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RESUMO: 0 objetivo deste trabalho e apontar a forma como se deu a institucionaliza~ao do ensino musical no
Brasil. A cria~ao do Conservat6rio de MUsicado Rio de Janeiro em 1841,0 ensino musical no Brasil passou a ser a
primeira institui~ao publica e oficial do Imperio que tinha no ensino de musica 0 seu tinico objeto. 0 modelo
institucional veio da Fran~a onde, tambem no ensino de mUsica, prevaleceu 0 ideal de universalidade do saber, onde
o conhecimento pudesse atingir a todos, e acabou criando urn novo paradigma no ensino musical, hoje denominado
como "sistema conservat6rio". Representando urn papel estruturante no ambiente artistico da corte, 0 Conservat6rio
passou a ser urna das mais importantes institui~oes musicais no Rio de Janeiro no seculo XIX, junto com a orquestra
e coro da Capela Imperial e, posteriormente, com os clubes de mUsica, ampliando as dimens{)es da vida musical
brasileira no seculo XIX.
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ABSTRACT: This work intends to point how the institutionalization of musical teaching in Brazil took shape. The
creation of the Conservatory of Music of Rio de Janeiro in 1841 established the first public institution to have the
teaching of music as its only purpose. Its institutional model came from France, where the ideals of the universality
of knowledge, spreading learning to all people, reached musical reached musical teaching, establishing a new
paradigm known as the "conservatory system". Playing a structuring role in the artistic world of the Brazilian Court,
the Conservatory became one ofthe foremost musical institutions in nineteenth-century Rio de Janeiro, alongside the
orchestra and choir of the Imperial Chapel and, later, the music clubs, widening the scope of Brazilian musical life in
life in the Nineteenth Century.
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1. INTRODU<;AO
Este estudo tern como objeto a constru~ao da primeira institui~ao dedicada apenas ao
ensino musical no Brasil, 0 Conservat6rio de MUsicado Rio de Janeiro. 0 objetivo e acompanhar
e analisar a institucionalizado do ensino musical no Brasil, atentando para as peculiaridades do
momento musical, a liga~ao com as diversas politicas do govemo Imperial. Principalmente no
periodo compreendido entre as decadas de 1840-1860 - em que se promoveu a constru~ao e
consolida~ao de urn conjunto de institui~oes que estiveram intimamente ligados Ii consolida~ao
da ideia de na~ao e do Estado Nacional brasileiro. Ao grupo que estava envolvido no projeto de
cria~ao do Conservat6rio considerando que estes tiveram urn papel fundamental na amplia~ao do
universo musical na corte, na constru~ao do conjunto de pniticas, sociabilidades e estrategias que
nortearam a cria~ao dessa institui~ao, mas que extrapolavam os limites do pr6prio Conservat6rio.
o periodo de analise estende-se de 27 de novembro de 1841, momento em que foi criado
o Conservat6rio de MUsica atraves de decreto imperial, ate 0 fun da administra~ao de Francisco
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Manoel da Silva em dezembro de 1865, seu primeiro e furlco diretor musico que esteve it frente
da institui~ao no periodo imperial. Com isso a inten~ao e recuperar 0 processo em que se formou
urn modelo de educa~ao em musica, pautado nurn longo processo de transforma~oes das
concep~oes sobre Estado e sociedade ocorridos em fins do seculo XVIII ate meados dos
oitocentos e que nortearam tambem as mudan~as na sociedade brasileira do seculo XIX, atento as
peculiaridades e singularidades locais.
Ha algum tempo 0 periodo imperial vem ganhando novos estudos em diversas areas que
vem revelando a diversidade e complexidade daquela realidade. No campo da musica, 0 longo
processo de desqualifica~ao sofrida no inicio da republica e posteriormente com os modernistas
fez desaparecer longas paginas da vida musical carioca que ocorreram no imperio.
