“de Liszt, Schumann, e Berlioz a Wilhelm von Lenz, Frederick Niecks, Bronislaw 

Edward Sydow, Alfred Cortot, Arthur Hedley, Jim Samson, Jean-Jacques Eigeldinger, 

Charles Rosen, Krystyna Kobylanska, Mieczyslaw Tomaszewski, Tadeusz Zielinski e 

Hanna Wróblewska-Strauss” (SZULC, 1998, p. 11-12).       

Muitos foram os biógrafos e musicólogos que se dedicaram a compreender sua 

obra e sua vida, dentre eles, o próprio Oriano de Almeida, com uma biografia inédita 

sobre o Chopin Jovem. 

No fim da década de 1950 Oriano de Almeida participou de um concurso de 

perguntas e respostas no programa de auditório O céu é o limite na TV Tupi de São 

Paulo por meio do qual se consagrou para o público de massa como profundo 

conhecedor da vida e da obra do músico Fréderic Chopin. 

Sua participação no programa de TV foi muito relevante para a divulgação da 

música erudita fora do campo artístico, garantido salas de espetáculo sempre repletas 

para ouvir o fenômeno Oriano tocar Chopin e outras peças de autores brasileiros e 

estrangeiros.   
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Como bem expressa Prigogine (1992; 2002), a história dos homens é uma 

história situada em histórias outras: narrativas cosmológicas, da materia e da vida. 

Nesse sentido, a história de Oriano como sujeito está em simbiose com fatos sociais 

e culturais que orientaram seus caminhos no percurso da música.   

O diálogo entre a narrativa de um músico sobre a sua formação musical e as 

demais narrativas sociais que o circundam e o envolvem é o caminho desse estudo, 

em um elo entre a vida e a obra do gênio (FERNANDES, J., 2013). 

 Quando as nuvens eram nossas é esse percurso em que a biografia de um 

homem é traduzida em consonância a contextos sociais locais, nacionais e 

internacionais sobrepostos, cujas influências são evidentes no andamento da carreira 

de Oriano de Almeida e na multiplicidade de suas experiências.  

A brilhante jornada profissional justifica a atribuição das nuvens como território 

de seu domínio artístico, em especial, do trabalho como intérprete das composições 

de Chopin, bem como justifica esse estudo sobre a sua trajetória de vida.     

Nas muitas vivências culturais do artista vemos habitar em Oriano traços que 

poderíamos definir como constituidores de uma razão cosmopolita que leva sujeitos 

a produzir conhecimentos que transitam entre o global e o local, um saber cosmopolita 

que transcende paradigmas coloniais produtores de cânones sociais, artísticos e 

científicos redutores da experiência (SANTOS, B., 2003).     

Esse trabalho de tese apresenta Oriano de Almeida em seu itinerário formativo 

no campo musical por meio de uma escrita de si, presente nos textos de memórias. 

Nesse sentido, a reconstrução de sua trajetória artística delineia aspectos da história 

do piano no Brasil e do surgimento e consolidação de uma cultura pianística nacional 

e local.      

A razão e a sensibilidade unem-se nesse trabalho em uma perspectiva de uma 

ciência que sonha (Almeida, M. 2003), na medida em que retrata o homem Oriano e 

seus afetos, por meio de uma abordagem cartográfica de seus escritos de memórias, 

documentos e correspondências que tratam de piano, carreira, saudades, amores e 

amizade com pessoas notáveis do universo musical e cultural de seu tempo. (USHER, 

2014; GALVÃO, W., 2000).     

Dentre os notáveis de seu tempo, podemos mencionar a correspondência 

trocadas com Aldo Parisot, (1921-), Câmara Cascudo (1898-1986), Ítalo Babini (1928-), 

Claudio Santoro (1919-1989), Magdalena Tagliaferro (1893-1986), entre outros nomes 

importantes do ambiente cultural em nível local, nacional e internacional que lhe foram 
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contemporâneos.          

Os escritos de memórias do músico Oriano de Almeida foram cartografados 

conforme o procedimento metodológico da Cartografia Simbólica (Santos, B., 2000) 

como caminho da pesquisa para reconstrução dos cenários sociais por ele vivido. 

Dois são os escritos de memórias de Oriano de Almeida: o manuscrito inédito 

intitulado Cenas Infantis e o livro Madgalena, dona Magdalena no qual ele registra 

as suas lembranças da convivência com a professora de piano Magdalena Tagliaferro. 

Para efeitos de embasamento teórico, a reconstrução dos acordes da vida do 

músico em tela foi realizada em diálogo com estudiosos do campo epistemológico da 

memória social, em especial, Ricouer (2004) e Halbwachs (1968).     

Ao tomar a partitura como metáfora conceitual para pensar o trabalho 

acadêmico (Almeida, M., 2010), exporemos o conjunto das ideias presentes em nosso 

trabalho, algo que definimos como o desenho da partitura. Analogamente à leitura 

de uma música em uma partitura, os contornos dessa introdução têm como objetivo 

desenhar a ideia essencial da tese, ou seja, “ouvir a sua música mentalmente”. 

 Esse estudo apresenta Oriano de Almeida em seu itinerário formativo no 

campo musical, leva em consideração aspectos da história do piano no Brasil e do 

surgimento e consolidação de uma cultura pianística nacional.  

Assim sendo, a tese tem como linha mestra a compreensão de sua obra 

enquanto produtora de uma racionalidade cosmopolita (SANTOS, B., 2003), 

racionalidade que dialoga com aspectos de uma realidade musical brasileira 

circundante de um tempo histórico social definido pelo percurso de sua carreira 

enquanto músico, compositor e recitalista.  

O desenho da partitura desse trabalho possui dois movimentos que abordam o 

caminho desenvolvido na pesquisa ao longo dos capítulos, conforme os Quadros 1 e 

2 que seguem a análise.   

Intitulamos o primeiro movimento da tese como Valsa de Paris em virtude do 

momento histórico de influência do “parisismo” sobre o ambiente cultural da cidade de 

Natal até os anos de 1930, período de maior fôlego de investimentos na área cultural 

da capital da província e de efervescência do trabalho de Waldemar de Almeida, 

recém-chegado de seus estudos musicais na Europa, fundador de uma das primeiras 

escolas de música da cidade (GALVÃO, C., 2000; 2006; 2010a; 2010b; PRESGRAVE, 

2013). 

Oriano de Almeida teve os seus primeiros ensinamentos de piano sob a 
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orientação do primo Waldemar e foi frequentador dos recitais públicos de piano das 

turmas do “Curso Waldermar de Almeida”, desenvolvido para a frequentação dos filhos 

da elite natalense.   

 
QUADRO 1: VALSA DE PARIS NO DESENHO DA PARTITURA 

PARTE I VALSA DE PARIS 
CAPÍTULO I: PRELÚDIO BIOGRÁFICO 
 
Apresenta os acordos iniciais de Oriano ao piano nos quadros de uma memória social 
familiar, os primeiros sons e notas e o cenário familiar como potencializador de suas 
aptidões artísticas.    
CAPÍTULO II: RITMOS DA BELLE ÉPOQUE 
 
Apresentação dos ritmos da BELLE ÉPOQUE no Brasil e na cidade de Natal (Santos, T., 
2009), a formação dos espaços de sociabilidade de Natal, do ambiente cultural e artístico 
da cidade, bem como das escolas de formação de músicos no período. Contempla a 
chegada de Oriano em Natal e sua formação inicial de piano com os professores Waldemar 
de Almeida (Instrumento) e Câmara Cascudo (Teoria Musical).  
Fonte: Elaboração da autora (2015). 

  
Entre os anos de 1900 e 1930 Natal experimentou as “novidades do último 

vapor” (Marinho, 2008), modernizando-se no uso dos espaços públicos, da 

sociabilidade urbana presente nos clubes e cafés, seguindo os ditames de uma Belle 

Époque que chegou tardia, mas que sobreviveu na “reprodução do modelo parisiense, 

cuja permanência é visível em certos momentos da vida potiguar, sobretudo na capital 

e, obviamente, entre os representantes de sua elite, ainda persistirá quando tiver 

cessado o seu fascínio na Europa” (SANTOS, T., 2009, p. 37).   

As influências do modelo parisiense sobre a configuração da cidade de Natal e 

seu ambiente cultural até os anos de 1930 nos interessou, pois foi nesse cenário de 

Belle Époque Potiguar em que Oriano trilhou os primeiros passos no mundo do piano, 

deslocando-se na década de 1940 para o Rio de Janeiro, em busca do sonho da 

medicina, e estudando piano nas horas vagas, sonho que se frustrou na medida em 

que descobriu a música como razão de sua vida (GALVÃO, C., 2010a). 

Ao intitularmos a primeira parte da pesquisa como Valsa de Paris 

apresentamos um panorama das influências culturais da Cidade Luz sobre o 

ambiente artístico e social da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte/Brasil, na década de 1930, no período que ficou conhecido como a Belle Époque 

Potiguar (SANTOS, T., 2009). 

Mais do que isso, tentamos localizar os cenários primeiros da trajetória de 
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Oriano de Almeida em consonância com os fluxos culturais de músicos, instrumentos, 

ideias e modismos de época advindos de seu deslocamento da cidade de Belém/PA 

para Natal/RN nesse mesmo período, em consonância ao cenário nacional de 

produção da cultura musical e pianística do início do século XX (FUCCI AMATO, 2006).   

Reconstruir esses cenários foi um exercício para compreendermos os rumos 

de sua carreira, bem como a relação que estabeleceu com os mestres do piano, os 

professores Waldemar de Almeida (1904-1975) e Magdalena Tagliaferro (1893-1986). 

Ao longo da pesquisa entendemos que não seria possível analisar a trajetória 

musical de Oriano de Almeida sem revisitar o seu processo formativo. Portanto, a 

relação mestre-aprendiz saiu de um papel secundário e ganhou vulto no trabalho, na 

medida em que a pesquisa exploratória revelou a existência de textos de autoria de 

Oriano nos quais ele apresenta suas memórias dos primeiros contatos com a música 

ainda na infância e de sua relação com os professores de piano, em especial, um livro 

dedicado às lembranças de Magdalena Tagliaferro intitulado Magdalena, dona 
Magdalena (ALMEIDA, Or., 1993).   

As suas memórias musicais são o elo que cimenta aspectos de uma história 

global e individual no campo artístico, desde o âmbito local ao internacional, pois 

percorre cenários e apresenta atores sociais relevantes para o referido campo, a 

exemplo do que faz em seu livro Paris em Tempos de Debussy (Almeida, Or., 1997) 
e em suas lembranças docentes, conforme trecho de Magdalena, dona Magdalena:   

 

     
Ah, Santos Deus, a famosa escola Tagliaferro! Que pretendia revolucionar 
todo o ensino do piano, a começar pela altura exagerada do banco, inspirada 
talvez na Torre Eiffel... Vendo-me um dia encarapitado como cocheiro de 
diligência, o professor Amábile arregalou os olhos 
— Você vai conseguir tocar pendurado aí?... 
E eu, ingenuamente, tive até pena do professor que ainda não tomara 
conhecimento daquele grande avanço da tecnologia moderna pianística... 
Em Paris, algum tempo depois, Alfred Cortot, que já não enxergava bem, teve 
de arregalar os olhos sob as grossas lentes, mais ainda do que o professor 
Amábile, ao ver-me solenemente encarapitado... para tocar a Fantasia op. 49 
de Chopin. 
— Foi Magdá (Magda) quem lhe disse para sentar aí em cima nessa torre?... 
(ALMEIDA, Or., 1993, p. 42). 

 

Assim, como Alfred Cortot e muitos outros nomes do piano no cenário 

internacional, a exemplo de Chopin e Debussy, personagens importantes da pianística 

brasileira surgiram em seus textos de lembranças, como Guiomar Novaes e Antonietta 
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Rudge, além de sua “fada madrinha”, a professora Magdalena Tagliaferro, 

considerados “os três maiores nomes do pianismo no Brasil do século XX” (Fucci 

Amato, 2008, p. 175), sendo Magdalena e Guiomar os sobrenomes do ápice da cultura 

pianística nacional, virtuoses de renome internacional.     

Portanto, a reconstrução do itinerário da trajetória musical de Oriano de 

Almeida traz como cenário importante momento da história do piano no Brasil, do 

surgimento e consolidação de uma cultura pianística nacional, bem como da criação 

e consolidação dos conservatórios de música e das escolas especializadas, em Natal, 

São Paulo e Rio de Janeiro, entre os anos de 1930 e 1960, e da divulgação da arte 

do piano ao grande público através dos meios de comunicação de massa, o Rádio e 

a TV.    

Nesse sentido, através das memórias de um músico (Halbwachs, 1968) é 

possível observar nuances de um dado contexto social e das influências desse 

contexto sobre a trajetória do próprio artista, sem aprisionar este em determinismos 

de qualquer ordem, apresentando as confluências entre o ser social e o seu tempo, 

visto que “o homem, inclusive o homem comum, tem de algum modo a possibilidade 

de intervir ativamente nos processos sociais que protagoniza” (MARTINS, 1998, p. 

87).         

O encontro de Oriano de Almeida com o piano ocorreu desde a infância por 

influência de seus familiares em um momento em que a formação musical fazia parte 

do capital cultural das famílias abastadas das capitais brasileiras.  

No início do século XX, o piano foi um instrumento que popularizou a música 

erudita e se tornou ferramenta de socialização e de organização da convivência 

familiar das famílias abastadas das cidades brasileiras. A popularização do piano fez 

com que várias cidades brasileiras, assim como a capital do Rio Grande do Norte, 

ganhassem o título de cidades dos pianos, fomentando o aparecimento de cursos 

de música e apresentações culturais abertas ao público, movimentando, 

paulatinamente, o surgimento de espetáculos públicos.      

Muitos dos filhos de famílias tradicionais frequentavam aulas de piano com 

professores particulares ou em escolas de música, com o objetivo de apresentarem 

para a sociedade a sofisticação artística esperada nos encontros residenciais: 
 

O piano era mais familiar e, pelo seu custo, mais aristocrático: era o preferido 
das famílias que tinham maiores possibilidades econômicas. Esta fase 
recuada no tempo indica a inexistência de rádio e gravações musicais. A 
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música teria que ser produzida ao vivo e, assim, quem tocava um instrumento 
gozava de prestígio especial. Era comum proporcionar-se educação musical 
aos filhos formando-se orquestras familiares onde, ao piano solista e 
acompanhador, juntavam-se violino, flauta e bandolim. Não pode ser ignorada 
a vantagem que tinha uma moça casadoira se, entre outras qualidades, 
soubesse tocar um instrumento para o deleite do senhor seu marido. 
(GALVÃO, C., 2006, p. 53). 

 

O contato inicial de Oriano com o piano ocorreu de forma despretensiosa, 

seguindo a esteira formativa dos círculos sociais familiares das duas primeiras 

décadas do século XX. Contudo, essa experiência infantil ganhou cada vez mais 

espaço na vida do jovem, levando-o a desistir dos sonhos com a medicina e a buscar 

voos cada vez mais altos no universo da interpretação pianística. 

Os primeiros registros dessa memória aparecem em sua obra inédita Cenas 
Infantis na qual ele descreve a chegada do piano da família, nas palavras do próprio 

Oriano em entrevista ao Programa Memória Viva:   
 
Comecei a estudar cedo. As minhas primeiras notas com minha mãe e, 
depois, aos sete anos de idade com uma professora, em Belém (PA), Helena 
Mindelo. Quando completei oito anos, meus pais vieram a Natal (RN), 
especialmente mostrar o filho – “o gênio” – para tocar piano para o maestro 
Waldemar de Almeida, que chegara da Europa. Waldemar de Almeida era 
meu primo e padrinho, pois fui batizado quando cheguei em Natal, aqui na 
catedral. Comecei a estudar seriamente piano com ele. Tanto que aos doze 
anos eu já recebia o diploma de piano do Instituto de Música do Rio Grande 
do Norte, o primeiro do Estado, fundado por Waldemar de Almeida, e que 
funcionava num casarão muito pitoresco, muitas árvores, localizados atrás do 
Teatro Carlos Gomes (MEMÓRIA VIVA, 1998).     

   

A ação de uma racionalidade cosmopolita (Santos, B., 2003) propõe a ação 

de sujeitos que dialogam com os saberes locais e globais em uma síntese da 

experiência. Na formação de Oriano enquanto músico fez-se necessário um olhar 

múltiplo sobre seu itinerário, em diferentes escalas, para avaliar suas escolhas e 

possibilidades em consonância com os contextos mais amplos.  

Ao dialogar com escalas diversas, tomamos como referência discursos em 

níveis igualmente variados, a partir de recortes de entrevistas do próprio Oriano de 

Almeida e de pesquisadores, correspondências, textos acadêmicos e consultas a 

fontes primárias.   

Muitas das correspondências e fotografias apresentadas nesse trabalho foram 

achados de pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, no 

acervo que compõe os arquivos pessoais do músico em tela, no Memorial a ele 

dedicado.      
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Para tanto, fizemos uso da Cartografia Simbólica (Santos, B., 2000) como 

mecanismo de identificação de acontecimentos em escalas micro e macro aos quais 

a trajetória do músico esteve alinhada, sobretudo, na identificação de elementos de 

uma história local e global e suas interferências na história particular do pianista. 

O uso das escalas nos permitiu avaliar de que maneira uma escrita de si se 

aproxima de uma racionalidade cosmopolita, expressa na trajetória artística de Oriano 

de Almeida. Através da Valsa de Paris, percorremos esses inúmeros cenários sem 

perder a suavidade de uma dança.       

Valsa de Paris foi composta interligando três dimensões que consideramos 

importantes para a análise do itinerário artístico de Oriano de Almeida, a saber:   

a) As influências advindas da Europa nas esferas econômica, política, social e 

cultural para o contexto nacional brasileiro no início do período republicano 

(História Global); 
b) Algumas das transformações observadas na cidade de Natal na transição e 

consolidação da Primeira República (1888-1930) e pós-revolução de 1930 nos 

cenários políticos, econômico e cultural (História local); 
c) Os acontecimentos que encaminharam a vida de Oriano de Almeida em direção 

à música, em especial entre os anos de 1930 e 1940, período de transição de 

sua formação em Natal, com o professor Waldemar de Almeida, e o início do 

“voo”: os estudos pianísticos nas capitais do Rio de Janeiro/São Paulo sob a 

orientação da mestra Magdalena Tagliaferro (História individual).  
          

Os movimentos de nossa Valsa de Paris estão amparados na compreensão 

de que o estudo de trajetórias de vida pode tomar como referência os possíveis 

cruzamentos entre a história individual, local e global, localizando Oriano de 

Almeida em meio a essa relação histórica, conforme nos sinaliza Revel (apud Guérios, 

2011, p. 16, grifo nosso):    
 

Cada ator histórico participa, de maneira próxima ou distante, de processos 
de dimensões e níveis variáveis, do mais local ao mais global. Não existe, 
portanto, hiato, menos ainda oposição, entre história local e história global. 
O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço permite 
perceber é uma modulação particular da história global. Particular e 
original, pois o que o ponto de vista microhistórico oferece à observação não 
é uma versão atenuada, ou parcial, ou mutilada, de realidades macrossociais; 
é [...] uma versão diferente. 
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O segundo movimento de nossa partitura anuncia o legado da mestra do piano 

de sua vida: a professora Magdalena Tagliaferro, por meio de uma tradução de 

correspondências e lembranças da mestra e do discípulo.  

Por meio de quadros cartográficos foi revelado um tipo de mediação 

pedagógica (Silva, 2008) exercida pela professa Magdalena sobre o discípulo Oriano, 

uma mediação pedagógica repleta de afetos, poesia e sabedoria. (MORIN, 2005).   

A paisagem de sonho também apresenta testemunhos de sua obra, presentes 

em uma narrativa de si e de notáveis, através de testemunhos de reconhecimento 

(Ricouer, 2004; Halbwachs, 1968) de pessoas que conviveram com o seu percurso 

artístico e dão notícias desse legado indelével para a produção artística nacional.   

 
 

QUADRO 2: PAISAGENS DE SONHO NO DESENHO DA PARTITURA 
PARTE I VALSA DE PARIS 

CAPÍTULO III: LEMBRANÇAS DE UMA FORMAÇÃO MUSICAL 
Apresenta as lembranças da professora Magdalena Tagliaferro, por meio de memórias e 
correspondências. Expõe mapas de uma mediação pedagógica exercida pela professora 
Magdalena Tagliaferro ao seu “filhote” Oriano, através da produção de quadros cartográficos 
das lembranças de Oriano sobre a mestra, fada madrinha do piano.     
CAPÍTULO IV: “QUANDO AS NUVENS ERAM NOSSAS”: TESTEMUNHOS DE UMA OBRA 
Apresenta testemunhos de reconhecimento da trajetória artística de Oriano de Almeida por 
meio de um testemunho de si e de outros notáveis acerca da obra desenvolvida pelo 
pianista. Esses testemunhos estão presentes em correspondências, entrevistas e textos 
biográficos. Nesse capítulo Oriano se apresenta enquanto narrador que expressa o seu 
valor e legado artístico, acompanhado do testemunho de amigos, parentes e notáveis 
músicos de renome internacional.    
Fonte: Elaboração da autora (2015). 

 

Dialogar com os diversos cenários por meio de escalas micro e macro nos 

levaram a estabelecer relações concretas entre as decisões tomadas pelo sujeito 

estudado, seus limites e possibilidades, frente aos fenômenos sociais que o 

circundaram ao longo de sua vida e que o influenciaram em seu processo formativo, 

no caso de Oriano de Almeida, o seu percurso na música.  

Guérios (2011) afirma que essa metodologia de trabalho, baseada no estudo 

de trajetórias de vida, com ênfase na microhistória, apresenta uma possibilidade de 

superação do dilema do dualismo indivíduo-sociedade presente em muitas análises 

biográficas: 
Uma questão chave acerca dos estudos que empregam histórias de vida diz 
respeito às conexões estabelecidas, nestes trabalhos, entre uma trajetória 
individual e o meio social em que ela se desenrola – questão esta que espelha 
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as dificuldades do dilema do dualismo sociedade-indivíduo. De fato, em 
vários estudos de trajetórias, esta ligação é traçada através de uma remissão 
abstrata do ator social ao meio em que ele se insere. O pressuposto 
subjacente a estes estudos, dificilmente explicitado como tal, é de que o 
pertencimento a um dado grupo implica inevitavelmente em inflexões 
unívocas nas trajetórias de todos os seus membros. Ocorrem aí duas ordens 
de problemas: por um lado, é em geral o analista quem arbitra quais eventos 
ou características dos ambientes sociais enfocados são relevantes para 
análise; em segundo lugar, pressupõe-se que todo o grupo foi submetido de 
modo homogêneo a estes eventos ou características especificadas pelo 
analista. Já os estudos subjetivistas de histórias de vida privilegiam a 
observação exclusiva dos discursos de um dado indivíduo, desconsiderando 
a regulação operada sobre ele pelos meios sociais a que está ligado. A 
microhistória propôs assim um movimento na direção de fundamentos 
empíricos para uma nova história, que fosse capaz de compreender melhor 
os dilemas, contradições e impasses de um período histórico através da 
vivência de indivíduos singulares, evitando operar com generalizações 
como as que eram comumente feitas neste campo acerca de “épocas” ou 
“idades” (GUÉRIOS, 2011, p. 14, 15, grifo nosso). 
 
 

Nesse sentido, a trajetória de Oriano de Almeida enquanto indivíduo singular 
enriquece-se de um cenário social abrangente (do local ao global), desde a formação 

musical na pacata Natal aos grandes centros europeus nos quais desenvolveu sua 

atividade artística. As diversas ondas que compõe a sua história foram analisadas de 

modo complementar, de maneira que o sujeito e suas circunstâncias fossem realçados.       

Como inspiração que motivou a correlacionar o local e o global, o individual e o 

social na trajetória formativa de Oriano, construímos cartogramas intitulados 

Cartogramas de Cenários, que nos permitiram a aproximação dessas dimensões. 

Os cartogramas foram elaborados de acordo com a metodologia da Cartografia 

Simbólica de Boaventura de Souza Santos (2000), conforme o modelo elaborado pela 

autora:    
 

QUADRO 3:  MODELO DE CARTOGRAMA DE CENÁRIO 
  

CARTOGRAMA  
Escala Projeção 
Micro/Macro  
Simbolização  

    Fonte: Elaboração da autora (2015).      
 
 

No que diz respeito aos cartogramas, Lima (2014, p. 28) nos expõe que 
 

 

o trato metodológico da cartografia simbólica configura uma porta – 



27 
 
 

sempre interpretativa – para a análise de um determinado significante 
(cenário de estudo), sobre o qual tecemos um olhar representacional 
das relações humanas. O procedimento simbólico cartográfico é, 
assim, uma estruturação de intencionalidades sobre determinado 
objeto de estudo. 
 
 
  

Pesavento (2003) apresenta a cartografia social como uma reflexão sobre as 

ações dos homens circunscritos em uma temporalidade, reflexão que produz 

“uma intertextualidade entre conceitos e discursos concorrentes, para mostrar que o 

conhecimento e a ação se inter-relacionam” (CORTESÃO e STÖER, 2001, p. 391).   

Para Alvarez e Passos (2015, p. 131), a estratégia da cartografia significa 

comprometimento com a produção do conhecimento acerca de uma dada realidade, 

pois “conhecer não é tão somente representar o objeto ou processar informações 

acerca de um mundo supostamente já constituído, mas pressupõe implicar-se com o 

mundo, comprometer-se com a sua produção”, pressupõe engajamento objetivo e 

subjetivo do pesquisador. Portanto, a cartografia é o “compartilhamento de um 
território existencial [em] que sujeito e objeto de pesquisa se relacionam e se 

codeterminam” (PASSOS, 2015, p. 131, grifo nosso).           

Boaventura Santos (2009, p. 224) conceitua os procedimentos cartográficos 

como “uma língua franca que permite a conversa sempre inacabada entre a 

representação do que somos e a orientação que buscamos”.   

Pode-se dizer que a sociologia cartográfica de Boaventura Santos (2006, 2007, 

2008, 2009) é uma metodologia de estudo de fenômenos sociais que toma 

emprestada como metáfora conceitual a representação de mapas espaciais em 

mapas cognitivos que permite a construção de “representações de uma realidade em 

consenso com suas próprias representações do objeto de estudo, seus objetivos e 

proposições” (FERNANDES, 2013, J., p. 17). 

Em sua natureza interpretativa, os quadros representativos de uma realidade 

elaborados por um pesquisador, denominados cartogramas, estão ancorados em três 

princípios da cartografia (Santos, B., 2009; Duarte, 2008), quais sejam: a projeção, a 

escala e a simbolização. 

A escala é o primeiro princípio a ser observado em uma cartografia. A escala é 

“a correspondência entre as distâncias assinaladas no mapa e as distâncias reais, 

expressando o grau de pormenorização da representação. É a delimitação do 
espaço social, foco da análise”. (LIMA, 2014, p. 29, grifo nosso). 
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Quanto a projeção, podemos dizer que é o princípio que indica como estão 

assinalados os componentes do objeto em estudo, como esse objeto se projeta na 

análise.    

A simbolização é o terceiro princípio de um trabalho cartográfico e tem como 

finalidade expressar o que há de mais significativo do contexto espacial estudado. No 

âmbito das pesquisas sociais, a metáfora da simbolização indica a dimensão 

interpretativa do que se quer representar “segundo o contexto do produtor do mapa 

ou segundo o uso específico a que este último se destina” (SANTOS, B., 2009, p. 205). 

O uso dos cartogramas teve como objetivo ligar a trajetória de Oriano de 

Almeida aos cenários vividos pelo artista a partir de escalas diversas (micro e macro) 

ao expor as projeções das referidas escalas, na medida em que foram cartografados 

documentos, tais como entrevistas, estudos, correspondências e textos de 

lembranças de Oriano.  

A título de exemplificação, alguns cartogramas registram projeções de uma 

escala micro da vida de Oriano de Almeida. O Cartograma 1 traz lembranças dos 

primeiros contatos do músico com o piano:           
 

QUADRO 4: CARTOGRAMA 1 
CARTOGRAMA 1 

Lembranças dos primeiros contatos com o piano 
Escala Projeção 
Micro Tinha cinco anos, lembro perfeitamente, 

que já tocava um pouco de piano, talvez 
influenciado pela própria família. Minha 
mãe tocava piano, meu pai tinha sido na 
mocidade ator teatral, e minha avó materna 
cantora de ópera. Ela era italiana, tinha 
vindo para o Brasil numa companhia lírica. 
Lembro dela cantando trechos da ópera La 
Bohème. Tenho a impressão que esses 
fatores influenciaram meu gosto pela 
música desde muito cedo (ORIANO, 
Memória Viva, 1998). 

Simbolização No corpo do texto. 
   Fonte: Elaboração da autora (2016). 
 
 

Os cartogramas 2 e 3 expõem informações sobre o início dos estudos de piano 

e a vinda para Natal: 
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QUADRO 5: CARTOGRAMA 2 
CARTOGRAMA 2 

Início dos Estudos 
Escala Projeção 
Micro Comecei a estudar cedo. As minhas 

primeiras notas com minha mãe e, depois, 
aos sete anos de idade com uma 
professora, em Belém (PA), Helena 
Mindelo. Quando completei oito anos, 
meus pais vieram a Natal (RN), 
especialmente mostrar o filho – “o gênio” – 
para tocar piano para o maestro Waldemar 
de Almeida, que chegara da Europa. 
Waldemar de Almeida era meu primo e 
padrinho, pois fui batizado quando cheguei 
em Natal, aqui na catedral. Comecei a 
estudar seriamente piano com ele. Tanto 
que aos doze anos eu já recebia o diploma 
de piano do Instituto de Música do Rio 
Grande do Norte, o primeiro do Estado, 
fundado por Waldemar de Almeida, e que 
funcionava num casarão muito pitoresco, 
muitas árvores, localizados atrás do teatro 
Carlos Gomes (ORIANO, Memória Viva, 
1998).          

Simbolização No corpo do texto. 
    Fonte: Elaboração da autora (2016). 
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QUADRO 6: CARTOGRAMA 3 

CARTOGRAMA 3 
Vinda a Natal 

Escala Projeção 
Micro Em 5 de junho de 1930, chegava a Natal 

Raymundo Côrrea de Almeida, que residia 
em Belém. Voltava, pela primeira vez, ao 
Estado onde residiam seus irmãos, em 
companhia de sua esposa Oneglia. O casal 
trazia com eles a filha Ossi e o filho 
Orianne, de quatro e oito anos, 
respectivamente. Era uma viagem há muito 
esperada, pois em Natal deveriam ser 
batizadas as crianças. O padrinho Ossi 
seria o irmão Cussy. Orianne havia sido 
prometido ao sobrinho Waldemar, que 
retornara de seus estudos da Europa e já 
iniciava seu trabalho musical na cidade. [...] 
Além do batismo de Orianne e Ossi, 
Raymundo tinha outro motivo especial para 
vir a Natal: uma velha úlcera no estômago 
que o incomodava frequentemente, para o 
que o irmão Cussy acenava com a certeza 
da cura pelo tratamento a ser realizado com 
o médico Januário Cicco. (GALVÃO, 2010, 
p. 31, 32).       

Simbolização No corpo do texto. 
   Fonte: Elaboração da autora (2016).     
 

Ao contextualizar a importância da família, sobretudo, a de origem materna, 

para a evolução de Oriano de Almeida na carreira artística utilizamos alguns 

cartogramas representativos desse cenário, conforme o Cartograma 4: 
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QUADRO 7: CARTOGRAMA 4 
CARTOGRAMA 4 

Contexto Familiar I (Família Materna) 
Escala Projeção 
Micro Muito jovem ainda Raymundo de Almeida 

[pai de Oriano], entusiasmado pela vida 
teatral engajara-se numa companhia de 
teatro e viajara pelo Brasil, indo até o Rio 
de Janeiro. O destino levou o grupo ao 
norte do país, onde o jovem ator haveria de 
encontrar Oneglia, mudar de vida e de 
profissão.  Abandonando a vida 
movimentada que levava, Raymundo 
casou-se com Oneglia e, nomeado 
conferente de Alfândega, fixou residência 
em Belém. Laura Tabanelli [mãe de 
Oneglia] era cantora lírica de uma das 
incontáveis companhias italianas que 
visitaram Belém nos tempos da riqueza da 
borracha. Casou com Alfred Peret, 
trocando os palcos e o aplauso do público 
pela tranquilidade da vida doméstica. 
Oneglia herdara da mãe o gosto pela 
música. Cedo se iniciara e muito evoluíra 
no estudo e no domínio do instrumento. 
Ainda depois de casada continuava seus 
estudos, havendo sido aluna de Meneleu 
Campos e Paulino Chaves. Ainda grávida 
de Orianne, comparecia regularmente às 
aulas música e se exercitava ao piano. 
(GALVÃO, 2010, p. 32).          

Simbolização No corpo do texto. 
    Fonte: Elaboração da autora (2016). 
 
 
 

Esses cartogramas foram subsídios para a construção dos textos dos capítulos, 

para a seleção das informações a serem abordadas em cada etapa do trabalho. Por 

meio deles foi possível traduzir os elementos das narrativas de Oriano de Almeida 

acerca de sua própria trajetória, revelando uma escrita de si que combate o 

desperdício de sua experiência e dos sujeitos que dela foram participantes.   

Em um dos movimentos de nossa poética Valsa de Paris, ao analisar o período 

de formação das escolas de música em Natal/RN nos anos de 1930 (PRESGRAVE, 

2013; GALVÃO, 2010) trouxemos a fala de Oriano de Almeida sobre o Instituto de 

Música de Natal por meio do Cartograma 5: 
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QUADRO 8: CARTOGRAMA 5   
CARTOGRAMA 5 

Instituto de Música de Natal 
Escala Projeção 
Micro Waldemar de Almeida era o professor de 

piano e diretor do Instituto; Tomazzo Babini, 
professor de violoncelo; José Monteiro 
Galvão, professor de violino, e o grande 
Câmara Cascudo professor de História da 
Música. Você imagine a sorte de um jovem 
estudante, aprender História da Música 
com Câmara Cascudo. É uma recordação 
muito grata na minha vida. Lembro, 
perfeitamente, das aulas de Câmara 
Cascudo, da alegria e simplicidade com 
que ele transmitia a sua erudição, 
despertando assim o meu grande interesse 
pela história, pelos fatos, pelos 
acontecimentos relacionados com a música 
em todas as épocas. (ORIANO, Memória 
Viva, 1998).               

Simbolização No corpo do texto. 
   Fonte: Elaboração da autora (2016). 

 

 

Frente ao exposto, o desenho da nossa partitura segue rumo aos acordes fi-

nais, em que o traçado desse itinerário traz à tona uma reflexão sobre a relevância 

social e científica dos estudos de memórias, itinerários sociais ou trajetórias de vida 

sobre pessoas notáveis do campo artístico brasileiro, daqueles que abrilhantaram os 

palcos da vida, enquanto conhecimento prudente e de combate ao ostracismo de sua 

arte, de promoção de uma justiça cognitiva (Germano, 2017) ao sujeito histórico Ori-

ano de Almeida e pelos seus feitos no mundo dos sons.    
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2 PARTE I: 

VALSA DE PARIS 

 

 
 

 



34 
 
 

2.1 CAPÍTULO I:  PRELÚDIO BIOGRÁFICO 
   
  
 

Então, chegou o dia em que me tornei freguês de alfaiate. Assumi a 
responsabilidade do paletó e da calça comprida, inclusive engravatado... 
como era praxe de todo adolescente que se dizia “respeitável”. Terminei o 
curso ginasial do “Atheneu Norteriograndense”, pensando que depois ia ser 
médico. Antes, porém, andei em vários navios. Em cada porto uma surprêsa, 
uma lição, uma alegria. Mozart, Chopin, Albeniz, Liszt. Aplausos e... o que era 
muito importante: um pouco de dinheiro. Era a profissão se iniciando sob bons 
auspícios. Manáus, Belém, Fortaleza, Salvador... Rio de Janeiro. O pescoço 
virado para cima, contanto os vinte andares do arranha-céu “A Noite”. E logo 
no primeiro dia, a primeira vez que eu ia ouvir piano e orquestra. 
Deslumbramento (comedido) com a escadaria do “Teatro Municipal”. Os 
primeiros sons de Gershwin – “Rapsody in blue”. Lorenzo Fernandez, o 
maestro. Ana Carolina, a pianista. E depois... etc. etc. etc. Milhares de 
etcéteras. Conversas e andanças (ALMEIDA, Or., Manuscrito Cenas Infantis).    
  

     

As conversas e as andanças de Oriano de Almeida (1921-2004) em sua jornada 

musical serão apresentadas em um prelúdio biográfico, um passeio por 

acontecimentos que relevam o homem e sua obra.  

Como em música, o prelúdio biográfico tem como objetivo expor um grande 

tema, compassos gerais da vida do artista, como um preparativo, uma introdução para 

o desenrolar de uma ópera-viva. 

As linhas-mestras que reúnem essa composição biográfica serão apresentadas 

em uma cena, construída pela autora como exercício de tradução de narrativas 

produzidas sobre Oriano de Almeida: narrativas de si e narrativas biográficas sobre as 

experiências vividas pelo pianista2. 

A cena é uma construção imaginária da autora que tem como objetivo 

selecionar elementos da trajetória musical e pessoal do artista, não tendo como 

finalidade fazer um levantamento exaustivo e linear de fatos e circunstâncias vividas 

pelo músico.          

A cena propõe a elaboração de uma paisagem que resgata momentos 

importantes do sujeito, com o intuito de apresentar caminhos percorridos no seu 

itinerário musical, expondo uma escrita de si que se constrói em aproximação de uma 

racionalidade que Boaventura Santos (2006) intitulou como cosmopolita e de uma 

ecologia das temporalidades (Santos, B., 2008) quanto a exposição dos fatos 

                                                             
2 As três principais referências de pesquisa utilizadas para compor a cena desse capítulo são: Galvão 
(2010a), a entrevista concedida por Oriano de Almeida ao Programa Memória Viva (1998) e os 
manuscrito de memórias Cenas Infantis.   
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narrados.    

Essa racionalidade aborda o passado como um passado capacitante, produtor 

de presenças e de visibilidades dos fenômenos em estudo, de um passado enquanto 

“espaço/tempo onde se encontram experiências sociais inesgotáveis” (SILVA, 2010, 

p. 20).       

A ecologia das temporalidades é uma postura cognitiva que reconhece 

compreensões de tempo diversas para a produção do conhecimento sobre a realidade, 

ampliando a perspectiva de análise dos acontecimentos para além do tempo linear, 

cronológico, histórico, dando abertura para uma compreensão dos itinerários de vida 

dos sujeitos para além da chamada memória histórica.   

Sob essa abordagem epistemológica, os estudos de memória social 

contribuem para a reconfiguração dos quadros da memória individual, alicerçados em 

experiências vividas coletivamente. 

A sociedade aqui é definida como uma comunidade afetiva na qual “nossos 

sentimentos e pensamentos mais pessoais buscam sua fonte nos meios e nas 

circunstâncias sociais definidas” (HALBWACHS, 1968, p. 36). 

 

 
As lembranças retomam relações sociais, e não simplesmente ideias ou 
sentimentos isolados, e que são construídas a partir de um fundamento 
comum de dados e noções compartilhadas. […] A memória é este trabalho 
de reconhecimento e reconstrução que atualiza os 'quadros sociais' nos quais 
as lembranças podem permanecer e, então, articular-se entre si (SCHMIDT 
& MAHAFOUD, 1993, p. 289). 

 

  

Nessa perspectiva, compreendemos como fundamental a relação entre o 

homem e sua obra, visto que não é possível pensar a trajetória de um sujeito sem o 

seu fazer no mundo, fazer esse que define quais os traços fundamentais do legado 

de Oriano de Almeida para a realidade da música erudita nacional.     

Ao trabalharmos com narrativas de uma personalidade, ou seja, de um sujeito 

que fez algo de excepcional, também devemos levar em conta as sutilezas de seu 

cotidiano, para que possa emergir novos olhares sobre a sua caminhada.  

Esse olhar do artista sob o prisma do homem e do gênio é a base de uma 

sociologia do fenômeno musical em Elias (1995), sociologia que identifica o “artista no 

ser humano”, apresentando a obra da criatividade como produto resultante da história 
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do indivíduo em confluência com os meios e acontecimentos de seu tempo histórico 

e social. 

Assim como o Mozart artista e o Mozart homem na obra de Elias não estão 

dissociados, os relatos de lembranças de Oriano sobre sua infância ao piano (em seu 

grupo de referência familiar) são parte significativa do artista em formação.     

    
 
A autonomia relativa da obra de arte e o complexo de problemas a ela 
associados não nos eximem da obrigação de investigar a conexão entre a 
experiência e o destino do artista criador em sua sociedade, ou seja, entre a 
sociedade e as obras produzidas pelo artista (ELIAS, 1995, p. 57).   

  

 

Como disse Karl Marx (1998), o homem é um sujeito histórico situado em um 

cenário de contradições, parte de um processo social em curso, que interage com o 

meio social e é capaz de reproduzi-lo e modificá-lo.   

A história do homem é também uma história social, da relação com as 

estruturas sociais, das oportunidades e escolhas individuais que estão situadas em 

contextos de classe, fruto das correlações de forças entre poderes e paradigmas 

sociais dominantes e emergentes, interligando macro esferas do mundo social, tais 

como a economia, a política e a cultura as vivências mais particulares dos sujeitos 

históricos.    

Nesse sentido, as imagens do navio e do arranha-céu presentes na epígrafe 

são representativas de momentos da vida de Oriano de Almeida, dos rumos que sua 

história tomou como indivíduo submetido a uma estrutura social, de acordo com os 

seus pertencimentos de classe e de círculos sociais.   

Ouvir Rapsody in blue no Teatro Municipal do Rio de Janeiro não era uma 

experiência para muitos, mas um habitus de classe (Bourdieu, 2007) incorporado 

através de um efetivo processo de socialização (Berger, 1985), assimilado pelo jovem 

Oriano ao longo de sua infância e juventude, na companhia de familiares, amigos, 

colegas músicos e professores.             

E as lembranças sobre esse processo de formação serão o cerne do nosso 

prelúdio biográfico, constituindo-se em cena da vida do músico. A cena a ópera e o 
navio tratará do contexto familiar e da chegada de Oriano a Natal/RN para o exercício 

de seus primeiros momentos ao piano, dos personagens que compuseram, direta e 

indiretamente, o ambiente propício para o contato do menino Oriano com o mundo 
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dos sons.         

Os acontecimentos narrados nesse capítulo estão cercados de uma “história 

vivida a partir da infância” (Halbwachs, 1968), momento em que Oriano começa a se 

inserir no mundo musical através da partilha do pensamento coletivo que se expressa 

ao seu redor acerca do mundo das artes. 

O universo familiar é o lugar de compartilhamento das vivências, o grupo de 

referência que estabelece uma comunidade de pensamentos e dá vitalidade às 

imagens constituídas nas experiências vividas no interior do próprio grupo. 

O apego/desapego afetivo estabelecimento no interior do grupo de referência 

levará o sujeito a reconstituir mais facilmente ou não o seu quadro de lembranças, 

atribuindo a esse maior ou menor significado. 

No caso de Oriano, a sua narrativa é rica de apego afetivo, de maneira a 

resgatar imagens de tempos distantes do menino, mas repletos de sentido e 

reconstruídos a partir do novo quadro de referências do presente. 

O manuscrito Cenas Infantis foi escrito em dois espaços/tempo distintos, para 

narrar fragmentos de sua história: no Rio de Janeiro, em 1962, e em Natal, no ano de 

1992. Narrativas com trinta anos de diferença se unem, em meio a rabiscos e 

correções a lápis, para apresentar um passado que se interpola no presente e o 

ressignifica.   

Os relatos de suas cenas infantis apresentam o percurso do pensamento e das 

impressões individuais que são partilhados com o pensamento coletivo do grupo de 

origem.     

 

 
 A criança […] pensa em comum com os outros, e que seu pensamento se 
divide entre o conjunto das impressões totais pessoais e diversas correntes 
de pensamento coletivo. Ela não está mais fechada em si mesma, pois que 
seu pensamento comanda agora perspectivas inteiramente novas, e onde ela 
sabe muito bem que não está só a vaguear seus olhares; entretanto, ela não 
saiu de si, e, para abrir-se a essas series de pensamentos que são comuns 
aos membros do seu grupo, não está obrigada a fazer o vácuo em seu espírito, 
porque, por alguma forma e sob alguma relação, essas novas preocupações 
vindas de fora interessam sempre o que chamamos aqui o homem interior, 
quer dizer que não são inteiramente estranhas nossa vida pessoal. 
(HALBWACHS, 1968, p. 62). 
 
 
  

Da construção do homem interior que se abre ao pensamento coletivo do seu 

grupo, esse prelúdio apresenta o talento em processo de feitura, da realidade social 
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da música interiorizando-se como realidade subjetiva no percurso de Oriano de 

Almeida, por meio de brincadeiras, estudos e espaços de convívio social com o 

universo sonoro. 

  

 

2.1.1 A CENA: O NAVIO E A ÓPERA 

 

 

Vejamos: 

 
Andei em vários navios. Em cada porto uma surprêsa, uma lição, uma alegria. 
Mozart, Chopin, Albeniz, Liszt. Aplausos...  (Oriano de Almeida, no Manuscrito 
Cenas Infantis).  
 

 

As veredas que construíram o enredo de aproximação de Oriano de Almeida 

do mundo das artes estiveram enlaçadas por vínculos familiares e suas experiências 

no campo artístico.  

Além de sua parentela, outros personagens trouxeram contribuições para o 

registro de uma rica biografia musical e foram convidados a contar fragmentos dessa 

história. 

A subjetividade artística de Oriano de Almeida foi construída em um enredo 

cosmopolita, na qual inúmeras influências se mesclaram para a constituição de um 

sujeito-músico que passeou em um ecletismo de atuação em sua carreira artística. 

E o ecletismo de atuação de Oriano de Almeida perpassa inúmeros cenários, 

desde o ambiente familiar, o contexto sociocultural e histórico por ele vivido e as 

personagens que aparecem em seu processo de formação como músico, bem como 

o seu próprio fazer artístico. 

Nesse capítulo discutimos as interferências familiares sobre a sua carreira 

através das descobertas musicais de infância e como em suas memórias o próprio 

Oriano expressa lembranças de tempos distantes, mas decisivos para a sua atuação 

como músico, os elementos e personagens que foram importantes na constituição 

desse sujeito cosmopolita no campo artístico.        

A cena que norteia o prelúdio biográfico de Oriano é a do navio e da ópera. A 

história de suas famílias e de sua carreira são marcadas por viagens e apresentações 
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culturais em ambientes domésticos e casas de cunho artístico. Suas famílias 

exalavam arte no cotidiano e as viagens e eventos culturais foram significativos para 

o desenvolvimento das experiências musicais posteriores de Oriano de Almeida no 

desenho de sua trajetória profissional.         

A primeira viagem a destacar foi da imigração de seus avós para o Brasil. 

Posteriormente, outras viagens de navio, trem e avião foram decisivas para o 

desenvolvimento de sua carreira como pianista3. Já a ópera é a representação das 

inúmeras atividades artísticas desenvolvidas no âmbito familiar que suscitaram no 

menino Oriano a sensibilidade para a música.   

Os seus avós maternos eram de origem francesa e italiana e a família do avô 

paterno de imigrantes portugueses. A veia artística esteve presente na sua 

ascendência nas figuras de sua avó materna, cantora lírica, e de seus pais, um ator 

nos tempos de juventude e uma aplicada estudiosa de piano, como explica Claudio 

Galvão (2010a) algumas particularidades da biografia do músico:   

    

 
Muito jovem ainda Raymundo de Almeida, entusiasmado pela vida teatral, 
engajara-se numa companhia de teatro e viajara pelo Brasil, indo até o Rio 
de Janeiro. O destino levou o grupo ao norte do país, onde o jovem ator 
haveria de encontrar Oneglia, mudar de vida e profissão. Abandonando a 
vida movimentada que levava Raymundo casou-se com Oneglia e, 
nomeado conferente da Alfândega, fixou residência em Belém. O seu sogro, 
o francês Alfred Peret, era farmacêutico e apaixonado pela flora medicinal 
da Amazônia. A filha Oneglia, entusiasmada pelo trabalho do pai, também 
se formara em Farmácia. Laura Tabanelli era cantora lírica de uma das 
incontáveis companhias italianas que visitaram a fausta Belém dos tempos 
da riqueza da borracha. Casou com Alfred Peret, trocando os palcos e o 
aplauso pela tranquilidade da vida doméstica. Oneglia herdara da mãe o 
gosto pela música. Cedo iniciara no piano e muito evoluíra no estudo e 
domínio do instrumento. Ainda grávida de Orianne, comparecia 
regularmente às aulas de música e se exercitava ao piano (GALVÃO, C., 
2010a, p. 32). 
 
   
 

                                                             
3 Referimo-nos às viagens realizadas por Oriano de Almeida ao longo de toda a sua carreira artística. 
Para inteirar-se dessas viagens, consultar Claudio Galvão (2010a).      
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 Ilustração 1: Os pais de Oriano: Oneglia e Raymundo de Almeida. 
Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN). 

 
 
 

O próprio Oriano em momentos diferentes fala a respeito de suas memórias de 

infância acerca do início dos estudos de piano e da influência dos avós e dos pais 

sobre o gosto prematuro pela música:        
 
 
Tinha cinco anos; lembro, perfeitamente, que já tocava um pouco de piano, 
talvez influenciado pela própria família. […] minha mãe tocava piano, meu 
pai tinha sido na mocidade ator teatral, e minha avó materna cantora de 
ópera. Ela era italiana, tinha vindo para o Brasil numa companhia lírica. 
Lembro dela cantando trechos da ópera La Bohème. Tenho a impressão 
que esses fatores influenciaram meu gosto pela música desde muito cedo 
(MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 11). 
   
 
Tinha partido muito jovem [a avó materna de Oriano], há muito tempo, 
figurando no elenco de uma companhia lírica que vinha para o Brasil. Não 
era cantora de renome ou prima-dona. Talvez nem mesmo seu nome 
constasse no programa. Cantava apenas pequenas pontas nas óperas. A 
companhia exibiu-se em São Paulo, no Rio, depois embarcou para o norte. 
Naquele tempo havia muito dinheiro no Pará e no Amazonas. Belém e 
Manaus se orgulhavam de incluir seus teatros entre os mais belos do 
mundo. Era o charmoso tempo áureo da borracha, quando acendiam 
charutos com notas de 500 mil réis (diz a lenda). Em Belém minha avó 
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abandonou a ópera porque conheceu meu avô. Ele era francês e 
farmacêutico. Morreu num naufrágio, deixando de herança aquela farmácia 
de esquina com várias portas, onde eu gostava tanto de ir, quando minha 
avó condescendia em me levar, dizendo que era um prêmio porque eu me 
comportara bem. […] Quando chegava em casa tocava “o Carnaval de 
Veneza”. Eu sabia que era também um instante muito especial para a minha 
avó. E naquelas tardes de minhas idas a farmacia... ela merecia mais do 
que nunca. Aquela gôndola de porcelana e um bronze do Salvador Rosa 
pareciam suas últimas lembranças, os últimos laços com a sua casa, a sua 
mocidade. (ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas Infantis).    
  
  

 

As lembranças dos seus pais tocando e cantando juntos e da pianola da casa 

são indicativas de um cenário propício ao forjar de um músico excepcional. Os 

primeiros momentos desse contato com a música já aparecem quando sua mãe 

estava grávida. Oneglia foi frequentadora das aulas dos mestres Meneleu Campos4 e 

Paulino Chaves5 (Galvão, C., 2010a), músicos renomados que desenvolveram parte 

de sua carreira na cidade de Belém/PA em pleno cenário de Belle Époque, na era da 

borracha que se configurou na região Norte do país, entre meados do século XIX e 

                                                             
4Otácvio Meneleu Campos nasceu em Belém/PA em 1872 e faleceu em 1927. Atuou como compositor, 
regente e professor de música. Veio de uma família iniciada na linguagem musical, tendo na figura de 
sua mãe, a pianista Adelaide da Costa Campos, a mentoria que o conduziu nos estudos musicais. O 
marco introdutório de seus estudos de violino se deu sob após o contato com o violinista baiano Adelino 
Francisco do Nascimento. Estudou na Faculdade de Direito do Recife, abandonando os projetos na 
carreira jurídica no ano de 1891 para dedicar-se ao Real Conservatório de Música, em Milão, ocasião 
em que estudou com Vicenzo Ferroni, dedicando-se ao canto gregoriano, harmonia, regência, piano, 
contraponto, composição e violino. Foi diretor do Instituto Carlos Gomes e, no ano de 1900, estreou 
sua carreira de regente no Teatro da Paz, em Belém. Teve uma produção musical muito intensa, 
atuando em diversas vertentes, na promoção de concertos, organização de orquestra, quarteto e coral, 
além de uma vigorosa atividade como compositor. De sua produção destaca-se a peça que compôs 
para o quarto aniversário da morte do músico Carlos Gomes, a Intermezzo elegíaco. Também podemos 
mencionar o Concerto para dois violinos, o Concerto para piano e o Presto scherzando para orquestra. 
Entre os anos de 1903 e 1906 realizou importantes concertos e audições em Paris e Milão expondo 
suas composições, e ensinou em Portugal no período em que lá residiu. Com o regresso ao Brasil 
apresentou-se no Rio de Janeiro, e em São Paulo, assumindo a presidência do Centro Musical 
Paraense e a direção do Serviço de Canto Coral do Estado do Pará. Enquanto menção de algumas 
obras, citamos o Prelúdio em ré maior (1893), para orquestra; os Quartetos em sol maior (1899) e as 
canções O Baile na Flor (1899) e a Marcha Infantil (1925).   
Fonte: http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=rmeneleu-campos&id=870.    
5Paulino Chaves, natalense nascido em 26 de junho de 1883. Foi professor, compositor, regente, 
pianista e membro da Academia Brasileira de Música. Permaneceu no Rio Grande do Norte até os 
quatro meses de idade, por ocasião da mudança para Belém, Estado do Pará, cidade na qual estudou 
piano com a professora Idalina França. Aos oito anos compôs a sua primeira obra impressa, a mazurca 
intitulada Saudade de uma rosa, aos 15 anos já compunha valsas, quadrilhas e pequenos ensaios de 
ópera, bem como já era considerado o pianista jovem de maior público no Pará. Foi-lhe conferido o 
prêmio Mozart-Stipendium de pianista, na cidade do Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de 1902 e no 
mesmo ano apresentou-se como solista ao público de Leipzig (Alemanha), recebendo elogio de público 
e crítica. Deu importante contribuição à música brasileira em sua carreira artística, embora pouco 
divulgada. (Câmara, 2001). Mais informações sobre a biografia de Paulino Chaves consultar: Tourinho 
(2010).   
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início do século XX.      

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 2: Paulino Chaves. 

Fonte: http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=paulino-chaves&id=83 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 3: Meneleu Campos. 
Fonte: http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=rmeneleu-campos&id=870 

 
   

O clima familiar era favorável ao estudo da música e ao encantamento por ela. 

Os estudos de piano de Oneglia certamente foram fundamentais ao surgimento do 

gosto dos seus filhos pela música. Dos quatro filhos, Orígenes, Ossiam, Orianne6 e 

                                                             
6 O nome de nascimento do músico em estudo é Orianne. Há duas versões que explicam a mudança 
do uso do nome artístico para “Oriano”. A primeira delas está registrada em (Galvão, C., 2010a, p. 99). 
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Ossi, apenas o terceiro filho veio a seguir carreira profissional no mundo dos sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 4: Oriano e sua irmã Ossi. 
Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN). 

 
 
 

                                                             
Nessa primeira versão, foi noticiado no Jornal natalense A República a mudança do nome artístico, 
conforme justificativa de uma colega e aluna de Magdalenta Tagliaferro, Íris Bianchi, esta que 
posteriormente tornou-se esposa do pianista: “Na França, Orianne é nome de mulher”. Na segunda 
versão, Oriano explica as razões da mudança no nome artístico em entrevista concedida ao programa 
Memória Viva (1998, p. 15): “Em verdade, o meu nome é Orianne de Almeida. A ideia de escrever 
Oriano, foi da pianista Magdalena Tagliaferro, quando em 1941, comecei a realizar os primeiros 
concertos no Rio e em São Paulo. Achava Magdalena que, o visual do nome Oriano escrito nos cartazes, 
ficava mais claro”. Por essa razão, nas citações de Cláudio Galvão (2010a) aparecem a grafia “Orianne” 
enquanto subscrevemos a grafia do nome artístico.   
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 Ilustração 5: Oriano e seus irmãos Orígenes, Ossiam e Ossi na escadaria de casa. 
Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN). 

 
 

Oriano de Almeida nasceu na cidade de Belém, no Estado do Pará, aos 15 de 

julho do ano de 1921, na Travessa São Mateus na residência de nº 158.  Certamente, 

pelas escadarias de seu lar, Oriano teve a oportunidade de dar início a uma relação 

com o piano que duraria por toda uma vida. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ilustração 6: Oriano na tenra infância. 
Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN). 
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Oriano ficou maravilhado ao ver a chegada do piano em sua casa e ao encarar 

com naturalidade a música como parte do seu ambiente doméstico. O relato que faz 

das cenas de infância é significativo. Ele descreve o piano com muita poesia e 

encantamento: 

   
Faz muito tempo. Eu teria cinco ou seis anos, mas ainda hoje lembro, 
claramente, o dia de festa lá em nossa casa, em Belém, quando chegou o 
novo piano que meu pai tinha comprado. Parece que estou vendo a agitação 
dos carregadores para fazê-lo subir, sem um arranhão, pela escada da 
entrada... o alvorôço dos meus irmãos, a alegria da minha mãe. O piano foi 
colocado na sala, encostado na parede perto de uma janela com balcão de 
ferro, dando para a rua, por onde entrava o sol e a claridade. Era um piano 
bonito, alto, modêlo antiquado de “armário”, preto, madeira fôsca, tendo em 
cada lado uma lâmpada ornada com franja de vidrilho que, batia pelo sol, 
refletia as côres do arco-íris, e oscilada pelo vento, cantava como suave 
campainha... dlin dlin. No centro, entre as duas lâmpadas, no espaço da 
estante para colocar músicas, havia uma portilhola, que minha mãe abria, 
mas, em vez de partitura musical, ela colocava um cilindro metálico envolvido 
com papel pontilhado de furos. E quando manejava os pedais, uma música 
estridente barulhenta invadia toda a casa. Os vizinhos vinham diante da 
janela apreciar aquela novidade de uma “pianola” na rua, antes tão pacata e 
silenciosa. Quando não era a pianola mecânica que funcionava, era minha 
própria mãe que dedilhava o teclado, tocando as vezes acompanhada ao 
violão, pelo meu pai, que também cantava velhas modinhas, enquanto eu e 
meus irmãos ficávamos muito quietos e “bem educados” (para não sermos 
expulsos da sala) ouvindo aquelas melodias saudosas e sentimentais 
(ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas Infantis). 
 
                     

O menino desde muito cedo foi estimulado a tocar piano, espelhando-se na 

mãe, “primeiro sentado no colo materno, tocando aleatoriamente nas teclas, depois 

tentando imitar os movimentos até tirar as melodias simples que ela tocava para ele” 

(Galvão, C., 2010a, p. 33). 

O contato inicial com o piano foi motivado pela novidade que é própria das 

crianças em interagir com os objetos. A tentativa de brincar com as teclas ameaçando 

desafiná-las fez com que a mãe Oneglia ensinasse as primeiras lições de piano para 

o filho. Logo mais, Oriano teve as suas primeiras professoras de piano de verdade, 

as professoras Luizinha e Helena Mindelo, das quais carregou algumas lembranças 

curiosas.   

 
Orianne foi entregue aos cuidados da professora Luizinha e, depois, de 
Helena Mindelo. Estavam certos os pais: à professora cabia uma parte da 
tarefa e à mãe incumbia a responsabilidade de orientar o estudo e prática da 
técnica pianística, a serem feitos em casa. Rapidamente os primeiros 
métodos foram sendo passados e as primeiras peças infantis memorizadas 
com muita facilidade. Os grossos volumes de Felix le Coupey, e depois 
Czerny e Hanon, não apresentaram muitos obstáculos, pois quanto mais 
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difícil o exercício, mais excitante e desafiante se tornava (GALVÃO, C., 
2010a, p. 33). 
 
 

Ainda na infância, nas primeiras lições, o jovem pianista já demonstrava 

sofisticada capacidade em elaborar um estilo próprio de aprender os ensinamentos 

repassados pelas professoras. Sua professora Luizinha exigia-lhe que contasse os 

tempos do compasso e Oriano, perdido em seus pensamentos sobre as atrações do 

Circo que chegara na cidade de Belém, nas imediações de sua casa, inventava um 

jeito diferente de marcar os compassos das melodias de estudo. 

Com o pensamento em um personagem especial do Circo (o homem troglodita 

vestido de leopardo) criou um jeito que lhe pareceu mais adequado para o 

acompanhamento das melodias, exigência que tanto o incomodava no método de 

sua professora. Desses tempos, as lembranças sobre a professora Luizinha 

ganharam contornos singelos e divertidos: 

 
Perdi da memória a sua fisionomia, entretanto, nunca esqueci o seu nome... 
Luizinha. Dona Luizinha. Também não esqueci que era uma senhora magra, 
alegre, amável.  Ela dizia que não gostava de amarguras... e que a música 
era a maior doçura da vida. Também lembro muito bem: dona Luizinha 
chegava sempre com o mesmo vestido azul-marinho, bolsa marrom bastante 
usada... cabelos brancos. Quando perguntei porque dona Luizinha não 
variava de roupa, minha mãe achou graça, e disse que era assim mesmo... 
uniforme de professora de piano. Um dia descobri que dona Luizinha não 
ouvia lá muito bem, o que foi uma grande descoberta para mim, porque ela 
exigia que eu contasse os tempos do compasso em voz alta... um-dois-três-
quatro... e eu não gostava daqueles números, intrometidos com as melodias 
que eu tocava. Mas, dona Luizinha era inflexível. Não dispensava aquele 
que considerava detalhe importantíssimo do seu método. Em frente a nossa 
casa havia uma praça imensa (que eu imaginava do tamanho do mundo) 
onde, vez por outra, armavam um circo, cuja principal atração era um homem 
muito forte, muito alto, muito gordo, que carregava enormes pesos... era até 
capaz de carregar nos ombros todo aquele circo. […] mas, o que despertou 
a minha minha curiosidade naquele homem foi o seu nome estranho, 
diferente, desconhecido para mim. Achei engraçado aquele nome de gente, 
que eu nunca tinha ouvido... PITÁGORAS. Ora, (logo percebi) eram 4 sílabas! 
Bem poderiam substituir os 4 números do compasso nas lições de dona 
Luizinha.  Em vez de 1-2-3-4... Pi-tá-go-ras. Fiz a primeira experiência e deu 
certo. Dona Luizinha nem notou a diferença. Mas, um dia minha mãe viu que 
eu estava enganando a professora e... simplesmente mudou a professora 
(ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas Infantis).   
 
  

Da professora Helena Mindelo, Oriano relembra os desafios das lições ao 

piano que faziam-no querer arrancar as páginas dos estudos. Dessa feita, o aluno 

estava a implicar com os dedilhados marcados pela nova professora na última página 

da Valsa de Durand, os quais ele não gostaria de usar.   
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Ele desejava tesourar as páginas difíceis da partitura, com o objetivo de fazê-

las desaparecer. Mas, um aprendizado desse episódio ele levou para a sua vida: 

“através do tempo, quando preciso aprender páginas difíceis que eu bem gostaria de 

tesourar (não só da música como do cotidiano) faço de conta que derramei tinta numa 

toalha qualquer. E fico preso até aprender... para depois 'ir ao circo'” (ALMEIDA, OR., 

Manuscrito Cenas Infantis), como costumava fazer Oneglia diante de suas 

traquinagens de infância. As brincadeiras só estariam liberadas se cumprisse à risca 

os exercícios de prática de piano.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 7: Oriano e seus estudos de piano na infância. 

Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN) 
 

 
Suas lições ao piano eram intercaladas com leves brincadeiras e travessuras 

com os irmãos. Não raras vezes, o Bil, apelido carinhoso que era chamado entre os 

seus irmãos, aprontava travessuras e se esquivava delas com o pretexto de que 

estava estudando piano. E assim, passou a observar as vantagens de se estudar 

piano, pois a cada nova travessura, seria possível retornar ao seu Hanon.   

Todavia, nem sempre foi possível se livrar das travessuras encontrando no 

piano o seu álibi, em especial, na ocasião em que relata ter derramado o tinteiro na 
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toalha de mesa: 

 

 
comecei a perceber que havia até uma certa vantagem em estudar piano! 
De outra vez, porém, a vantagem não foi tão eficiente quando tentei o mesmo 
ardil e não deu certo. Eu derramara o tinteiro na toalha de mesa. Não tinha 
outra saída... e fui direto para o meu Hanon. Desta vez, nem a voz 
providencial de minha avó podia salvar a situação, porque meus irmãos 
estavam “imaculados”, enquanto o teclado se mostrava bem salpicado de 
tinta. Minha mãe chegou a ensaiar o primeiro estrilo, mas logo mudou o tom 
zangado para outro mais esperto (ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas 
Infantis).    
 
 
 

As idas ao circo, ao cinema, a farmácia dos avós, assistir os desenhos 

preferidos e demais passeios ficavam condicionados ao cumprimento rigoroso dos 

exercícios ao piano. Oneglia era uma mãe dedicada que supervisionava com rigor os 

avanços de Oriano ao piano, tocando com ele, passando as peças e acompanhando 

o trabalho das professoras. 

Uma narrativa igualmente bela sobre as brincadeiras infantis e a descoberta 

do cinema aparece em Caminho de San Giovanni, escrito como um exercício de 
memória de Ítalo Calvino. Assim como nas cenas infantis de Oriano, o relato sobre o 

cinema abria as cortinas de um “outro mundo que não o que me cercava, mas para 

mim apenas o que eu via na tela possuía as propriedades de um mundo, a plenitude, 

a necessidade, a coerência” (CALVINO, 2000, p. 41).   

As aventuras infantis também expunham lembranças da escolinha do ABC, da 

professora Graziela, e da descoberta de um instrumento sem igual: o bandolim. 

Oriano aproveitava o horário do recreio para fazer o seu ato de espionagem e nele 

todo o encantamento do menino pelo instrumento se vislumbrava, por sua 

curiosidade já marcante pela música. 

Seu desejo em tocar bandolim ficou apenas nos devaneios próprios da infância, 

tendo como desfecho desse episódio o presente de Natal, para aplacar o interesse 

súbito e inconstante de criança por novidade.   

 
Saindo pela porta de nossa casa em direção à esquerda, depois de passar 
cinco ou seis casas, chegava um gradil de ferro. Havia um portão, um 
caminho cimentado sob um caramanchão sombreado por trepadeiras, 
jasmins e rosas. Lá dentro um chalé pintado de amarelo, rodeado de janelas 
e árvores muito altas. Era alí a minha escolinha do ABC. A escola da 
professora Graziela. Na hora do recreio eu aproveitava para uma escapa e, 
subindo no parapeito, espiava pela janela de uma sala que vivia trancada e 
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não se podia entrar, porque era a sala de visitas da casa. Dali eu podia ver, 
pendurado na parede, um bandolim. Surpreendido uma vez no meu ato de 
espionagem, o velhinho de óculos e boné mandou-me entrar. Era o marido 
da professora. Pulei da janela para dentro da sala, e pude ver de perto e 
ouvir o som do bandolim. Gostei e fiquei pensando: aquilo que era 
instrumento... leve, fácil de levar de um lugar para o outro, que poderia ser 
pendurado na parede e...  o velhinho de boné também me disse que música 
de bandolim era escrita só numa pauta, não era como a de piano, que 
precisava de uma pauta para mão direita e outra para a esquerda. Fiquei 
pensando em tantas vantagens do bandolim sôbre o piano, e comecei a pedir 
para mudar de instrumento. Mas a minha ideia não teve a menor 
repercussão – o máximo que consegui foi ganhar um bandolim de brinquedo, 
no dia do Natal.  E fiquei certo de que a lembrança fora mesmo do Papai 
Noel (para me consolar) pois nesse bom tempo eu acreditava piamente no 
velhinho de gôrro vermelho e longas barbas brancas (ALMEIDA, OR., 
Manuscrito Cenas Infantis).        

 

 

Pelas andanças na cidade, em meio aos passeios com a família ao sabor de 

sorvete, dos trajetos do bonde e das praças e lugares arborizados, a mais nova 

descoberta musical de Oriano foi o mestre do realejo e sua melodia fanhosa: 

       

    
Todo domingo de manhã nosso pai nos levava para dar um longo passeio 
naquele bonde pintado de verde, que parecia um trem com as suas 
pequenas janelas e os bancos de assentos macios trançados com palhinha. 
No fim do itinerário, ele fazia uma curva, parava num recanto arborizado e 
nós íamos sentar num terraço cheio de mesinhas e cadeiras de ferro, para 
saborear um sorvete.  No retorno do passeio (sob protestos de meu pai, que 
eu sabia mais flexível e paciente do que minha mãe...) quando descia do 
bonde saía correndo até a esquina, a fim de ouvir o realejo. Era a minha 
nova descoberta musical, depois do bandolim pendurado na parede da sala 
de visita da professora Graziela. De boné xadrez, camisa azulão e calça 
listrada presa nos ombros pelo suspensório, o “maestro” do realejo rodava a 
manivela e soava uma música um tanto fanhosa, mas que eu gostava depois 
de experimentar no piano, descobrindo que também se podia tocar, só de 
ouvir a melodia, sem necessidade de aprender as notas escritas na pauta. 
Comecei esse novo divertimento musical com muito entusiasmo – tocar “de 
ouvido” (ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas Infantis).    
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Ilustração 8: Centro comercial de Belém no início do século XX: área de bondes. 

Fonte: https://www.pinterest.de/pin/456693218437277818/ 
 
 
 

A aventura do realejo marcou tanto o menino que o Oriano adulto, em suas 

lembranças dos tempos de infância, dedicou um relato vibrante sobre a sua 

sonoridade roufenha. A música do realejo continuou de alguma maneira nas suas 

memórias mais afetivas e na sua atuação musical, pois tornaram-se títulos de 

composições suas e de seu primo Waldemar de Almeida, a exemplo de Realejo e 

Aquele realejo de Pigalle, respectivamente.      

 

 
[…]  um dia desarmaram o circo. E a lona estendida ficou parecendo um 
enorme lençol encardido cobrindo toda a praça. Não havia mais a foto no 
cartaz, nem a moça no arame, nem o homem do realejo na esquina. Senti 
falta daquela música meio roufenha. E através dos tempos, tenho 
encontrado muitos realejos, em muitas esquinas e paisagens diferentes.  
Sinto mesmo uma espécie de atração terna pelo som do realejo. Ele sempre 
me faz parar. E o sol parece que fica mais sol, árvore fica mais árvore, gente 
mais gente. Música de realejo parece domingo de sol. Desconfio que não 
gosta de rodar em segunda-feira de chuva... o que é uma pena, porque 
talvez fizesse sorrir muitas sisudas (ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas 
Infantis).    
 

  

Um novo quadro de descobertas musicais se inaugurou com a viagem de sua 

família de Belém para Natal. As cenas da vida de Oriano de Almeida se misturam ao 

quadro que coloriu as relações entre essas cidades das regiões Norte e Nordeste do 
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país. De acordo com Claudio Galvão (2010a), a cidades de Belém e Natal estão 

irmanadas, em primeiro lugar, pelo sentido místico de seus nomes. Todavia, os seus 

vínculos estão enredados igualmente pelos caminhos artísticos, trocando, em muitas 

ocasiões, personagens e experiências. 

Antes de embarcar na primeira viagem de sua vida, Oriano experimentou a 

oportunidade de fazer uma apresentação ao piano em momentos anteriores ao zarpar 

do navio, de Belém em direção a Natal, recebendo vibrantes aplausos, “diante de 

numeroso público reunido no salão de música” (ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas 

Infantis).   

 

 
Tudo era novo e excitante para as crianças no navio Itapé: os corredores 
estreitos, as camas-beliche, o convés de onde se poderia ver boa parte da 
cidade. […] Raymundo e Oneglia, trazendo pelas mãos os seus filhos 
[Oriano e Ossi], entraram no grande salão de festas, onde mesas, cadeiras 
e o local para as danças se completavam com um belo piano de cauda. 
Orianne se aproximou do piano que, estando com o teclado aberto, parecia 
convidá-lo para tocar. Timidamente, experimentou algumas teclas e sentiu a 
amável resposta do instrumento. – Vá meu filho, toque alguma coisa... – 
Posso mesmo? […] depois, sentou-se, subiu um pouco mais o banco até a 
sua altura, experimentou uns acordes e olhou para a mãe. O sorriso de 
permissão funcionou como estímulo e, então, começou a tocar uma tarantela 
que aprendera há algum tempo. Terminada a execução, uma prolongada 
salva de palmas se ouviu no salão. Surpreso, o menino voltou-se para trás; 
muitas pessoas, passageiros e visitantes que passavam pelo local haviam 
parado para ouvi-lo e ali permaneceram até a última nota, aplaudindo 
alegremente. Orianne saiu rápido do banco e correu para junto dos pais que, 
alegres e sorridentes pelo inesperado sucesso, levaram-no para fora do 
salão. Na sua emoção infantil ainda ecoavam os aplausos que, segundo lhe 
ensinaram, eram sempre atribuídos aos grandes intérpretes. Não era fácil 
compreender porque havia sido aplaudido. Misturavam-se impressões de 
surpresa e medo, mas uma gostosa sensação de aprovação começava a lhe 
estimular a vaidade ainda nascente. […] Aplausos para ele, afinal, haveriam 
de ser um fato comum e corriqueiro em todo o seu futuro, mas igualmente 
agradável e sempre assustador (GALVÃO, C., 2010a, p. 34). 

    

 

Esta relação entre as cidades ganhou notoriedade entre os fins do século XIX 

e princípios do século XX quando a capital do Pará estava sob a ascensão do ciclo da 

borracha, centralizando a riqueza e direcionando os caminhos da cultura para a região 

Amazônica através de financiamentos de projetos de grande porte e reconhecido 

destaque na área cultural. 

Oriano foi um entre muitos músicos que vivenciaram um intercâmbio entre as 

cidades de Belém e Natal, fruto da efervescência e declínio artísticos propiciados pela 
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era de ouro da borracha, como bem expressa Galvão (2010a, p. 26): 
 

 
 

Muitos músicos norte-rio-grandenses buscaram guarida na capital do Pará, 
entre eles os flautistas Manoel Prudêncio Petit, Antônio Paulino (Tota) 
Andrade, o violonista João Santa-Cruz, e o compositor Antônio Pedro 
Dantas (Tonheca Dantas). Do Pará vieram para Natal o italiano Giuseppi 
Cironi, fagotista, para breve passagem em 1898. Em 1903, chegaria o 
maestro Luigi Maria Smido que, por duas oportunidades, residiu em Natal. 
O violonista Joaquim Gonzaga veio em 1902, voltando em 1908 para 
integrar o corpo docente da primeira escola de música de Natal. No mesmo 
ano, apresentou- se o barítono paraense Corbiniano Vilaça. Entre 1905 e 
1915 estavam em Natal o violoncelista Alfredo Andrade e o violonista 
Armando Lameira, ambos paraenses. Outro violinista, José Marsicano, era 
carioca, mas veio a Natal via Belém, o mesmo acontecendo aos espanhóis, 
pianista Marcelino Gonzalez e o clarinetista José Bernardo Borrajo. 
Participaram, todos eles, do movimento musical empreendido na capital 
potiguar durante o segundo período administrativo (de 1908 a 1914) do 
governador Alberto Maranhão. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 9: Banda de Música da PM no Teatro Carlos Gomes no dia 7 de setembro de 1922 - 

Centenário da Independência do Brasil, em Natal. No centro e sentado o maestro Luigi Maria Smido, 
regente da banda no início do Século XX. 

Fonte: http://toxina1.blogspot.com.br/2011/06/banda-de-musica-da-pmrn-125-anos-de.html 
 
 

Nas palavras de Galvão (2010a, p. 31), este cenário colaborativo “compensava 

o Rio Grande do Norte pela transferência, para Belém, de seu filho Paulino Chaves, 

mandando para Natal o menino que haveria de se tornar o seu maior pianista”.   

O cenário colaborativo entre as cidades de Belém e Natal na transição entre os 

séculos XIX e XX anuncia um importante fluxo musical desenvolvido nas duas cidades 
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bem como um contexto social propício à formação de uma geração de artistas 

brasileiros, em especial, músicos eruditos que ganharam destaque internacional.7      

A segunda viagem que embalou os caminhos da música na vida de Oriano se 

deu com a ida de Belém a Natal, no ano de 1930, por ocasião do tratamento de saúde 

de seu pai, Raymundo Almeida, que padecia de uma doença gástrica e, sob a 

recomendação de seu irmão Cussy de Almeida, foi a Natal realizar tratamento de 

saúde sob os cuidados de conceituado médico na cidade, o senhor Januário Cicco 

(1881-1952).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 10: o jovem médico Januário Cicco. 
Fonte: http://ozildoroseliafazendohistoriahotmail.blogspot.com.br/2011/02/januario-cicco.html 

 
 

Raymundo de Almeida aproveitou a viagem para fazer as “pazes com a religião 

e a saúde” (Galvão, 2010a), pois a visita a Natal tinha como finalidade sacramentar o 

batismo de seus filhos Oriano e Ossi que tinham como padrinhos parentes de terra 

tão distante, o tio Cussy e o primo Waldemar de Almeida. 

A viagem de navio até Natal revelou paisagens inovadoras nos pensamentos 

ainda infantis de Oriano, que observava o rastro do navio sobre o mar, as montanhas 
alvas de sal e de dunas e o encontro do mar com o porto, o bêbado Juquinha, melhor 

remador do cais de Natal, – que cheirava a injeção da farmácia da vovó – e a 

                                                             
7 A biografia do músico norte-rio-grandense Tonheca Dantas é representativa desse fluxo musical entre 
as duas cidades. Ver: C. Galvão (1998; 2014).   



54 
 
 

estranha imagem da cidade de dois degraus, com suas ladeiras que interligavam os 

bairros da Cidade Alta e Ribeira8, os únicos bairros existentes na cidade até então.   

 

 
Aquela viagem de navio foi longa, e demorou 5 dias de Belém a Natal. Como 
estivesse doente meu pai, os médicos recomendaram novos ares, mudança 
de clima. E ele pensou logo em Natal, onde morava o irmão que não via há 
muitos anos, e que seria o padrinho de minha irmã caçula. Eu também ainda 
esperava os santos óleos batismais, porque o meu padrinho escolhido andara 
naqueles últimos tempos sempre pela Europa, e era uma época em que não 
merecia muita fé, nem casamento nem batismo por procuração. Lembro de 
meu pai animado para a viagem, dizendo que ia de uma só vez botar em dia 
a saúde e a religião. Lembro de minha primeira calça comprida azul-marinho, 
e de uma bengala de imbuia com cabo prateado... era moda e a primeira 
bengala que eu usava. Aliás a primeira e última, porque, quando ela se 
acabou, também a moda de bengala para menino... acabou. Gostei do navio, 
do mar, de um grande peixe seguindo o navio, meu pai mostrando a estreita 
faixa de terra ao longe, as praias de areia tão branca que parecia sal... e meu 
pai dizendo que por alí se fazia mesmo muito sal, pois naquele trecho da 
costa marítima havia muitas salinas. [...] Naqueles cinco dias singrando o 
verde mar, meu pai ia falando de uma porção de coisas da terra onde ele 
nascera, e que eu nunca tinha ouvido falar – praia, jangada, banho de mar, 
coqueiro, pitanga, sertão, vaqueiro, cangaceiro, açude, cana-de-açúcar, 
engenho onde se fazia mel e rapadura9 – mas, de tudo isso, o que eu estava 
ansioso para ver era aquela cidade que eu imagina como um sobrado de dois 
andares... porque ouvia meu pai dizer que ao desembarcarmos em Natal, um 
carro nos levaria subindo a ladeira de uma rua, até chegar lá em cima e parar 
defronte da casa do irmão, que morava na Cidade Alta (problema desse mal-
entendido, evidentemente, era todo meu, que até então só conhecia Belém, 
uma cidade plana, de um só andar térreo...) (ALMEIDA, OR., Manuscrito 
Cenas Infantis).     
 