Desvaloriza~ao ligada a questoes politicas e esteticas que surgiram ainda no imperio, onde urn
segmento de musicos que estavam em institui~oes que a principio eram consideradas antagonicas
a escola de musica, como alguns clubes musicais e outros apos a instala~ao do regime
republicano - entre elas 0 proprio 0 Instituto Nacional de MUsica nome que a republica deu ao
Conservatorio. Algumas criticas puramente esteticas realizadas pelos modernistas foram feitas as
institui~oes e a musica no seculo XIX, que acreditavam estar trazendo it tona questoes ineditas,
mas que com urn superficial exame da pratica musical oitocentista - sobretudo na primeira
metade do XIX - percebe-se que ja haviam sido tratadas e muitas inclusive consideradas
resolvidas por eles.
Existem pelo menos dois caminhos a serem seguidos a fim de compreendermos 0 papel
que 0 Conservatorio tera nessa sociedade. 0 primeiro e articular esse ambiente artistico cultural
ao processo de legitima~ao e consolida~ao do Estado Nacional brasileiro, sabendo que nesse
processo constroi-se 0 aparato burocratico necessario a administra~ao de urn pais e dentro disso
esmo questoes especificas do mundo do trabalho do mUsico oitocentista; modifica~ao e
amplia~ao do seu campo de trabalho, e a mudan~a no proprio estatuto de artesao para artista, de
trabalhador manual ao trabalhador intelectual. E em segundo tambem a constru~ao, so que agora
de urn sentimento que possa dar unidade a esse Estado, criar urn sentimento de Na~ao e
Identidade Nacional. Podem perguntar a principio 0 que 0 ABC Musical de Raphael Coelho
Machado, eon Genio Benefico del Brasile de Gioachino Giannini, ou a constru~ao de urna
institui~ao dedicada ao ensino de mUsicatern a ver com a constru~ao do Estado Nacional. A essa
perguntapode ser dificil - e e - de responder, visto que existe urna distfulcia importante entre
partituras e institui~oes politicas e administrativas, e ate 0 momenta, impossiveis de serem
superadas pelo historiador. Utilizando 0 que Bourdieu considerou a respeito de poder simbolico,
"e necessario saber descobri-Io onde ele se deixa ver menos, onde ele e mais completamente

ignorado, portanto, reconhecido: 0 poder simbolico e, com efeito, esse poder invisivel 0 qual s6
pode ser exercido com a curnplicidade daqueles que nao querem saber que the estao sujeitos ou
mesmo que 0 exercem", (BOUDIEU, 2002, p. 7) percebemos que a composi~ao de urn metodo de
ensino de musica pode nos oferecer ferramenta importante para verificar as rela~oes de poder que
perpassam os minimos detalhes que compoem a constru~ao de sentimento de urna na~ao, seja
pelos elementos que aproximam seja tambem pelas diferen~as que agora saD importantes de
serem marcadas. Quando e composto urna pe~a sobre 0 Brasil em outra lingua por urn compositor
italiano que trabalhava e estava ligado it urna escola construida para simbolizar 0 nacional e
soberania do pais.
Tal proposi~ao diz respeito principalmente ao que e visivel e invisivel. Visivel como em
urna musica de Giannini sobre 0 genio Brasil ou sobre 0 hino nacional de Francisco Manoel da
Silva sobre a da guerra do Paraguai ou de Carlos Gomes - alem do Guarani - urn compositor de
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hinos como 0 feito para 0 Ceara quando ja anunciava no fim da escravidao em seu territ6rio, ou
ainda 0 de Francisco Braga, urn hino ao Abrigo de Santa Tereza de Jesus.
as artistas assim como os historiadores possuiam urn comprometimento em constituir as
bases intelectual e artistica do nacionalismo no seculo XIX, que ate esse momento nao foram
estudados. Esses musicos e suas instituic;oesfazem parte da cultura brasileira e nela contribuiram
de forma indelevel e inegavel, participando ativamente de momentos importantes na politica e
imprimindo sua marca.

2. OBJETIVOS
Nossa pesquisa objetiva investigar os meandros da relac;aoentre 0 poder institucionalizado
personificado pelo Estado Nacional e a arte musical, atraves do estudo das relac;oesque 0 Estado
Imperial mantinha com 0 grupo que criou e dirigiu 0 Conservat6rio de MUsica. Considerando que
esta relac;aonos oferece a possibilidade de encontrar as especificidades dos mecanismos que em
se assentou, naquele momento, a relac;aoentre 0 Estado que estava se constituindo com urn grupo
social especifico, os mtisicos da cidade do Rio de Janeiro.