 

 

                                                             
8 Os bairros da Cidade Alta e Ribeira tornaram-se tema de uma composição de Oriano de Almeida 
intitulada “Xarias e Canguleiros” que de acordo com Galvão (2010a, p. 335) “evoca a antiga rivalidade 
entre os moradores dos bairros da Ribeira e Cidade Alta, com descrição do som das pedradas que 
trocavam”. Segundo Fernandes (2012, p. 28), “Veríssimo de Melo afirmou que nenhuma tradição era 
mais impressionante na cidade de Natal do que a tremenda rivalidade existente entre os moradores 
desses dois bairros. A hostilidade deles era tamanha que nenhum morador à noite podia descer ou 
subir em paz a ladeira da avenida Junqueira Alves, ladeira que fazia o acesso entre os dois bairros, 
sem correr o risco de ser agredido, vaiado ou apedrejado. Em consequência dessa rivalidade, surgiram 
as designações xaria e canguleiro. O termo xaria designava os moradores da Cidade Alta, 
consumidores do peixe xaréu trazidos das praias de Areia Preta e Ponta Negra. Enquanto o termo 
canguleiro fazia referência aos moradores da Ribeira, consumidores do peixe cangulo, que era pescado 
em abundância pelos jangadeiros do bairro”. Mais informações sobre o assunto consultar: Melo (1968); 
Cascudo (2011).    
9  Vários desses temas locais vistos pela primeira vez por Oriano em sua viagem de navio a Natal 
tornaram-se mote de suas composições, a exemplo dos Prelúdios Potiguares. Ver: Galvão, 2010a; 
Almeida, Or., 2002. 
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Ilustração 11: Vista aérea da Ribeira em Natal, 1945. 
Fonte: https://cronicastaipuenses.blogspot.com.br/2015/04/pelo-rn-de-antigamente.html 

 
 

     
Oriano chega a Natal junto com os seus pais no dia 6 de julho de 1930, nas 

dependências do vapor Itapé. Após a chegada do navio ao ancoradouro do cais, 

pisaram em terra firme na rua Tavares de Lira, importante centro da vida social da 

cidade, lugar em que se ficava a par de toda a vida norte-rio-grandense (Maranhão, 

2004, p. 21) e onde muitos os aguardavam, havendo “[...] mesmo o carro esperando, 

que ia nos levar para a Cidade Alta […] subindo a estreita ladeira da rua Jovino Barreto 

até parar na esquina da Deodoro, em frente ao portão da casa do meu tio, onde vi 

escrito ‘Sítio São Cristovam” (ALMEIDA, OR., Manuscrito Cenas Infantis). 

 

  
Muitas pessoas aguardavam a nossa chegada. E talvez porque o pai do meu 
tio (por consequência... meu avô) casara três vezes, de cada porta ia 
surgindo mais um novo tio, uma nova tia, sobrinho ou primo. Naquela noite 
aprendi que ninguém tem sono em casa que chega parente que não se vê 
há muito tempo... inclusive os personagens mirins. Todo mundo animado, 
comendo, bebendo, rindo, falando alto, enquanto eu sentado ao piano, ia 
repetindo todo o meu repertório, para quem queria ouvir (ALMEIDA, OR., 
Manuscrito Cenas Infantis).     
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Ilustração 12: Avenida Tavares de Lyra. 

Fonte: http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/07/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 13: Cais da Avenida Tavares de Lyra na Ribeira em Natal. 

Fonte: https://tokdehistoria.com.br/tag/natalense/ 
 

 

No Sítio São Cristovam iniciou-se um novo momento de descobertas musicais 

para Oriano de Almeida. Um novo quadro de lembranças se soma as 

experimentações infantis na cidade Belém, desta feita com a sua família paterna, que 

contribuiu, decisivamente, para o ingresso na carreira pianística.      
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Sua família paterna estava amplamente envolvida com a música, contando 

com alguns músicos de carreira e pessoas iniciadas no piano10. Do círculo familiar 

mais próximo, além de seus pais, o primo Waldemar de Almeida11, grande pianista, 

compositor e intérprete das obras de Chopin, com quem viveu o primeiro grande 

momento de sua formação pianística, conforme explicita Cláudio Galvão, em 

entrevista para a autora: 

 
Quando Oriano chegou a Natal, ele já tinha uma pequena base musical, a 
mãe dele tocava piano, ele estudava com uma professora em Belém, mas 
era coisa de piano para criança, ele ainda era muito jovem, um menino ainda. 
Então quando ele veio para cá já trazia esses conhecimentos preliminares. 
Mas o que era maior nele não era essa parte técnica, era exatamente o que 
ele trazia por dentro. Aquele dom, aquela experiência inata, ele vinha dotado 
disso e quando chegou a Natal para ser batizado, claro, ele não era um bebê, 
ele tinha 8 anos, então... Ele veio para Natal e Waldemar de Almeida já vinha 
de cursos na Europa, Paris, Berlim... e vinha para o Brasil para tentar uma 
carreira de concertista e, não em Natal, que não poderia jamais fazer isso 
numa cidade tão pequena como Natal, e pobre economicamente. Waldemar 
de Almeida era primo dele, todo mundo pensa que era tio, na verdade era 
primo e um primo bem mais idoso. Waldemar foi chegando aqui, deu um 
recital e correram as famílias, as senhoras da sociedade pedindo que ele 
ministrasse aulas às filhas e aos filhos, e a coisa cresceu de tal forma que 
começou a pegar esses alunos, até que inicia o curso que seria o curso 
“Waldemar de Almeida”. Então, já vinha com toda essa experiência, já tinha 
esse curso, já tinha muita gente estudando com ele, quando apareceu 
Oriano em sua vida. Essa experiência fez com que captasse, farejasse, o 
cheiro do gênio em Oriano, embora tão jovem assim. Então, Waldemar foi o 
ponto de partida para o grande voo de Oriano. Não há a menor dúvida, 
Waldemar foi para Oriano um tutor. Quando o pai faleceu, Oriano ficou em 
Natal e foi ficando, foi ficando... e Waldemar cada vez mais entusiasmado 
com ele, colocando-o nos programas dos recitais dos alunos e ele [Oriano] 
fazendo o que muita gente não fazia, pelo fato de ser tão garoto, tão jovem, 
eram todos adolescentes para cima, senhoras casadas e vinha aquele 
“pirralho” de “calça curta” e fazia talvez melhor do que elas. Sem dúvida, 
Waldemar foi o primeiro marco, o primeiro grande momento (ENTREVISTA 
A CLAUDIO GALVÃO, 2015).   
 
 
 

Waldemar foi seu professor e tutor dos anos de 1930 a 1939, na ocasião em 

que Oriano se mudou para o Rio de Janeiro, para os estudos do vestibular para o 

curso de Medicina, ao término do ensino ginasial no Atheneu Norte-rio-grandense. 

                                                             
10 Alguns nomes foram destaques da família no campo musical: Waldemar de Almeida e seus filhos 
Waldemar de Almeida Júnior e Cussy de Almeida, e o próprio Oriano.  
11  Waldemar de Almeida (1904-1975), nascido em Macau/RN, foi renomado compositor, escritor, 
maestro e pianista brasileiro. Conforme Câmara (2001), estudou música no Instituto Nacional da Música 
no Rio de Janeiro, e estudou piano e harmonia no exterior nas cidades de Berlim e Paris. Foi nomeado 
professor de música e canto orfeônico do Atheneu Norte-rio-grandense e fundador do Instituto de 
Música de Natal onde criou a cadeira de canto orfeônico. Desenvolveu importante trabalho de música 
na cidade de Natal, em defesa e valorização da vida musical do Rio Grande do Norte. 
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   Ilustração 14: O maestro Waldemar de Almeida. 

Fonte: http://www.fernandomachado.blog.br/novo/?p=129363 
 
 

Os sonhos com a medicina gradativamente ficaram para trás, na medida que 

os estudos ao piano se aprofundavam, ganhando uma nova dimensão, uma 

identificação com a carreira musical. 

Convites e mais convites para recitais iam surgindo, após o início dos estudos 

com a professora Magdalena Tagliaferro12, por quem nutriu uma profunda amizade 

por toda a vida da professora, ainda que a distância, expressa por correspondências 

e telegramas13 e seu livro de lembranças sobre a fada do piano. 

 
O segundo momento é Magdalena Tagliaferro. Magdalena era uma 

                                                             
12Leite (2011, p. 151,156) apresenta traços da carreira dessa importante pianista brasileira: “Magdalena 
Maria Yvonne Tagliaferro nasceu em Petrópolis, município localizado a 65 km do Rio de Janeiro, em 
19 de janeiro de 1893, filha do engenheiro Paulo Tagliaferro e Louise Hergenreder Tagliaferro, 
franceses que estavam radicados em São Paulo e que haviam ido à Petrópolis em férias. Tocou em 
praticamente todos os países do mundo como recitalista, acompanhada de orquestra ou fazendo 
música de câmara. Atuou com as principais orquestras como a Filarmônica de Viena, A 
Concertgebouw de Amsterdã, a Filarmônica de Berlin, a Orquestra Suisse-Romand, apenas para citar 
algumas. Entre os principais maestros com quem atuou podemos citar Furtwängler, Pierné, Ansermet, 
Münch, Stokowski, Maazel, Montreux, Hahn, os brasileiros Villa-Lobos, Souza Lima, Eleazar de 
Carvalho, Isaac Karabtschewsky, entre outros. Magda foi jurada nos principais concursos de piano 
como o Concurso Chopin, na Polônia, o Concurso Internacional Tchaikowsky, na União Soviética, o 
Concurso Rainha Elizabeth, na Bélgica, o Concurso da Academia de Verão do Mozarteum, em 
Salzburgo. No início de sua carreira obteve dois Grand Prix du Disque na França. O primeiro com 
obras de Mompou, em 1931 e o segundo, em 1934. Em 1981, Magda recebe novamente o Grand Prix 
por suas interpretações a quatro mãos e dois pianos, com seu aluno Daniel Varsano, interpretando 
Fauré”. 
13  Algumas dessas correspondências foram localizadas no Acervo do Instituto Histórico e 
Geográfico/RN no Memorial dedicado a Oriano de Almeida. 
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professora de piano de fama internacional, brasileira, embora com nome 
italiano “Tagliaferro” (pronúncia em italiano) e já com muito prestígio na 
Europa. Ela residia em Paris e vinha para o Brasil dar um curso e voltava 
para a Europa. Conheceu aquelas grandes figuras que a gente tem de nome, 
Ravel.... Aquele povo todo. Ela convivia com esses gênios que estão tão 
distantes da gente. Magdalena frequentava o grupo dessas grandes figuras 
de Paris, não sei se ela chegou a conhecer o Debussy.  Então, por que 
Magdalena? Magdalena descobriu essa força em Oriano. Oriano não queria 
ser concertista profissional, ele foi para o Rio de Janeiro querendo fazer 
vestibular para a faculdade de Medicina. Pensando se tinha realmente a 
tendência para a medicina, ou a música estava ainda para explodir ainda 
mais do que já havia explodido, e foi isso que aconteceu no Rio, quando 
entrou em contato com Magdalena. Ele vivia no Rio de Janeiro com uma 
pensão que Waldemar mandava todo mês. Magdalena foi o grande nome 
dessa segunda fase da vida dele. Agora, já tocava muito e o gênio dele era 
muito grande. Eu acho que ela deu um golpe de gênio, não só porque Oriano 
seria a maior publicidade que teria na vida. Um aluno de Magdalena tocava 
piano do jeito que tocava, ia encher de gente querendo ser como ele. Então, 
foi Magdalena que deu esse segundo empurrão, mas o carro, quando está 
com o motor parado, que precisa empurrar, se ele não estiver bom, ele não 
pega. Pode empurrar à vontade, que ele não sai do lugar. Foi o que 
aconteceu com Magdalena, mais um empurrão, e pouco, um empurrãozinho, 
e ele pegou... A partir desse tempo, Oriano já estava no ponto para se lançar 
como profissional (ENTREVISTA A CLAUDIO GALVÃO, 2015).    
 
 
 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 
 
  

Ilustração 15: Magdalena Tagliaferro em duas fases: a juventude e a maturidade. 
Fonte: http://www.memorial.org.br/2013/05/fundacao-magda-tagliaferro-promove-concertos-gratuitos/ 

 

Oriano sempre estabeleceu uma boa relação com os seus mestres do piano. 

Em um primeiro momento com Waldemar de Almeida e depois com a professora 

Magdalena Tagliaferro foi adotado por seu talento artístico e genialidade, por ser uma 

promessa para a música no Brasil.    

Além do primo Waldemar, outros personagens fizeram parte dessa história do 

jovem Oriano com o piano ainda no Sítio São Cristovam, a exemplo de Garibaldi 
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Romano14, a prima Bibi (Maria de Almeida Romano), o tio Cussy de Almeida, o primo 

Mozart Romano15 e o amigo de travessuras e parcerias musicais Aldo Parisot16.   

 
Waldemar tinha a admiração e esperança de que Oriano realmente iria muito 
longe e, depois, Waldemar era parente. Quando Oriano vinha a Natal se 
hospedava na casa de uma irmã de Waldemar, Dona Bibi, que era casada 
com Garibaldi Romano, que também era músico excelente, compositor, 
pianista, arranjador, digamos. Garibaldi era contador, não vivia de música, 
mas era tão genial que fazia coisas excepcionais. Teve dois filhos, uma filha 
que é pianista ainda hoje, Marluze, professora da Escola de Música (UFRN) 
e o outro filho é Mozart, faleceu. Oriano se hospedava na casa dele e de 
dona Bibi e conhecia a ambos. Ela era a mãe de Oriano aqui, ela que 
substituiu a mãe que ficou em Belém. Oriano visitava [Dona Bibi]], 
ocasionalmente, toda vez quando ele vinha [dos concertos] passava aqui na 
ida, passava aqui na volta, em geral, as férias eram aqui. Belém era só uma 
visita, tocava lá e depois ia embora. Pois bem, com a família Almeida 
realmente Oriano era muito querido, uma pessoa de total confiança e de 
esperança de que ele realmente crescesse ainda mais. E com Magdalena 
era um relacionamento tão afetivo... Magdalena o chamava de “filhote”, 
filhote para cá, para acolá. Quando ele alugou um apartamento no Rio de 
Janeiro, perto do Estúdio de Magdalena, ela foi lá, ornamentou, colocou 
flores. Quando Oriano chegou, o apartamento estava ornamentado por 
Magdalena. Ela então teve essa dedicação maternal, e ele era também uma 
pessoa muito amável. Ele também [era] uma pessoa filial para com ela, então, 
a coisa foi mais do que perfeita. Ela tinha essa dedicação maternal e uma 
técnica muito especial, embora ele em muitas coisas discutia ou discordava 
de Magdalena. A posição dos braços, dos pulsos, ele gostava de fazer do 
jeito dele. Ela com uma régua dava umas pancadas no braço dele e a 
posição das pernas no banco. Ele gostava... ela queria de um jeito e ele 
colocava de outro, ela muitas vezes ameaçou de o amarrar, “vou amarrar a 

                                                             
14 Câmara (2001, p. 197-198) Garibaldi Romano (1901-1972) como “pianista, compositor, arranjador, 
regente, formado em Ciências Contábeis. Casado com Maria de Almeida Romano, é pai da pianista 
Marluze Romano e Mozart Romano, pai adotivo de Oriano de Almeida e cunhado de Waldemar de 
Almeida. Foi o primeiro regente da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, além de reger também 
os corais do Estado e da Prefeitura de Natal. Como compositor, escreveu peças para piano, entre elas, 
quatro foram gravadas para o Projeto Memória, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”. 
15 De acordo com C. Galvão (2010a, p. 122), Mozart de Almeida Romano (1924-1999) foi advogado e 
professor da UFRN. 
16 Câmara (2001, p. 25-26) descreve Aldo Parisot, um dos grandes nomes da música de concerto, de 
renome internacional: “nasceu em Natal/RN, em 30 de julho de 1920. Iniciou seus estudos de violoncelo 
aos oito anos de idade, com o seu padrasto, o italiano Thomazo Babini – ex aluno de Arrigo Serato 
(1877-1948), na Itália. Foi o primeiro aluno do Instituto de Música do Rio Grande do Norte, escola 
fundada por Waldemar de Almeida. Estreou aos 12 anos de idade, tocando o concerto para violoncelo 
de Joseph Haydn (1723-1809), com a Orquestra de Natal. Nos anos seguintes, viveu e estudou no Rio 
de Janeiro, onde se aperfeiçoou com Iberê Gomes Grosso. De 1941 a 1945, ocupou a cadeira de 
primeiro violoncelista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Há muito reconhecido como um dos maiores 
violoncelistas do mundo, Aldo Parisot, além de exímio professor, tem se revelado um artista dos mais 
completos, seja como solista, camerista ou recitalista. Como solista tem se apresentado com as 
melhores orquestras do mundo, sob a regência de maestros como Monteux, Paray, Bernstein, 
Stokowshi, Barbirolli, Chavez e De Sabatta. Procurando expandir o repertório violoncelístico, Parisot 
tem realizado primeiras audições de numerosas obras para violoncelo, escritas expressamente para 
ele, por diversos compositores, entre os quais Camargo Guarnieri, Quincy Porter, Alvin Elter, Cláudio 
Santoro, Yehudi Wyner e Heitor Villa-Lobos. […] Solista das principais orquestras do mundo, como as 
filarmônicas de Berlim, Nova York e Londres e as Sinfônicas de Boston, Los Angeles, Viena, Varsóvia, 
Lamoureux, Pas de Loup, entre outras, Parisot não descuidou de dedicar grande parte do seu tempo 
ao cultivo da música de câmera. […] Residindo nos Estados Unidos, o músico é casado com a pianista 
norte-americana Elizabeth Sawyer e há muitos anos é professor titular da Universidade de Yale”.     
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sua perna para você não tirar do lugar”. Mesmo assim, com essas 
divergências naturais, normais, nada prejudicava que ele estivesse fazendo 
do jeito que gostava, porque se sentia melhor assim. Bom, foram esses, mais 
ninguém, mais ninguém ajudou Oriano, porque, a partir desse momento, ele 
já estava influenciando. Aí já era mestre (ENTREVISTA A CLAUDIO 
GALVÃO, 2015). 
 
 

  A partir da influência e dos ensinamentos de seu primo, aproximou-se das 

composições de Chopin (1810-1849) e desenvolveu com maestria seu potencial 

artístico, tornando-se, posteriormente, intérprete premiado das obras do referido 

compositor e estudioso contumaz da vida e obra do músico polonês, sendo intitulado 

o Chopin brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ilustração 16: Ilustração de Chopin. 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chopin,_by_Wodzinska.JPG 
 

 

Oriano foi um dedicado estudioso prático e teórico do piano, tendo aos doze 

anos realizado o seu primeiro concerto em Natal. Foi aluno de Luís da Câmara 

Cascudo (1898-1986) na cadeira de História Musical e fundador do Instituto de Música 

do Rio Grande do Norte, integrado depois à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. O próprio Câmara Cascudo faz um relato sobre o seu aluno Oriano de Almeida: 

 
Oriano foi um aluno exemplar, não só pela compreensão temática, imediata, 
magnética do que lhe dizia, como pelos trechos que pedia que interpretasse 
nos velhos pianos do Instituto de Música. Oriano d Almeida é, o que sinto que 
ele seja, com sucesso ou sem sucesso, é realmente um dos valores mais 
legítimos da música interpretativa do Brasil (MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 12). 
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Ilustração 17: Oriano cumprimentando Dom Marcolino Dantas em uma de suas apresentações em 
Natal. Ao fundo os mestres Waldemar de Almeida e Câmara Cascudo. 

Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN). 
 
 

  
Um clima de concerto cercou a sua biografia desde a tenra infância, 

demonstrando talento excepcional na execução de peças ao piano ainda muito jovem, 

como ocorreu no fechamento da 4ª audição do curso Waldemar de Almeida, uma de 

suas primeiras apresentações em público ao piano, destaque da edição de 17 de 

junho de 1930 do Jornal A República: 
 

Orianne de Almeida, garoto de 8 anos, fechou a quarta edição. Tocou um 
noturno dos mais difíceis de Chopin. E nesse concerto o menor virtuose 
confirmou o que se esperava. Orianne ainda surpreendeu a assistência 
tocando a fantasia de O Guarani. De difícil execução, o lindo trecho teve ritmo 
regularmente desenvolvido pelo pequeno intérprete, que o fez de cor, 
revelando-se uma extraordinária vocação (A República apud GALVÃO, 
C., 2010a, p. 43). 
 
 

As lembranças de infância ressignificam os caminhos que o levavam ao 

Colégio Pedro II, subindo e descendo ladeiras em meio a devaneios infantis, na 

pacata Natal de tempos distantes. 

A escola se situava na rua do oitão do antigo Teatro Carlos Gomes e de onde 

podia ouvir os agudos do cantor Alcides Cicco17 em seus ensaios, ocasião frequente 

                                                             
17 Segundo C. Galvão (2010a, p. 56), Alcides Cicco (1886-1959) “foi diretor do Teatro Carlos Gomes 
durante 35 anos. Estudou canto no Rio de Janeiro nos anos de 1922-23, mas raras vezes se apresentou 
em público em Natal. Fundou diversas instituições musicais, como o Instituto de Música Santa Cecília 
(1926-1928) e, em inícios de 1932, o Curso Lírico de Canto que tinha o seu nome”. 
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para espiar as atividades musicais, “e a cada nota que ele ia subindo na escala, eu 

ia me encolhendo na cadeira, temeroso que Alcides pudesse estourar como sapo, 

quando atingisse a mais aguda”. (ALMEIDA, Or., Cenas infantis). 

As espumas de sabão postas no bonde pelos alunos após a rotina de estudos 

no Atheneu Norte-rio-grandense, e, mais uma vez, o maravilhamento com a música, 

ao assistir apresentações de músicos no Sítio São Cristovam e no Teatro da cidade 

e, tais como Bidu Sayão (1902-1999), Guiomar Novaes (1894-1979)18 e tantos outros 

músicos de carreira internacional descritos em suas cenas infantis. 

 

 

 
 Ilustração 18: Da esquerda para direita, o terceiro, em pé, Oriano na turma do Atheneu Norte-rio-

grandense. 1935. 
Fonte: Acervo Particular Cláudio Galvão. 

 
 

A ópera e o navio mostrou um Oriano em suas andanças entre as cidades de 

Belém e Natal, seus estudos musicais e escolares, seu ambiente familiar e alguns 

personagens importantes do cenário artístico que ajudaram a construir na criança o 

talento maduro de um tempo de muitas outras viagens e concertos, entre aplausos, 

“Mozart, Chopin, Albeniz, Liszt”, um prenúncio de ritmos de uma Belle Époque e seus 

múltiplos movimentos sempre influenciadores da jornada do pianista rumo as nuvens 

mais distantes. 

                                                             
18 Ao longo de sua jornada artística no Rio de Janeiro e em São Paulo, Oriano teve a oportunidade de 
reencontrar as musicistas em destaque, só que, desta feita, como estudante e profissional do piano, 
sendo contemporâneo de um mesmo cenário artístico nacional, figurando, junto a elas, lugar de 
prestígio como artista. 
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2.2 CAPÍTULO II: RITMOS DA BELLE ÉPOQUE            
    
 
 

Paris... nos tempos de Debussy. O tema envolveu-me com tal força de 
interesse e persuasão, que foi impossível fugir. E durante um ano viajei pelo 
passado, no mais fascinante turismo, indo à procura de velhos conhecidos – 
músicos, pintores, poetas, cientistas, escritores, romancistas, políticos, atores. 
Encontrei todos circulando pelos alegres bulevares, velhas ruas e tranquilas 
praças da incrível Cidade Luz, mais “iluminada” do que nunca, naquelas 
últimas décadas do século XIX – o momento encantado da “Belle Époque”. 
Transformei o meu turismo pelo passado em um programa [de rádio] para ser 
irradiado. E como num caleidoscópio, os velhos conhecidos daqueles velhos 
tempos distantes, vão e vêm nas suas páginas, pensando, agindo ou dizendo 
um pouco de suas vidas e ilusões (ALMEIDA, Or. 1997, grifo nosso).      
       

  
Ao som de uma suíte 19  tocada ao ritmo da Belle Époque, tomamos 

emprestadas as palavras da epígrafe como ilustrações de um ambiente cultural que é 

o ponto de partida de nossas investigações: o cenário de modernidade e sofisticação 

que se apoderou do país nos primeiros anos do século XX e as implicações desse 

cenário na formação musical de Oriano de Almeida. 

No “mais fascinante turismo” de uma memória social Oriano interagiu com 

personagens e cenários do seu tempo e de tempos outros, tais quais “músicos, 

pintores, poetas, cientistas, escritores, romancistas, políticos, atores […] todos 

circulando pelos alegres bulevares, velhas ruas e tranquilas praças da incrível Cidade 

Luz, [...] o momento encantado da 'Belle Époque” (Almeida, 1997, p. 4), personagens 

e paisagens que constituíram atores sociais significativos para a construção de seu 

itinerário formativo no campo das artes e das letras.      

O encontro de Oriano com esses personagens em sua trajetória musical se deu 

por meio de cenários que circundaram no mapa mundi inúmeros territórios, sejam 

esses físicos ou simbólicos, de tempos distantes e contemporâneos ao sopro de vida 

do músico.    

 Na concepção de Agamben (2009, p. 72-73), ser contemporâneo é dividir e 

interpolar o tempo, transformando-o e colocando-o em relação aos outros tempos, “de 

nele ler de modo inédito a história, […] de ser contemporâneo não apenas do nosso 

                                                             
19 Na teoria musical a suíte é considerada uma composição musical feita do encadeamento de danças 
estilizadas, consistiu em uma das principais formas da música instrumental dos séculos XVII e XVIII e 
ainda é usada na contemporaneidade, mas com modificações. As danças mais conhecidas da forma 
musical suíte são as da era barroca, a figurar as composições de Bach como os exemplos mais 
conhecidos: a allemande, a courante, a sarabanda e a gigue. (KÁROLYI, 2002). 
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século e do 'agora', mas também das suas figuras nos textos e nos documentos do 

passado”. 

Nosso personagem foi contemporâneo de muitos outros personagens 

importantes da história da música erudita na medida em que dialogou com suas 

produções artísticas e partilhou de uma cultura geral disseminada no universo artístico. 

Nesse sentido, não seria estranho dizer que Oriano foi contemporâneo de figuras 

como Mozart (1756-1791) e Monteverdi (1567-1643) ainda que fora de seu espaço-

tempo de vida.              

A carreira de Oriano seguiu o andamento prestíssimo20. Desde muito jovem 

realizou viagens para concertos, estudos, ministrações de aulas e programas, no 

Brasil e fora do país. O músico incorporou “as regras da arte” (Bourdieu, 1996) de sua 

época ao entrar em contato com uma rica tradição musical nas figuras dos grandes 

mestres da música no ocidente, a exemplo de Bach (1685-1750), Beethoven (1770-

1827), Chopin (1810-1849), Debussy (1862-1918), Albeniz (1860-1909), bem como 

de nomes importantes da música brasileira, tais como Villa-lobos (1887-1959), 

Guerra-Peixe (1914-1993), Francisco Mignone (1897-1986), Waldemar Henrique 

(1905-1995), Guiomar Novaes (1894-1979) e tantos outros.    

As correspondências são representativas desse encontro musical e de 

intercâmbio de saberes e socialização do campo artístico entre os seus 

contemporâneos. As cartas trocadas com Waldemar Henrique, Guerra-Peixe, 

Francisco Mignone, Aldo Parisot, Ítalo Babini, Magdalena Tagliaferro e um sem fim de 

outros personagens revela a sua inserção na cena musical do país, em sintonia com 

as novidades artísticas advindas da Europa. 

A exemplo disso, citaremos duas correspondências de Waldemar Henrique, 

expoente da música no Pará, que trata de trabalho e amizade:   

 
Teu aniversário é a razão dessa carta. Venho desejar-te todas as satisfações 
de felicidade pessoal e êxito. Não mais tive o prazer de saber de ti mas creio 
que há novidades contrárias ao teu desejo. Nós aqui continuamos na mesma 
existência de contrastes. Nisto o Rio é pródigo. Há sempre imprevistos, 
revelações, sustos e alegrias. A mim, diretamente, acaba por se tornar 
insuportável ao fim de alguns meses. Cansa-me. Provavelmente viajarei em 
setembro para o Norte, embora planejasse reter-me longo tempo aqui. Meus 
trabalhos por este vai-vem são interrompidos, alguns perdem-se ou 
desinteressam-me e acabo sentindo as inconveniências desse ciganar 

                                                             
20  O andamento prestíssimo indica uma forte variação de velocidade no tempo de uma execução 
musical, ou seja, a sua indicação na partitura significa que a música será executada “o mais rápido 
possível”. (KÁROLYI, 2002).   
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erradio semelhante ao hábito de fumar. Meu querido Oriano, vais fazer vinte 
e dois anos e já te podes gabar de possuir uma aureola artística firmada. 
Creio que inicia-se para ti o “melhor tempo”. Aproveita-o com toda a confiança 
no futuro e te aplaudirá sempre, mesmo de longe, o amigo que te abraça e 
quer bem (Waldemar Henrique. Carta. jul. 1947, Rio de Janeiro). 
 

 
Caríssimo Oriano, o nosso trabalho mal dá para comer e dormir. Apenas o 
pensamento pode visitá-lo vez por outra desejando-lhe todas as melhoras. 
No concerto de Chopin Eleazar teve de se contentar com uma pianista, Clara 
Sverne, que aumentou no público o desespero de não ser você o mago e 
magno intérprete. A vida tem dessas coisas. Que Deus o guarde! Com 
amizade, os abraços de Waldemar Henrique (Waldemar Henrique. Carta. 11 
abr. 1978, Belém/PA). 
 

 
  Ou mesmo as vibrantes palavras de seu primo Waldemar de Almeida sobre a 

carreira de Oriano:   

 
Tenho sabido (por terceiros) dos seus constantes sucessos e tenho ficado 
muito contente com tudo isso. Já era tempo. Custou, mas chegou. Agora é só 
aproveitar bem a fama e tirar o máximo proveito d'ela para descontar o 
ralentando dos primeiros tempos (ALMEIDA, Waldemar. Carta. 13 abr. 1960, 
Recife/PE). 

 

 

Dentre as suas apresentações internacionais, sem dúvida, a experiência de 

Varsóvia foi a mais significativa enquanto reencontro com o músico que formulou as 

bases de sua carreira como pianista, como intérprete de Chopin:   

 
No Palácio Ostrogsky, em Varsóvia, que é a sede do Instituto Chopin, […] 
apresentei um recital de música brasileira e tive a grande ventura de tocar no 
piano que pertencera a Chopin. Não o recital, que foi num piano Steinway 
muito bom. O piano de Chopin está colocado numa sala especial, e raramente 
é aberto para algum visitante ou pianista que mereça uma certa atenção. Com 
muito respeito, permaneci em pé, abri a tampa e apenas toquei, suavemente, 
algumas notas. Porque se cada pianista que chegar ali insistir em tocar, 
digamos a Grande Polonaise, acabará com aquele piano em dois dias 
(MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 22). 

 

Desde muito cedo Oriano esteve em contato com essas grandes personagens 

da história da música, desde as primeiras notas ao piano, tendo-os como 

companheiros íntimos em seu percurso musical. É possível identificarmos isso a partir 

de alguns trechos de suas memórias de infância: 

 
Muito bem! Já que você hoje está tão estudioso, vamos aproveitar para 
aprender o trecho da música que ainda não sabe... Pode ficar sentado aí até 
segunda ordem, pois é bem melhor do que não ir domingo ao circo, não é? 
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De fato, eu estava achando bem complicada a última página da célebre Valsa, 
de Durand, inclusive, implicando com os dedilhados marcados pela nova 
professora, os quais eu não queria, mas dona Helena estava me obrigando a 
usar. Minha vontade era fazer desaparecer com a tesoura aquela página da 
música. Mas afinal acabei me conformando. [...] Quando aprendi a tocar o 
“Carnaval de Veneza” [peça de Paganini], o meu prestígio com minha avó 
subiu mais alto. Ela se aproximava mansamente, sentava perto da mesinha 
onde havia uma gôndola de porcelana, e ficava ouvindo com os olhos meio 
fechados. Uma vez percebi que estava triste. E ela me disse que ouvindo o 
“Carnaval de Veneza” e olhando a gôndola de porcelana, lembrava de sua 
terra, tão longe... na Itália... na Toscana, uma cidadezinha perto de Bolonha. 
[…] No dia seguinte ela me trouxe a partitura de uma “tarantela”, dizendo que 
era para eu conhecer a dança de Nápoles [...].  E no dia do seu aniversário o 
meu presente foi tocar a “tarantela” para que ela também relembrasse os 
seus bons tempos na Itália. Aliás, depois dessa “performance”... Fui nomeado 
o pianista mirim mais famoso das redondezas (ALMEIDA, Or., Manuscrito 
Cenas Infantis, p. 3,4,5, grifo do autor).    
 
 

Em outro momento de suas memórias, Oriano cita composições de Carlos 

Gomes (1836-1896) e Franz Liszt (1811-1886) em seu cotidiano de estudos infantis 

ao piano: 

   
Depois... algum tempo passou. Não muito, mas o suficiente para eu aprender 
a ler livros fáceis... a resolver (mais ou menos) as quatro operações 
aritméticas, e a tocar (diziam que muito bem...) uma fantasia sobre o famoso 
“Guaraní” do célebre Carlos Gomes (que minha avó se ufanava ter 
conhecido). Recebi vibrantes aplausos quando toquei diante de numeroso 
público reunido no salão de música pouco antes  do navio zarpar. Muito tempo 
depois é que vim a perceber que aquele era o meu primeiro recital... e minha 
primeira “caminhada sobre as ondas”, muito antes daquela de “São Francisco 
de Paula”, na partitura musical de Franz Liszt, que, no futuro, veio a ser o 
meu “cavalo de batalha” nas lides recitalistas. (ALMEIDA, Or., Manuscrito 
Cenas Infantis, p. 7, grifo do autor).       
  
 

Acontecimentos, eventos, lugares e pessoas são elementos constitutivos da 

percepção da memória “como fenômeno social e coletivo, construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes” (Pollak,1992, p. 2). 

As relações entre memória e identidade no âmbito das histórias de vida, 

compreendem também a memória como um fenômeno individual, das significações 

que os sujeitos atribuem as suas vivências sociais: 
 

Dei concertos no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos...   
Lembro de uma tournée que fiz nos Estados Unidos sob o patrocínio da 
Instrução Artística do Brasil e da National Music League, de New York. Uma 
tournée muito extensa, abrangendo 23 cidades. Você imagine que realizei 23 
concertos em vinte dias, quer dizer, num ritmo incrível. Chegava numa cidade 
para tocar num High School à uma hora da tarde, um concerto programado 
ali para aqueles estudantes; noutra cidade próxima eu já tinha um concerto à 
noite, para uma Community Society, ou uma Universidade. […] O concerto 
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realizado num auditório de mil lugares, de um colégio católico, marcado por 
um detalhe que não esqueci. […] Pela manhã ao fazer o ensaio, vi que era 
um piano menor, de cauda, mas não era o tamanho maior, de grande cauda, 
e disse a freira que lamentava não ser um grande piano, “It is a pity! Is not a 
great piano!” As freirinhas, duas ou três encarregadas ali do auditório, 
entreolharam-se meio aflitas: - Que podemos fazer para arranjar um grande 
piano? Bem, você acredita que, quando voltei à noite para dar o concerto, 
tinha um grande piano no auditório. Fiquei surpreendido. Mas como apareceu 
esse piano maravilhoso, de repente, caido do céu como por um milagre! 
Depois elas me explicaram, que havia esse piano numa loja de música, 
estava ali para vender e elas prontamente o alugaram para aquela noite 
(MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 23). 
 
 

A memória como fenômeno individual toca as percepções mais profundas do 

sujeito quando esse realiza uma leitura de sua trajetória, ao atribuir sentidos a sua 

própria experiência:   

     
Tive a noção exata de que um novo processo de apreciação musical movia-
se dentro de minha percepção e que, possivelmente, já seria latente há longo 
tempo. Em meus ouvidos a música delineava-se como um todo arquitetado. 
Tinha algo de estrutura de construção, provinha de força interior muito intensa 
e, sobretudo, de inteligência emotiva comandando o romantismo mais 
imaginado do que sentido (ALMEIDA, Or., 1993, 22).   
 
  

A essa estrutura de construção como um todo arquitetado que a música se 

tornou aos ouvidos de Oriano, muitos outros sons e paisagens sonoras (Schaffer, 2001) 

se somaram ao movimento latente de sua apreciação musical.   

 A música presente nos concertos, estudos, parcerias musicais, prêmios, 

viagens nacionais e internacionais, entre inúmeras outras atividades experenciadas 

pelo pianista compõe o espírito de uma época que sedimentou o traçado de uma 

trajetória de vida que agora buscamos delinear seus contornos, no que concerne a 

aspectos de seu processo formativo. 

Há uma poética social nas lembranças de um músico que situa momentos 

importantes de sua carreira misturados a veleidades do cotidiano, como expressa o 

episódio do encontro do rapaz da sonata de Mozart e as moças acaloradas na rua 

do Ouvidor:    

 
Saí da minha estreia carioca no Curso Tagliaferro aureolado como um 
Brailowski que, na época era uma espécie de Rudolpho Valentino do piano. 
No dia seguinte fui assediado na rua do Ouvidor por um grupo de moças 
acaloradas querendo ver de perto o rapaz da Sonata de Mozart. Tive ímpeto 
de arrefecer-lhes a temperatura com um sorvete na Colombo, da Gonçalves 
Dias, mas, felizmente a tempo, lembrei-me que as moedas no bolso eram 
incapazes de permitir tal arroubo (ALMEIDA, Or., 1993, 37).    
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As poucas moedas no bolso de um jovem pianista frustraram a alegria de um 

sorvete no encontro com as moças, um jovem promissor, aluno de um dos principais 

nomes do piano no Brasil, a professora Magdalena Tagliaferro, que tanto dava 

conselhos em suas correspondências ao filhote: 

 
faça o favor de não se derreter, de não fazer excessivas fantasias das 
mocinhas de por aí a fóra. Não se esqueça que esteja onde fôr, sempre 
haverá alguém capaz de julgar você e de condenar uma falta de dignidade 
artística. Por isso não se esqueça que a sua condenação acarretará a minha 
também. Pensando na sua velha mestra, tenho certeza que, com o seu bom 
gosto inato, não haverá perigo algum de se mal julgar. (TAGLIAFERRO, 
Magdalena. Carta. 28 mar. 1946, Campos do Jordão). 
      
 

Mediante os exemplos que interligam acontecimentos do cotidiano e questões 

sociais, as lembranças dos indivíduos são sempre lembranças de “um indivíduo 

inserido e habitado por grupos de referência, a memória é sempre construída em 

grupo, mas é também, sempre um trabalho do sujeito” (Schmidt & Mahfoud, 1993, p. 

288), uma interligação entre o individual e o coletivo. 

Assim sendo, a viagem ao passado em busca de velhos conhecidos e lugares 

que escreveram suas contribuições na narrativa de uma história de vida é 

 
falar de personagens [e lugares] realmente encontradas no decorrer da vida, 
de personagens frequentadas por tabela, indiretamente, mas que, por assim 
dizer, se transformaram quase que em conhecidas, e ainda de personagens 
que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa 
(POLLAK,1992, p. 2).    
 
 

O músico Oriano de Almeida frequentou cenários múltiplos e conviveu com 

muitos personagens relevantes no mundo das artes, das letras, da política, seja na 

cidade de Natal/RN, seja nos centros da produção pianística brasileira, ou em roteiros 

europeus e americanos, em sua vasta atividade musical enquanto concertista, que 

seria praticamente impossível reconstruir esse percurso em sua totalidade21.             

Todavia, estabelecer os contornos desses encontros é fundamental para a 

compreensão do lugar social ocupado por esse sujeito em seu tempo, bem como para 

                                                             
21 O professor Cláudio Galvão (2010a) fez um relevante trabalho ao produzir uma biografia extensa de 
Oriano de Almeida na qual cita inúmeros personagens e lugares, em um esforço por registrar a vasta 
atividade musical produzida por ele no Brasil e em contexto internacional. Tomaremos o estudo 
biográfico como referência para delinear os contornos da formação musical do artista, mas não temos 
como objetivo fazer uma descrição ampliada desses registros, mas apresentar os elementos que 
consideramos essenciais aos fins de nosso estudo.     
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entender a relevância do estudo da memória de seu processo formativo como 

indicativo das relações entre o sujeito e o contexto social vivido pessoalmente por 

aquele ou pelo pertencimento a dado grupo social. 

 Os acontecimentos de uma época podem ser vividos pessoalmente ou “por 

tabela” pelos sujeitos da memória a depender do grupo ou coletividade a qual a possa 

pertencer.   

Inclusive, certos acontecimentos ou eventos podem ser assimilados pelos 

indivíduos por meio de uma socialização histórica ou política que permita a projeção 

ou identificação com determinado passado (Pollak, 1992) de seu grupo de origem, a 

exemplo desse comentário de Oriano sobre o seu primo Waldemar de Almeida:    

 
na sala estava o meu primo Waldemar, que chamavam o “maestro”, escalado 
para ser o meu padrinho dalí a uns dias. Pela cabeleira e a grande gravata, 
pensei que era dele o retrato que vi pendurado em cima do sofá. Fui 
informado que era de Beethoven, mas fiquei na mesma, pois nada sabia 
deste ilustre cidadão.  Não fazia muito tempo que o maestro Waldemar voltara 
de Berlim e París, onde tinha passado alguns anos aperfeiçoando seus 
conhecimentos pianísticos. Interessado em ver o meu adiantamento, 
perguntou se eu tocava alguma música de Chopin. Claro que sim... e comecei 
a tocar animadíssimo a que sabia. Logo ele me interrompeu, dizendo que 
aquela não era de Chopin. Fiquei espantado, e confirmei: era sim de Chopin... 
eu estava certo... – Não pode ser... Eu não conheço. Como é o nome dessa 
peça? – Souvenir de Chopin – respondi, mostrando que também “sabia falar” 
francês! O “maestro” soltou uma gargalhada. [...]. Quando terminei, sentou ao 
piano e tocou para eu conhecer como era a música de Chopin. Depois tirou 
da estante um volume encadernado azul marinho com letras douradas 
impressas na capa e marcando uma página disse que se eu aprendesse 
aquele “noturno” poderia tocar numa audição de alunos que seria dalí a um 
mês (ALMEIDA, Or., Manuscrito Cenas Infantis, p. 9). 

 

Desenhar o relevo dessas experiências vivenciadas pelo artista nos permite 

uma leitura do surgimento e consolidação de uma cultura pianística no Brasil e da 

contribuição do músico enquanto um de seus intelectuais, de Oriano de Almeida como 

sujeito atuante no fomento da educação musical brasileira, da popularização do piano 

e da divulgação do trabalho artístico.    

Dentre os lugares constituidores da narrativa, elegemos as cidades que 

contribuíram para os compassos iniciais de sua formação, analisando alguns aspectos 

do campo cultural, político e econômico dessas cidades no momento em que o jovem 

Oriano enveredava pelo universo pianístico e alçava voos rumo às nuvens mais 

distantes.    

O nosso interesse está na paisagem que anuncia o espírito de um tempo nas 

cidades de Belém, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo, ao som das notas juvenis 
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tocadas por Oriano ao piano.        

Para tanto, o recorte utilizado nesse capítulo foi de análise entre o fim do século 

XIX e as primeiras décadas do século XX, um footing pelo movimento da Belle Époque 

no Brasil, movimento no qual as influências do parisismo foram significativas para as 

mudanças estéticas e políticas que favoreceram a formação desse talentoso intérprete 

de Chopin.      

Como em uma suíte, apreciamos as danças encadeadas da Belle Époque que 

trouxe ritmos distintos para a ambientação do cenário formativo de Oriano de Almeida 

no campo musical.            

 

2.2.1 O TEMA E SUAS VARIAÇÕES: A BELLE ÉPOQUE 

            

 Ao apreciar o conjunto de variações de autoria de Chopin para piano e 

orquestra sobre o tema La ci daren la mano22, recordamos que os fenômenos sociais 

são multifacetados, percebidos e experienciados de maneiras distintas e 

complementares.    

 Compreender a Belle Époque como um movimento de avanços e recuos, de 

universalismos e particularismos em torno dos temas da ordem, do progresso e da 

modernidade levando em consideração os múltiplos fatores do fenômeno, ou mesmo 

suas variações, é importante na reconstrução dos cenários sociais constitutivos de 

nossa investigação.    

A Belle Époque pode ser definida como um complexo processo de 

transformações nas relações sociais, políticas, nas mentalidades, “modismos e 

hábitos […] importados e apropriados pelas elites brasileiras, que buscavam firmar 

nos trópicos uma identidade a la Paris” (Marinho, 2008, p. 26, grifo nosso), nos 

meandros de uma cultura burguesa que se afirmava no capitalismo industrial de fins 

do século XIX e início do século XX.   

Seria o estabelecimento de novas estéticas, atitudes, gostos, maneiras de se 

relacionar com os espaços, lazeres, etiqueta, consumo, sociabilidades de formas de 

ser e agir de um certo ideário burguês em ascensão no século XIX, sob a insígnia da 

                                                             
22 Em termos musicais, a variação é uma técnica/ forma musical utilizada para apresentar um tema com 
repetições, reiterações ou mudanças do material sonoro original. O conjunto de Variações mencionado 
foi produzido por Chopin para piano e orquestra e tomou como referência o tema La ci daren la mano, 
da ópera Don Giovanni, de autoria do músico Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).          
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modernidade, da civilização e do progresso. 

A Belle Époque foi um movimento que designou a era dourada da cultura 

burguesa em que “Paris emerge, no final do século XIX, na condição de uma grande 

metáfora, espaço-síntese de uma forma de vida requintada, elegante, culta, civilizada”. 

(COELHO, 2011, p. 141).    

O século XIX foi considerado um período de mudanças profundas no continente 

europeu, transformações alavancadas, sobretudo, pelo advento da segunda 

revolução industrial, que modificou as relações capital-trabalho e redefiniu toda a 

organização social estabelecida até então por fortes vinculações tradicionais.   

A noção de comunidade é alterada com a reconfiguração das cidades e das 

formas de sociabilidade próprias do espaço urbano, no qual a noção de 

individualidade se exacerba em meio ao cotidiano do trabalho fabril e do surgimento 

de uma sociedade de classes e de consumo.   

Da máquina às inovações urbanísticas e à etiqueta social, a Belle Époque 

possibilitou inúmeras transformações à vida cotidiana:       

  

  
o aperfeiçoamento das máquinas a vapor e o desenvolvimento de materiais 
como petróleo e o aço possibilitaram numerosas transformações na vida 
cotidiana, a começar pelo uso abundante do ferro e vidro na construção civil, 
que davam a sensação de leveza aos novos edifícios que se erguiam. A 
tecnologia também era utilizada para entreter. Ela trouxe aparelhos luxuosos 
como o gramofone, a máquina fotográfica e o cinematógrafo, todos 
desenvolvidos ao longo do século XIX. Nunca a humanidade tinha 
experimentado tamanha mudança em tão curto espaço de tempo. O 
desenvolvimento das novas tecnologias marcou, inclusive, uma nova etapa 
da economia mundial. Foram pelos navios a vapor que grande parte das 
tecnologias conseguiram ultrapassar grandes barreiras espaciais e criar um 
mercado em terras distantes da Europa (MARINHO, 2008, p. 26). 
 

  

A tríade indústria-tecnologia-máquina trouxe inovações para a organização 

social, modificando concepções estruturadoras das relações sociais, tais como, as 

noções de tempo, trabalho e espaço, o que contribuiu para a construção da categoria 

do homem moderno, urbano, industrial, racional, constituidor de um ethos  próprio da 

civilização, em que “o cuidado com a indumentária e o gestual, e as manifestações 

exteriores do bom gosto serão a razão de ser do dandy que dominará os cenários 

urbanos” (COELHO, 2011, p. 145).    

Sob essa perspectiva, Massaud (2012) apresenta um panorama das 
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transformações científicas, sociais e culturais que emergiram no contexto de um novo 

paradigma de sociedade, a sociedade burguesa assentada nas bases de um 

capitalismo industrial, no qual a Belle Époque    

 

 
funciona como uma caixa de ressonância das grandes mudanças havidas na 
arte moderna após a Exposição Universal, realizada em Paris, em 1889. 
Como se de repente se encancarassem as comportas para as ideias de 
vanguarda, as atividades intelectuais e as manifestações estéticas conhecem 
um tempo de liberdade criativa sem par, trazendo no bojo as sementes da 
metamorfose experimentada ao longo do século XX. Nasce a Psicanálise 
com Freud, a filosofia desenvolve-se com as teorias de Bergson e Nietzsche, 
a física desvenda o mundo dos átomos, sonda o interior da matéria, a 
medicina descortina inusitados horizontes, enquanto as artes abrem novos 
caminhos, designados por “ismos” de vida tão efêmera quanto revolucionária 
[…]. O cinema desponta, então centrado na figura genial de Chaplin. 
Inaugura-se o metrô, encurtando distâncias urbanas, inventa-se o aeroplano, 
para ligar continentes, tudo tão veloz como a imaginação.  Em suma, foge-se 
do convencional, em busca de uma vida compatível com o ambiente eufórico 
que então se respirava (MASSAUD, 2012, p. 357).   
 
     

   A vida mental das cidades europeias se agitava no frenesi dos carros, do 

metrô, dos passeios e espetáculos públicos, dos jardins planejados, da pompa e 

circunstância dos cafés, livrarias, teatros, da literatura e revistas de variedades, 

boulevards, da música, das diversões e da alta costura, dos ornamentos de uma art 

noveau que decorou os contornos das cidades do mundo na busca por se assemelhar 

a cidade luz parisiense, centro das aspirações do mundo moderno que despontava no 

fin de siécle. 

Na literatura, nas artes visuais, na música, a Belle Époque revelou uma 

propulsão de movimentos e tendências. Tomando mais uma vez como referência as 

produções europeias, no século XIX tivemos na literatura a emergência de nomes 

como Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Marcel Proust e Émile Zola, entre outros. 

Na pintura, o surgimento do Impressionismo e os seus consagrados artistas, tais como 

Renoir, Monet e Van Gogh que romperam com o academicismo da pintura de salão. 

Como filhos do século XIX e XX (Brigitte & Massin, 1997) encontramos 

músicos como Bellini, Verdi, Mendelsson, Schumann, Chopin, Liszt e Wagner, 

Debussy, Ravel e Strauss, entre outros, que encantaram plateias e a cena musical 

europeia do período.             

Ao som das músicas do momento, os homens andavam cada vez mais 

apressados nas ruas das cidades seguindo a cadência dos vapores, no movimento 
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do trabalho na fábrica, das agitações públicas e da economia monetarizada, tornaram-

se “o tipo metropolitano de homem que […] reage com a cabeça, ao invés do coração 

[…]. Pontualidade, calculabilidade, exatidão, são introduzidas à força na vida pela 

complexidade e extensão da existência metropolitana” (SIMMEL, 1973, p. 12-13,15) 

No cenário da Belle Époque, as teorias organicistas, evolucionistas e 

funcionalistas vigentes no campo científico apresentavam a sociedade como 

organismo vivo que carece de ordem e harmonia para o seu desenvolvimento rumo 

ao progresso.      

Alguns dos expoentes dessas ideias, tais como, Augusto Comte, Saint-Simon, 

Émile Durkheim contribuíram para a construção das representações da Belle Époque 

na medida em que apresentavam teorias sobre o funcionamento das sociedades e 

influenciavam aqueles que projetavam as cidades:       

 
Retomando a ideia de sociedade orgânica, percebemos a busca dos homens 
de ciência pela organização, pela simetria, pela perfeição. O sistema de 
gestão e a estrutura perfeita eram fundamentais para a sociedade orgânica. 
Esta cidade, simétrica, funcional, ergueria bases sólidas para a sustentação 
de uma sociedade sem defeitos, na qual cada ser exerceria seu papel de um 
modo quase fisiológico, dando vida à sociedade orgânica (MARINHO, 2008, 
p. 30). 
 
 

As teorias orgânicas e fisiológicas das cidades discutiam a funcionalidade, 

utilidade e estética dos espaços urbanos e se tornaram tendência nas principais 

cidades europeias, como Viena e Paris, bem como em roteiros nacionais, tais como 

Manaus, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Essas teorias apresentavam as cidades como um organismo vivo que 

necessita de ossos e músculos para sua sustentação, sendo os jardins e parques 

públicos os “pulmões da metrópole e as avenidas eram as artérias por ondem 

circulavam o fluxo social, por onde as vidas passam” (Marinho, 2008, p. 29). As 

reformas urbanísticas e estéticas nas paisagens e os espetáculos de diversões 

públicas seriam a representação da saúde desse organismo.              

As instituições sociais foram pensadas sob a insígnia da civilização: o modelo 

societário urbano-industrial como tipo ideal de organização coletiva a ser perseguido 

pelos arranjos societários humanos no curso da história. 

Sob a ótica evolucionista do mesmo século, as ideias de civilização opõem-se 

a barbárie, as civilizações estariam em contraste com os instintos mais primitivos e 

remotos da humanidade representadas pelas sociedades tidas como primitivas ou 
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pré-históricas, que viviam um estágio anterior do processo evolutivo, ou seja, o estado 

da selvageria original.   

Nesse sentido, “as sociedades civilizadas são as que conhecem a religião, a 

moral e os bons costumes” (Dortier, 2010, p. 77), mas essas mesmas sociedades, 

com o advento da era moderna, encontram o seu traço fundamental: o processo de 

secularização e o desencantamento do mundo (Weber, 2004) que passa a ditar o 

cotidiano das relações sociais nas mais variadas esferas de sentido da vida social.   

A Belle Époque foi parte desse projeto de civilização e progresso rumo a um 

evolucionismo social como o fim esperado das realizações humanas no contexto 

societário. Contudo, os séculos XIX e XX foram palco de confrontos, guerras e 

revoluções rumo a uma nova ordem social que inaugurou uma era dos impérios 

(HOBSBAWN, 1990) que colonizou as nações, interligando-as pelos transportes, 

indústria, meios de comunicação de massa e bens de consumo.   

Sobre a relação entre ordem e progresso, os teóricos sociais apresentam os 

temas como definidores do arranjo social urbano-industrial e de classes em sua 

formação e transformação, não sendo possível pensar as sociedades capitalistas dos 

referidos séculos sem recorrer aos conceitos citados.    

Para tanto, pensar no progresso seria analisar a sua identificação com a 

sociedade burguesa, que é considerada “uma forma superior, aperfeiçoada, da 

história social” (Ianni, 2011, p. 20) pelos pensadores ligados ao darwinismo social e 

ao positivismo.    

O progresso e a ordem mais uma vez se aliam ao avaliarmos o papel do Estado 

na regulação das diferenças e do controle social, com a finalidade de garantir a 

harmonia das relações sociais, baseadas na divisão social do trabalho, e o 

desenvolvimento econômico, com a expansão da indústria e da geração de um 

mercado consumidor de produtos, serviços e divertimentos.     

O maquinismo e o domínio da técnica, as conquistas da ciência e os processos 

civilizacionais mundializados alimentaram a representação de uma sociedade que 

caminhava rumo ao progresso indefinido.      

A Paris de Walter Benjamin (1985) em suas galerias, ruas, panoramas e 

exposições universais foi a capital do século XIX que inspirou as demais metrópoles 

a seguir suas linhas arquitetônicas, modas, ideias e costumes.         

A mudança na concepção da construção civil com o ferro e o vidro, o 

aparecimento das galerias movimentando a atividade comercial como verdadeiras 



76 
 
 

cidades em miniatura, as locomotivas, concebem uma nova forma de espaço e de 

sociabilidade cada vez mais acelerada e complexa 

 
a maioria das galerias de Paris surge no decênio e meio após 1822. A primeira 
condição para o seu florescimento é a alta do comércio têxtil. Os magasins 
de nouvetés, os primeiros estabelecimentos a manterem grandes estoques 
de mercadorias, começam a aparecer. São os precursores das grandes casas 
comerciais. É a época sobre a qual Balzac escreveu: 'o grande poema da 
estalagem canta as suas estrofes de cores, desde a Madeleine até a porta 
Saint-Denis. As galerias são centros comerciais de mercadorias de luxo. Em 
sua decoração, a arte põe-se a serviço do comerciante. Os contemporâneos 
não se cansavam de admirá-las (BENJAMIM, 1985, p. 31).   
     
 

As exposições universais são a materialização da mudança de mentalidade 

quanto as distrações e sua associação com o consumo de bens e serviços, 

emoldurando as percepções do convívio social a compreensão de que as novidades 

apresentadas nas exposições nos campos da ciência e da indústria, do livre comércio 

e do cosmopolitismo chegariam a objetivos ilimitados. 

Paris era o arquétipo para a realização das exposições universais para 

qualquer cidade que pretendesse apresentar-se com ares modernos. Ao seguir seu 

glamour, seria considerada sinônimo do ápice da civilização ocidental. Assim como as 

galerias seriam percebidas como cidades em miniatura, as exposições são a 

representação de um mundo moderno em miniatura, combinado de atrações nos mais 

variados campos, a exemplo de mostras de ciência, arte e tecnologia. A bela época 

trouxe, portanto, oportunidade para o desenvolvimento cultural.  

A roda gigante, a torre Eiffel e o palácio de cristal eram os símbolos que 

anunciavam todo o avanço técnico exibido nas exposições universais. Os grandes 

monumentos constituíram representações desse momento de esplendor:       
 
 

As exposições universais são centro de peregrinação do fetiche mercadoria 
[…] transfiguram o valor de troca das mercadorias. Criam uma moldura em 
que o valor de uso da mercadoria passa para segundo plano. Inauguram uma 
fantasmagoria a que o homem se entrega para se distrair. A indústria de 
diversões facilita isso, elevando-o ao nível da mercadoria. O sujeito se 
entrega às suas manipulações, desfrutando a sua própria alienação e a dos 
outros (BENJAMIM, 1985, p. 35-36). 
 

 
Todo esse cenário é resultante de um paradigma de vida social tecido numa 

era do capital em que tudo o que é sólido se desmancha no ar, modelo de viver 

constitutivo do homem civil do final do século XIX, um construto que alimentou a belle 
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époque “como representação da idade de ouro do processo de civilização, um estado 

de construção do sujeito histórico que se realiza universalmente graças às conquistas 

da ciência, à força dos maquinismos e aos processos civilizacionais mundializados” 

(COELHO, 2011, p. 145).     

As reformas urbanísticas, de costumes, modismos, comércio, transportes e 

comunicação chegaram ao Brasil anunciando tempos áureos de modernidade e 

progresso, encontrando a Belle Époque ritmos tropicais. 

As elites brasileiras consideravam de bom tom a reprodução dos padrões 

europeus na organização da vida coletiva em solo nacional, como modelos de 

civilização a serem alcançados, elevando a cultura nacional a patamares de 

refinamento nunca antes alcançados.   

As cidades europeias e suas reformas seriam, portanto, espelhos a serem 

vislumbrados pelas nações em desenvolvimento com o fim de chegarem ao ideal de 

progresso tão difundido nas teorias científicas e nos padrões culturais de 

comportamento dos novos espaços públicos das cidades, atualizando o cotidiano 

social. 

O Rio de Janeiro foi palco de inúmeras transformações que ocorriam com muita 

rapidez no mundo europeu, por se constituir o centro da vida política no período do 

Império e, em seguida, com o aparecimento do governo republicano (SEVCENKO, 

2001).    

Assim como Paris civilizava-se, a cidade do Rio de Janeiro passou por reformas 

urbanísticas e de costumes, desenvolvendo importante trabalho no campo das artes 

e dos divertimentos públicos. Outras cidades brasileiras, a exemplo de Belém, São 

Paulo e Natal, foram influenciadas pelo parisismo, tomando o bonde do progresso 

em busca de estações mais sublimes, seguindo a esteira das mudanças de era que 

se processavam na Europa.         

No ano de 1808, com a chegada da Família Real para o Brasil, o Rio de Janeiro 

tornou-se a sede da corte e raiou como centro de cultura em um momento de 

desenvolvimento musical no país. 

A figura de destaque da produção artística desse início de século no Brasil foi 

o padre José Maurício Nunes Garcia, que ocupou o papel de mestre da Capela Real, 

fundando um curso de música que qualificou importantes personalidades do cenário 

carioca, a exemplo de Francisco Manuel da Silva e D. Pedro I. 

Diante disso, o padre José Maurício criou um curso que significou o movimento 
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primeiro da criação do Conservatório Imperial de Música, entendido como o início da 

profissionalização dos músicos no país. 

Com o retorno de D. João a Portugal, as atividades musicais sofreram abalo 

considerável, assolado pelo processo de independência e o agravamento da situação 

econômica do país, desgastando a música sacra desenvolvida no país, iniciando-se a 

laicização da música, anteriormente vinculada à temas e interesses religiosos. 

Dessa maneira, as atividades musicais começaram a ser realizadas em teatros 

e a iniciativa musical era de cunho particular, ao patrocinar a vinda de professores e 

artistas estrangeiros para o ensino musical e para o fomento de ações culturais na 

cidade.  

Em 1841, a inauguração do Conservatório de Música foi considerada uma 

relevante contribuição para a educação musical brasileira. Posteriormente, com a 

República, o Conservatório foi alterado para Instituto Nacional de Música.    

A reforma Francisco Campos (decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931) 

propiciou a reorganização do Instituto Nacional de Música, passando a incorporar a 

Universidade do Rio de Janeiro, dessa feita sob a nomenclatura de Escola Nacional 

de Música, segundo a lei nº 452, de 5 de julho de 1937.   

Esse foi o período áureo do Instituto Nacional de Música. A instituição teve 

como membros de seu quadro de diretores renomados músicos brasileiros, a exemplo 

de Alberto Nepomuceno (1864-1920) e Henrique Oswald (1852-1931). 

O período histórico compreendido como o Segundo Império (1840-1889) foi um 

instante peculiar do piano no Brasil, em virtude da chegada de dois nomes que se 

tornariam referência para a virtuosidade pianística brasileira, a saber: Artur Napoleão 

e Luigi Chiaffarelli. 

O primeiro fundou em 1878 um espaço para piano e música no Rio de Janeiro, 

já Luigi Chiaffarelli, tornou-se o principal nome da educação musical em São Paulo.  

(FUCCI AMATO, 2006). 

 

 
A atividade musical que Luigi Chiaffarelli desenvolveu em nosso país rendeu-
lhe frutos de mérito nacional e internacional: transformou São Paulo no centro 
musical mais adiantado do Brasil. Pianistas de porte magnífico foram por ele 
formados: Antonieta Rudge, Guiomar Novaes, Maria Edul Tapajós e Souza 
Lima são os mais relevantes exemplos (FUCCI AMATO, 2006, p. 28). 
 
 

A despeito da intensa atividade já desenvolvida até então no Rio de Janeiro, o 
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piano só se tornou presente no cotidiano da sociedade paulista quando a produção 

do café forneceu os recursos necessários para sua importação. 

A questão cafeeira promoveu um intenso fluxo de imigrantes recompondo o 

quadro da mão de obra da lavoura paulista bem como a base operária que se formava 

com a industrialização crescente. Nesse sentido, “os negócios do café – abrir 

fazendas, plantar, exportar, financiar, beneficiar, comercializar – haviam mudado o 

estado, a capital, o trabalho e as cabeças” (ÂNGELO, 1998, p. 18).     

O alvoroçado desenvolvimento do Estado de São Paulo em virtude de uma 

industrialização acelerada, imigração diversificada e crescente volume de 

importações e exportações comerciais criou o cenário perfeito para o surgimento de 

valores de distinção da elite. 

De acordo com Leite (1999), o cenário de crescimento econômico advindo do 

ciclo do café propiciou a elite paulistana adotar os padrões recentemente 

desembarcados da Europa: “o idioma e o vestuário parisiense desfilavam pelas 

avenidas da capital, enquanto a Paris do início do século XX fervilhava com as 

produções já consagradas, como a ópera italiana de Verdi e Puccini, e com inovações 

surpreendentes nas artes e nas ciências” (FUCCI AMATO, 2006, p. 27). 

O estabelecimento do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo na 

primeira década do século XX (1906) foi um marco para a consolidação de uma escola 

de piano paulistana de caráter consistente. Isso só foi possível em virtude das 

mudanças de hábitos que trouxeram o piano para o centro da vida cultural da cidade 

São Paulo.   

Nesse sentido, o piano tornou-se um instrumento valorizado e passou a 

desempenhar uma função social no cerne da sociedade paulistana: a geração de 

novos hábitos culturais, tais como “cursos, recitais de piano, sociedades, saraus, lojas 

de música e a criação dos conservatórios musicais”. (FUCCI AMATO, 2006). 

A efervescência e a profundidade com as quais a Belle Époque se instaurou 

nos recantos do Brasil está relacionada a capacidade de investimento financeiro para 

a promoção das reformas urbanas e das atividades artísticas e culturais das cidades. 

O auge dos ciclos econômicos da borracha e do café também refletiram se no 

desenvolvimento do trabalho artístico e arquitetônico das cidades de Belém e São 

Paulo em seu refinamento urbanístico e estético, o que não ocorreu na maioria das 

cidades brasileiras, que mantiveram seu acanhamento estético e baixa capacidade de 

investimento nas artes, em virtude de não haver recursos suficientes para a realização 
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das reformas arquitetônicas, culturais e urbanísticas significativas, necessárias a um 

bom funcionamento da cidade nos moldes civilizatórios europeus. 

A capital do Pará estava sob a ascensão do ciclo da borracha, centralizando a 

riqueza e direcionando os caminhos da cultura para a região Amazônica através de 

financiamentos de projetos de grande porte e reconhecido destaque na área cultural. 

Segundo Fausto (1995, p. 291), a Amazônia em sua riqueza cultural foi 

sustentada pelo transitório e sonhador ciclo da borracha. A economia em crescimento 

promoveu transformações do cenário social sem precedentes, deixando, todavia, 

intocáveis os trabalhadores que constituíam a base da pirâmide social bem como a 

possibilidade de autossubsistência regional em situações de colapso econômico: 
 

 

A Amazônia viveu um sonho transitório de riqueza graças à borracha. O 
avanço da produção que vinha ocorrendo em décadas anteriores tomou 
grande impulso a partir de 1880. A verdadeira mania pela bicicleta, nos anos  
de 1890, e a gradativa popularização do automóvel, a partir da virada do 
século, incentivaram ainda mais a produção. Em toda a época do seu 
apogeu, a borracha ocupou folgadamente o segundo lugar entre os 
produtos brasileiros de exportação, alcançando o ponto máximo entre 1898 
e 1910. A expansão da borracha foi responsável por uma significativa 
migração para a Amazônia. Calcula-se que entre 1890 e 1900 a migração 
liquida para a região foi de cerca de 110 mil pessoas. A economia da 
borracha trouxe como consequência o crescimento da população urbana e 
a melhora das condições de vida de pelo menos uma parte dela, em Belém 
e Manaus. Entre 1890 e 1900, a população de Belém quase dobrou, 
passando de 50 mil para 96 mil habitantes. As duas maiores cidades da 
Amazônia contaram com linhas elétricas de bonde, serviços de telefone, 
iluminação elétrica nas ruas, quando tudo isso em muitas cidades 
brasileiras ainda era um luxo. Essas mudanças não conduziram, entretanto, 
à modificação das miseráveis condições de vida dos seringueiros que 
extraíam a borracha no interior. Não levaram também a uma diversificação 
das atividades econômicas, capaz de sustentar o crescimento em uma 
situação de crise da borracha. 
 
 
 

A arquitetura, a música e o movimento literário ganharam evidência na região 

Norte do Brasil nesse período. A inauguração do Teatro da Paz, em 15 de fevereiro 

de 1878 foi marcante para o desenvolvimento artístico da cidade de Belém, 

desenvolvimento que se deu nas áreas do teatro e da música, concomitantemente. 

(GALVÃO, C., 2010a). 

Um outro fator que contribuiu para a efervescência cultural da região era a sua 

localização geográfica. A proximidade da Europa favoreceu a cidade de Belém na 

recepção de importantes companhias de ópera, em longas temporadas de 
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apresentação de espetáculos, conferindo certo pioneirismo artístico frente os demais 

estados do país. 

O prestígio de Belém evidencia-se com a chegada do maestro Carlos Gomes, 

em 1881, reconhecido pelo aplauso das plateias italianas como compositor de óperas, 

dando relevante contribuição à música erudita na cidade: 

 
 

Trazido pelo maestro paraense José Cândido Gama Malcher, haveria de 
voltar em maio de 1895 para dirigir o Conservatório de Música, criado a 
24 de fevereiro daquele ano, e ali ensinar contraponto e composição. Já 
bastante doente à sua chegada veio a falecer ali mesmo em Belém, a 16 
de setembro de 1896. O conservatório passou posteriormente a se intitular 
Instituto Carlos Gomes e teve intensa atividade na capital paraense 
(GALVÃO, C., 2010a, p. 26). 

 
     

Após o período fausto na cidade de Belém, a primeira década do século XX 

veio marcada por uma drástica mudança no ambiente intelectual da cidade. Com a 

crise econômica resultante do declínio da economia da borracha, a decadência 

reduziu os investimentos e recursos públicos, atingindo os mais diversos setores, 

inclusive o mercado cultural. 

A crise da borracha veio avassaladora a partir de 1910, em virtude de uma forte 

concorrência internacional, em especial pelas produções de ingleses e holandeses 

em suas colônias na Ásia. A borracha produzida por eles era barata, de boa qualidade 

e de cultivo em grandes áreas. Já a extração da borracha no Brasil deixou a produção 

cara pelo dispêndio de extração em regiões afastadas da Amazônia (FAUSTO, 1995). 

Em dissonância ao cenário musical das capitais do Norte, a cidade de Natal 

inspirava ares provincianos, com escassos recursos de financiamento. As ações 

culturais, de um modo geral, eram capitaneadas por particulares. A despeito disso, 

muitas associações e jornais foram criados, com a publicação de revistas. 

Como exemplo, podemos citar o papel da crítica musical presente em diversos 

jornais da cidade. Câmara Cascudo (1898-1986) desempenhou a tarefa de 

musicólogo em publicações locais como A Imprensa, A República, Diário de Natal, 
O Poti, entre outros, entre as décadas de 1920 e 1950 (GALVÃO, C., 2010b).   

As atividades teatrais da cidade só vieram a ter um espaço apropriado em 1904, 

com a inauguração do Teatro Carlos Gomes. Da mesma maneira, o trabalho musical 

era sustentado por entusiastas, professores particulares que davam aulas em 
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associações modestas. 

A música na cidade ia ganhando força, no clima romântico de seresteiros 

enchendo as noites com suas canções, misturada a elementos de uma realidade 

pouco afeita ao glamour da cidade de Belém em tempos áureos: “alguns professores 

sustentavam o ensino de instrumentos ao lazer de um tempo que se ressentia de luz 

elétrica, rádio, discos, cinema. Música apenas ao vivo, produzida no ambiente familiar 

através de flautas, violinos, violões, bandolins e, principalmente, o piano” (GALVÃO, 

C., 2010ª, p. 27). 

Com um caráter diferente das iniciativas de músicos locais, as manifestações 

culturais organizadas por entidades oficias eram as retretas em praça pública, sob a 

responsabilidade das bandas da Força Policial Militar. Conhecidas pelo encontro social, 

os primeiros registros dessa atividade datam de 1894, sendo o 34º Batalhão de 

Caçadores do Exército a conduzir as apresentações a partir de 1899. 

Na época do governo de Alberto Maranhão, a vida musical da cidade começa 

a germinar. Para dirigir a orquestra do Teatro foi contratado o maestro italiano Luigi 

Maria Smido que, na companhia do violoncelista italiano Thomaz Babini estrearam 

um novo momento no ensino musical em terras potiguares, com inovações trazidas da 

Europa.   

Conforme Presgrave (2013, p. 266, 267): 

  

 
mais precisamente no ano de 1907, o violoncelista Thomaz Babini (1885-
1949), de origem italiana, aportou em Natal, que era então uma cidade com 
20.000 habitantes. Distante da capital, centro da produção musical do Brasil 
daquela época, Babini foi capaz de criar uma classe de padrão internacional, 
na qual se destacaram seu filho Italo Babini e seu enteado Aldo Parisot. Ítalo 
e Aldo são amplamente reconhecidos como grandes expoentes do 
violoncelo no Século XX. 

 

   
No segundo mandato de Alberto Maranhão (1908-1914) à frente do governo 

do Estado foi criada a Escola de Música, instalando cursos regulares de música 

ministrados por um órgão oficial do Estado. Ainda que por pouco tempo, muitos 

professores do Estado e de fora ensinaram no referido espaço de formação musical.   

Dentre os instrumentos ensinados, o piano teve destaque. Assim como nas 

demais cidades brasileiras, a cidade Natal nos primórdios do século XX vivenciou uma 

fase pianística, sendo uma das muitas cidades dos pianos, ao sabor das pequenas 
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orquestras e do cinema mudo. 

  Com o retorno do professor Waldemar de Almeida do exterior, no início da 

década de 1930, após período de estudos e audições, instaurou-se na cidade o Curso 
de Piano Waldemar de Almeida, importante iniciativa musical da cidade, com o apoio 

e financiamento dos poderes públicos locais e do Estado.   

  No caso de Natal, a procura pela evolução era primazia tanto para 

governantes quanto parte considerável dos intelectuais da cidade. Essa procura pelo 

progresso foi corroborada nos variados jornais e revistas que circulavam pela cidade 

no início do século. Esses periódicos traziam em suas notícias a aclamação da 

modernidade necessária para Natal (MARINHO, 2008).   

A cidade que surgia sob ares modernos era organizada de modo a permitir que 

os seus cidadãos mantivessem uma relação diferente com o ambiente que os rodeava. 

A urbanização da cidade tinha como objetivo isolar regiões consideradas periféricas e 

insalubres dos pontos de passeio público.   

Para usufruir da praia e do passeio público era necessário o cidadão portar-se 

de uma certa maneira, vestir-se de um certo modo. Existia um código de conduta dos 

espaços públicos. Esses códigos acabam intimidando parte da população mais 

humilde, até mesmo nos espaços públicos da cidade. A cidade, portanto, estava sendo 

aos poucos moldada pelas mãos das elites, o que não implicava uma completa 

exclusão dos pobres (MARINHO, 2008).           

A República não modificou o cenário econômico do Rio Grande do Norte, pois 

continuava sob a provisão de rendimentos das fazendas de açúcar do imposto sobre 

o sal. Com o avançar da década de 1910, e o aumento da demanda da indústria 

nacional, houve uma ascensão da cultura do algodão, fato que promoveu uma alta 

nas fontes de arrecadação do Estado. 

Com a República, o governo do Estado tomou para si a responsabilidade de 

transformar a capital em modelo civilizatório e urbanístico do Rio Grande do Norte. E 

o investimento de dinheiro público foi crucial para tornar possível a construção de 

espaços culturais de uma cidade que almejava o progresso.   

As elites reclamavam para si um espaço que fosse adequado para a realização 

de atividades de cunho político, literário e, em especial, de apresentações de 

companhias artísticas (FERNANDES, K., 2012).  
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Até a inauguração do teatro, os natalenses que desejassem assistir a grandes 
companhias artísticas nacionais e estrangeiras [deveriam] deslocar-se até o 
Recife, sendo o teatro Santa Isabel a referência mais próxima de uma 
elegante e luxuosa casa teatral. Dessa forma, o Carlos Gomes veio a 
responder aos anseios das elites por um teatro capaz de receber companhias 
de maior porte (MARINHO, 2008, p. 66). 

 

 

Para atender a esses anseios, a primeira obra pública propagadora de tempos 

modernos em Natal foi a construção do Teatro Carlos Gomes, posteriormente 

renomeado como Teatro Alberto Maranhão, em homenagem ao governador mecenas 

das atividades artísticas da cidade.           

As artes foram protagonistas de uma cultura burguesa de educação dos 

costumes, da erudição e dos gostos considerados socialmente apurados para a nova 

ética social, em processo de consolidação. Nesse sentido, o papel pedagógico das 

artes chegou às escolas das elites, emoldurando a educação de moças e rapazes da 

sociedade natalense. O requinte para a arte tornou-se parte fundamental dos 

currículos escolares e da conduta esperada pelos cidadãos. (CASCUDO, 2008).  

Na transição dos séculos XIX e XX, a atuação do Estado regulamentou o 

funcionamento do âmbito cultural por meio do apoio e do financiamento das produções 

desenvolvidas nesse universo, com a criação de escolas de música na cidade e o 

investimento em apresentações culturais no teatro e demais espaços públicos da 

cidade.      

A relação entre Estado e cultura na cidade de Natal (1889-1930), estabeleceu-

se por meio de determinadas categorias de mecenato a partir das quais os homens 

das letras e das artes mantiveram intensas articulações com os membros do grupo 

político e familiar Albuquerque Maranhão, grande financiador das produções culturais 

da cidade.                      
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3 PARTE II: 

PAISAGENS DE SONHO 
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 3.1 CAPÍTULO III: LEMBRANÇAS DE UMA FORMAÇÃO MUSICAL   
  
 
  

Vi pela primeira vez numa foto publicada na Revista da Semana, (na Fon-
Fon ou n'O Malho... um desses semanários cariocas dos anos 30). Eu era 
então muito garoto, mas, até hoje guardo aquela imagem na memória e a 
reconheceria se a tivesse novamente sob a vista: ombros nus delineados pelo 
que parecia ser uma estola, olhar faceiro um tanto fatal, cabelos lisos 
recurvos nas pontas. Não tenho certeza se haveria franja ou a vírgula 
característica do penteado feminino da época, mas, tudo indica que era a 
moda melindrosa.  Junto a esta primeira impressão visual vem a primeira 
auditiva – meu padrinho, compositor, recém-chegado da Europa, olhando a 
foto e dizendo: – Ela é insinuante como uma francesa... ouvi em Paris, o teatro 
repleto... silêncio total enquanto ela tocava o prelúdio nº 4 de Chopin... eu 
nunca pensei que esse prelúdio fosse tão bonito... Diga-se de passagem que 
meu padrinho Waldemar de Almeida apreciava as francesas (fora até noivo 
de uma chamada Giselle) e tinha uma predileção muito especial pelo prelúdio 
4 chopiniano, que tocava sempre com muita expressão. Para mim, o prelúdio 
era então um simples canto solitário e triste como cipreste em tarde outonal. 
Eu não sabia ainda quanta beleza pode haver na solidão do outono 
(ALMEIDA, Or., 1993, p. 15-16, grifo do autor). 
     
    
   

A primeira imagem que Oriano de Almeida teve daquela que seria sua fada do 
piano foi em uma revista semanal dos anos de 1930, período em que esteve em Natal 

sob os cuidados pianísticos e familiares do primo e padrinho Waldemar de Almeida.        

A impressão elegante e sedutora da futura mestra veio acompanhada de uma 

paisagem auditiva, instigadora do ávido aprendiz, ainda sem maturidade para 

compreender as belezas de um prelúdio e mesmo da solidão de uma tarde de outono. 

Com o passar dos anos, muitos foram os prelúdios chopinianos interpretados 

por Oriano em seus recitais, bem como os prelúdios de própria autoria, os prelúdios 
potiguares23 . Nesses, ganhou sensibilidade artística para entender as belezas de 

uma tarde de outono, além de poetizar melodicamente cenários bem característicos 

de terras potiguares, como a plantação de uma Flor de Cactus e de uma rede 

balançando à sombra de uma velha Jaqueira, como ensejam os títulos de algumas 

de suas composições.     

As lembranças da formação musical de Oriano estão cercadas pelas imagens, 

impressões, saberes e afetos partilhados com sua professora de piano Magdalena 

Tagliaferro. Essas lembranças estão cercadas de signos do aprender, de 

representações construídas pelo aprendente de suas experiências com a mestra, que 

                                                             
23 Os prelúdios potiguares foram publicados em formato de caderno de partituras pela Fundação José 
Augusto, em Natal/RN, no ano de 2002. 
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se revelam em escritos de memórias e cartas trocadas entre Oriano de Almeida e 

Magdalena Tagliaferro, entre os anos de 1940 e 1970, bem como em seu livro de 

lembranças sobre a professora.    

Como diria Rubem Alves (2006, p. 38, 39), “o professor é um chef que prepara 

e serve refeições de palavras a seus alunos […], a educação é uma arte, o educador 

um artista”. Muitas refeições de arte e palavras Magdalena serviu ao aluno Oriano nas 

memórias de sua formação musical.    