Analisar 0 discurso produzido pela elite e urn ponto fundamental, pois revelara a ideia 0
tipo de sociedade que se pretende, articulada as suas estrategias de institucionalizac;ao de uma
cultura nacional e dos novos habitos da sociedade de corte.
Por outro lado, interessa-nos investigar, atraves dos docurnentos produzidos pela escola, a
opiniao e as praticas dos dirigentes. Buscaremos apreender 0 grau de envolvimento e
comprometimento do corpo docente principalmente, considerando que e neste momento que a
ac;aode ambos realiza, por isso, urn momento crucial da analise.
3. JUSTIFICA TIV A

Consideramos de surna importancia a comparac;ao dos ideais pedag6gicos, sociais e
politicos presente nas propostas dos dois segmentos, com as conjunturas politicas, sociais e
culturais da epoca, acompanhando a temporalidade observada pelas transformac;oes e/ou suas
permanencias atraves do periodo hist6rico proposto.
Finalmente, refletir acerca dos estudos especificos que se dedicaram a desvendar a vida
cultural e musical no Rio do seculo XIX, contribuindo com isso, na revitalizac;ao do tema na
historiografia nacional.
4. REFERENCIAL TEORICO
A pesquisa em hist6ria e musica pode ser realizada utilizando diferentes formas de
linguagem. Por considerar, que a linguagem, como sistema de signos, nao funciona por si mesma,
podemos e precisamos pensar a musica como objeto socio16gico,hist6rico e cultural.
A interdisciplinaridade toma-se fundamental em nosso caso, ja que a maioria dos estudos
ate 0 momento, foram realizadas por music610gos, tambem por nao perder de vista que tern
havido urna aproximac;aoentre Hist6ria e Musica e principalmente por considerarmos importante
o que nos lembra Femand Braudel sobre a escrita da hist6ria, que e indispensavel urna
metodologia comurn das ciencias do homem, quer na atualidade ou no passado, considerando
ainda de que devemos ter urna consciencia clara da pluralidade do tempo social. (BRAUDEL,
1978, p. 43). A pluralidade da realidade nos mostra infinitas possibilidades de apreende-la, sendo
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necessario com isso, olhar para a contribui~ao de outras disciplinas no fazer historiografico, para
assim alcan~armos urn minimo de excelencia na pesquisa.
Enmo 0 suporte te6rico-metodol6gico para este trabalho, contara com trabalhos que direta e
indiretamente, contribuem para a elucida~ao das rela~oes da elite imperial com os membros que
representavam e dirigiam 0 Conservat6rio, e a sua articula~ao dentro do projeto de constru~ao do
imaginario politico imperial.
Torna-se imprescindivel assim, 0 estudo de como se desenvolveram as redes de
interdependencia dos individuos, formas de poder, a articula~ao entre pensamento/a~ao social e
politica, para com isso, localizar os pontos de entrentamento e estrategias dos diversos atores
sociais envolvidos na trama hist6rica ao tentar impor urna determinada percep~ao de mundo.
Serao utilizados autores que contribuem no esclarecimento de pontos estrategicos para 0
entendimento das estruturas s6cio-culturais como, por exemplo, 0 classico estudo de Norbert
Elias 0 Processo Civilizador, em que analisa a forma~ao de normas sociais na sociedade
Ocidental. Elias vai delineando ao longo de seu texto os conceitos de cultura e civiliza~ao
nascidos em paises europeus, principalmente na sociedade francesa, onde ao final do seculo
XVIII 0 conceito de civiliza~ao ja estava internalizado, e que influenciou e foi adotado
sobremaneira pela cidade do Rio de Janeiro no seculo XIX.
Cabe lembrarmos a assertiva de Elias quando reflete sobre 0 nascimento de tais conceitos,
considerando que estes possuem referencias hist6ricas que nascem, crescem e mudam em/por
determinados grupos, representando necessidades coletivas e nao individuais, sobrevivendo
enquanto houver urn valor existencial (ELIAS, 1995, p. 25). E sobre essas necessidades, partindo
deste universo conceitual, que nos interessa verificar a articula~ao entre a pratica e 0 discurso
civilizat6rio que acabou por conceber 0 Conservat6rio de MUsica.