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Ilustração 18: A fada do piano Magdalena Tagliaferro. 
Fonte: http://www.magdatagliaferro.com.br/pianista/ 

 
 

     

Após as aventuras infantis e os primeiros estudos sérios ao piano com o primo 

Waldemar de Almeida, na Escola de Música da cidade de Natal/RN, os caminhos 

levaram Oriano ao Rio de Janeiro a fim de se preparar para o vestibular de medicina 

no início dos anos de 1940. 

Contudo, a paixão pelo piano e o encontro com a mestra Magdalena Tagliaferro 

foram definidores para que o jovem escolhesse a música como a razão maior de sua 

existência, abraçando-a como profissão. 

Os rumores sobre a fada do piano já se espalhavam antes mesmo de sua ida 

para o Rio de Janeiro, permitindo-lhe ampliar os horizontes sobre o cenário pianístico 

brasileiro, ao tomar conhecimento da rivalidade existente entre dois grandes nomes 

do piano no país, a saber: Guiomar Novaes e Magdalena Tagliaferro24. 

De acordo com Fucci Amato (2008), essas pianistas representaram o ponto 

culminante da cultura pianística brasileira no século XX, momento que Mário de 

                                                             
24  Havia uma certa rivalidade entre os públicos apreciadores das duas pianistas, ao que Oriano 
classificou como os madalênicos e os guiomarinos. Havia também um terceiro nome, o da pianista 
Antonieta Rudge, que possuía os seus próprios torcedores, os “adeptos da seita antonietense”. Cabe 
ressaltar que a rivalidade se restringia ao público apreciador (ALMEIDA, Or., 1993, p. 19).        
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Andrade definou como pianolatria nacional25, período de valorização do estudo do 

piano por jovens interessados na prática pianística e a deflagração de conservatórios 

pelo país, com o acolhimento de segmentos da população, em especial, das classes 

média e alta, e a divulgação de uma cultura europeizada vista enquanto símbolo dos 

bons costumes e do ser moderno.    

A cultura pianística e o conservatórios no Brasil tiveram presença significativa 

na sociedade brasileira no período compreendido entre a segunda metade do século 

XIX e os anos de 1960, com vasta atuação, em especial, no eixo Rio de Janeiro/São 

Paulo (FUCCI AMATO, 2008).  

As memórias de Oriano estão inseridas no contexto da chamada pianolatria 

nacional e as cartas e lembranças de sua relação com a professora Magdalena 

Tagliaferro trazem indícios desse momento e apresentam aspectos importantes da 

relação mestre-discípulo. 

A segunda impressão que Oriano teve da professora está registrada na 

controvérsia entre os dois grandes nomes da pianolatria, em que recebe de Dulce 

Cicco26 as melhores recomendações daquela que seria uma importante personagem 

de sua trajetória musical 

 
Algum tempo depois, a segunda impressão auditiva me veio através de um 
comentário de Dulce Cicco dizendo que seu famoso professor de piano no 
Rio preferia a Tagliaferro a Novaes. Surpreendi-me, por se tratar de opinião 
abalizada, sendo o professor Tomás Teran, de fato, muito famoso. Entretanto, 
fiquei em dúvida, pois a essa altura, já tivera o meu primeiro impacto 
pianístico em Natal ouvindo Guiomar Novaes, batizada nos Estados Unidos 
“a maior do mundo”, título que muito me impressionou (como a todos, creio), 
porque ser o primeiro entre os primeiros, em qualquer atividade profissional 
é posição privilegiada que só raros eleitos atingem. Mais tarde vim saber que 
no Canadá alguém batizou Magdalena Tagliaferro “a maior desde Teresa 
Carreño” – célebre pianista venezuelana, assombro e encanto dos 
melómanos de uma geração que usava cartolas e anquinhas.  […]. Naqueles 
dias eu nada sabia da controvérsia Magdalena – Guiomar, estabelecida 
desde que elas começaram a tocar piano, no início do século. Só muito depois 

                                                             
25 Mais sobre a pianolatria nacional ver: Andrade, 2012. 
26  Segundo Câmara (2001, p. 144, grifo da autora), Dulce Cicco foi uma “pianista natalense, com 
formação musical no Nordeste e no Rio de Janeiro, aluna dos mestres Tomáz Teran e Magdalena 
Tagliaferro. Compôs a valsa Nas asas do Jahú, escrita ainda criança, com versos de Carolina 
Wanderley, em homenagem à aeronave 'Jahú' e sua tribulação pelo seu voo histórico em terras 
potiguares. Nas asas do Jahú foi gravada pela pianista Marluze Romano, no LP Piano romântico, do 
Projeto Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1983”. Já o professor Cláudio 
Galvão, tanto na biografia produzida sobre Oriano de Almeida, quanto na entrevista concedida para 
essa pesquisa, atenta para o fato de que Dulce Cicco, além de outros nomes femininos, como Maria 
da Glória Sigaud, Anadyl Roselli, Benigna Galvão da Cunha, Ivonete Barbalho, Yolanda Galvão, Lélia 
Petrovich, Cipora Palatinik, Zilda Ferreira, Dulce Wanderley, compunha o cenário pianístico potiguar 
como aluna do Curso Waldemar de Almeida. Dulce Cicco foi excelente pianista, apresentou recitais em 
Natal após a participação nos cursos de piano no Rio de Janeiro, mas não prosseguiu carreira artística.              
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vim a participar (sem grande entusiasmo, porém) dessa torcida a um tempo 
apaixonada e divertida. Era como um Fla-Flu no gramado musical carioca na 
década de 40, quando Magdalena retornava da Europa fugindo da guerra. É 
o momento em que também entro em cena no Rio de Janeiro (ALMEIDA, Or., 
1993, p. 17-18).     

 

O retorno de Magdalena Tagliaferro ao Brasil fugindo da guerra e a saída de 

Oriano de Natal rumo ao Rio de Janeiro possibilitou um encontro incomum, que ajudou 

o discípulo a definir a sua trajetória no campo artístico e a alçar voos rasantes em um 

céu de música. 

 

 
Bons tempos aqueles! Rio – cidade maravilhosa de bondes verdes, ônibus 
de cor cinza com assentos macios forrados de veludo, conversa amena entre 
amigos sentados à volta de mesinhas saboreando lentamente o cafezinho 
trazido em bandeja... parecendo ainda haver pelos ares reminiscências de 
Noel Rosa – “seu garçom faça o favor de me trazer depressa...” (ALMEIDA, 
Or., 1993, p. 18, grifo do autor).        

 
 

 Após alguns mergulhos no mar e na expectativa de seu futuro, entre a medicina 

e a música, Oriano relata os primeiros contatos com a professa Magdalena Tagliaferro 

no Curso de Interpretação para Jovens Pianistas, ofertado por ela na Escola de 

Música situada na Rua do Passeio: 

 

 
Sim, felizes são os tempos na vida em que os adeuses se afastam para dar 
lugar a novos acenos.  Naquele trem me levando de São Paulo li num jornal 
duas notícias muito agradáveis: – Aldo Parisot, companheiro do Instituto de 
Música em Natal, chegava ao Rio para aperfeiçoar-se no violoncelo com Iberê 
Gomes Grosso – Magdalena Tagliaferro anunciava um Curso de 
Interpretação para jovens pianistas na Escola de Música (rua do Passeio). 
Dei alguns mergulhos no Atlântico da praia do Leme e fiquei na expectativa 
de meu futuro imediato. […] Brisas suaves anunciavam o início do outono 
perfeito carioca – nem frio nem quente. Compareci à reunião convocada na 
Escola de Música para a mestra Tagliaferro conhecer os pianistas 
participantes de seu primeiro Curso de Interpretação, no Rio. Entrei na 
pequena sala repleta e ruidosa, de clima festivo. Quase intransitável, preferi 
permanecer perto da porta, um pouco afastado do contexto, menos por 
timidez que por comodismo. Na verdade, sempre gostei, em momentos desse 
tipo, da condição de forasteiro anônimo e... possivelmente, a esse tempo eu 
seria “simpático, mas esquivo”, como diria depois a meu respeito o velho Jic, 
numa de suas crônicas no Correio da Manhã. […] No casaco de pele marrom 
da mestra, sentada ao centro de antigo sofá de jacarandá, com todo aplomb 
de dona do ambiente. Não sei como dali me descobriu. – Aproxime-se!  O 
apelo tinha quase tom imperativo e todos se voltaram para ver quem seria o 
personagem requisitado a entrar em cena. Tomei-lhe a mão com nascente 
respeito e imediata amizade. – Você vai tocar em minha primeira aula no Rio? 
– Creio que não, porque... sendo dedicada ao Concerto Italiano de Bach, não 
o tenho em meu repertório. – Oh, que pena!.. Mas eu poderia, quem sabe? 
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Abrir uma exceção. Que outra peça você tocaria? – Sonata em Lá maior, de 
Mozart. – Muito bem! Que seja Mozart! Todos me olharam surpreendidos, 
querendo agora melhor examinar quem seria o inesperado merecedor de tal 
privilégio. E imediatamente integrei-me naquele círculo amistoso de jovens e 
velhos (os jovens sempre pensam que os menos jovens já são velhos 
(ALMEIDA, Or., 1993, p. 31, 33-34, grifos do autor).    

   

    

Traços de uma escrita de si surgem em meio ao relato dos primeiros instantes 

de Oriano com a sua mestra, no momento de sua estreia aureolada como um 
Brailowski na aula inaugural do curso para jovens pianistas da professora Tagliaferro, 

no Rio de Janeiro. 

 

 
No dia da aula inaugural grande público compareceu ao Salão Leopoldo 
Miguez (da Escola de Música) – os alunos, artistas, professores ilustres – 
Luigi e Elzira Amábile, Lorenzo Fernandez, Mara e Waldemar Henrique, 
Cristina Maristany, as três irmãs Figueiredo, o pintor Corbiniano Villaça, a 
maestrina Joanidia Sodré, os Fontenelle (Adjaldina e Mário), as pianistas Ana 
Carolina e Yolanda Ferreira, o professor Guilherme Fontaínha, o Côrte Real 
(Edgard) etc. etc. Até a última poltrona do balcão superior havia gente. […] 
Quando a mestra Tagliaferro chamou meu nome dirigi-me ao piano com toda 
a corda. Ao sorriso amável seguiu-se o muxôxo aborrecido, vendo que eu não 
trazia a partitura de Mozart: ela teria que acompanhar de cor minha execução 
e sem anotações. O muxôxo, porém, não deu para arrefecer minha corda até 
a última nota do rondo alla turca da Sonata. Palmas trepidantes invadiram 
meus ouvidos (incluindo alguns gritos de Bravo!). A mestra também aplaudia 
batendo as mãos em compasso lento quaternário quase adágio. Depois de 
dois ou três barrocos concertos italianos, a leviana sonata rococó teria 
caído como um refrigério sobre o público. Se dissesse que percebi o que ela 
comentava sobre o meu toque, estaria mentindo, pois, o som das palmas 
teimava em permanecer docemente colado em meus ouvidos. E era fim de 
festa, a multidão dispersando e cercando Magdalena. Um cavalheiro usando 
gravata-borboleta e suíças à lá nobre de Castela, entregou-me o seu cartão: 
Pedro Brando – diretor presidente do Lloyd Brasileiro – res. av. Vieira Souto. 
Muito elegante, sua mulher dizia estar encantada com a limpidez de minhas 
escalas mozartianas (ALMEIDA, Or., 1993, p. 34, 35, 36). 
 

 
 

Registros de parte dessa história encontram-se nas cartas recebidas por 

Oriano de sua grande mestra, nelas saberes necessários a uma prática educativa 

(Freire, 1996) se misturam a assuntos do cotidiano e abordamos esses saberes como 

construto analítico desse capítulo, ancorados em uma abordagem da escrita de si27.   

                                                             
27 De acordo com Gomes (2004, p. 10,13) “a escrita auto-referencial ou escrita de si integra um conjunto 
de modalidades do que se convencionou chamar produção de si no mundo moderno ocidental. Essa 
denominação pode ser mais bem entendida a partir da ideia de uma relação que se estabeleceu entre 
o indivíduo moderno e seus documentos. […]. As práticas de escrita de si podem evidenciar, assim, 
com muita clareza, como uma trajetória individual tem um percurso que se altera ao longo do tempo, 
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Paulo Freire (1996, p. 13) em sua pedagogia da autonomia ressalta um 

conjunto de saberes que considera fundamentais para a prática educativa dos 

docentes, sendo “a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática 

educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos” o caminho de 

sua investigação sobre o papel de educadoras e educadores. 

O autor sublinha a responsabilidade ética do fazer docente compreendendo o 

ofício epistemológico, crítico, político e afetivo do educador. Sob essa conceituação, 

formar sujeitos estaria para muito além de “treinar o educando no desempenho de 

destrezas” (1996, p. 14, grifo do autor), mas mediar a relação desses sujeitos com o 

mundo, pela expansão de seus aprendizados e sua transcendência cognitiva, visto 

que “todo saber humano tem em si o testemunho do novo saber que já anuncia. Todo 

saber traz consigo sua própria superação. Portanto, não há saber nem ignorância 

absoluta” (FREIRE, 1979, p. 29). 

Na abordagem freireana, o mestre é aquele que, numa perspectiva ética, 

assume a posição humilde de comunicar saberes relativos a humanos que dispõem 

de outros saberes relativos, ao reconhecer “quando os educandos sabem mais e fazer 

com que eles também saibam com humildade” (FREIRE, 1979, p. 29).   

Portanto, o professor não seria aquele ser superior, um educador bancário, que 

ensina um saber encapsulado e restrito a um grupo de ignorantes. A condição humana 

é do inacabamento e, nesse sentido, o docente e o discente são semelhantes na 

incompletude de seu saber. 

É no acabamento do humano e na relatividade de seus saberes que a 

educação apresenta a comunicação como uma de suas principais ferramentas, na 

medida em que propicia a interação entre os saberes de educadores e educandos e 

prepara um terreno fértil para a ampliação dos conhecimentos de ambos e de suas 

ações transformadoras no mundo.   

 

                                                             
que decorre por sucessão. Também podem demonstrar como o mesmo período da vida de uma pessoa 
pode ser ‘decomposto’ em tempos e ritmos diversos: um tempo da casa, um tempo do trabalho etc. E 
esse indivíduo, que postula uma identidade para si e busca registrar sua vida, não é mais apenas o 
“grande homem, isto é, o homem público, o herói, a quem se autorizava deixar sua memória pela 
excepcionalidade de seus feitos. Na medida em que a sociedade moderna passou a reconhecer o valor 
de todo indivíduo e que disponibilizou instrumentos que permitem o registro de sua identidade, como é 
o caso da difusão do saber ler, escrever e fotografar, abriu espaço para a legitimidade do desejo de 
registro da memória do homem anônimo, do indivíduo 'comum', cuja vida é composta por 
acontecimentos cotidianos, mas não menos fundamentais a partir da ótica da produção de si”.    
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[…] O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua 
retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre àquela e esta. 
Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, 
capacidade de viver e aprender com o diferente, não permitir que o nosso 
mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam 
acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos 
humilde, mas perseverantemente nos dedicar (FREIRE, 1996, p. 17). 

 

Como operadores cognitivos importantes para a leitura das cartas da 

professora elencamos três pilares constituidores de saberes necessários à prática 

educativa, baseados na referida obra freireana, quais sejam: 

 

1. A docência pressupõe o reconhecimento da condição de aprendiz; 

2. Ensinar é construir realidades propícias ao aprender; 

3. Ensinar exige compromisso, querer bem e diálogo. 
   

Ao ensinar o professor se coloca no lugar do aprendente, visto que carece de 

“saberes demandados pela prática educativa em si mesma” (Freire, 1996, p. 21). 

Como ensinar alguém a tocar piano sem primeiro, saber tocá-lo? Ou mesmo, como 

ensinar alguém a tocar um instrumento sem conhecer as técnicas e métodos de 

ensino? Portanto, não é possível a docência sem a discência, pois “quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). 

O ensino como construção de realidades propícias ao aprender está 

relacionado à capacidade de criar às possibilidades para que o conhecimento seja 

produzido na confluência dos diversos saberes relativos trazidos por alunos e 

professores no momento da interação. 

Já o diálogo, o compromisso e o afeto são essenciais para que o aprender 

floresça. As palavras são as sementes desse processo do aprender/ensinar e as 

cartas e lembranças entre alunos e professores podem expressar saberes que estão 

para além dos espaços formais de aprendizagem.    

As lembranças do aluno Oriano revelam imagens de sua professora, expondo 

um tipo de mediação pedagógica (Silva, 2008) presente na inter-relação 

professor/aluno, fundamentais à constituição do itinerário formativo do sujeito-músico 

em estudo.   

Silva (2008) traz indagações importantes ao refletir sobre o papel do professor 

na formação de seus alunos. Em sua pesquisa sobre lembranças de alunos, 
imagens de professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte (UFRN), ela se questiona:    

 

 
Desempenhando o magistério, sempre procuramos refletir sobre o lugar que 
ocupa o professor na vida futura de seus alunos, especialmente nas 
dimensões sociais e humanas e isto nos fazia questionar: será que somos 
vivificados nas memórias de nossos alunos? A mediação pedagógica 
estabelecida por nós deixa marcas significativas para o futuro dos alunos? 
Por que alguns professores são mais lembrados do que outros? Temos 
alguma responsabilidade sobre a postura profissional, social e cultural de 
nossos alunos? São inquietações que nos acompanham enquanto 
profissional em sala de aula, como professora alfabetizadora, no ensino 
básico, e como professora na área da educação no ensino superior (SILVA, 
2008, p. 25).     

 

 À guisa dessas reflexões, compreendemos que Magdalena Tagliaferro exerceu 

um tipo de mediação pedagógica que ultrapassou os bancos dos cursos de técnica 

pianística e inundou as cartas de lembranças do eterno discípulo, emoldurando sua 

postura profissional, social e cultural.  Nessa perspectiva, 

 
a mediação pedagógica é compreendida como um processo atitudinal, no 
qual o professor promove situações sistemáticas de aprendizagens, de forma 
ativa e colaborativa, objetivando que os alunos apropriem-se de 
conhecimentos significativos para a realidade humana, profissional, social e 
cultural. Este processo é mediado pelo uso de signos, símbolos e 
instrumentos necessários às ações sociais para o desenvolvimento humano 
e social, delineando-se como relações que ocorrem, em sala de aula [e fora 
dela] entre sujeitos sociais, atores dessas relações – professores e aluno 
(SILVA, 2008, p. 28). 
 
 

A conceituação de mediação pedagógica também surge nas reflexões de 

Moraes (2003) e Masetto (2000), que compreendem, respectivamente, a mediação 

enquanto interação de processos educacionais diversos (professor/aluno; 

alunos/alunos; conteúdos de ensino, comunicação, construção de saberes, entre 

outros) e o significado da figura do professor no processo de ensino e aprendizagem.    

A materia-prima desse capítulo foi lapidada durante a pesquisa de campo 

realizada no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHG/RN), no 

Memorial Oriano de Almeida28, para o estudo em curso. 

                                                             
28 A pesquisa de campo foi realizada n período que compreendeu os meses de janeiro e novembro de 
2016. Visitamos o acervo uma vez por semana, em datas intermitentes, para a busca de documentos, 
registro fotográfico, seleção e compilação de arquivos que julgamos necessários para a pesquisa. 
Nesse capítulo consta uma seleção sumária de documentos para a ilustração das ideias a serem 
desenvolvidas, bem como um quadro sinótico das correspondências encontradas na pesquisa feita no 
Memorial. O Memorial Oriano de Almeida foi criado através de importante iniciativa de Cláudio Galvão, 
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Localizamos importantes correspondência da professora Magdalena 

Tagliaferro endereçada a seu filhote Oriano de Almeida em um total de dezessete 

cartas, três telegramas, um cartão e dois bilhetes, em meio aos arquivos pessoais do 

músico. O quadro sinótico apresenta os tipos de correspondência encontrados e os 

seus respectivos locais e datas de escrita:        

 
QUADRO 9: CORRESPONDÊNCIA DE MAGDALENA PARA ORIANO 

Tipo de correspondência Local/Data 
Carta 18 fev. 1942 (sem local) 

Carta 15 mar. 1942 (sem local) 

Carta Rio de Janeiro, 17 abr. 1942 

Carta Villa Capivari, Campos do Jordão/25 jan. 1943 

Carta 16 fev. 1943 (sem local) 

Carta Villa Capivari (sem data) 

Carta Campos do Jordão, 28 mar. 1946 

Carta Campos do Jordão, 26 abr. 1946 

Carta Rio de Janeiro,12 jun. 1946 

Carta Rio de Janeiro, 20 nov. 1946 

Carta Rio de Janeiro, 21 nov. 1946 

Carta Rio de Janeiro,12 dez. 1946 

Carta Campos do Jordão, 6 jan. 1947 

Carta 19 de mar. 1947 (sem local) 

Carta Paris,18 de abr. 1957 

Carta Rio de Janeiro, 29 julh. 1965 

Carta Paris,12 de jan.1970 

Telegrama Paris,18 mar. 1947 

Telegrama Paris, 3 de mar. 1970 

Telegrama 7 de ago. (sem ano e local) 

Cartão Paris/Natal 1970 

Bilhete Crans-sur-Sierre, dez. 1972 

Bilhete Paris, 1 jan. 1978 
Fonte: Elaboração da autora (2017).   
 

                                                             
professor, pesquisador e biográfico de Oriano de Almeida, que disponibilizou acervo, informações e 
materiais coletados durante a pesquisa que resultou no estudo biográfico O céu é o limite: uma 
biografia de Oriano de Almeida, de sua autoria. A inauguração do Memorial foi realizada no dia 15 de 
julho de 2001 e contou com a presença de ilustres autoridades do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
como de membros associados do Instituto Histórico. Oriano de Almeida participou de sua inauguração. 
O Memorial está em funcionamento no prédio anexo do IHG/RN, adquirido especialmente para essa 
finalidade. 
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A correspondência cobre um período que vai dos anos de 1940 a 1970, 

encontrando-se em maior abundância na década de 1940, mais especialmente, nos 

anos de 1942 a 1947, década em que Oriano esteve mais diretamente sob os 

cuidados pianísticos da professora Tagliaferro.   

A sua relação com a mestra perdurou vida afora, ainda que a distância, por 

meio de correspondências e encontros em atividades musicais no Brasil e no exterior. 

O discípulo alçou voo, mas manteve ligação com a mestra, seguindo seus 

ensinamentos, aperfeiçoando-os e cultivando as lembranças mais sensíveis dos 

tempos em que aprendeu valiosas lições com a fada madrinha do piano.     

As lembranças de Oriano sobre a professora estão registradas nas memórias 

publicadas no livro Magdalena, dona Magdalena. Enélio Petrovich 29  na 

apresentação do livro expõe os contornos e cores das lembranças do aluno sobre a 

sua mestra, situadas em um cenário artístico nacional, de repercussões internacionais.       

 

 
E o alvo das lucubrações – convenhamos – enobrece a sua peculiar 
personalidade, porque, como ninguém, soube evocar a memória de sua 
mestra Magdalena Tagliaferro. Foram lições inesquecíveis por ela ministradas, 
através de longos anos de convivência, sob a égide da música fascinantes e 
indestrutível [...] “Magdalena, dona Magdalena” nasceu de sua sensibilidade. 
A fada do piano, então, reaparece, na lembrança de seu discípulo eterno. Ah, 
são atitudes assim, espontâneas e gratificantes, que engrandecem a nossa 
efêmera condição de vivos, mortais!  Não se trata, evidentemente, de uma 
biografia da grande pianista […] são, acima de tudo, recordações de um 
afetivo contato, na visão da Arte de Magdalena. Pensando nela, Oriano de 
Almeida pintou, em cores multiformes, um quadro de evocações, fixando uma 
época da paisagem artística brasileira, com repercussão mundial. Fez 
transbordar episódios, instantes de salutar humorismo, arrebates 
sentimentais, particularidades nunca explicitadas. Um convívio benfazejo do 
qual resultou amizades com célebres músicos e artistas diversos, emergindo, 
como polo convergente, os eflúvios circunstanciais e consagradores da 
mestra saudosa e querida (PETROVICH apud ALMEIDA, Or., 1993, p. 7-8, 
grifo do autor). 

 

 

                                                             
29 Sobre Enélio Petrovich comenta Silva e França na reportagem do Jornal Tribuna do Norte intitulada 
O adeus ao guardião da memória: “Foram quase cinco décadas dedicadas a cuidar da mais antiga 
entidade cultural do Estado. Enélio Lima Petrovich [(1934-2012)] foi eleito presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte em 25 de agosto de 1963, e desde então se manteve à 
frente da instituição, passando por várias eleições, até ser empossado 'presidente perpétuo' em 1988, 
por decisão de uma assembleia geral. Câmara Cascudo sempre ressaltou os méritos do amigo e 
contemporâneo em sua longevidade administrativa: '...prorrogado o seu mandato, pois nele reconhecia 
grande força valorizadora em defesa do patrimônio intelectual do nosso Estado'”. Disponível em: 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/o-adeus-ao-guardiao-da-memoria/208290. Acesso em 21 jul. 
2017.    



96 
 
 

A correspondência constitui parte de um arquivo pessoal mais amplo de Oriano 

de Almeida, dotado de documentos de todo tipo, tais quais, agendas de compromissos 

e contatos profissionais, documentos oficiais (certidão de nascimento, carteira 

profissional, entre outros), rascunhos de partituras, fotografias de apresentações 

públicas e de momentos familiares, cartas de familiares e personalidades do mundo 

das artes e da política, diplomas e certificados de menção honrosa, objetos pessoais, 

livros, e demais objetos.   

Os estudos de memórias, biografias, itinerários sociais ou trajetórias de vida 

têm se beneficiado das novas perspectivas e metodologias históricas sobre uso de 

documentos, permitindo um olhar diferenciado para a escrita epistolar e para outros 

escritos que possuem lembranças de momentos passados, sejam esses de caráter 

autobiográfico, memorialístico ou de um outro gênero textual30.   

Tanto no campo acadêmico quanto no editorial a propagação de textos que têm 

como corpus de sua produção correspondência, diários e outros documentos de 

arquivo pessoal representa uma abertura recente para o gênero epistolar enquanto 

fonte de informações históricas e de estilo literário cada vez mais procurado nas 

livrarias e bibliotecas de todos os segmentos. 

Entre os inúmeros trabalhos envolvendo a presença de cartas e demais 

escritos de memórias de personalidades do campo das artes, em especial, na música, 

citamos o título Cartas de Claudio Monteverdi como exemplo.   

Na apresentação do livro, Ligiana Costa expõe a relevância da 

correspondência enquanto documento importante para a reconstrução do 

pensamento monteverdiano, demonstra o valor da publicação para o campo do 

conhecimento das artes na medida em que estudiosos se empenharam no resgate 

desse tipo de material. 

 
Como outros grandes nomes da história da música, a fortuna da obra de 
Claudio Monteverdi teve de esperar pelo interesse de estudiosos que, a partir 
do século XVIII, iniciaram um longo resgate de sua obra. Consta, por exemplo, 
uma curiosa passagem em que Giuseppe Verdi faz para Arrigo Boito uma lista 
de compositores que se encaixariam em modelos didáticos para jovens 
compositores e o nome de Monteverdi é citado; porém, exatamente como 
único modelo a não seguir. Em 1929, aparece a primeira Opera Omnia 
monteverdiana (atualmente considerada ultrapassada), organizada, 
transcrita e publicada por Gian Francesco Malipiero. Esse foi o primeiro passo 
para que estudiosos de diversas nacionalidades se interessassem pela obra 

                                                             
30 Dois importantes trabalhos envolvendo correspondências foram escritos e constituem referência para 
estudos sobre esse tipo de escrita. Conferir: Usher (2014); Galvão & Gotlib (2000). 
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e vida desse compositor cremonês e para que, com o advento da 
interpretação histórica, o nome de Monteverdi voltasse a circular e a soar em 
salas de concerto, teatros e vozes contemporâneas. […]  A correspondência 
de Claudio Monteverdi é definitavamente uma das poucas fontes, com os 
prefácios de seus livros impressos, de acesso ao pensamento monteverdiano 
(COSTA, 2011, p. XIV).     
 
  

O uso de tais fontes apresenta uma mudança de paradigma quanto ao 

tratamento dos acontecimentos sociais, que agora podem ser contados e analisados 

por diversos ângulos, numa abordagem de uma micro história ou de uma sociologia 

da memória enfocada nas narrativas dos indivíduos e suas identidades, na elaboração 

de suas verdades particulares acerca de situações factuais. 

    
Um primeiro aspecto a ser observado diz respeito a valorização desse 
conjunto de fontes produzidas no âmbito do privado quer por “grandes 
homens”, quer por homens comuns, e que precisaram ser recolhidas, 
organizadas e socializadas para a pesquisa histórica. Um movimento que, 
nacional e internacionalmente, adensou-se nas últimas três décadas do 
século XX e que trouxe a público um grande número de instituições de guarda 
de arquivos privados, onde os documentos autobiográficos estão sempre 
presentes, isto sem considerar que um arquivo pessoal pode ser tratado, ele 
mesmo, como uma modalidade de “produção do eu” (GOMES, 2004, p. 14, 
grifo do autor).             
 

 
Algumas áreas, em especial, a Sociologia, a Psicologia Social e o campo da 

História da Educação vêm trabalhando com memórias e cartas como escritos 

enunciativos de realidades e aspectos que fogem a uma abordagem tradicional dos 

documentos e que trazem novos elementos de análise para fenômenos sociais 

diversos.      

 
No campo da história da educação, as razões para se dar atenção a esse tipo 
de escritos também são muito evidentes. Tratando-se de disciplina que se 
volta para o estudo dos processos de aprendizagem e de ensino de leitura e 
escrita, práticas culturais como a escrita de si são um prato cheio de interesse. 
Escrever cartas sempre foi um exercício muito presente em sala de aula, além 
de ser um veículo fundamental de comunicação entre a escola, a família e os 
alunos. Além do mais, grande parte do professorado há muito é composto por 
mulheres, que, por questões de constrangimento social, tiveram seus 
espaços de expressão pública vetados, restando-lhes exatamente os 
espaços privados, entre os quais os de uma escrita de si.  Usar essa 
documentação acumulada por escolas, professoras e alunos como fonte para 
a investigação de vivências pedagógicas não registradas em outras fontes 
mais conhecidas foi um passo que se mostrou muito produtivo. […] É 
justamente nesse espaço privado, que de forma alguma elimina o público, 
que avultam em importância as práticas de uma escrita de si (GOMES, 2004, 
p. 9).   
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Segundo Gomes (2004, p. 13, 14) o tema da verdade factual sobre a verdade 

fabricada na experiência particular é discutido sobre o prisma de novos entendimentos 

acerca dos fatos históricos e seus dimensionamentos sobre os indivíduos: 

 
é exatamente porque o 'eu' do indivíduo moderno não é contínuo e harmônico 
que as práticas culturais de produção de si se tornam possíveis e desejadas, 
pois são elas que atendem à demanda de uma certa estabilidade e 
permanência através do tempo. A 'ilusão biográfica', vale dizer, a ilusão de 
linearidade e coerência do indivíduo, expressa por seu nome e por uma lógica 
retrospectiva de fabricação de sua vida, confrontando-se e convivendo com 
a fragmentação e a incompletude de suas experiências, pode ser entendida 
como uma operação intrínseca à tensão do individualismo moderno. Um 
indivíduo simultaneamente uno e múltiplo, e que, por sua fragmentação, 
experimenta temporalidades diversas em sentido diacrônico e sincrônico. Os 
registros de memórias dos indivíduos modernos são, de forma geral e por 
definição, subjetivos, fragmentados e ordinários como suas vidas. Seu valor, 
especialmente como documento histórico, é identificado justamente nessas 
características, e também em uma qualidade decorrente de uma nova 
concepção de verdade, própria às sociedades individualistas. Sociedades 
que separam o espaço público do privado, a vida laica da religiosa, mas que, 
em todos os casos, afirmaram o triunfo do indivíduo como um sujeito voltado 
para si, para sua razão e seus sentimentos. Uma sociedade cuja cultura 
importa aos indivíduos sobreviver na memória dos outros, pois a vida 
individual tem valor e autonomia em relação ao todo. É dos indivíduos que 
nasce a organização social e não o inverso. Na cultura desse tipo de 
sociedade é que a noção de verdade passa a ter um forte vínculo com as 
ideias de foro íntimo e de experiência de vida dos indivíduos, ambas 
marcantes para as definições de conhecimento e ética próprias ao 
individualismo.   
 
 
 

Acerca das verdades produzidas no âmbito do conhecimento histórico e 

sociocultural, a inserção do indivíduo na interpretação de sua memória trouxe 

contribuições para a compreensão dos fenômenos sociais sob o prisma da fluidez, da 

pluralidade, da fragmentação dos quadros da memória social, produzindo outros tipos 

de registro dos acontecimentos. 

A escrita de si como parte de um registro histórico aproximou a memória 

coletiva da memória histórica ainda que elas cheguem, “apoiando-se em regras de 

reconstrução distintas, […] a conhecimentos distintos do passado” (SCHMIDT & 

MAHFOUD, 1993, p. 293).     

Nesse sentido, a verdade factual e as “verdades dos fatos e da sinceridade dos 

indivíduos” (Gomes, 2004) são apresentadas através de práticas modernas de escrita 

de si, a exemplo das meditações e exames de consciência, estando as cartas e os 

escritos memorialísticos inseridos no contexto de produção de testemunhos, nos quais 

os sujeitos confrontam sua visão atual de acontecimentos com experiências vividas 
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no passado, com opiniões formuladas anteriormente ou mesmo no diálogo com outros 

indivíduos presentes fisicamente ou internalizados (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, p. 

290):    

 
 
A verdade, nesse contexto sociocultural, não mais se esgota em uma 
'verdade factual', objetiva, una e submetida à prova (científica e/ou jurídica), 
que continua a ter vigência e credibilidade e que também tece conexões com 
o individualismo moderno. A verdade passa a incorporar um vínculo direto 
com a subjetividade/profundidade desse indivíduo, exprimindo-se na 
categoria sinceridade e ganhando, ela mesma, uma dimensão fragmentada 
e impossível de sofrer controles absolutos. A verdade, não mais unitária, mas 
sem prejuízo de solidez, passa a ser pensada em sentido plural, como são 
plurais as vidas individuais, como é plural e diferenciada a memória que 
registra os acontecimentos da vida. O interesse pelo indivíduo nas 
sociedades modernas é, por conseguinte, contemporâneo à adoção e à 
divulgação de muitas das práticas de “adestramento de si” já existentes 
(meditações, exames de consciência, memorizações etc.), às quais se 
incorpora a escrita de si e a ideia de verdade como sinceridade. A convivência 
entre o que está se chamando aqui de dois sentidos da ideia de verdade -– a 
da verdade dos fatos e a da sinceridade do indivíduo – viria influenciar a 
escrita da história de várias maneiras e de forma gradativa, especialmente a 
partir das décadas finais do século XX. Pode-se, dessa maneira, traçar 
relações – nem mecânicas, nem imediatas – entre uma história da 
subjetividade do indivíduo moderno, uma história das práticas culturais da 
escrita de si e uma história da História que reconheceu novos objetos, fontes, 
metodologias e critérios de verdade histórica.   

 
 

  As cartas e lembranças podem ser consideradas testemunhos de um tempo, 

da mediação pedagógica exercida no fazer docente e dos saberes imbricados nessa 

relação. Ao registrar elementos de uma memória individual, podem ser entendidas 

“como um ponto de convergência de diferentes influências sociais e como uma forma 

particular de articulação das mesmas” (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, p. 291), 

apontando diretrizes de uma trajetória de formação educativa, como é o caso 

delineado nas lembranças da formação musical de Oriano de Almeida.      
Sob a perspectiva de um exercício de tradução (Santos, B., 2001) do conteúdo 

das correspondências, através da construção de quadros cartográficos, verdadeiros 

mapas identificadores de uma mediação pedagógica presente nos discursos de 

Magdalena Tagliaferro e Oriano de Almeida.  Elaboramos tópicos interpretativos das 

cartas e das lembranças da mestra e do discípulo a partir desses quadros 

identificamos os pilares cognitivos norteadores apresentados nesse capítulo, quais 

sejam, repetimos:   

 

1) A docência pressupõe o reconhecimento da condição de aprendiz; 
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2) Ensinar é construir realidades propícias ao aprender; 

3) Ensinar exige compromisso, querer bem e diálogo (FREIRE, 1996).  

 

Esses pilares revelam palavras, ideias, projetos, práticas, conselhos e 

vivências que contribuíram para o traçado do itinerário musical de Oriano de Almeida 

em sua história de vida e sua carreira artística. 

Nos quadros cartográficos os discursos da mestra e do discípulo serão 

confrontados na perspectiva de uma memória social que coloca em diálogo “o 

indivíduo e um outro fisicamente presente ou internalizado” (SCHMIDT & MAHFOUD, 

1993, p. 289), ou seja, o discurso da professora disposto nas cartas e as 

representações do aluno em suas lembranças sobre a mestra. 

Para a construção das categorias a serem analisadas nos quadros 

cartográficos, tomaremos a definição de mediação pedagógica de Moraes (2003, p. 

210) como operador cognitivo: 

 
a mediação pedagógica seria, portanto, um processo comunicacional, 
conversacional, de co-construção de significados, cujo objetivo é abrir e 
facilitar o diálogo e desenvolver a negociação significativa de processos e 
conteúdos a serem trabalhados nos ambientes educacionais, bem como 
incentivar a construção de um saber relacional, contextual, gerado na 
interação professor/aluno. 

  

   Tomando como referência a citação acima, construímos categorias que 

consideramos elementos importantes do processo de mediação pedagógica e que nos 

serviram de base para a feitura dos quadros em que os discursos da professora e do 

aluno estarão em perspectiva:    

 

1. Interação professora/aluno; 

2. Construção de saberes; 

3. Contexto; 

4. Significado; 

5. Comunicação; 

6. Motivação da aprendizagem. 

 

A partir do universo de correspondência apresentado no Quadro 9 foram 

selecionadas cartas da mestra e lembranças do aluno, com o objetivo de exemplificar, 
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em quadros cartográficos, a mediação pedagógica presente na escrita de si e do 

outro, no livro de lembranças sobre a fada do piano e nas cartas de Magdalena 

endereçadas a Oriano de Almeida. Nesses quadros figurarão trechos nos quais serão 

identificados os pilares e categorias descritos.    
Os pilares cognitivos e as categorias foram criados como critérios para nortear 

o trabalho da tradução, bem como a escolha das correspondências e lembranças, 

dentro do panorama de documentos já explicitado. 
Mesmo não narrando os mesmos episódios, as cartas e lembranças postas em 

diálogo apresentam saberes, práticas e discursos que envolvem a interação entre 

docente e discente, expondo as dimensões afetiva e relacional dessa interação, em 

mapas que circunscrevem os meandros da mediação pedagógica, repletos de 

sensibilidade, amor, poesia e sabedoria, na perspectiva apresentada por Morin (2005).      
Nas lembranças e correspondências “o exercício da liberdade possibilita que 

ideias que, por vezes, nos possuem, atormentam, excitam e guiam, possam ser 

explicitadas como jorros de escritas de si”. (Fernandes, S., 2015, p. 175) bem como 

de um testemunho vivo do legado de uma mestra ao seu discípulo.   
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3.1.1 Cartas de uma mestra ao seu discípulo 

      
A) Carta 1 

 
 
 
 

 
Ilustração 19: Primeira página da Carta de Magdalena Tagliaferro, enviada em fevereiro de 1942. 

Fonte: Acervo do IHG/RN (Memorial Oriano de Almeida) 
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Transcrição da Carta de Magdalena Tagliaferro, enviada em fevereiro de 1942. 
 

Querido Filhote, 

 
Recebi com prazer as suas cartas, a segunda hotem.  Se não respondi antes a primeira foi, por 

um lado porque queria castiga-lo por ter me deixado tanto tempo sem notícias (se tanto é para você 

um castigo não ter notícias minhas!) e por outro, porque a minha preguiça nata para escrever se tem 

acentuado muito neste encatador Campos do J. aonde as minhas energias se concentram apenas num 

estudo muito apurado de programas de recitais, capazes de assustar até um colosso! A não ser isso, 

como, durmo e passeio – Fugi tudo o que é sociedade e posso mesmo dizer, a humanidade em geral 

– Esta purificação arboral e mental tem-me feito grande bem e quando você voltar a ver-me, vai 
encontrar um espírito fugaz, uma lucidez que nada deixará passar, enfim, a mais severa das mestras! 

Mas, como é justamente o que mais lhe fará progredir, cantemos com o coral: Dª. Magdalena, 

alegria dos alunos!!! 

Estou muito satisfeita em saber que o concerto de Schuman vai indo bem – isto não me admira 

porque me melhor de que você, sei eu do que você é capaz se você estudar tudo e tanto quanto é 

necessário – cada vez que tenho de cair num estudo sério como por ex. agora, sou bem obrigada a me 

convencer de que não há outro remédio que um estudo regular e apurado e também segundo eu indico 

a vocês todos – é lucrar tanto tempo em definitivo... 
O que acho é que, só estar dando conta de Schuman é pouca coisa, você deveria estar com 

muito mais peças em preparação – Faça favor de me mandar uma lista das peças, que você gostaria 

de estudar, incluindo uma sonata de Beethoven e eu lh'a devolverei com a minha opinião. 

Victor me contou a conversa que teve com Helena Magalhães Castro a respeito de sua tournée 

– ele me encarrega de lembrar a você que ela prometeu que todo o cachet de Campinas seria reservado 

a você integralmente, quer dizer, que você irá lá sozinho, dando pois um recital inteiro – Nesse caso, 

você tocará a Sonata de Schuman na 1ª parte – na 2ª, você aumentará o nº de Chopin começando 
com uma Balada. 

O que você acha da primeira? Está bem para o interior pois é muito popular – e mais, ou um 

noturno ou um estudo lento – a parte moderna tal qual está – Continue me dando notícias regularmente 

– preciso saber como vão as coisas.   […]   

Não se preocupe com o seu concerto com orquestra – assim que o Schuman estiver ao meu 

gosto, providenciarei – quanto ao concerto na Gazeta, ficou entendido com Helena que ela não trataria 

disso. 

Cuide bem da sua saúde – faça favor de fazer ginástica todos os dias (física em geral e não só 
a do piano) Você não deve esquecer que para ter forças no piano é preciso comer bem e engordar – 

mas também tomar ar todos os dias, andar e fazer ginástica – agora vá com Deus e não se esqueça 

da sua mestra que lhe manda um afetuoso abraço e lhe quer muito bem.    

Magdalena Tagliaferro 
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B) Carta 2 

 

 

 
 
Ilustração 20: Primeira página da Carta de Magdalena Tagliaferro, enviada em março de 1946. Fonte: 

Acervo do IHG/RN (Memorial Oriano de Almeida) 
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Transcrição da Carta de Magdalena Tagliaferro, enviada em março de 1946. 
 
 
             Querido filhote, 
 

Foi com verdadeiro prazer que recebi a sua carta; em particular porque ela me assinalou um 

estado de espirito combativo e dinâmico, que você bem sabe, só poude me agradar. 

Tenho visto você tão pouco e tão apressadamente, sempre, que não pude trocar idéias, senão 

superficiaes, e ainda menos confessar quanto me preocupava a sua inação e falta de estudo sério. Não 

que eu me iluda sobre o que deve ter sido a preparação dessa sua tournée ao norte, mas dessa vez 

me convém, para socêgo de fim de férias, adotar a sua máxima, a saber; no fim tudo dará certo. E bem 

que você já me tem escaldado com esse sistema, repito, dessa vez adoto e não se fala mais. Todavia, 
cá com meus botões, penso em que misero estado devem estar as cotoveladas os arrancos, a 

articulação, a altura da mão e... tutti quanti! Enfim Deus é grande e também nortista e confio você à ele, 

já que não posso ouvi-lo nesses seus novos programas. 

Faça o favor de não se derreter, de não fazer excessivas fantasias das mocinhas de por aí a 

fóra. Não se esqueça que esteja onde fôr, sempre haverá alguém capaz de julgar você e de condenar 

uma falta de dignidade artística. Por isso não se esqueça que a sua condenação acarretará a minha 

também. Pensando na sua velha mestra, tenho certeza que, com o seu bom gosto inato, não haverá 

perigo algum de se mal julgar. 
Depois de uma temporada em que os meus astros foram completamente contrários a vida 

doméstica, tendo sido obrigada a aplicar o que indiquei na minha entrevista à Diretrizes, porém sendo 

desta vez; para um empregado ruim: rua!... Infelizmente foi uma multiplicação e cinco foram para a rua. 

Feichei a casa, fui descansar em São Paulo e renovar o ministerio do interior. Aqui estou novamente, 

cheia de esperanças de não ver cair esse ministerio, o que me permitirá, enfim, todo este mês de Abril, 

preparar mais completamente, os programas que contei a você, da última vêz, no Rio. 
No programa Shuman resolvi inscrever as “Krisleriana” parecendo essa peça ser mais oportuna 

no momento. 

Você não me diz quanto tempo pensa se demorar. Gostaria que você voltasse bastante em 

tempo para encarar um estudo um pouco serio comigo, antes de se fazer ouvir no Rio e em São Paulo.  

Assim que souber aproximadamente as suas possibilidades de volta, mande-me dizer e, naturalmente 

sem esperar por isso, envie notícias detalhadas de tudo que lhe acontecer, de bom e de ruim. 
Diga a seu primo Waldemar o quanto lamentei não ter tido o prazer de ve-lo, quando esteve no 

Rio.  Transmita-lhe lembranças minhas. 

Apesar de você me escrever só a minha letra já ser um estímulo a você, desta vêz, para não 
atrasar mais a minha resposta, tive que me decidir para a máquina, mas o pensamento e o coração 

passam por cima desse objeto material: não é verdade? Deus acompanhe você nesse seu novo 

empreendimento e permita que tudo ocorra às mil maravilhas. Não poderá me alegrar mais. 
Um afetuoso e apertado abraço de sua muito amiga, Magdalena Tagliaferro. 
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C) Carta 3 
 
 
 

 
 

Ilustração 21: Primeira página da Carta de Magdalena Tagliaferro, enviada em abril de 1946. Fonte: 
Acervo do IHG/RN (Memorial Oriano de Almeida) 
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Transcrição da Carta de Magdalena Tagliaferro, enviada em abril de 1946. 
 

Meu querido filhote, 
 
Vejo, pelo teor de certas frases de sua última carta que o sol de Natal deve ter sido muito forte 

esta temporada. Isso não impede que achei muita graça em tudo o que você me conta, inclusive os 

projetos matrinoniaes. Achei mais graça ainda você pedir minha opinião sobre o caso, já que não 
conheço a moça da qual se trata e que nunca consegui compreender você. 

Não duvido que a eleita seja encantadora e se você me garantir que ela tem juízo para dois, 

dou-lhes de antemão a minha benção. Não resta dúvida que um lar estabelecido sobre bases sólidas 

e e sérias só poderia ser-lhe benéfico. 

Quanto ao resto Deus é quem sabe; mas, o Deus do Universo, não somente o nortista. De 

qualquer jeito, juízo e cabeça fresca antes de comprometer essa moça e depois fazer papel feio. Nesse 

caso não se pode empregar a sua máxima, porque no fim, tudo nem sempre dá certo. Estou 

satisfeitíssima com os seus sucessos e feliz por ver o seu ânimo para o estudo. Quando você chegar 
já estarei no Rio e aí veremos quaes as atuações possíveis para você, nesta temporada de concertos. 

O curso do Governo ainda não começou e nem marquei a data definitiva do início, estando em 

tractações para importantes modificações, mas é assunto a ser tratado de viva voz. Os programas vão 

indo satisfatoriamente. 

Quanto a vida aqui, continua sendo o encanto que você conhece. Temos tido noites com geada, 

mas durante o dia o sol aquece como no Verão. Isto injeta uma vitalidade extraordinária e vai fazer com 

que voltarei feito uma fera.  Pode preparar-se! 
Faça-me o favor de agradecer muitíssimo o Prefeito de Natal pelo seu amável convite que com 

grandíssimo prazer aceitarei na primeira oportunidade que se apresente, ou melhor dito, na primeira 

época disponível para realizar um giro pelo Norte. Vou ver se consigo para que seja ainda nesta próxima 

temporada. 
Para me converter no seu sistema de “no fim tudo dá certo”, presentearam-me com uma rêde 

“muito feia” mas cujo supórte é comodissimo e creio que pela primeira vez na minha vida tenho me 

deliciado com esse suave balouço que imagino ser também nortista... Nortista ou não, o fáto é que é 

bem agradável! 
Lamento que você não possa ver o quanto o jardim progrediu; está, verdadeiramente, 

irreconhecível. Para melhor entendido. 

Chega de proza. Vou voltar às semi-colcheias. Dê-me em breve notícias suas; você sabe com 

que alegria serão recebidas. 

[…] 

Até breve, querido filhote, e aqui vai um carinhoso abraço da velha mestra e amiga, 

  
Magdalena Tagliaferro.   
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3.1.2 Lembranças de Oriano, imagens de Magdalena 
 

D) Lembrança 1 
 

 
Um dia a mestra escalou-me para seu partenaire a 2 pianos em São Paulo 
(Teatro Municipal), glorioso e apreensivo compareci e, salvo ajuste de 
andamentos, que ela indicava mais lentos, tudo parecia correr às mil 
maravilhas, eu porém ainda não estava bem certo disso e perguntei quando 
seria o segundo ensaio. 
– Amanhã diante do público – respondeu-me. Não vamos cansar a 
inspiração... pelo amor de Deus! Isso é um perigo quando acontece... a nossa 
hoje está no ponto exato. 
Não cansar a inspiração!... Conviver com dona Magdalena significava esse 
permanente aprender. É uma grande verdade: a inspiração cansa mais 
depressa do que o dorso do pianista após seis horas de treino. Aliás, para o 
ouvido musical atilado não é difícil distinguir quem toca treinado ou 
inspirado – 'em estado de graça' como dizia a mestra Tagliaferro (ALMEIDA, 
OR., 1993, p. 131, grifos do autor).   
 
 

 

E) Lembrança 2 

 

 
Magdalena sabia usufruir os seus momentos deliciosos na vida. Quando 
diminuía a distância, esquecendo a fantasia de fada ou de mestra, era um 
ser humano muito atraente: estava na sua hora do fair-play ou... do turismo, 
como ela dizia. Creio que era nesses momentos que os refratários caíam no 
laço, como o Nogueira França, que veio a se tornar um de seus mais 
atenciosos admiradores. Na verdade, levou tempo para isso: depois da morte 
de seu venerado mestre Tomás Teran. Era uma anfitriã agradável e elegante. 
Num jantar no grill do Cassino da Urca, tomou-me pelo braço para dançar. 
Já me levantei um tanto inseguro, dada a inversão do convite, mas é claro 
que se a iniciativa devesse partir de mim, não haveria esta página dançante 
para leitores. Eu era muito jovem, nesse tempo que jovem era jovem mesmo, 
não tendo nem o direito de sair do grill para dar uma olhada na sala de jogo 
do Cassino. Desde o primeiro minuto nossos passos não coincidiam, 
negando-se o meu ouvido a identificar se a orquestra tocava rumba, bolero 
ou conga, ritmos em voga trazidos pelos ases da música mexicana – Ortiz 
Tirado, Pedro Vargas, Tito Guisar, Augustin Lara. No segundo minuto nossos 
passos tornaram-se ainda mais... descompassados. Magdalena parou, 
rindo. 
– Será que além de lhe ensinar a tocar piano, também vou ter de ensinar você 
a dançar? (ALMEIDA, OR., 1993, p. 96, grifos do autor).   
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F) Lembrança 3 

 

 
Dona Magdalena era inflexível nesse ponto: acreditava piamente no método 
que dizia ter descoberto e que faria tocar bem qualquer um, tivesse ou não 
aptidão especial. Eu, porém, acreditava (e continuo acreditando) que se 
alguém é dotado para o piano, será porque já possui parte de seu próprio 
método, por assim dizer, nasceu com ele. Adotei como lema uma ideia – (que 
acho não ser minha, mas talvez do famoso compositor Grieg) – só há uma 
maneira de tocar bem: com naturalidade. Nos dias em que não sinto essa 
naturalidade, tocar piano torna-se para mim desconforto total, como se por 
exemplo andasse com sapatos apertados. Por isso tenho grande admiração 
por aqueles que, dominando suas dificuldades inatas, mesmo assim chegam 
a tocar razoavelmente, embora se perceba que estão sempre... claudicando. 
Quando dona Magdalena resolvia ouvir a aula, era simplesmente fascinante. 
Nada lhe escapava à sensibilidade e sapiência musical: o estilo, o compasso 
exato, os andamentos corretos, os legatos expressivos, o fraseado cantante, 
os staccatos nítidos, os contrastes sonoros, os mínimos detalhes da partitura, 
as mínimas intenções do autor, o charme, a poesia, a dramaticidade, a 
simplicidade, a fluidez da Música. Era fascinante. Em certos momentos 
parecia querer arrancar do aluno o talento ou mesmo a emoção que muitas 
vezes ele nem era possuidor. Difícil era definir sua musicalidade, em lampejos 
cintilantes de emoção e beleza, quando ela se decidia a mostrar a aula, 
exemplificando ao piano o seu pensamento interpretativo. […] É bem possível 
que a grande Arte de Magdalena Tagliaferro só tenha usufruído quem 
conviveu de perto e presenciou esses momentos raros de inspiração. Eram 
miraculosos. E daí provinha o natural fascínio quase fanatismo de seus 
alunos, aliado a um sutil processo de despersonalização, e pior... a um 
perigoso sentimento de descrença em atingir o inatingível. (ALMEIDA, OR., 
1993, p. 67, grifos do autor). 
 
 
 

G) Lembrança 4 

 

 
O cartaz no Teatro Copacabana anuncia “Un bouquet de compositeurs 
français”. Jovens pianistas do Curso Tagliaferro (Lais Prado, Giuliano Montini, 
Yvette Madaleno, Glória Maria, Daisy de Luca) participam do programa e 
recebem cálidos aplausos. A mestra e sua assistente Hermínia Roubaud, em 
traje soirée de gala, dão entrada triunfal no palco, para fechar com chave de 
ouro aquele jardim melodioso, tocando em 2 pianos a Suíte Scaramouche, 
de Darius Milhaud. Logo na segunda página da partitura, o piano da mestra 
se desentende com o piano da assistente, e emudece. Ouve-se um lento 
suspiro saudoso, enquanto ela vai docemente derreando a fronte sobre as 
teclas. Susto na plateia. Mas, rapidamente a mestra reanima e, depois do 
breve minuto em silêncio, os dois pianos voltam a entender-se 
maravilhosamente bem. Em meio ao entusiasmo final e delírio do público, 
cochicha um gaiato (pois jamais ousaria dizer em voz alta): “nunca vi um 
desmaio... que se diz ser mesmo um desmaio de verdade... passar assim tão 
depressa... só com um lencinho perfumado de água de Colônia no nariz...” E, 
de fato, na recepção que se seguiu, comemorando o sucesso da noite, 
causou surpresa a todos ver a mestra mais alegre e esfuziante do que nunca. 
(ALMEIDA, OR., 1993, p. 151, grifos do autor). 
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H) Lembrança 5 
 

 
Sim, era uma casamata inexpugnável e uma usina em atividade permanente. 
Tinha senso de compromisso profissional aliado à vontade febril de tocar em 
público. Penso que nem mesmo um terremoto a impediria de comparecer na 
data marcada. Em Belém (Pará) anunciou que não haveria tempo para 
conceder um só bis, porque depois da última nota do programa iria 
diretamente ao aeroporto a fim de alcançar o horário do único avião que 
poderia deixá-la em Recife para o ensaio com orquestra na manhã seguinte. 
Em Salvador (Bahia) tocou com 38 graus de febre. Mas quando me alardeou 
essa bravata estava completamente esquecida que um dia me inoculara, 
graciosamente, o vírus telegráfico de 40 graus que me impediu de tocar o 
Concerto de Schumann sob regência de Francisco Mignone. Em Taormina 
(Sicília) entre as pedras do antigo anfiteatro romano e os fios da instalação 
elétrica, tropeçou e caiu. Logo de pé, dirigiu-se ao piano e continuou a 
exibição. Um mês com dores lombares em Paris, custou-lhe a brincadeira. 
No Rio, atropelada de manhã por uma bicicleta em Copacabana, à noite 
entrava no palco do Municipal com a perna enfaixada e gloriosamente 
amparada no braço do maestro Mignone, para solar o 5º Concerto, de Saint-
Saëns.  
– Ela talha-ferro! – Exclamavam os presentes, admirados (ALMEIDA, OR., 
1993, p. 93, grifos do autor). 
  

 

 

I) Lembrança 6 
 

 
Quatro rituais eram obrigatórios no seu dia-a-dia: o treino ao piano, a 
massagem matinal, a sesta depois do almoço, o chá das 5. Era um pouco 
escrava do relógio e não admitia alguém chegar cinco minutos depois do 
encontro combinado. Tinha hora para tudo: até para emagrecer ou engordar, 
assim como para a obrigação e a devoção. Após o recital em Natal adorou a 
ceia de frutos do mar às margens do rio Potengi. Dali quis ver as praias onde 
o luar iluminando o areal dava a impressão de um campo de neve. Ela não 
resistiu. Tirou os sapatos e foi caminhar à borda do mar.   
– Está na minha hora de turismo – justificou (ALMEIDA, OR., 1993, p. 95, 
grifos do autor). 
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3.1.3 Escrita de si e do outro: cartografia de uma mediação pedagógica 
 

 

 

 

 

 
QUADRO 10: QUADRO CARTOGRÁFICO DE LEMBRANÇAS 1 

Categorias Lembrança 1 
Interação/Comunicação/Saberes Não cansar a inspiração!... Conviver com dona 

Magdalena significava esse permanente aprender. 
É uma grande verdade: a inspiração cansa mais 
depressa do que o dorso do pianista após seis 
horas de treino. Aliás, para o ouvido musical atilado 
não é difícil distinguir quem toca treinado ou 
inspirado – 'em estado de graça' como dizia a 
mestra Tagliaferro”.    
 

Contexto/Significado “Um dia a mestra escalou-me para seu partenaire 
a 2 pianos em São Paulo (Teatro Municipal), 
glorioso e apreensivo compareci e, salvo ajuste de 
andamentos, que ela indicava mais lentos, tudo 
parecia correr às mil maravilhas, eu, porém, ainda 
não estava bem certo disso e perguntei quando 
seria o segundo ensaio.” 

Motivação – “Amanhã diante do público – respondeu-me. Não 
vamos cansar a inspiração... pelo amor de Deus! 
Isso é um perigo quando acontece... a nossa hoje 
está no ponto exato.” 
 

Fonte: Elaboração da autora (2017).  
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QUADRO 11: QUADRO CARTOGRÁFICO DE LEMBRANÇAS 2 

Categorias Lembrança 2 
Interação/Comunicação/Saberes “Eu era muito jovem, nesse tempo que jovem era 

jovem mesmo, não tendo nem o direito de sair do 
grill para dar uma olhada na sala de jogo do 
Cassino. Desde o primeiro minuto nossos passos 
não coincidiam, negando-se o meu ouvido a 
identificar se a orquestra tocava rumba, bolero ou 
conga, ritmos em voga trazidos pelos ases da 
música mexicana – Ortiz Tirado, Pedro Vargas, Tito 
Guisar, Augustin Lara. No segundo minuto nossos 
passos tornaram-se ainda mais... 
descompassados. Magdalena parou, rindo. 
– Será que além de lhe ensinar a tocar piano, 
também vou ter de ensinar você a dançar?” 
 

Contexto/Significado “Num jantar no grill do Cassino da Urca, tomou-me 
pelo braço para dançar. Já me levantei um tanto 
inseguro, dada a inversão do convite, mas é claro 
que se a iniciativa devesse partir de mim, não 
haveria esta página dançante para leitores.” 

Motivação “Magdalena sabia usufruir os seus momentos 
deliciosos na vida. Quando diminuía a distância, 
esquecendo a fantasia de fada ou de mestra, era 
um ser humano muito atraente: estava na sua hora 
do fair-play ou... do turismo, como ela dizia”. 

Fonte: Elaboração da autora (2017).  
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QUADRO 12: QUADRO CARTOGRÁFICO DE LEMBRANÇAS 3 
 

Categorias Lembrança 3 
1. Interação/Comunicação “É bem possível que a grande Arte de Magdalena 

Tagliaferro só tenha usufruído quem conviveu de 
perto e presenciou esses momentos raros de 
inspiração. Eram miraculosos”. 

2. Saberes “Dona Magdalena era inflexível nesse ponto: 
acreditava piamente no método que dizia ter 
descoberto e que faria tocar bem qualquer um, 
tivesse ou não aptidão especial.” 

3. Contexto Adotei como lema uma ideia – (que acho não ser 
minha, mas talvez do famoso compositor Grieg) – 
só há uma maneira de tocar bem: com 
naturalidade. Nos dias em que não sinto essa 
naturalidade, tocar piano torna-se para mim 
desconforto total, como se por exemplo andasse 
com sapatos apertados. 

4. Significado “Difícil era definir sua musicalidade, em lampejos 
cintilantes de emoção e beleza, quando ela se 
decidia a mostrar a aula, exemplificando ao piano 
o seu pensamento interpretativo”. 

5. Comunicação “Em certos momentos parecia querer arrancar do 
aluno o talento ou mesmo a emoção que muitas 
vezes ele nem era possuidor”. 

6. Motivação “Quando dona Magdalena resolvia ouvir a aula, 
era simplesmente fascinante. Nada lhe escapava 
à sensibilidade e sapiência musical: o estilo, o 
compasso exato, os andamentos corretos, os 
legatos expressivos, o fraseado cantante, os 
staccatos nítidos, os contrastes sonoros, os 
mínimos detalhes da partitura, as mínimas 
intenções do autor, o charme, a poesia, a 
dramaticidade, a simplicidade, a fluidez da 
Música.” 

  

           Fonte: Elaboração da autora (2017).  
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3.1.4 Tradução: o legado da professora de piano  
 

Com base nos mapas de uma mediação pedagógica presentes nas lembranças 

do seu aluno, podemos apresentar nuances do trabalho de Magdalena Tagliaferro 

como professora de piano em forma de tradução do seu legado para o itinerário 

artístico de seu discípulo.    

Desde muito cedo destacou-se na arte dos sons, prenúncio de um futuro 

promissor enquanto musicista e professora de piano. Aos 14 anos de idade arrebatou 

um grande prêmio no Conservatório de Paris, com brilhantismo realizou seu primeiro 

concerto onde figuravam os gênios da música e conviveu com importantes 

celebridades musicais francesas. 

 

 
Arrebatou o premier prix do Conservatório de Paris em 1907. Além do prêmio, 
ganhou um imenso piano de cauda e o primeiro concerto na tradicional Sala 
Érard, em Paris, onde eram realizados magníficos recitais com gênios da 
música: Chopin havia tocado lá. Conviveu com celebridades musicais 
francesas como Fauré, Cortot, Debussy, Ravel e outros mais. Alfred Cortot, 
seu professor, foi, no entanto, a grande e decisiva influência que ela recebeu 
em Paris. (FUCCI AMATO, 2006, p. 33). 
 
 
  

Em suas memórias, Magdalena comenta que Alfred Cortor, seu mestre, era um 

dedicado professor e que acreditava ter a discípula as habilidades para desenvolver-

se no ensino técnico de piano. O mestre deslindava sobre ela os segredos da 

harmonia e da interpretação de maneira que “tudo se iluminava, e ele nos tornava 

mais inteligentes” (Tagliaferro apud Leite, 1999, p. 33). 

Em 1937, Magdalena veio a ser professora catedrática do Conservatório 

Nacional de Paris. Essa experiência foi importante para que ela despertasse uma 

mente inquieta sobre sua perfomance e a partir daí pudesse colaborar para a criação 

de uma escola de piano com rigor pedagógico. (FUCCI AMATO, 2006). 

Com o desenvolver de um rigorismo pedagógico inovador, a pianista passou a 

adotar um método de interpretação pianística que conjugava os ensinamentos de 

Alfred Cortot às suas experiências musicais.     

 
Após um ano de aulas com a artista, quatorze alunos foram premiados no 
concurso final. Segundo Magdalena, a professora Marguerite Long se irritou 
naquele momento, já que nenhum aluno seu havia recebido qualquer 
premiação. (LEITE apud FUCCI AMATO, 2006, p. 34). 
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No início da Segunda Guerra, em 1940, Magdalena regressou ao Brasil 

deixando para trás o Conservatório de Paris: foi convidada pelo ministro da Educação 

do governo Vargas, Gustavo Capanema, para “educar o povo brasileiro, mesmo que 

fosse necessário adotar métodos até então desconhecidos. Entretanto, a pianista fez 

um trabalho que não foi aprovado pelo ministro, passando a adotar como método as 

aulas públicas, que já haviam obtido sucesso em Paris” (FUCCI AMATO, 2006, p. 34). 

 A virtuose permaneceu no Brasil por dez anos desenvolvendo ampla atividade, 

ministrando cursos públicos de interpretação pianística nas cidades do Rio de Janeiro 

e São Paulo, cursos esses que Oriano participava e fazia suas exibições. O sucesso 

de seu método pedagógico foi atribuído à experiência obtida nas conferências da 

Université des Annales e, em especial, à palestra intitulada Un Bouquet d’Auteurs 

Modernes. 

Como aparece em trechos do livro Magdalena, dona Magdalena, de Oriano 

de Almeida, “os cursos de virtuosidade e interpretação musical proporcionaram a 

jovens pianistas brasileiros, alunos de professores residentes no Brasil e impedidos 

pela guerra de cursarem os conservatórios europeus, o contato com a excepcional 

pianista e professora”31. (FUCCI AMATO, 2006, p. 34). 

A aula pública a maravilhava tanto quanto a execução de um concerto, pois 

nesse instante poderia receber o melhor que os seus alunos tinham a oferecer e ela, 

sempre atenta, dedicava-se, incansavelmente, a envolver o aluno em sua paixão pela 

performance, trazendo comentários positivos, vibrantes, acerca da interpretação de 

seus alunos sobre uma obra que estivessem a executar. 

 
Há alunos mais e menos tímidos, mas como são tocantes as suas atitudes 
para comigo! Tenho necessidade de sua cooperação para melhor 
compreendê-los e espero que sintam o quanto eu os amo, tanto na sua 
fraqueza quanto na sua força. (Tagliaferro apud Leite, 1999, p. 60). 

 

 

Frente ao trabalho que produziu no Brasil, o crítico francês Clarendon a intitulou 

como a mercadora de felicidade, em um artigo publicado no jornal Fígaro, de acordo 

com Leite (1999). Magdalena Tagliaferro tornou-se um grande nome da música de 

                                                             
31  Mais informações sobre o legado da mediação pedagógica de Magdalena Tagliaferro ver o 
Documentário “Clássicos: Magdalena Tagliaferro”. Direção: Marcos Rombino. Ano de Produção: 2007. 
TV Cultura.   
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piano no Brasil, levando a pianística brasileira ao reconhecimento dos mais 

valorizados centros de produção artística do mundo. Seu método educativo inaugurou 

uma nova escola no Brasil, desenvolvendo discípulos que se constituíram mestres do 

piano e figuram na história da música nacional, a exemplo de Oriano de Almeida.    

 
Ela levou a pianolatria brasileira às terras européias e ao Conservatório de 
Paris, assumindo perspectivas pedagógicas que deram aos músicos 
nacionais um outro ritmo de desenvolvimento, uma outra esfera de 
compreensão do mundo musical, adiantados no tempo e aperfeiçoados na 
estética, particularmente herdada dos mestres da escola parisiense. (FUCCI 
AMATO, 2006, p. 35). 

 

 

Além da criação de uma pedagogia própria, era uma entusiasta da música 

brasileira, executando peças de muitos autores nacionais e incentivando os 

compositores a retratarem a beleza e a realidade do folclore e da cultura popular. 
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3.2 CAPÍTULO IV: “QUANDO AS NUVENS ERAM NOSSAS”: TESTEMUNHOS DE 
UMA OBRA          
   
 

Não pode passar sem comentário. Do primeiro ao último dia, o pianista Oriano 
de Almeida levou ao Salão Leopoldo Miguez, da Escola de Música, uma das 
maiores parcelas de público já vistas nessa temporada. Cinco casas lotadas. 
E olhem que o salão da Escola está bem longe de ser pequeno. O fenômeno 
Oriano merece, portanto, que se lhe dê um registro todo especial. Dois são 
os elementos que entram, decisivos, nesse fenômeno. Primeiro, é o próprio 
pianista, com sua simplicidade de comunicação, sua maneira de tocar como 
quem o faz para deleite só de quem está ali perto. Curioso, isto. Oriano não 
é o virtuose brilhante, desses que “comem” o teclado. Nada disto. Toca, repito, 
como quem está entre amigos. Quando fala, explicando as músicas, também 
é de maneira simples, sem grandiloquência, sem nenhuma amplificação 
retórica. No entanto, inflama plateias enormes, consegue inclusive dar alto 
Ibope na televisão. Seu sucesso advém primeiramente desse talento todo 
peculiar, dessa maneira muito sua, que embora intimista, acende o 
entusiasmo do chamado grande público... O outro elemento igualmente 
decisivo é a música de Chopin. Sim, esse sucesso de Oriano jamais teria as 
proporções que tem, se não fosse à base da obra chopiniana. Ele, Oriano, 
entra com sua comunicabilidade, sua propensão instintiva para o romantismo. 
Porém é a música divina, sublime, eterna de Frederico Chopin que faz o 
espetáculo. Portanto, todas as vezes que se unirem um pianista 
instintivamente romântico e a música de Chopin, todas as vezes o sucesso 
estará garantido. É esta a explicação do fenômeno Oriano... (Carlos Dantas, 
“O fenômeno Oriano”, Tribuna da Imprensa, 26 set. 1974). 
 

         
Esse capítulo se inicia com uma ode ao artista, uma narrativa que resume uma 

trajetória de uma vida traçada no campo da música. Carlos Dantas, em seu comentário 

sobre o fenômeno Oriano faz uma explanação generosa e cuidadosa sobre os 

elementos definidores da arte desse que foi considerado uma promessa e um gênio 

interpretativo, junto aos grandes nomes do piano do Século XX no Brasil, a exemplo 

de Magdalena Tagliaferro, Guiomar Novaes, Antonietta Rugde e Waldemar de Almeida.  

Oriano é citado por Lago (2007) em meio a uma geração de notáveis pianistas 

e compositores brasileiros do século XX, geração que desenvolveu importante 

atividade artística em solo nacional e internacional, acompanhando o fervor de uma  
pianolatria à brasileira, que possuiu o seu auge em meados dos anos de 1960, com 

a intensa movimentação das escolas de música e conservatórios que se 

disseminavam pelo país.   

Como panorama dessa geração de notáveis, construímos, com base na obra 

de Lago (2007), dois quadros sinópticos que permitem visualizar a riqueza da 

produção pianística brasileira através de seus inúmeros personagens. 

Sem a intenção de discorrer sobre esses personagens, ou mesmo apresentar 
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a totalidade dos artistas que compuseram essa geração de notáveis, mas ilustrar a 

magnitude do cenário musical do país no que concerne à arte do piano, seus 

compositores e intérpretes.     

  
QUADRO 13: QUADRO SINÓTICO DE COMPOSITORES BRASILEIROS 

Quadro Sinótico de Compositores Brasileiros para a Arte do Piano, conforme Lago (2007) 
Nome Período de vida 
José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) 

Carlos Gomes (1839-1896) 

Brasílio Itiberê da Cunha (1846-1913) 

Leopoldo Miguez (1850-1902) 

Henrique Oswald (1852-1931) 

Alexandre Levy (1864-1892) 

Alberto Nepomuceno (1864-1920) 

Paulo Florence (1864-1949) 

Francisco Braga (1868-1945) 

Joaquim Antônio Barroso Neto (1881-1941) 

Glauco Velásquez (1884-1914) 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 

Fructuoso Viana (1896-1976) 

Brasília Itiberê (1896-1967) 

Hekel Tavares (1896-1969) 

Lorenzo-Fernandez (1897-1948) 

Francisco Mignone (1897-1986) 

João de Souza Lima (1898-1982) 

Waldemar Henrique (1905-1995) 

Radamés Gnattali (1906-1988) 

Marlos Nobre (1939-) 

Ricardo Tacuchian (1939-) 

Ronaldo Miranda (1948-) 

Ernani Aguiar (1950-) 
Fonte: Elaboração da autora, conforme Lago (2007). 

  

 

O quadro é representativo de uma geração de compositores e pianistas 

brasileiros que nasceram e desenvolveram suas carreiras entre os séculos XVIII, XIX 

e XX, período áureo de uma produção pianística que migrou das formas europeias de 

composição para o ecletismo dos temas sobre o imaginário social brasileiro, pintando 
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as primeiras telas de uma identidade nacional representada pelos sons, cores e letras 

dos expoentes da chamada música erudita brasileira, bem como daqueles que tiveram 

sua origem na inspiração popular.   

 
 
No século XIX, a música erudita no Brasil passou por várias e relativamente 
rápidas transformações, da mesma forma como a sociedade transitou do 
status de colônia para o de país independente, monárquico a princípio, depois 
republicano. […] com a chegada da família real portuguesa, começou a ampla 
aceitação da ópera italiana; a música de câmera e a música sinfônica 
europeias eram praticamente desconhecidas. Foi sob a égide da ópera que 
se esboçaram as primeiras tentativas de organização de conjuntos 
orquestrais. Quando começou a haver interesse pela música instrumental, ela 
se afirmou, basicamente, sob influência francesa e também do wagnerismo.  
As manifestações dos diversos nacionalismos europeus, como tchecos, 
russos, escandinavos e espanhóis valorizando e reelaborando seus 
riquíssimos folclores, também refletiram no Brasil, mediante o aproveitamento 
dos motivos folclóricos e de ritmos e melodias populares. Nessa nova 
perspectiva, os compositores criaram alguns gêneros ou práticas de música 
popular urbana […], introduzindo em suas composições novos elementos 
melódicos, rítmicos e harmônicos, do que resultou a nascente música erudita 
de caráter nacional. […] E assim como eram importadas companhias de 
ópera e cantores famosos, passaram também a ser importados pianistas-
malabaristas, como os que faziam o assombro das plateias europeias, com 
um repertório em que eram obrigatórias as fantasias sobre temas operísticos. 
E é na música de piano, ao que parece, que surgem as primeiras 
manifestações de um espírito brasileiro (LAGO, 2007, p. 331-332, 333). 
 
 

Dos pianeiros aos pianistas, todas as gerações tiveram a sua devida 

importância para a formulação de um cancioneiro e de uma tradição pianística 

nacional, fruto do talento que provinha tanto da técnica quanto do improviso daqueles 

que se dedicaram a construir uma paisagem musical brasileira a partir do piano, seja 

no trabalho da composição, seja da execução livre ou técnica do instrumento.     

 
Bastante diversos entre si do ponto de vista dos gêneros que abordaram, dos 
estilos de composição e de execução, das virtudes dos melodistas ou de 
intérpretes no plano da arte do piano ou da canção, todos foram ou são 
musicistas que criaram raízes e estilos próprios identificados com o populário 
nacional e internacional. A primeira geração foi a de pianeiros que tocavam 
em cinemas, teatros ou em festas familiares, no começo do século XX. Os de 
maior talento apresentava sua arte nas lojas de música, executando 
composições lançadas pelas editoras ou na demonstração das novas marcas 
de piano. Da primeira geração alguns possuíam formação musical e outros 
eram desprovidos de técnica composicional ou pianística, mas todos, no 
entanto, dotados de grande musicalidade e capacidade de improvisação. 
Todos esses artistas identificados com a música popular, além de criadores 
de novos estilos da nossa música instrumental ou vocal, inovaram a sua 
natureza melódica, harmônica e rítmica, e não deixaram de ser também 
importantes inventores da sensibilidade nacional (LAGO, 2007, p. 433). 
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QUADRO 14: QUADRO SINÓTICO DE PIANISTAS BRASILEIROS 

Quadro Sinótico de Pianistas Brasileiros para a Arte do Piano, conforme Lago (2007) 
Nome Período de vida 
Antonietta Rudge (1885-1974) 

Ernani Braga (1888-1948) 

Nininha Veloso Guerra (1892-1921) 

Magdalena Tagliaferro (1893-1986) 

Guiomar Novaes (1894-1979) 

Vitalina Vital Brasil (1894-1983) 

Maria Amélia de Rezende Martins (1895-1968) 

Dinorá de Carvalho (1895-1980) 

Mariinha Fleury (1903-?) 

Maria do Carmo Monteiro de Arruda Botelho (1904-1989) 

Menininha Lobo (1904-1986) 

Waldemar de Almeida (1904-1975) 

Antônio Munhoz (?) 

Leonor de Macedo Costa (?) 

Arnaldo Rebello (1905-1984) 

Arnaldo Estrella (1908-1981) 

Maria Josephina Mignone (1923-) 

Íris Bianchi (1920-?) 

Oriano de Almeida (1921-2004) 

Sônia Maria Vieira (1944-) 

Maria Teresa Madeira (1960-) 

José Feghali (1961-) 

Sérgio Tavares (1961-2001) 
Fonte: Elaboração da autora, conforme Lago (2007). 

       
 
 
Somando-se ao panorama de pianistas apresentado no Quadro 14, Oriano foi 

membro ativo desse cenário da arte do piano, partilhando saberes e vivências 

circulantes e em plena transformação, nessa transição da música de piano no Brasil, 

em um hibridismo entre o erudito e o popular.   

Seus programas de recitais sempre possuíam espaço destinado a peças de 

compositores que foram importantes mentores e divulgares da era modernista, tais 

como Villa-Lobos, Francisco Mignone, Frutuoso Viana, Waldemar de Almeida, entre 

outros, músicos com quem conviveu em sua jornada musical no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, bem como por meio de correspondências e encontros em eventos de 
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cunho artístico.      

Embora tenha transitado por diferentes escolas e tradições musicais, Oriano 

de Almeida consagrou-se pela execução de peças românticas, em especial, das obras 

de Chopin, que o tornaram um fenômeno de público e crítica.   

Claudio Galvão comenta acerca da sagração do músico em tela enquanto 

intérprete, enaltecendo o seu trabalho: 

 
[Oriano] como interprete foi insuperável, nacional e até internacionalmente, e 
foi competir com os melhores do mundo. Arthur Rubinstein gravou a obra 
completa de Chopin, mas faltavam duas músicas que Oriano tocava. Arthur 
não gravou, não incluiu essas músicas e Oriano incluía, tocava essas duas 
músicas. Lá em Varsóvia, durante as suas pesquisas, Oriano descobriu essas 
partituras que não estavam registradas. Do ponto de vista do intérprete, do 
conhecedor do Chopin, ele é um dos maiores do mundo, sem menor dúvida, 
o maior do Brasil (ENTREVISTA A CLAUDIO GALVÃO, 2015).  
 
 

  Concordando com a crítica de Carlos Dantas sobre o fenômeno como um 
pianista instintivamente romântico, Lago (2016) define o seu trabalho como 

compositor de uma maneira igualmente romântica: “de apaixonada exuberância e 

lirismo, são as canções de Oriano de Almeida, compositor que conhece os amplos 

recursos do piano valendo-se deste para realçar o canto elegíaco ou sentimental” 

(LAGO, 2016, p. 87).   

Antonio Mariano em seu depoimento corrobora as palavras de Carlos Dantas 

e Sylvio Lago ao dizer que 

 
 
a crítica ressalta, sobretudo, a sua fidelidade ao teor da escrita chopiniana, a 
maneira como identifica o verdadeiro clima de cada partitura, a sonoridade 
cantante que sabe extrair do piano, e, principalmente, o dom de comunicação 
que leva a estabelecer um elo perfeito entre o artista e o público. Por isso, 
cada 'performance' de Oriano de Almeida é um momento de destaque em 
cada temporada, em cada cidade onde leva o seu privilégio de pianista 
romântico, sem mencionar o apuro da técnica e um mecanismo sem falhas, 
de clareza absoluta, que torna o piano sob suas mãos um instrumento límpido, 
nobre, sem agressividade. Nisso, talvez, resida o segredo principal de sua 
afinidade com a música de Chopin (MARIANO, 1993).       
       