A Sociedade de Corte, onde 0 autor analisa as rela~oes na corte de Luis XIV, torna-se
fundamental para nossa pesquisa devido a compreensao das novas praticas sociais que
encontramos no sistema politico monarquico, em que 0 ritual da etiqueta e parte constitutiva
desse sistema. A vida que cerca 0 rei propicia compreendermos urna estrutura simb6lica da
sociedade de corte, onde encontramos a dependencia em rela~ao a urna imagem construida, ja
que 0 prestigio social do individuo dependia da representa~ao construida de si mesmo e do
credito por ele obtido na vida publica. Essa representa~ao e construida atraves de simbolos que
distinguiriam sua posi~ao social, a rela~ao entre extrato social e a organiza~ao de todos seus
aspectos e simultaneamente 0 produto e a expressao de seu segmento social (ELIAS, 1995, p.
38).
Para entendermos 0 processo de constru~ao social, cultural e simb6lica da institui~ao
musical oficial do Imperio sera necessario lan~ar nossos olhares para a quesmo do poder que
perpassa as liga~oes entre 0 Conservat6rio de mUsica e as insmncias do poder publico
institucionalizado. Tal estudo e relevante para 0 entendimento de pontos estrategicos de
entrentamento e resistencia desses atores sociais e politicos no imbricado jogo de cria~ao de
instrumentos pedag6gicos e disciplinadores para dar legitimidade a determinada visao de mundo,
podendo ocorrer quando ha 0 direcionamento de gosto, dire~ao estilistica, regras de
comportamentos diante de novos eventos sociais, como concertos e saraus.
Bourdieu chama a aten~ao para a necessidade de se considerar outras formas de poder
como a arte, religiao e a lingua, como fatores importantes para a constru~ao de mundo, tornando
esses instrumentos de conhecimento, objetos estruturantes em urna realidade (BOUDIEU, 2002,
p.8).
A elite imperial observou com aten~ao essa quesmo quando empreendeu outras ferramentas
pedag6gicas e em boa medida de domina~ao como a cria~ao do Instituto Hist6rico e Geografico
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Brasileiro e Arquivo Nacional. A conceitualiza~ao que Bourdieu propoe de poder simb6lico nos
mostra a dimensao que tal reflexao pode nos proporcionar, principalmente quando: "e necessario
saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele e mais completamente ignorado,
portanto, reconhecido: 0 poder simbolico e, com efeito, esse poder invisivel 0 qual so pode ser
exercido com a cumplicidade daqueles que nao querem saber que the estao sujeitos ou mesmo
que 0 exercem" (BOUDlEU, 2002, p. 7).
A articula~ao de tais pressupostos nao nos exime de pensarmos nos imaginarios sociais que
perpassam as praticas e as representa~oes. A contribui~ao de Roger Chartier e importante, pois
desenvolve 0 conceito de representa~ao, esta entendida, como urn conjunto de constru~oes
coletivas que urna determinada sociedade faz de si mesma em urn determinado contexto. Por sua
vez e dificil desarticular 0 conceito de apropria~ao por significar a forma como essa sociedade
incorpora para si essas representa~oes, fazendo com que seus membros a aceitem e as legitimem,
cuidando para que elas se perpetuem (CHARTIER, 1990).
Essa categoriza~ao corrobora com 0 que foi dito por Elias ao ponderar que as ideias
constitutivas de determinado imaginario em urna sociedade, tern sustenta~ao devido ao lastro
hist6rico, e a cristaliza~ao da experiencia. Assim podemos entender que ocorre a apropria~ao,
quando ha a legitima~ao da representa~ao.
Por isso mais urna vez relembramos Chartier, quando este alerta para as lutas de
representa~ao, por "produzirem estrategias e praticas que tendem a impor urna autoridade a custa
de outros (...) investiga~ao sobre representa~oes supoe-nas como estando sempre colocadas nurn
campo de concorrencias e de competi~oes cujos desafios se enunciam em termos de poder e de
domina~ao" (CHARTIER, 1990, p. 17).