 
Nesse capítulo apresentamos Oriano “caminhando sobre as ondas” 32 , 

enquanto um sujeito múltiplo, dotado de um gênio artístico que o levou a atuar em 

                                                             
32 Parafraseando uma das peças de Liszt sob o título “São Francisco de Paula caminhando sobre as 
ondas”, peça que segundo o próprio Oriano constituiu seu “cavalo de batalha nas lides recitalistas”. 
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muitas dimensões do mundo musical: o recitalista, o compositor, o musicólogo, o 

biógrafo, o professor, o comunicador e o escritor33.     

Sob essa perspectiva, abordamos mais um fio da trama do seu itinerário 

musical, ao apresentar um testemunho de reconhecimento de sua atuação e de 

seu legado artístico.    

Aqui as suas narrativas serão a linha-mestra da apresentação do seu gênio 

criativo, misturando-se a narrativas de outros que auxiliarão na composição do 

testemunho.      

As narrativas serão apresentadas sob o ancoradouro de uma ecologia dos 
reconhecimentos (Santos, B., 2007), privilegiando as vozes daqueles que narram,    

numa perspectiva de vigilância epistemológica frente a prováveis hierarquizações de 

discursos e práticas sociais, visto que a ecologia dos reconhecimentos “é contrária 

fundamentalmente a pensamentos que hierarquizam de forma discriminatória, certos 

agentes, desqualificando também, suas experiências sociais e práticas culturais, bem 

como seus saberes” (SILVA, 2010, p. 203).      

Primeiro, um testemunho de si conforme o que Paul Ricoeur (2004) denomina 

como uma fenomenologia do homem capaz: 

 
longo é o caminho para o homem que “age e sofre” até o reconhecimento 
daquilo que ele é em verdade, um homem “capaz” de certas realizações. 
Esse reconhecimento de si ainda requer, em cada etapa, a ajuda de outrem, 
quando falta a esse reconhecimento mútuo, plenamente recíproco, que fará 
de cada um dos parceiros um ser-reconhecido (RICOEUR, 2004, p. 85, grifos 
do autor). 
 

 
Ao discursar sobre a sua própria história de vida, Oriano de Almeida expressa 

um reconhecimento de si, de um homem capaz de certas realizações no mundo das 

artes. Oriano é aqui apresentado como aquele que não cessa de falar da sua ação, 

um sujeito que se nomeia e, portanto, se reconhece. Um sujeito que pode dizer de si. 

Ao se nomear, o homem capaz pode expressar o seu poder fazer, que seria 

“a capacidade de fazer ocorrer acontecimentos no ambiente físico e social do sujeito 

que age. Desse 'fazer ocorrer' o sujeito pode se reconhecer como a 'causa' em uma 

declaração do tipo: fui eu que fiz” (RICOUER, 2004, p. 111). 

O reconhecimento do fazer leva ao ato de narrar, de poder narrar e narrar-se 

                                                             
33 Para uma visualização do sujeito múltiplo em sua inteireza de biografia e obra, consultar: C. Galvão 
(2010a). 



123 
 
 

de modo que “sob a forma reflexiva do 'narrar-se', a identidade pessoal se projeta 

como identidade narrativa” (Ricouer, 2004, p. 114), como representação de si e de sua 

ação no mundo, constituindo-se como narrador e personagem da própria trama 

narrativa, pois “é personagem aquele que faz a ação na narrativa” (RICOUER, 2004, 

p. 115, grifo do autor).      

Conforme Silva (2010) acerca do conceito de narrador em Walter Benjamin 

(1987), poderíamos definir Oriano de Almeida como aquele que diz de si, pois o 

 

 
narrador é sempre um aprendiz da experiência transgeracional, que recorre 
aos saberes do passado, seus e de seu grupo, bem como daqueles 
conhecimentos que conseguiu se apropriar ao longo da vida para compor 
suas narrativas em um encontro consigo mesmo, no tempo e espaço vivido, 
pois para este autor, o que anima a narração é a memória: o encontro do eu 
com a sua história e a sua humanidade (SILVA, 2010, p. 45).     
 
   

Ou como diria o próprio Walter Benjamin, 

 
o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não 
para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. 
Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida. (...) Seu dom é poder contar 
sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia 
deixar luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua 
vida (BENJAMIN, 1987, p. 221). 

 

No ato de narrar reconstrói-se a identidade de si como em um espelho 

estilhaçado, no qual fragmentos de memórias e de representações se somam às 

realidades sempre novas da mediação do presente sobre as experiências vividas em 

um passado distante ou recente. 

O narrador ao recolher seus fragmentos de lembranças faz de si um 

personagem, “uma imagem sublimada de si mesmo, que corresponde não ao que ele 

é, mas ao que ele deveria ter sido ou ao que pretendia parecer. É assim que cada um 

carrega uma ilusão do próprio símbolo e do próprio emblema” (NAVA, 2004, p 75) 

construindo nos semelhantes uma imagem de si que Pedro Nava denominou como o 

mito do documento declarado.     

Na construção do itinerário musical de Oriano como um documento declarado 

de lembranças e narrativas de si, o narrador (re) elabora sua experiência de vida, 

sendo ela “entendida como um processo de diálogo entre diferentes pontos de vista 

atuais e passados que, de alguma forma, estão presentes para o indivíduo” (SCHMIDT 
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& MAHAFOUD, 1993, p. 295).          

Por outro lado, encontraremos aqui o testemunho de outros sujeitos sobre o 

narrador, apresentando-se também como narradores que ressignificam a experiência 

e, igualmente, confrontam e dialogam com o passado (HALBWACHS, 1968).     

Os testemunhos de amigos, admiradores e parentes são indicativos do traçado 

da trajetória de Oriano de Almeida, na medida em que expõe um tipo de 

reconhecimento presente nos discursos daqueles que perceberam nele um sujeito 

múltiplo em sua musicalidade. Relatos de amizade brotam das palavras de 

reconhecimento daqueles que identificam em Oriano o gênio e o homem.      

 
Fazemos apelos aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também 
para completar, o que sabemos de um evento do qual já estamos informados 
de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos pareçam obscuras. Ora, 
a primeira testemunha, à qual podemos sempre apelar, é a nós mesmos. Se 
o que vemos hoje tivesse que tomar lugar dentro das nossas lembranças 
antigas, inversamente essas lembranças se adaptariam ao conjunto das 
nossas percepções atuais. Tudo se passa como se confrontássemos vários 
depoimentos. É porque concordo no essencial, apesar de algumas 
divergências, que podemos reconstruir um conjunto de lembranças de modo 
a reconhecê-lo. […] certamente, se nossa impressão poder apoiar-se não 
somente sobre nossa lembrança, mas também sobre as 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, 1968, p. 25). 
 

 
Cabe ressaltar que além de Oriano, alguns personagens foram convidados a 

contribuir para a feitura dessa narrativa da caminhada sobre as ondas de um sujeito 

múltiplo, verdadeiros testemunhos de reconhecimento do legado artístico do músico 

em estudo. Os testemunhos serão dispostos a partir de algumas correspondências e 

depoimentos, achados de pesquisa e de fontes secundárias, e a contribuição será 

alinhavada como na composição de uma renda. 
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3.2.1 “Caminhando sobre as ondas”: testemunhos sobre um homem múltiplo 

   
 A caminhada sobre as ondas de Oriano nos contornos de um homem múltiplo 

se inicia com lembranças e testemunhos de tempos de recitais, composições e 
estudos musicais.   

Em toda a sua carreira, Oriano apresentou uma vastíssima gama de recitais, 

entre os anos de 1930 e 1987, verdadeiros recitais de uma vida, indicativo de sua 

intensa atividade como intérprete, sendo as décadas de 1950 e 1960 as mais 

expressivas no que concerne a apresentações públicas.   

Tomando como referência as notas biográficas produzidas por Claudio Galvão 

(2010a) acerca da vasta atividade de Oriano de Almeida enquanto recitalista 

apresentamos um quadro que sintetiza o seu fazer.           

   

 
QUADRO 15: RECITAIS 

Recitais 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 
13 58 130 76 57 38 
Fonte: Elaboração da autora, a partir de informações de Claudio Galvão (2010a). 
 

 

Conforme palavras do próprio Oriano, os recitais foram a atividade que 

consolidou a sua carreira como músico, um fazer que já dava as primeiras notas em 

suas cenas infantis e não parou mais ao longo da vida, sendo apenas interrompido 

por um acidente que sofreu na velhice, um atropelamento que retirou do pianista muito 

do entusiasmo da vida. Sobre o ocorrido disse a sua prima Marluze, também musicista: 

“você não sabe o tamanho da tristeza de um pianista que não pode tocar piano...” 

(GALVÃO, C., 2010a, p. 308).     

Seu prestígio esteve relacionado a atuação como intérprete da obra de Chopin, 

as demais atuações, como comunicador, compositor, professor e escritor decorreram 

de seu brilhante trabalho como intérprete.      

Dentre as muitas atividades desenvolvidas como comunicador, podemos 

destacar os programas desenvolvidos na Rádio MEC, intitulados Ciclo Chopin, “uma 

série de nada menos que quarenta e quatro programas transmitidos pela Rádio do 

Ministério da Educação. Os programas abordariam a vida e a obra do grande 
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compositor e eram, naturalmente, ilustrados por ele [Oriano]”. (GALVÃO, 2010a, p. 

209).   

Na década de 1970, a professora Magdalena Tagliaferro o parabeniza por 

assumir o cargo de diretor artístico da referida Rádio: 

 
Meu querido Oriano, que bela notícia acabo de receber! Meu filho dileto 
nomeado diretor artístico da Rádio M.E! Estou felicíssima. Felicito você de 
coração e espero que faremos juntos grandes coisas. […] Abraços, abraços 
e mais abraços de sua sempre fiel amiga, que se sente orgulhosa – até que 
enfim: the rigth man in the rigth place. Magda Tagliaferro. Estou para tudo que 
você propuser. (TAGLIAFERRO, Magdalena. Carta. 12 jan. 1970, Paris, grifo 
nosso). 

 

O Oriano compositor foi dotado de inúmeras obras, produzidas entre as 

décadas de 1940 e 1980. Seus trabalhos vão de composições para piano solo 

(aproximadamente 43 peças); canto e piano (19 partituras); 6 harmonizações e 21 

prelúdios.   

Os temas das composições são dos mais variados, desde temas regionais a 

títulos românticos, elaborados em muitos momentos de sua carreira e em diversos 

locais do mundo, em especial as cidades de Belém, Natal e Rio de Janeiro, onde 

prosseguiu sua jornada de estudos ao piano, bem como as cidades do mundo nas 

quais seguiu em turnê internacional, a exemplo de países como Suíça, Itália, 

Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e Bélgica.  

O biógrafo de Oriano de Almeida apresenta a distinção de temas e estilos que 

cercaram as suas composições ao longo do tempo de carreira: 

  
Quanto as composições de Oriano, os Prelúdios Potiguares são muito 
importantes do ponto de vista regional, dentro do Rio Grande do Norte. [...] 
De certa maneira contrasta com as composições do tempo em que ele fez 
“La Rue Lauriston”, “Quando as nuvens eram nossas”, essas composições 
da época de Paris, “Valsa de Paris”, “Valsa de Varsóvia”, são músicas muito 
internacionais (ENTREVISTA A CLAUDIO GALVÃO, 2015).  
 
 

Segundo Câmara (2001), Oriano de Almeida considerava a sua principal 

contribuição musical os Prelúdios Potiguares, conjunto de 21 movimentos para piano 

baseados em temas locais, retratando cenários e paisagens do Rio Grande do Norte, 

a sua obra da maturidade, seu estilo tardio (SAID, 2009).       

Conforme Said (2009, p. 29), o estilo tardio “é o que se dá quando a arte não 

abdica de seus direitos em benefício da realidade”, de uma realidade de decadência, 
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envelhecimento e morte, a obra prima do artista, por meio da qual busca eternizar-se, 

afirmando a sua identidade como compositor.    

Os Prelúdios Potiguares foram composições que transitaram entre o local e o 

global, produzindo uma verdadeira ecologia de saberes no fazer musical ao transitar 

entre os elementos de uma cultura erudita e popular nos arranjos das composições, 

conforme expõe Claudio Galvão (2010a) em seu quadro resumo sobre as peças:    

 
QUADRO 16: PRELÚDIOS POTIGUARES 

Títulos Descrição do autor 
1 No caminho do Sertão Um cavalo trotando pela estrada poeirenta. 

Melodias típicas. Cena imaginária. O autor 
nunca viajou pelo sertão. 

2 Lena do Carreiro Baseado no antigo relato do carreiro levando 
o sino que, adormecendo, caiu na lagoa de 
Extremoz. 

3 Toada Ingênua Canto ingênuo do sertão. Declaração de 
amor do sertanejo à amada. 

4 À sombra da Velha Jaqueira Árvore imaginária, uma rede balançando e 
um preguiçoso aproveitando. 

5 Flor de Cactus Vi pela primeira vez no restaurante do Hotel 
Sol, um cactus plantado num jarro. Melodia 
nordestina, lembra uma retreta no interior. 

6 Chorinho de Guarapes Aproveitei uma composição anterior, mais 
lenta. Homenagem a Guarapes e suas 
tradições. 

7 Sequilhos e Alfenins Título aleatório. 
8 Caiçara do Rio dos Ventos Sugestão do amigo Carlos Lyra. Músic 

humilde, modesta. Conheceu a cidade 
através de fotos. 

9 Sertanejo Cantador Tema de “Salgadinho”, cidade perto de 
Olinda, de onde se vê o farol. Tem letra de 
Waldemar de Henrique. 

10 Negros do Rosário Tema folclórico. Descreve uma procissão de 
negros em Caicó. 

11 Polytheama Evocação do cinema mudo. Evoca Carlitos. 
O acompanhamento ao piano lembra Dona 
Generosa Garcia, antiga pianista natalense. 

12 Saudade do Potengi Lembranças. 
13 O galinho de Santo Antônio Retrato musical: o “galinho” centenário que 

se encontra no alto da cúpula da Igreja de S. 
Antônio. 

14 Xarias e Canguleiros Evoca a antiga rivalidade entre os 
moradores dos bairros da Ribeira e Cidade 
Alta, com descrição do som das pedradas 
que trocavam. 

16 O Alvissareiro da Torre da Matriz Lembra o mensageiro da torre da Matriz de 
Natal, que sinalizava para os navios que 
chegavam à cidade. 
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17 Sarau na Rua da Conceição Reminiscência: dança em ritmo antigo no 
“Sobradinho”, da rua da Conceição. 

18 Comprai Juá, Jucá Evoca o pregão da velhinha vendedora de 
ervas. 

19 Lamento da Senzala Canto negro, descreve um preto velho 
cantando triste. 

20 Natal Homenagem à cidade. A letra de Waldemar 
Henrique foi feita primeiro, depois musicada. 

21 As Imburanas da Pedra Grande Cenas do sertão. Feita na cidade de 
Fernando Pedroza, em visita à fazenda da 
família Pedroza. 

Fonte: Claudio Galvão (2010a). 
    

Em uma ecologia dos saberes está fundamentado o diálogo entre os diversos 

tipos de conhecimento, de modo que os saberes do cânone científico e artístico 

possam dialogar com saberes outros, saberes tradicionais, populares, entre outros 

tipos.  Na ecologia dos saberes há uma ruptura da compreensão de que “a ciência é 

única, não há outros saberes” (SANTOS, B., 2007, p. 33).    

Mediante a compreensão subjacente à ecologia dos saberes de Boaventura 

Santos (2008), podemos afirmar que as composições de Oriano de Almeida, em 

especial, os Prelúdios Potiguares, estão conectadas a uma epistemologia que dialoga 

diferentes escalas, entre o global, o local e o nacional, ao trabalhar com escolas e 

tradições musicais diversas no campo da música erudita brasileira, da música 

romântica às produções de cunho popular. 

Nesse sentido, a ecologia dos saberes presente na produção de Oriano 

enuncia uma epistemologia polifônica, pois “os diferentes saberes são 

simultaneamente partes e totalidades e, tal como uma peça musical, têm 

desenvolvimentos autônomos, ainda que convergentes” (SANTOS, B., 2008, p. 161).     

 Enquanto professor e palestrante ministrou cursos e aulas magnas no Brasil e 

no exterior sobre assuntos diversos no campo musical, principalmente, sobre história 

da música e a vida e a obra de importantes músicos, tais como Chopin e Debussy, por 

meio de seus trabalhos como musicólogo, pesquisador e biógrafo.   

Escreveu também livros de crítica musical, memórias, biografias, poemas, 

contos, entre trabalhos publicados e inéditos. Ocupou a cadeira número 13 da 

Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, anteriormente ocupada por seu antigo 

professor de História Musical, Luís da Câmara Cascudo (CÂMARA, 2001). No Quadro 
17, de autoria de Galvão (2010a), podemos ver uma amostra dos trabalhos de Oriano 

de Almeida como escritor. No quadro há um registro de trabalhos inéditos e publicados, 
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elaborados pelo músico.  

 
 

QUADRO 17: ESCRITOS PUBLICADOS E INÉDITOS 

Publicados 
Títulos Editora/Cidade/Ano 
Música através dos tempos Editora da UFRN, Natal, 1991 
Magdalena, Dona Magdalena Nordeste Gráfica, Natal, 1993 
Um pianista fala de música Editora CEJUP, Belém, 1996 
Paris... Nos tempos de Debussy Departamento Estadual de Imprensa, Natal, 

1997 
Inéditos 

Do inverno ao outono (Biografia de Chopin Jovem) 
Cenas infantis (Memórias da Infância) 
Contos apenas contos 
Primeiros, únicos e últimos poemas 
Pingos e respingos 
Ciclo Chopin 
Fonte: Claudio Galvão (2010a).   
 

Oriano diz de si os seus feitos em um resumo da extensa narrativa sobre os 

recitais que apresentou no Brasil e em territórios estrangeiros:    

 
Terminando o curso do Atheneu decidi ir para o Rio de Janeiro, passando 
primeiro em João Pessoa para dar um recital que, por sinal, não se realizou. 
De lá fui a Recife, peguei um Ita – um Ita no Norte! – e desembarquei no Rio 
de Janeiro, de onde segui para São Paulo, que era a minha meta. Mas, depois 
de alguns meses, resolvi voltar para o Rio. Foi nessa ocasião que encontrei 
Magdalena Tagliaferro, recém-chegada da Europa, realizando um curso de 
interpretação na Escola de Música. Participei desse curso da Magdalena 
Tagliaferro com relativo sucesso, e fui logo a São Paulo participar de outro 
curso, que ela ministrava lá no auditório de A Gazeta. Nesse auditório fui 
contemplado com um primeiro prêmio, que me dava direito a um concerto no 
Teatro Municipal de São Paulo. E a partir daí posso dizer que tem sido quase 
ininterrupta a minha vida de concertista. […] São Paulo teve muita influência 
na minha carreira. Praticamente, todo o início da minha vida artística foi feito 
em São Paulo, não só na capital, como através das principais cidades do 
interior. […] (A projeção nacional) começa quando começo a tocar em todas 
as cidades do Brasil, de Norte a Sul. Durante muito tempo realizei tournées 
pelo Brasil, até que no ano de 1946, fiz a primeira viagem à Europa, e a minha 
estreia em Paris. Na oportunidade, fui à Itália e dei, também, um recital em 
Roma. Voltando para o Brasil, reiniciei o meu vai-e-vem brasileiro (MEMÓRIA 
VIVA, 1998, p. 15-16). 
 
  

Oriano foi um músico de plateias inflamadas e sensíveis, ele tinha o talento de 

alentar e envolver as massas com mãos de veludo nas teclas do piano, tocando sons 

inebriantes e com uma limpidez e sonoridade cristalina incomparáveis.   
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O concerto, talvez, mais bonito da minha vida artística, foi no Teatro Municipal, 
na capital paulista [15 de dezembro de 1958], que estava completamente, 
literalmente cheio. Havia tantos espectadores que o teatro era pequeno para 
conter, e foram colocadas duzentas ou trezentas poltronas extras no palco. 
Realmente, aquilo me deu uma satisfação muito grande de ver até que ponto 
a música de Chopin, naquela ocasião, tinha atingido as massas, porque é 
raro você ver um acontecimento dessa ordem: um teatro com cadeiras 
suplementares no palco (MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 18). 
 
 
  

A clarividência dos sons chopinianos captados pela sensibilidade interpretativa 

do músico em estudo são reveladas por Arthur Nestrovski (2000, p. 81) em suas notas 
musicais, fruto de um trabalho de jornalismo cultural: 
 
 
 

Tudo o que há de alusivo e associativo na estética dos fragmentos românticos 
é traduzido por Chopin para uma escala amplificada, onde os contrastes se 
integram num novo sentido. […] Chopin está nos detalhes e é preciso ouvir 
um pianista como esse para perceber, mais uma vez, a natureza 
simultaneamente direta e indireta, espontânea e sofisticadíssima de sua 
música. […] A música parece estar saltando, de dentro para fora de si mesma. 
As ambiguidades ganham uma presença para além do princípio da 
composição. “Isso não é música” - porque já passou da música. Por intimista 
e reflexiva que seja, a arte de Chopin é sempre concebida como expressão 
pública, uma arte de concerto, na era do espetáculo. […] O estilo brilhante 
não se perde jamais na música de experiência.   
 

 
A arte de concerto da música chopiniana, em seu estilo brilhante, exige do 

intérprete que essa seja dotada de lirismo e imersão nos ditames de uma experiência 

musical romântica. Carlos Lyra dá um testemunho sobre o brilho e a virtuosidade de 

Oriano de Almeida na abertura do Programa Memória Viva, destinado a apresentar 

o legado do artista: 

 
 

[…] o embaixador de Chopin no Brasil, título que lhe foi conferido pelo Instituto 
Chopin de Varsóvia, em 1972 […] de formação eclética, intérprete de Bach, 
Beethoven, Debussy, Ravel, demonstrou, entretanto, inclinação pela escola 
romântica, qualificando-se como um dos maiores intérpretes de Chopin. Nos 
anos 60, tornou-se um dos pianistas mais famosos do Brasil, não só pela sua 
virtuosidade, como pela sua integração na obra de Chopin, realizando recitais, 
aulas, palestras sobre o autor polonês, além de gravar toda a sua obra para 
a Rádio MEC. Sua fama expandiu-se pela América Latina, Estados Unidos 
da América e Europa (MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 1). 
 

  

Dulce Cicco, amiga e companheira do Curso Waldemar de Almeida descreve, 
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com riqueza poética, as suas impressões sobre a arte de Oriano ao dedilhar o piano 

com suavidade, comparando as sonoridades extraídas do instrumento a pedras 

preciosas de inestimável valor: 

 

 
Orianne 
 
Foi numa clara manhã dourada de sol que as suas lettras, como aves 
esvoaçantes, pousaram nas minhas mãos, trazendo-me a harmonia de sons 
que ainda envolve o espaço pelo luminoso caminho que você traçou, unindo 
o coração do nosso querido Rio Grande do Norte à alma dessas terras 
previlegiadas que lhe estão ouvindo, applaudindo e admirando.   
E eu escutei as suaves e vibrantes sonoridades, adejantes em torno a mim, 
como outr'ora, embevecida, alegre e commovida, ouvia o seu piano. 

 
Tudo isto, Orianne, você me transmitiu atravez da sua carta e do seu 
programma – rico escrinio de lindas e caras joias, onde fulge em lampejos 
deslumbrantes a do mais alto valor – “Parsagens de Leque” – esta reune 
todas as fulgurações: a chamma ardente do rubi, a languidez serene da 
saphira, a transparência suave da turmalina, a nostalgia doce da amethista e 
a realeza principesca do topasio. Finalmente, ella que é a Esmeralda, 
reluzente, viva e palpitante, offuscando com o seu verde brilhar as vis 
ambições e as invejas inflexíveis é, também, a Esperança maravilhosa que 
espalma e agita as azas esmeraldinas para você continuar nellas o seu vôo 
gigantesco pela estrada de luz, admiravelmente aberta a sua passagem pelo 
Maestro Waldemar de Almeida, este Nobre Joalheiro, este Notanel Esthela, 
que carinhosamente penetrou na profundeza mysteriosa de seu espírito de 
eleito e, depois de lhe haver percebido a grandeza, adornou-o de joias, 
fazendo-o o seu maior herdeiro, afim de você, assim enriquecido, alcançar o 
pinaculo da Gloria que lhe está predestinada. 
 
Minha palavra é dissonante para louvar o seu talento e sua arte e para 
agradecer o momento que o seu pensamento se prendeu a esta amiga tão 
humilde quanto sincera. 
 
Quando, no esplendor de suas noites enluaradas de victoria, você sentir um 
leve, um sutil de pluma conchegando as suas mãos fidalgas de artista, é a 
minha mão pequene e breve, Orianne, que numa ancia incontida, fugindo da 
sua solidão, vae, numa restea de luar, levar-lhe o meu cumprimento affectivo 
e a minha admiração duradoura. 
 
 
Dulce. 
    
Natal 10-04- 1939  
 
     
 

Sobre as notas interpretativas de um Chopin, a sua mãe natalense, a prima 

Bibi, esposa do músico Garibaldi Romano, testemunha a desassombrada, altiva e 
elegante balada chopiniana interpretada por Oriano nas fitas que ganhou de presente:   
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Orianne,   
 
Recebi as fitas e não poderia receber um presente tão bacana como o seu. 
É um verdadeiro calmante ouvir você interpretar as músicas lindas de Chopin! 
A balada está imponente, elegante, desassombrada, altiva, lindíssima para 
dedos como os seus, muita alma. 
São músicas dificílimas, só para um virtuose como você que as domina com 
uma naturalidade invejável. 
As recordações são muitas. 
Enfim é a vida! 
Desejando que o ano de 1981 seja para você de muita saúde e sucesso! 
Aqui fica a admiradora de sempre. 
 
Bibi.   

 
 

Um outro testemunho, dessa feita, um testemunho de superação pessoal foi 

inspirado na arte refinada do intérprete, que recebe uma homenagem cheia de 

gratidão e poesia: 

 

 
“Homenagem a Oriano de Almeida – Pianista de Chopin” 
 
Oriano de Almeida, 
 
Para jovens como eu que amam a música, fazendo dela a essência mais 
sublime da vida e cuja companhia nas horas incertas que vivi causadas por 
terrível enfermidade - Paralisia Infantil, procurei, no estudo do piano encontrar 
um lenitivo aos meus sentimentos.   
 
Foi, numa tarde cinzenta de inverno que uma pessoa amiga trouxe-me um 
long play das músicas de Chopin, interpretadas pelo prof. Oriano de Almeida. 
 
Achei-o divino. O long play ficou em minha companhia por uns dias. Senti 
grande tristeza em vê-lo partir. 
 
Após algum tempo sem estudar, animada por amigos, voltei ao estudo do 
piano. 
 
Considero Oriano de Almeida o melhor e mais puro intérprete de Chopin. 
 
Todos passaram a conhecê-lo melhor quando respondia sobre Chopin no 
Programa “O céu é o limite”. Tenho uma amiga residente em Varsóvia que 
teve a felicidade de vê-lo durante o IV Concurso Internacional de Piano. 
 
Proporcionou aos amantes da música clássica, grande satisfação, quando 
excursionou por 22 cidades brasileiras, levando até eles, com sua 
interpretação segura e pessoal, as baladas, mazurcas, polonaises e sonatas 
do grande mestre polonês. 
 
Orgulhos enorme, nós brasileiros, devemos sentir em possuir sob o auri-
pendão brasileiro um Oriano de Almeida! 
 
Maria Lúcia Blasque 
 
Rio, 22 de junho de 1970.     
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Memórias curiosas de tempos do início de uma jornada ao piano surgem no 

testemunho de si de Oriano, ao comentar os episódios envolvendo os maestros José 

Siqueira e Heitor Alimonda acerca dos não pagamentos dos cachês de suas 

apresentações: 

  
Um dos dias mais esperançosos de minha juventude musical foi aquele em 
que José Siqueira me anunciou que eu tocaria sob a sua batuta, numa 
dominical do Cine Rex, o Concerto em Lá Menor do Schumann. Era a glória 
nascendo. E para o grande evento eu não podia deixar de comprar um novo 
terno azul-marinho, discretamente listado, uma vez que o cachet dava 
respaldo para isso. No ensaio os meus ponteiros desajustaram-se dos de 
Siqueira. Aliás, nesse trecho staccato do 3º movimento, onde o piano toca 
em contra-tempo com a orquestra, todos os regentes e solistas do mundo 
quase sempre desajustam os seus ponteiros. Assistindo o ensaio o maestro 
Szenkar aproximou-se. – Je suis aussi pianiste... eu sou também pianista... 
conheço o problema... o jovem solista está certo... – ficou falando baixo com 
Siqueira, apontando o dedo para a partitura. Quando recomeçamos, o 
desajuste ajustou-se. O desajuste maior, porém, aconteceu quando fui 
receber o cachet. Simplesmente não havia cachet nenhum a receber... Eu 
entendera mal – me disse Siqueira.  Saí com cara... nem sei de quê! Durante 
anos, sempre que nos encontrávamos, eu cobrava de Siqueira a antiga dívida, 
dizendo que era para pagar... o alfaite! Ríamos muito e Siqueira infalivelmente 
repetia que eu entendera mal.  De outra vez, também não sei com que cara 
fiquei, mas, a de Heitor Alimonda ainda lembro muito bem. Tinha o riso 
amarelo. – E quem lhe disse que vai ganhar tanto dinheiro? Toda essa gente 
que você está vendo aí entrou de graça. Perdi a inspiração. Pelo visto 
também entendera mal: o pagamento desse recital na sala superlotada da 
Prefeitura (que esperava recer a parte) estava incluído entre as aulas 
chopinianas que eu iniciaria no dia seguinte no Curso de Férias daquele verão 
em Terezópolis. […] Com o tempo fui aprendendo a não “entender mal” 
problema assim tão importante, e recebi o diploma final num diálogo 
inesperado com Eleazar de Carvalho (ALMEIDA, Or., 1993, p. 142-143, grifos 
do autor).   

 

 

Ao dizer de si um homem capaz, Oriano se apresenta como um artista de 

primeira linha, sabedor de seu talento, capaz de narrá-lo e de reconstruir sua narrativa 

em um livro de lembranças. Portanto, a querela sobre os cachês foi resolvida em um 

episódio com o também maestro Eleazar de Carvalho: 

 

 
Dois anos seguidos lia meu nome anunciado entre os solistas da OSB 
(Orquestra Sinfônica Brasileira), no entanto, não era programado. Resolvi 
subir alguns andares até o Eleazar – meu velho conhecido de tempos em que 
ele parecia Victor Mature e eu Allan Ladd (diziam), quando uma prosa rápida 
ainda era possível na tranquilidade da esquina do Municipal, quando eu 
pensava que ia enriquecer tocando com ele a Rhapsody in blue a mil 
cruzeiros por noite no Cassino da Urca (é claro que não houve a Rhapsody 
pois até hoje não enriqueci). Encontrei o Eleazar menos Victor Mature e mais 
famoso maestro inflado pelos ventos de Tanglewood, Koussevitzky, Saint 
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Louis Sinphony. – Muito bem! Você é um artista classe A, B ou C? – Não 
estou entendendo Eleazar... por favor decifre a charada. – Um artista da 
classe A, ganha para tocar. O da classe B, toca de graça. E o da classe C... 
paga para tocar!... – Ah, nesse caso, tenho certeza que sou da classe A! – 
Mas eu não sabia... – Então fique sabendo, pois, o Brasil inteiro já sabe! 
Percebi que Eleazar estava se divertindo... e eu também... e muito, pois adoro 
diálogos cômicos, por isso é que estou incluindo este, certo de que os leitores 
também vão se divertir. – Mas, você poderia ser da classe B!... é uma classe 
muito boa... não ganha, mas não paga para tocar. Você não percebe o valor 
das luzes do Teatro acesas para você?... – Não tem importância, maestro, 
posso tocar no escuro... – E você não percebe o que seriam as portas do 
Municipal abertas para você?... – Ora, meu caro maestro, tenho a impressão 
que esqueceu que elas se abriram muito antes para mim que para você!... 
Eleazar caiu na risada. E me incluiu na temporada. Fizemos dois ensaios 
minuciosos, quando pude avaliar seu porte de maestro. Positivamente ele já 
pisava um degrau muito alto de sua escada orquestral. Das vezes que tenho 
tocado com orquestra guardo a melhor impressão dessa em que fui solista 
do Concerto em fá menor, de Chopin, sob a regência de Eleazar de Carvalho 
(portanto aqui não caberia citar aquele velho ditado “antes só do que mal 
acompanhado”). Um P.S – recebi o cachet um pouco acima do habitual. 
Obrigado, maestro! Pela minha promoção à classe A!... (ALMEIDA, Or., 1993, 
p. 143-144, grifos do autor).    
 
 
    

Apesar dos agradecimentos ao maestro Eleazar de Carvalho, a sua promoção 

a músico de prestígio foi por mérito e talento próprios, como ele mesmo expressa no 

episódio, anunciando que todo o Brasil já sabe, menos o maestro desatualizado. A 

sua trajetória é um testemunho vivo de quem se tornou um personagem importante 

de uma narrativa sociohistórica da música erudita brasileira.    

O reconhecimento de si enquanto virtuose coloca-o no patamar dos muitos 

testemunhos já expressos por amigos e admiradores, coloca-o no universo dos 

sonhos. As suas palavras estão em diálogo com os testemunhos daqueles que foram 

convidados a compor esse cenário até o presente momento: 

 

 
[A satisfação de ser um virtuose] realmente deve constituir um prazer para o 
indivíduo que se dedica à vida artística. É uma opção. Ele nasce com aquela 
missão que tem que cumprir. Mas, não é uma carreira fácil. Talvez seja uma 
forma de contraste entre a alegria e a angústia, talvez uma alegria angustiada, 
ou um divertimento sofrido, porque o artista penetra num mundo diferente, 
paira num espaço imaginário em que está à procura de uma beleza imaterial. 
A música vive de sons, o som é imaterial, ele se evapora no ar. É uma 
caminhada através do belo, mas não é uma caminhada sorridente. É uma 
caminhada um tanto sofrida, em que o artista plana numa atmosfera de 
felicidade. […]  Primordialmente, um intérprete de Chopin deve tocar muito 
bem o piano. Conhecer o instrumento, ter técnica burilada, muita clareza, 
escalas muito límpidas, sonoridade muito fluente, um sentimento romântico 
muito espontâneo e ter muita imaginação lírica. São muitas as nuances, 
inclusive, descortinei uma forma de interpretar Chopin, lendo André Gide. 
Imagine! Ele escreveu um livro, Notes sur Chopin, em que menciona 
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conceitos muito válidos. Por exemplo, ele diz que na música de Chopin, longe 
de uma emoção estar sobrecarregada de notas, cada nota deve estar cheia 
de emoções. Um pensamento muito certo. Por outro lado, ele diz que um 
intérprete de Chopin deve dar a impressão de que está improvisando 
enquanto toca.  […] O Intérprete é o recriador do pensamento chopiniano. […] 
O romantismo pede a colaboração do pianista. […] A música romântica pede 
muita imaginação e, principalmente, muita emoção interior. Às vezes, um 
pianista é vazio e dá essa impressão também ao público, de que ele não tem 
nada para dizer. Toca muito bem, o público admira, mas não se emociona, 
não ama este artista.   (MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 18-19).     

 

 

Alguns testemunhos de amizade que se fortaleceram no campo da música 

irradiam o reconhecimento do talento artístico de Oriano de Almeida em meio a 

novidades banais do cotidiano de importantes músicos brasileiros. O testemunho da 

amizade confronta em si outros testemunhos de talentos que tiveram as suas 

trajetórias cruzadas e que deixaram o registro de um “reconhecimento mútuo” ou “a 

mutualidade das trocas entre protagonistas” (Ricouer, 2004, p. 249), entre os sujeitos 

envolvidos na partilha de correspondências.          

Quatro desses músicos que constam do cânone da música brasileira, Claudio 

Santoro, Ítalo Babini, Aldo Parisot e Waldemar Henrique, deixaram testemunhos de 

reconhecimento de si e do outro nas cartas e depoimentos endereçados a Oriano. 

A primeira delas, trata das novidades sobre a publicação das obras de câmera 

de Cláudio Santoro em uma editora reconhecida e recomenda ao amigo a busca de 

novos ares para a renovação do fazer pianístico.        

 

 
Fazenda Rio do Braço, 23 de dezembro de 1945. 
 
 
Caro amigo Oriane, 
 
Escrevo-te da fazenda do meu sogro para desejar-te um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo cheio de glórias e sucessos artísticos. 
 
Antes de sair do Rio telefonei-te porém não consegui encontrar-te. 
 
Como vae a saúde? Espero que estejas completamente bom e pronto para 
reiniciarmos os estudos de piano. O que precisas é o mesmo que eu: cair fora 
desta “província”, por que do contrário acabamos sendo absorvidos por ela. 
Ainda tenho esperança que dentro de um ano ou dois estaremos juntamente 
com o Aldo nos encontrando nos Estados Unidos. Vae ser uma farra....???   
 
O Mignoni não sei o que fez com a gente falei com ele sobre a gravação, mas 
ele adiou mais uma vez, até parece que está levando de brincadeira o negócio.  
Não faz mau. Ele que vá tomar........ Paciência. A Música Concertante para 
Piano e Orquestra” ja seguio para os Estados Unidos espero que o Claudio 
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Arrau cumpra o prometido como está fazendo o Karl Krueger que está 
executando nesta temporada a minha “Sinfonia para Duas Orquestras de 
Cordas”. Sabes que recebi um telegrama da Associated Music Publishers 
contratando todas as obras de câmera que lhes havia enviado para serem 
examinadas? Estou aguardando o contato deles. Isto foi sempre o que 
desejei porque para um compositor nada como uma editora. 
 
Sem mais recebe um forte abraço do amigo sincero, 
 
Claudio Santoro. 
 
Nota: Não deixe de me responder para a Fazenda. Ficarei aqui até Fevereiro.       
 
  

Quanto à carta de Ítalo Babini, está repleta de gratidão pelo incentivo que o 

companheiro de lides musicais lhe deu acerca de seus projetos de estudo do 

violoncelo no exterior.  E pede, encarecidamente, ao amigo que o visite, para juntos 

desfrutarem de uma boa cerveja e das deliciosas “salsichas brancas”, também na 

companhia de Aldo Parisot. 

 
 
Munique, 3 maio de 1957 
 
Caríssimo Oriano, 
 
O meu grande abraço, e muita saúde. 
 
Senti muitíssimo não ter lhe dado um grande abraço quando saí do Rio há 
quase dois meses – lhe procurei muito, porém nem seu telefone consegui 
encontrar. Tive mesmo muita pena de não ter podido falar com você. 
 
Estou satisfeitíssimo aqui München além de um grande centro musical, é uma 
cidade encantadora. Estamos agora na Primavera, contudo, já tive 
oportunidade de suportar o friozinho de uma bela nevada de alguns dias. 
Imagine você, um papagerimúm sair do calor do Rio e me meter bruscamente 
nessa “geladeira bavareza” – (Caramba!) 
 
Oriano, estou lembrando grande bôa vontade, quando no concurso vibrava 
para que eu conseguisse essa oportunidade, chegando mesmo a escrever a 
Aldo, no sentido de eu não desistir, você é mesmo um grande amigo – 
DANKE!!! (terceira palavra que já consegui decorar). 
 
O proff. Tiago Würth, um velho brasileiro de grande prestígio, e que já mora 
na Europa a anos, e agora, em Munique realiza um grande trabalho em favor 
dos brasileiros, foi autorizado pelo meu proff. de cello a levar ao Consul do 
Brasil, aqui, opiniões altamente elogiosas sobre mim, no sentido de ser 
oficialmente comunicado ao Brasil – Sinto-me muito animado, e 
recompensado, tentando realizar uma superprodução nos estudos, e dessa 
maneira estar a altura de toda a bôa vontade e confiança depositada em mim 
– Deus me ajudará a fazer aqui, o que nunca seria possível no Brasil. 
 
Creio que Aldo, em setembro, iniciará uma tournee por toda Europa, e parece 
que ele virá até aqui – vou revê-lo depois de 12 anos. E você, meu Caro 
Oriano, quando virá até aqui, mostrar todo seu grande talento? Quero 



137 
 
 

comemorar esse grande dia, com as deliciosas “Salsichas Brancas” e a 
gostosa “bier dunkle” – Será uma farra! Venha mesmo. 
 
Espero ter notícias suas. Recomende-me aos seus e aos amigos.  Um grande 
e sincero abraço do amigo certo. 
 