Com isso, 0 estudo de Norbert Elias em A Sociedade de Corte ganha mais sentido, pois
procura racionalizar 0 poder politico atraves de urna reflexao da infinidade de rituais, simbolos e
costumes. Tais elementos vem fazer parte de medidas normatizadora do campo social e politico.
Eenfim, compreender a dimensao simb6lica do poder politico, e em nosso caso, articulado com 0
campo artistico que como Bourdieu considera, "0 seu pr6prio funcionamento, cria a atitude
estetica sem a qual 0 campo nao poderia funcionar. Em especial, por meio da concorrencia que
opoe todos os agentes investidos no jogo, ele reproduz incessantemente 0 interesse pelo jogo, a
cren~a no valor daquilo que esta emjogo" (BOUDIEU, 2002, p. 286).
Para a composi~ao deste trabalho toma-se imprescindivel ainda as formula~oes de Jose
Murilo de Carvalho. Este autor contribuiu para revitalizar as pesquisas sobre elite politica no
Brasil. A constrU(;aoda Ordem e Teatro de Sombras nos propiciara importantes subsidios para a
compreensao da nossa pesquisa, pois contribui para 0 entendimento do imbricado jogo politico de
constitui~ao do Estado Nacional brasileiro e as conforma~oes da elite politica no Brasil. Sendo
orienta~ao necessaria que possibilitara a amplia~ao de nossas reflexoes.
Urn movimento similar abriu tambem, caminhos para urna nova hist6ria politica no Brasil
retomando velhas questoes da historiografia nacional propiciando novos problemas advindos de
urna nova postura historiogrwca, expandindo assim, 0 universo para novas pesquisas. Entao,
trabalhos a respeito de constru~ao de estados nacionais, identidades, cidadania, elites politicas,
foram trabalhados percebendo formas e espa~os de sociabilidades, apreendendo aspectos
importantes que caracterizavam a cultura politica do seculo XIX.
Tendo como referencias esses autores, iremos buscar vestigios que nos auxiliarao a compor
e entender 0 quadro multicultural que distingue a nossa experiencia hist6rica, sabendo que essas
contribui~oes sao, 0 ponto de partida para 0 nosso estudo. Isso significa, antes de tudo, que a
referencia te6rica nos indica urn caminho, e obviamente reconhecemos que outros existem e
podem ainda nos auxiliar sobremaneira.
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5. PROCEDIMENTOS

METODOLOGICOS

A pesquisa ira se iniciar com a literatura pertinente ao tema. E restrita a produ~ao
historiogrMica que trata sobre 0 Conservat6rio de MUsica, porem, a existente sera muito
importante em nossa pesquisa.
A amilise de uma bibliografia produzida sobre a vida politica, economica, cultural e social
proporciona compreendermos 0 panorama local, ligando as estruturas gerais que gestaram
determinados padroes de comportamento e gostos, inspirando as escolhas de nossas personagens.
A analise comparativa propicia assim, urn aurnento significativo no universo analitico permitindo
o entendimento de estruturas e conjunturas que sustentaram essa realidade. Neste caso especifico
a verifica~ao da experiencia portuguesa, francesa e alema atraves da bibliografia.
A amplia~ao de nossas anaIises a outras paragens significa um cuidado com a excessiva
fragmenta~ao que ocorre quando se particulariza em demasia 0 objeto, retirando do contexto
hist6rico mais abrangente e por nao considerar as experiencias de outras sociedades. Este
procedimento e importante para 0 entendimento das especificidades de nosso tema, propiciado
pelas novas abordagens historiograficas.2
A preocupa~ao em apreender contextos mais amplos nao exclui a aten~ao que devemos ter
em incorrer ao apelo de categorias de carater explicativo geral, por isso, 0 cuidado sempre
necessano com a transposi~ao mecamca de teorias, isso justifica a fundamental utiliza~ao de
autores que ao realizarem as suas pesquisas conseguiram ir do particular para 0 geral e viceversa, sem incursoes em generaliza~oes, assim, eles nos apoiaram em nossa pesquisa.