Ítalo Babini 
 
P.S: Mande-me o endereço de Waldemar de Almeida. 
 
 
 

Em tom jocoso e debochado, Aldo saúda Oriano, reclama por notícias suas e 

pede que o amigo continue anunciando em seu programa de rádio os feitos de sua 

carreira no exterior. 

 

 
Wilton, Conn. 
Setembro 18, 1962.    
 
 
Meu caro Oriane, patife, vagabundo... 
 
Então que fim levou? Nem uma palavra mais recebi de voce, desapareceu 
completamente, que se passa, como vai a vida, o piano, a família e tudo mais? 
Sempre recebo cartas de minha prima Arlete dizendo que você tem sempre 
tocado meus discos na Radio e fazendo propaganda do velho amigo. Fico 
muito grato em saber que você ainda se lembra de mim. A vida por aqui 
continua a mesma, viajando e tocando sempre. Tenho ido sempre a Europa 
todos os anos e agora no dia 4 de Outubro irei a Viena gravar discos para 
Westminster.  Acabo de assinar um contrato com essa companhia. O primeiro 
disco será o concerto de Villa Lobos e o Choro que Guarniere escreveu para 
mim. A orquestra será a Phillarmonica de Viena. 
 
Em desembro, 6,-7-8 e 9 tocarei aqui em Nova com Phillarmonica de Nova 
York o Concerto de Haydn sobre a regência de John Barbiroli no novo Hall de 
Lincoln Center. Sou o único violoncellista escolhido durante a próxima 
temporada. Tenho assim a honra de ser o primeiro a inaugurar o Hall. Talvez 
que você possa dar estas notícias no seu programa de Radio. Apesar de não 
ter mais esperanças de voltar ao Brasil pelo menos os brasileiros sabem algo 
sobre mim. Há dois dias atrás nas Nações Unidas aqui em Nova York durante 
uma festividade e abertura da assemblea. De maneira que você vê continuo 
sempre no mesmo. Quando você pretende vir por aqui de novo? Tive o prazer 
de ver o Claudio duas ou três vezes na Europa.  Como vae ele? 
 
Bem meu caro Oriane aqui termino com lembranças nossas você e sua 
senhora. 
 
Um grande abraço do velho amigo de sempre, 
 
 
Aldo Parisot 
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   O depoimento de Waldemar Henrique apresenta um Oriano múltiplo, um 

toucher pianístico, um artista generoso e honesto, um compositor versátil e intérprete 

de suas próprias obras: 

 
Oriano é um artista que, realmente, tem marca no Brasil, pela qualidade do 
seu talento, pela sua cultura musical, também, e, sobretudo, é um músico que 
não se deixa envaidecer pelo cartaz. É sempre muito simples, muito rigoroso 
no seu trabalho, e é com prazer que tenho que falar sobre ele, e falo. Não 
tenho muito o que dizer, porque não sou crítico musical, apenas falo como 
amigo e essa suspeição de ser um grande amigo não me inibe de dizer que 
ele é um dos grandes pianistas do Brasil, ao lado dos melhores pianistas do 
país. Isso eu posso garantir – eu e todo o mundo que o conhece – pela 
excelência do seu trabalho. Tem um toucher pianístico de primeira ordem, e 
continua ainda sendo um generoso artista, maravilhoso, mesmo. 
Ultimamente, ele tem estado em Natal dedicando-se, também, a composição, 
bastante bem. Recebi, agora, quatro discos dele, e todos mostram a 
versatilidade de autor que ele é. Belas composições e, além de tudo, 
intérprete das suas próprias obras (MEMÓRIA VIVA, 1998, p. 24). 
 
 
 

Ao ouvirmos uma de suas composições, a Valsa de Varsóvia, as paisagens 

sonoras que alimentam as percepções mais altivas vão de encontro as impressões de 

Sylvio Lago, Carlos Dantas e Antônio Mariano, testemunhas auditivas e vívidas de 

uma clarividência e singeleza marcantes de interpretação. 

O amigo Veríssimo de Melo, companheiro de travessuras da época do Atheneu 

Norte-Rio-Grandense comenta, em uma de suas correspondências, sobre algumas 

composições de Oriano, feitas em parceria, propõe um improviso à música “Canção 

de Lílian”, que o pianista fez em homenagem ao nascimento da filha.    

Na carta faz uma referência indireta a participação do pianista no Programa “O 

céu é o limite”, em 1958, no qual respondeu brilhantemente todas as perguntas sobre 

a vida e a obra do mestre Chopin, sem ao menos errar uma sequer, ganhando o 

notável prêmio. 

  
Natal, 1 de abril de 1959. 
 
 
Figura tele-notável de Oriano: 
 
Grande alegria tive com o recebimento de sua carta.  Pensei até que você, 
depois de ficar milionário (merecidamente), tinha esquecido o velho plébeu 
da rua da Palha.  Brincadeira: Conheço de sobra a sua personalidade. E creio 
que não há nada neste mundo que a modifique. Você é madeira que o cupim 
não roe, como diz o poeta. 
 
Ciente dos novos e grandes sucessos. Dou notícia de tudo na “A República” 
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de hoje. Aqui, seus amigos e alunas ficaram em polvorosa com a notícia da 
próxima chegada (Maio). Prepare-se para a homenagem merecida e justa. 
Provavelmente Cascudo fará um discurso, haverá chanpangue (não acerto 
mais em escrever) e você fará outro discurso de agradecimento, com voz 
turva de emoção etc. E se sobrar dinheiro, receberá também uma lembrança, 
que talvez não seja propriamente sua, mas de Liliam, a que anda nas asas 
da música e dos discos. Recomende-me a Íris, a notável pianista.   
Estou ciente e feliz com a notícia das marmitas... Ficaria feliz se ouvisse o 
“Cajueiro” num LP, ou Convite no olhar... Quanto à letra da canção de Líliam, 
creio que não sairá com rapidez. Peça mesmo ao poeta Bonfim. Agora, 
ouvindo a “Canção de Líliam” improvisei o pedaço final da música assim, me 
lembrando de Líliam: Solfeje a parte final: 
 
 

Vá, 
Vá dormir seu soninho, 

E, 
amanhã bem cedinho, 
ao abrir os olhinhos, 

lindo dia será! 
 
  

Qualquer coisa como uma canção de ninar. Se prestar, mande dizer que eu 
me animo a completar a letra... 
 
Tenho ouvido uns sambas modernos e cada dia me convenço mais de que 
essa coisa de música é mesmo infinita. O problema é achar as melodias, 
temperá-las com “notas azuis” e enlatá-la com bom arranjo tipo Antônio 
Carlos Jobin. 
 
Eu agora sou austero professor de Etnografia do Brasil, na Faculdade de 
Filosofia da Universidade do Rio G. do Norte. Sabe lá o que é isso! Quando 
pegar algum livro sobre índio ou negro, lembre-se de mim. É assunto vital 
para a minha cadeira. 
 
Bem. Estou ansioso para ouvir o seu LP sobre Chopin. Há muito interesse 
aqui. E hoje, numa casa de disco, eu ouvi um homem feio e que nunca vi na 
vida perguntando se já tinha recebido o LP de Oriano de Almeida. Não é 
engraçado? 
 
Mercia está completamente alucinada. Nestes dias ela corre louca. D. 
Dorinha está em pânico... Só Manuel Varela não se altera: é no “buraco” a 
noite toda...   
 
Mozart entregou-se ao ABC de corpo e alma. Não faz mais nada, a não ser 
festas, feijoadas, vesperais, tudo no ABC. Parece que já se mudou totalmente 
para o ABC. Tão bom que ele ficasse mesmo no América!... 
 
Figura fabulosa: Se você tiver facilidade de me enviar um LP de Chopin, 
mande o disco. Estão cobrando aqui 560 por um LP de 12 polegadas. É o fim. 
Abraços a Íris e um beijo para Liliam. Noemi manda lembranças. 
 
Escreva quando tiver tempo. Eu preciso de notícias suas para a “A República”. 
Grande abraço do 
 
Vivi (Veríssimo de Melo). 
 
PS – Vou pedir ao Garibaldi para escrever a música do “Nada é mais bom 
que Natal”. Você fazendo caixinha de música daquilo fica uma beleza! Mostre 
por aí e peça opiniões. E você verá que eu tenho razão.              
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A sua companheira de uma vida e dos palcos, a esposa e também pianista Íris 

Bianchi, relembra momentos indeléveis de suas viagens a Paris e a Itália, fazendo 

referência indireta a composição “Quando as nuvens eram nossas”.  A carta foi escrita 

especialmente em ocasião dos 80 anos do músico, para felicitá-lo por seu aniversário. 

 

 
Querido Oriane (sem data e local)34: 
 
 Realmente, quando me lembro de nossos tempos em Paris, das nossas 
andanças noturnas até a madrugada, você incansável, da nossa viagem pela 
bela Itália, e tantas e tantas lembranças, às vezes penso que estou 
sonhando. Bem reconhecemos, foi a realidade bonita que a vida nos deu 
para usufruirmos nossa juventude. 
 
Agora, é tempo de curtir a velhice, que terá também outros bons momentos, 
como esse que você está passando nesse fim de tarde de Natal, sendo 
homenageado pelos amigos verdadeiros, que o estimam e que o admiram. 
É a vida, 80 anos! Em Paris, quando as nuvens eram nossas, nunca 
poderíamos imaginar que chegaríamos até aqui. 
 
Felizmente, chegamos e espero que ainda tenhamos um tempinho para ficar. 
Quero que você saiba que a minha admiração por você, pelo grande artista 
que você é, continuará viva até o fim do meu tempo. Com alegria e emoção, 
desejo muita felicidade que seu coração viva em harmonia com a harmonia 
de sua música. Deus o abençoe. 
 
Grande e carinhoso abraço e beijo da Íris. 
 
 
 
 

 

 

                                                             
34 Carta localizada em Cláudio Galvão (2010a, p.  309-310). 
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Ilustração 23: Oriano e Íris Bianchi. 

Fonte: Acervo Memorial Oriano de Almeida (IHG/RN) 
 

 

 Íris com muita sensibilidade encerra o caminho de lembranças dos louros da 

juventude, em uma retrospectiva positiva do passado e atentando para o testemunho 
do presente, das homenagens dos amigos verdadeiros na velhice de Oriano. 

         Muitas foram as narrativas de reconhecimento apresentadas nesse capítulo e 

que revelam um testemunho acerca do legado de um sujeito músico em seu traçado 

artístico. Sob o prisma da fragmentação dos testemunhos, compreendemos que 

traços de uma narrativa de reconhecimento sobre a trajetória musical de Oriano foram 

delineados pelas múltiplas vozes que aqui se apresentaram.     

Dessas vozes, um último depoimento cabe na composição, depoimento de 

tempos gloriosos e saudosos, onde as nuvens eram o terreno do percurso artístico. 

Esse depoimento define o quanto o percurso de Oriano valeu a pena e o quanto ele 

pode testemunhar de si mesmo:   

 
 
Em certo período de minha vida, de repente, sem esperar, vi-me envolvido 
pela fama, endeusado em São Paulo com medalhas, diplomas, comendas, 
aplausos e... até pétalas de rosa caindo sobre minha cabeça no palco do 
Teatro Municipal. Toda responsabilidade terá sido dos milhares de 
telespectadores que, durante meses, não desviaram olhos e ouvidos da TV 
Tupi, nos minutos em que eu aparecia no vídeo respondendo sobre a vida e 
a obra de Chopin, no famoso programa “O céu é o limite”, produzido por Túlio 
de Lemos e apresentado por Aurélio Campos. Ah, que período glorioso e 
trabalhoso! Mas valeu a pena (ALMEIDA, Or., 1993, p. 117). 
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4 ACORDES FINAIS 
 
 

 Se naquela época tivessem me perguntado que forma tem o mundo, teria 
dito que está em declive, com desníveis irregulares, com saliências e 
reentrâncias, motivo pelo qual, de algum modo, sempre dou por mim como 
numa sacada, debruçado sobre uma balaustrada, e vejo aquilo que o mundo 
contém se dispondo à direita e à esquerda a diferentes distâncias, em outras 
sacadas ou palcos de teatro sobrestantes ou subjacentes, de um teatro cujo 
proscênio se abre sobre o vazio, na tira de mar alta contra o céu cruzado por 
ventos e nuvens. E assim, mesmo agora, se me perguntam que forma tem o 
mundo, se perguntam ao mim mesmo que mora no interior de mim e guarda 
a primeira impressão das coisas, tenho de responder que o mundo está  
disposto sobre uma porção de sacadas que irregularmente se debruçam 
sobre uma única grande sacada que se abre no vazio do ar, no parapeito 
que é a breve tira de mar contra o imenso céu, e naquele peitoril ainda se 
debruça o verdadeiro mim mesmo no interior de mim, no interior do suposto 
morador de formas do mundo mais complexas ou mais simples, mas 
derivadas, todas elas, dessa forma, bem mais complexas e ao mesmo tempo 
muito mais simples, na medida em que todas estão contidas naqueles 
desaprumos e declives iniciais ou deles podem ser deduzidas, daquele 
mundo de linhas quebradas e oblíquas entre as quais o horizonte é a única 
reta contínua (CALVINO, 2000, p. 105-106).   
 
      
 

O amanhecer, o entardecer do dia, bem como todas as formas de paisagem 

foram motivo de inspiração para uma música, ou melhor dizendo, para um compositor 

reproduzir em linguagem sonora a poética da vida. 

Isso nos faz lembrar a bela composição “Alvorada”, de autoria do músico Edvar 

Grieg35. Assim como o dia tem o seu alvorecer delicadamente narrado pelas notas 

suaves dessa composição, a vida e a obra de um músico também possuem o seu 

alvorecer.  
O nascer do dia para Oriano de Almeida em seu triunfante caminho sobre o 

horizonte sonoro teve aconchego e impulso nas cenas de sua infância ao piano 

doméstico.  As brincadeiras de infância, misturadas a ida ao circo, a farmácia da avó 

e as lições do seu Hanon foram prelúdios de tempos áureos que conquistaram o seu 

momento ápice, da mesma maneira que toda composição tem o épico instante da 

explosão e da catarse. 

As primeiras lições e notas tocadas com as professoras Luizinha e Helena 

Mindelo somaram-se às notas mais robustas e firmes tocadas sob a batuta do maestro 

Waldemar de Almeida em uma cidade cheia de dunas, sal e muitas apresentações no 

                                                             
35 O nome da composição é “Morning”, fizemos uma tradução livre para “Alvorada”. A música faz parte 
da Peer Gynt Suite nº 1. Opus 46 – I, de Edvar Grieg.  
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Aeroclube, na companhia de belas senhoras de sociedade que deslindavam seus 

vestidos pelos salões.  

Vivenciou uma Natal de tempos de Belle Époque buscando afirmar-se como 

uma cidade de ares modernos e culturalmente renovada por músicos que construíram 

uma era de ouro da produção artística na cidade nos mandatos do governador Alberto 

Maranhão.  

As travessuras nas ladeiras de Natal, entre a escola e o Teatro Carlos Gomes, 

deram lugar a novas trilhas, com um jovem que sonhava sonhos de medicina e que 

encontrou uma fada madrinha pelo caminho que converteu a sua rota em outra direção.  

Com seus encantos e segredos, a fada madrinha desvendou-lhe caminhos 

musicais que fervilhavam no coração e nas mãos de um jovem prodígio que já estava 

pronto a ser lançado no universo das nuvens sonoras, conquistando o seu espaço em 

um cenário musical brasileiro, registrando o seu nome entre os notáveis do piano no 

campo artístico do país, e com relevante atividade internacional.   

É nesse exato instante que podemos ouvir o ápice da canção de Oriano de 

Almeida, Quando as nuvens eram nossas, composição que criou em 1950, na Paris 

dos tempos de fama e esplendor musical.  

E esse ápice foi narrado por testemunhos de parentes, amigos e importantes 

músicos de renome internacional, que deixaram em correspondências lembranças de 

saudades, amizade, afetos e reconhecimento ao músico e ao homem Oriano. 

Do ápice, a canção caminha para o seu desfecho em calmaria. E assim como 

o amanhecer vira entardecer, a carreira de um músico também chega aos seus 

acordes finais. Do brilhantismo dos palcos, das premiações e aplausos, Oriano de 

Almeida, terminou os seus dias recluso, na companhia de poucos amigos, nas 

dependências de sua residência, no Hotel Sol, situado na Ribeira, bairro histórico da 

cidade de Natal/RN.  

O que levaria um homem de tão renomado talento e prestígio terminar os seus 

dias na solidão de um hotel, longe das plateias e dos louros advindos dos aplausos? 

Em um exercício de imaginação, tomamos a epígrafe desses acordes finais para 

supor que o homem que narra os muitos horizontes de sua jornada sob uma sacada 

seria o próprio Oriano de Almeida. Que horizontes veria? Como reconduziria o traçado 

de seus muitos caminhos? Para ele, qual seria a forma do mundo? As respostas a 

essas perguntas só podem ser dadas pela tradução literária expressa na epígrafe 

desses acordes finais.  
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Diante dos fios alinhavados nesse trabalho de tese poderíamos concluir que o 

horizonte à frente da sacada é um oceano inesgotável de contribuições e enredos que 

não possuem o seu finale com esses escritos.    

As narrativas de Oriano de Almeida sobre o seu itinerário musical relevam 

nuances de seu importante legado artístico, desde a infância ao testemunho que dá 

de si mesmo quando narra a sua própria trajetória em meio a um cenário social que 

emoldou os seus muitos horizontes pela música. 

Os estudos de itinerários, trajetórias de vida, biografias e autobiografias seriam, 

portanto, um exercício científico de reunir esses múltiplos horizontes de uma vida, de 

modo que o pesquisador também se reconhece diante de uma sacada, selecionando 

horizontes e narrando alguns desses, numa perspectiva de fazê-los repercutir quanto 

ao legado de um sujeito notável no universo social, como o foi Oriano de Almeida.  

Estar diante dessa sacada é também um convite ao leitor para se colocar diante 

dela e visualizar alguns desses horizontes, aprendendo algumas nuances da trajetória 

de sujeitos sociais que trilharam jornadas excepcionais. 

Em nosso exercício imaginativo, concluímos a nossa observação visualizando 

um dos horizontes da vida de Oriano de Almeida que deveriam ser registrados na 

memória social: o seu finale ao piano, ao dedilhar, suavemente, a Grande Valsa 

Brilhante, de Chopin.   
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ANEXO A 
 Entrevista a Claudio Galvão 

 

DATA: 19/12/2015 
LOCAL: Residência de Claudio Galvão 
ENTREVISTADO: Professor Claudio Galvão 
TEMA DA ENTREVISTA: Formação musical de Oriano de Almeida   
 
 
Quais as principais influências recebidas por Oriano de Almeida em sua 
formação musical? 
 
Quando Oriano chegou a Natal, ele já tinha uma pequena base musical, a mãe dele tocava 
piano, ele estudava com uma professora em Belém, mas era coisa de piano para criança, 
ele ainda era muito jovem, um menino ainda. Então quando ele veio para cá já trazia esses 
conhecimentos preliminares. Mas o que era maior nele não era essa parte técnica, era 
exatamente o que ele trazia por dentro. Aquele dom, aquela experiência inata, ele vinha 
dotado disso e quando chegou a Natal para ser batizado, claro, ele não era um bebê, ele 
tinha 8 anos, então... Ele veio para Natal e Waldemar de Almeida já vinha de cursos na 
Europa, Paris, Berlim... e vinha para o Brasil para tentar uma carreira de concertista e, não 
em Natal, que não poderia jamais fazer isso numa cidade tão pequena como Natal, e pobre 
economicamente. Waldemar de Almeida era primo dele, todo mundo pensa que era tio, na 
verdade era primo e um primo bem mais idoso. Waldemar foi chegando aqui, deu um recital 
e correram as famílias, as senhoras da sociedade pedindo que ele ministrasse aulas às filhas 
e aos filhos, e a coisa cresceu de tal forma que começou a pegar esses alunos, até que inicia 
o curso que seria o curso “Waldemar de Almeida”. Então, já vinha com toda essa experiência, 
já tinha esse curso, já tinha muita gente estudando com ele, quando apareceu Oriano em 
sua vida. Essa experiência fez com que captasse, farejasse, o cheiro do gênio em Oriano, 
embora tão jovem assim. Então, Waldemar foi o ponto de partida para o grande voo de 
Oriano. Não há a menor dúvida, Waldemar foi para Oriano um tutor. Quando o pai faleceu, 
Oriano ficou em Natal e foi ficando, foi ficando... e Waldemar cada vez mais entusiasmado 
com ele, colocando-o nos programas dos recitais dos alunos e ele fazendo o que muita gente 
não fazia, pelo fato de ser tão garoto, tão jovem, eram todos adolescentes para cima, 
senhoras casadas e vinha aquele “pirralho” de “calça curta” e fazia talvez melhor do que elas. 
Sem dúvida, Waldemar foi o primeiro marco, o primeiro grande momento. O segundo 
momento é Magdalena Tagliaferro. Magdalena era uma professora de piano de fama 
internacional, brasileira, embora com nome italiano “Tagliaferro” (pronúncia em italiano) e já 
com muito prestígio na Europa. Ela residia em Paris e vinha para o Brasil dar um curso e 
voltava para a Europa. Conheceu aquelas grandes figuras que a gente tem de nome, Ravel... 
Aquele povo todo. Ela convivia com esses gênios que estão tão distantes da gente. 
Magdalena frequentava o grupo dessas grandes figuras de Paris, não sei se ela chegou a 
conhecer o Debussy. Então, Magdalena vinha dar esses cursos, e esses cursos eram muito 
caros. Aqui em Natal algumas pessoas fizeram cursos de piano com ela. Eu me lembro de um 
curso de Magdalena no Rio, uma dessas pessoas que participou dos cursos de Magdalena 
foi Maria da Glória Sigaud. Eu a conheci bastante, Glorinha fez curso com Magdalena 
Tagliaferro e no livro “O céu é o limite” eu relato o que ela me contou quanto aos custos, 
quanto pagava por essas aulas. Mas Glorinha não teve essa força, essa incursão de Oriano. 
Na verdade, foi o único aqui do Rio Grande do Norte a ter essa projeção como pianista de alto 
desempenho. Os outros chegaram a ser grandes pianistas, mas tiveram uma carreira que 
poderíamos denominar como “curva descendente”. Rapidamente subiam e rapidamente 
deixavam a carreira. Porque ser concertista, viver de música, viver de piano como acontecia 
com Oriano era uma coisa muito especial naquele tempo. Porque tudo isso era custoso, 
viagens, e era preciso muito prestígio, um nome muito “lá em cima” para poder ser convidado 
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para tocar e ser bem pago. Aqui, nós tivemos pianistas excepcionais. Maurílio Lira, por 
exemplo, montou curso, estudou na Europa, nos mesmos lugares que Waldemar estudou. 
Dulce Cicco foi excelente pianista com curso no Rio, chegou aqui, deu recitais e desapareceu. 
Não tocou mais em lugar nenhum. Outro nome que se destacou foi o de Túlio Tavares. 
Também de uma família de músicos, o irmão, o violinista Carlos Tavares teve algum prestígio, 
depois arrumou um emprego como violinista em São Paulo, tocando em festas, pequenas 
orquestras, sem nenhum destaque. Todavia, o outro irmão dele, o Mário Tavares, no 
violoncelo, teve realmente um grande destaque. Deu recitais, mas no Rio de Janeiro se 
dedicou a composição e a regência e lá chegou a ser um regente de grande prestígio, em um 
momento em que o Rio de Janeiro tinha nomes excepcionais, como José Siqueira e Eleazar 
de Carvalho. O segundo momento é Magdalena Tagliaferro. Magdalena era uma professora 
de piano de fama internacional, brasileira, embora com nome italiano “Tagliaferro” (pronúncia 
em italiano) e já com muito prestígio na Europa. Ela residia em Paris e vinha para o Brasil 
dar um curso e voltava para a Europa. Conheceu aquelas grandes figuras que a gente tem 
de nome, Ravel.... Aquele povo todo. Ela convivia com esses gênios que estão tão distantes 
da gente. Magdalena frequentava o grupo dessas grandes figuras de Paris, não sei se ela 
chegou a conhecer o Debussy.  Então, por que Magdalena? Magdalena descobriu essa força 
em Oriano. Oriano não queria ser concertista profissional, ele foi para o Rio de Janeiro 
querendo fazer vestibular para a faculdade de Medicina. Pensando se tinha realmente a 
tendência para a medicina, ou a música estava ainda para explodir ainda mais do que já 
havia explodido, e foi isso que aconteceu no Rio, quando entrou em contato com Magdalena. 
Ele vivia no Rio de Janeiro com uma pensão que Waldemar mandava todo mês. Magdalena 
foi o grande nome dessa segunda fase da vida dele. Agora, já tocava muito e o gênio dele 
era muito grande. Eu acho que ela deu um golpe de gênio, não só porque Oriano seria a 
maior publicidade que teria na vida. Um aluno de Magdalena tocava piano do jeito que tocava, 
ia encher de gente querendo ser como ele. Então, foi Magdalena que deu esse segundo 
empurrão, mas o carro, quando está com o motor parado, que precisa empurrar, se ele não 
estiver bom, ele não pega. Pode empurrar à vontade, que ele não sai do lugar. Foi o que 
aconteceu com Magdalena, mais um empurrão, e pouco, um empurrãozinho, e ele pegou... 
A partir desse tempo, Oriano já estava no ponto para se lançar como profissional.  
 
Como o senhor poderia definir a relação de Oriano com os seus mestres do 
piano? 
 
Waldemar tinha a admiração e esperança de que Oriano realmente iria muito longe e, depois, 
Waldemar era parente. Quando Oriano vinha a Natal se hospedava na casa de uma irmã de 
Waldemar, Dona Bibi, que era casada com Garibaldi Romano, que também era músico 
excelente, compositor, pianista, arranjador, digamos. Garibaldi era contador, não vivia de 
música, mas era tão genial que fazia coisas excepcionais. Teve dois filhos, uma filha que é 
pianista ainda hoje, Marluze, professora da Escola de Música (UFRN) e o outro filho é Mozart, 
faleceu. Oriano se hospedava na casa dele e de dona Bibi e conhecia a ambos. Ela era a 
mãe de Oriano aqui, ela que substituiu a mãe que ficou em Belém. Oriano visitava [Dona 
Bibi], ocasionalmente, toda vez quando ele vinha [dos concertos] passava aqui na ida, 
passava aqui na volta, em geral, as férias eram aqui. Belém era só uma visita, tocava lá e 
depois ia embora. Pois bem, com a família Almeida realmente Oriano era muito querido, uma 
pessoa de total confiança e de esperança de que ele realmente crescesse ainda mais. E com 
Magdalena era um relacionamento tão afetivo... Magdalena o chamava de “filhote”, filhote 
para cá, para acolá. Quando ele alugou um apartamento no Rio de Janeiro, perto do Estúdio 
de Magdalena, ela foi lá, ornamentou, colocou flores. Quando Oriano chegou, o apartamento 
estava ornamentado por Magdalena. Ela então teve essa dedicação maternal, e ele era 
também uma pessoa muito amável. Ele também [era] uma pessoa filial para com ela, então, 
a coisa foi mais do que perfeita. Ela tinha essa dedicação maternal e uma técnica muito 
especial, embora em muitas coisas discutia ou discordava de Magdalena. A posição dos 
braços, dos pulsos, gostava de fazer do jeito dele. Ela com uma régua dava umas pancadas 
no braço dele e a posição das pernas no banco. Ele gostava... ela queria de um jeito e ele 
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colocava de outro, ela muitas vezes ameaçou de o amarrar, “vou amarrar a sua perna para 
você não tirar do lugar”. Mesmo assim, com essas divergências naturais, normais, nada 
prejudicava que ele estivesse fazendo do jeito que gostava, porque se sentia melhor assim. 
Bom, foram esses, mais ninguém, mais ninguém ajudou Oriano, porque, a partir desse 
momento, ele já estava influenciando. Aí já era mestre. 
 
 
Com esse caráter genial de se expressar ao piano, Oriano era um aluno que 
conseguia aprender a “alma” da música? 
 
Ele construía o seu próprio caminho pela música e isso já é uma atitude de independência em 
relação ao mestre. “É assim que você faz, é assim que está certo, mas eu me sinto melhor de 
outro jeito e o farei”. Essa era a postura de Oriano. Ele agiu dessa maneira e não houve 
nenhum problema em virtude de ter essa postura. Quem sabe até ganhou em termos de 
facilidade de expressão, execução. 
 
Oriano escreveu um livro intitulado “Magdalena, Dona Magdalena apresentando 
relatos de sua convivência com a professora de piano. Nesse livro ele tece 
detalhes, casos engraçados do cotidiano. Existem relatos semelhantes de 
Oriano sobre a sua relação com Waldemar de Almeida?                       
 
Oriano sempre incluiu nos seus recitais no mínimo uma música de Waldemar de Almeida, 
Villa-Lobos e outros autores brasileiros. Oriano gravou LP só com músicas de Waldemar de 
Almeida, a única gravação que existe da obra de Waldemar de Almeida foi a do LP ORIANO 
INTERPRETA WALDEMAR DE ALMEIDA. Marluze gravou algumas músicas, mas não tantas 
quanto Oriano. 
 
O convívio de Oriano com Waldemar se expressa no campo da interpretação 
musical, na atividade de concertista? Oriano produziu algum escrito no qual a 
sua relação com primo tenha sido apresentada? 
 
A impressão que eu tenho é que deve ter havido algum imprevisto nesse relacionamento 
porque Waldemar escreve diversos livros e praticamente não cita Oriano.  
 
 
Outro professor que poderíamos destacar de relevância para a formação de 
Oriano, desta feita, no campo da história da música, foi Câmara Cascudo. 
Inclusive, na biografia o senhor relata que eles tinham uma relação muito 
próxima, eram amigos. Câmara Cascudo foi professor de Oriano de Almeida no 
Instituto de Música. O que o senhor poderia comentar a respeito dessa relação? 
 
Eu não tenho conhecimento de um fato muito marcante que exemplifique essa amizade tão 
próxima, mas também não tenho nada que possa registrar algum aborrecimento entre os dois. 
Mas, se você me perguntar o que eu acho... Eles eram indiferentes? Não, eles eram muito 
ligados. Aquele momento em que Oriano ganha a possibilidade de defender o Brasil no 
concurso, quando ele vem aqui a Natal, aquele acontecimento da homenagem, foi Câmara 
Cascudo quem fez o discurso endereçado a Oriano. Cascudo estava presente em tantos 
lugares, em tantos acontecimentos em Natal, era um sujeito tão dominador da cidade, que 
todo mundo, até eu tive contato com Cascudo. Presidente da República, grandes nomes que 
vinham a Natal queriam ver Cascudo, falar com ele. Quando esteve aqui o filho de Portinari, 
ele me pediu para conversar com Cascudo. Cascudo foi contemporâneo de Portinari e era 
muito amigo dele. Telefonei para a casa de Cascudo e a sua esposa marcou a reunião. Foi 
uma longa conversa recordando a amizade deles... Cascudo tinha um jeito muito bonachão 
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de conversar, de contar fatos. Ele era assim: “Maria Augusta, eu estou me apaixonando por 
você!” Naturalmente, para a esposa dizia essas coisas. E aí então o tempo passa um pouco 
mais, Cascudo falece, e o presidente do Instituto Histórico lança a candidatura de Oriano para 
a vaga de Cascudo para a Academia Norte-rio-grandense de Letras. Eu sempre achei que a 
vaga de Cascudo na Academia de Letras deveria ser mantida sagrada, a cadeira vazia. Oriano 
era um grande músico, escreveu livros, mas como escritor Oriano não teve tanto 
reconhecimento. Publicou bons livros, com boas informações, mas a relevância do seu 
trabalho está no campo musical. Ele ocupou a cadeira que era de Câmara Cascudo e, até 
falecer, foi acadêmico.         
 
Todo músico possui em sua carreira três momentos: o início, o auge e o 
fechamento. Todo músico também possui uma obra principal, uma obra que é 
uma marca de sua trajetória, uma espécie de escritura. Tomando como 
referência as obras de composição de Oriano, como o senhor classificaria a sua 
carreira? 
 
Oriano como compositor não teve a altura do Oriano intérprete. Como intérprete foi 
insuperável, nacional e até internacionalmente, e foi competir com os melhores do mundo. 
Arthur Rubinstein gravou a obra completa de Chopin, mas faltavam duas músicas que Oriano 
tocava. Arthur não gravou, não incluiu essas músicas e Oriano incluía, tocava essas duas 
músicas. Lá em Varsóvia, durante as suas pesquisas, Oriano descobriu essas partituras que 
não estavam registradas. Do ponto de vista do intérprete, do conhecedor do Chopin, ele é um 
dos maiores do mundo, sem menor dúvida, o maior do Brasil. Depois, o pianista Artur Moreira 
Lima chegou a tocar a obra completa de Chopin. Quanto as composições de Oriano, os 
Prelúdios Potiguares são muito importantes do ponto de vista regional, dentro do Rio Grande 
do Norte. Porque quando ele toca uma música como Politheama é preciso ter conhecimento 
do contexto de sua composição. E o que era Politheama? Era o cinema daquele tempo. E ele 
compôs uma música do tipo que tocava no cinema, aquelas músicas americanas típicas. 
Essas músicas são lindas... Mas, você tem que ser daqui, saber o que é Politheama, como 
era a Ribeira naquele tempo, o Royal “aqui em cima”, o Politheama “lá embaixo”.  Aquela 
música Caiçara do Rio dos Ventos é um chorinho, uma coisa bem brasileira. De certa maneira, 
contrasta com as composições do tempo em que ele fez “La Rue Lauriston”, “Quando as 
nuvens eram nossas”, essas composições da época de Paris, “Valsa de Paris”, “Valsa de 
Varsóvia”, são músicas muito internacionais.  
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ANEXO B  
Troca de e-mails com Lílian Bianchi 

 
 
 

On Aug 25, 2017, at 8:47 AM, Joicy Suely Galvão da Costa Fernandes 
<joicy.fernandes@ifrn.edu.br> wrote: 
 
Prezada senhora Lílian Bianchi, 
 
Boa tarde! 
 
Eu me chamo Joicy Galvão e recebi do professor Claudio Galvão o seu endereço de e-mail 
por um motivo bem especial. Na última quarta-feira, dia 23 de agosto, defendi a tese de 
doutorado intitulada "Quando as nuvens eram nossas: um itinerário da trajetória musical 
de Oriano de Almeida". Sou da área das Ciências Sociais, cursando o doutorado pela 
UFRN, casa em que seu digníssimo pai deixou um legado indelével pelos cursos de extensão 
musical ministrados, bem como pela grandiosidade de sua carreira e talento. Sem dúvidas, 
há de se destacar a contribuição sem precedentes do legado de Oriano de Almeida a música 
em âmbito nacional e internacional. 
 
Todavia, a minha pesquisa trata de aspectos das memórias de seu pai na infância, dos pri-
meiros contatos ao piano, das correspondências com pessoas notáveis e com a digníssima 
professora Magdalena Tagliaferro. As histórias se misturam, e relevam uma escrita de reco-
nhecimento e de lembranças de um tempo particular da vida desse importante sujeito da 
música brasileira, mas, e sobretudo, de um ser humano sensível. O piano conectou a histó-
ria de sua vida a história da música brasileira de uma maneira que não poderia ser jamais 
esquecida. 
 
Sempre fui uma curiosa, buscando conhecer histórias da cidade de Natal e do mundo dos 
sons e foi essa curiosidade que me levou até seu pai, através da biografia escrita pelo pro-
fessor Claudio Galvão. Apaixonei-me de imediato! E passei todo o ano de 2016 frequen-
tando o memorial do Instituto Histórico e Geográfico, dedicado a seu pai. Quantas precio-
sidades descobri ali... Infelizmente, não conheci seu pai em vida, mas cada vez que desco-
bria um documento novo, que tocava em seus óculos, sua bengala, as roupas com as quais 
realizava os concertos, as fotografias e correspondências, parecia que já o conhecia há 
muito tempo, tornei-me íntima, uma amiga fora do tempo.  
 
Encontrei correspondências e fotografias inéditas, das quais o professor Claudio não tinha 
lembranças. Encontrei muitas das correspondências que a senhora enviava a seu pai, ilus-
tradas de muitos (e belos!) desenhos de seus filhos, verdadeiras obras primas dos netos 
que através da arte demonstraram muito amor ao avô pianista.  
 
  
Aprendi muitas lições com o seu pai e tenho muito desejo de continuar trabalhando nos 
arquivos, com o objetivo de digitaliza-los. Eu e o professor Claudio também temos interesse 
em organizar algumas de suas obras inéditas e buscar apoios para publicação, em especial, 
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do manuscrito de lembranças intitulado "Cenas Infantis" e da Biografia sobre o Chopin Jo-
vem. 
 
Só posso dizer que essa pesquisa de doutoramento teve um grande significado para 
mim. Sou outra pessoa após a chegada de Oriano de Almeida em minha trajetória acadê-
mica. Tornei-me fã incondicional e apreciadora do trabalho tão rico que realizou. Gostaria 
de presenteá-la com a versão da tese que foi apresentada a banca na última quarta-feira, é 
uma versão que ainda passará por revisões, mas gostaria que pudesse visualizar um 
pouco dos esforços de alguém que muito se encantou pela arte de seu pai, e que buscou 
realizar um trabalho que fosse digno do artista que foi. A versão segue no corpo desse e-
mail e, em breve, gostaria de enviar-lhe a versão final do meu trabalho, para que 
guarde como memória de reconhecimento da carreira tão brilhante percorrida por seu que-
rido pai.  
 
Gostaria também de fazer menção a bela carreira de sua mãe, Íris Bianchi. Que pianista 
maravilhosa, que mulher encantadora em beleza e talento! Parabéns pelo privilégio de ter 
pais tão musicais. Certamente, você representou para eles muito mais do que a "Canção 
de Lílian" poderia expressar. Aproveito para enviar-lhe o arquivo digital do manuscrito "Ce-
nas Infantis".   
 
Cordial e musicalmente,  
     
 
Joicy Galvão 
 
Professora de Sociologia/ IFRN Campus Ceará-mirim 
<Tese (Final).pdf><Cenas Infantis_Oriano de Almeida.pdf> 
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Lilian Bianchi <lilianbianchi@telus.net> 
sáb 26/08/2017 01:28 
Caixa de entrada 
Para: 
Joicy Suely Galvao da Costa Fernandes; 

Você respondeu em 30/08/2017 12:35. 
 
Querida Joicy, 
 
Que emoção receber seu e-mail, saber da defesa de sua tese, receber a cópia que lerei 
com muito carinho, bem como esta preciosidade de manuscrito, “Cenas Infantis”. 
 
Uma grande janela se abrindo sobre a infância de Oriano, revelando novos aspectos 
para mim, novas facetas deste ser sensível e excepcional que tenho a sorte de chamar 
de pai! 
 
Agradeço sua dedicação a esta pesquisa, trazendo à tona aspectos inéditos da trajetória 
de Oriano. E mantendo sua memória viva para as novas gerações! 
 
Me impressiona e emociona este vinculo intimo que desenvolveu com ele, além do 
Tempo e do Espaço. Um encontro de almas sensíveis e afins, vivendo em diferentes di-
mensões…. 
 
Fico feliz em saber de seu interesse, juntamente com Claudio, em organizar e possivel-
mente publicar obras inéditas de meu pai, especialmente a Biografia do Jovem Chopin, 
um projeto que para ele foi tão importante. Me lembro da dedicação e afinco com que 
ele escrevia este livro…. 
 
Sim, sei que minhas cartas e desenhos de meus filhos se encontram no Memorial, ma-
neira de aliviar as saudades apôs minha vinda para o Canada, além das conversas ao 
telefone, religiosamente sem falhar, aos domingos. Sempre aguardando a alegria de 
nosso próximo reencontro em Natal…. 
 
Agradeço também sua menção a minha linda e saudosa mãe. Realmente fui abençoada 
com pais maravilhosos, talentosos, amorosos, seres de Luz. 
Envio carinhosamente minha primeira foto aos 3 meses, acho linda esta imagem das 
mãos artistas entrelaçadas sobre meu coração! Ate’ hoje e até’ sempre este toque amo-
roso me sustenta e ampara! 
 
Um abraço com muito carinho e gratidão Joicy, e por favor…. não me chame de senhora!! 
Já a considero uma amiga intima! 
 
Lilian 
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