A decupagem de discursos em fontes oficiais como deeretos, avisos, leis, diseursos, oficios
e programas pedagogieos, implica necessariamente na articula~ao com outros dados a serem
coletados em eronicas de jornais, literatura, noticias em jornais e periodieos especializados em
arte e musica, a fim de conseguirmos 0 contraste das informa~oes. 0 confronto do discurso
oficial com a opiniao publica, entendida como "informal", e salutar por alertar sobre uma
possivel reitera~ao da voz de qualquer um dos segmentos em nossa analise, a rela~ao de ideias e
a~oes desenvolvidas por ambas.
Ressalta-se a experiencia social da obra de arte, onde a sociedade desenvolve suas ideias,
contribui como urn importante instrumento para a verifica~ao de pontos em que s6 a literatura
alcan~a. Isso propicia a visualiza~ao de uma dimensao pouco alcan~ada via fontes oficiais, a
esfera intima dos habitos da sociedade.
A diversidade documental se justifica diante das possibilidades abertas pelas novas abordagens,
que indicam um aprofundamento quando consideramos a contribui~ao de outras linguagens e por
reconhecermos a pluralidade que envolve nosso objeto especifico e 0 fazer historiografico.
Mas tambem ha de se considerar, que, existem lacunas documentais importantes, entre
1833 a 1841 e um desses periodos sem documenta~ao, entre 0 ano em que 0 ministro sugere a
cri~ao de uma aula de musica ate 0 requerimento oficial de cria~ao da escola por parte dos
musicos da corte. E depois temos urn espa~o de 1841 ate 1847, ano em que voltam as discussoes
para concretiza~ao do projeto de funcionamento da escola.
Como esses mUsicos trabalh;lfam em vanos lugares, como a Capela Imperial, teatros e
saloes da aristocracia vale a pena verificar os registros deixados por esses lugares. No caso dos
teatros e saloes a literatura cobre 0 que acontecia. Ayres de Andrade e a obra de referencia basica,
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alem de dar 0 panorama musical e social fomece pistas a respeito da docurnenta~ao que pode ser
utilizada. Dessa forma, nao existe prioridade metodol6gica que determine um caminho, e nem a
valoriza~ao de urna fonte em detrimento de outra, a pretensao e 0 resgate de objeto Ii luz da
multiplicidade de fontes e abordagens com a analise e processamento dos dados estritamente
ligados ao Conservat6rio e tambem docurnentos correlatos ao tema e finalmente 0 cruzamento
das informa~oes.
Conhecer na medida do possivel a identidade de grupo desses musicos e a identidade
individual, paralelo importante para entendermos as a~oes em cada evento e entender sua 16gica
naquela sociedade.
A Biblioteca Nacional abriga em seu acervo uma quantidade considenivel dos documentos
necessarios a comprova~ao de algumas de nossas hip6teses. Entre as fontes disponiveis Ii
consulta, podemos indicar periodicos que permitem acompanhar quais eram as atividades
musicais e agendas dos teatros e sociedades musicais, estatutos que regiam 0 funcionamento da
escola, decretos e discursos como 0 que foi proferido por Francisco Manoel da Silva em ocasiao
da instala~ao do Conservat6rio em 1848, localizado na de sessao de manuscritos. Mas 0 setor
mais importante e Divisao de MiIsica e Arquivo Sonoro (DIMAS) onde se encontra um rico
acervo dedicado Ii miIsica, variado material, tanto manuscrito quanta impressa, obras de
referencia, livros, obras raras, partituras (manuscritas e impressas), fotografias, correspondencias,
programas de concertos, contratos de publica~oes musicais, e, tambem importante de ser citado e
a cole~ao Ayres de Andrade (notas de pesquisa e 0 original de seu livro sobre Francisco Manoel
da Silva).
o Arquivo Nacional concentra urn grande volume documental, entre eles n6s podemos
encontrar os relatorios dos Ministros da Justi~a e Neg6cios Interiores 6rgao responsavel pela
institui~ao. Oficios dos diretores da escola, decretos, a Cole~ao Leis do Imperio, e toda a
docurnenta~ao administrativa da Academia Imperial das Belas-Artes e do Conservat6rio de
MiIsica. No Instituto Hist6rico e Geognifico Brasileiro, encontramos documentos pertencentes a
importantes membros da adminis~ao
do Conservat6rio, como diretores e tambem
colaboradores extemos a escola, mas que eram membros do govemo como ministros e
conselheiros do imperio.
Na Biblioteca da Escola Nacional de MiIsica, encontram-se diversos docurnentos, inclusive
do Ministerio da Justi~a e Neg6cios Interiores com informa~oes de servi~os, institui~oes e
estabelecimentos subordinados ao Ministerio, os oficios da cria~ao da escola, bem como
documentos sobre as atividades tanto educacionais quanta artisticas da institui~o e 0 documento
que vincula a escola de musica com a Escola Imperial de Belas-Artes.
6. RESULTADOS
o projeto que deu origem a essa pesquisa previa urn outro marco cronol6gico para 0 seu
termino. 0 tempo escolhido iria de 1841 ate 1890 quando tern fun a institui~ao imperial. Durante
o processo de pesquisa ficou clara a impossibilidade de se conseguir cumprir 0 que havia sido
previsto, e isso se deu por um motivo muito especifico: a falta de tempo. Mas essa falta de tempo
esta diretamente relacionada Ii dimensao que 0 trabalho deveria ganhar. A primeira conclusao a
que se chega ao final do trabaIho e que 0 Conservat6rio possuiu, no periodo imperial, diversos
momentos e muito distintos entre si. A pesquisa, antes de tudo, mostrou que 0 Conservat6rio nao
pode ser tratado como um bloco e isso nos abriu diversos caminhos que foram sendo conhecidos
e se constituindo concomitantemente a reali~
do trabalho.
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Ate 1865 existia urna institui~ao mais "compacta", mais homogenea, em que se pode
perceber projetos que a maioria do corpo docente viveu e compartilhou. Projetos estes de carater
mais geral, tanto end6genos quanto ex6genos a institui~ao. Apesar de ser urna questao que
perpassava a maioria das institui~oes do Imperio, a manuten~ao do Conservat6rio exigiu urn
esfor~o que poderia ter sido amenizado ap6s a consolida~ao da institui~ao mas que foi urn
problema ate grave durante todo 0 imperio. Mesmo com problemas, a institui~ao cresceu e se
estabeleceu como urna referencia - que ultrapassou os limites da transmissao do conhecimento
musical - importante no ambiente musical do Rio de Janeiro e transbordando para outras
provincias do Imperio.
o Conservat6rio depois da anexa~ao a Academia Imperial das Belas Artes tomou-se urna
institui~ao dentro de outra institui~ao, isso quer dizer que 0 projeto de Manoel de Araujo Porto
Alegre que previa a anexa~ao ftacassou. Fracassou porque nao conseguiu criar urna nova
institui~ao a partir das duas ja existentes, no seu intuito de criar urn grande centro artistico no Rio
de Janeiro.
A despeito de toda politica imperial, acredita-se que um dos motivos que fez ftacassar esse
projeto foi a especificidade de cada arte, que com 0 passar dos anos se distanciavam cada vez
mais urna da outra, propiciado tambem pela crescente verticaliza~ao do conhecimento no seculo
XIX, a alta especial~ao que cada ramo do conhecimento foi tomando e, dentro de cada area, se
dividindo e aprofundando cada vez mais. Isso e possivel de ser verificado para cada disciplina do
Conservat6rio, cada urna exigiu cada vez mais urna abordagem diferente, seja pelas
caracteristicas dos professores mas mais pelas especificidades que iam criando. E fazer canto,
piano, e rabeca nao e a mesma coisa que pintar ou esculpir, e a principal diferen~a reside no fato
que e mais barato estudar musica do que pintar urn quadro das dimensoes dos quadros hist6ricos.
Nao que isso hierarquize cada urna - nem deve - ou que a mUsica possa se tomar menor, mas a
materialidade musical, para ela chegar ao destino final, necessita de urn instrumento que na
maioria das vezes pode sair mais barato a longo prazo, mas nao a curto prazo. Uma flauta e bem
mais cara que tintas, mas 000 se compra urna flauta ou piano a cada nova pe~a. Instrumentos
musicais possuem urna durabilidade maior nesse sentido.
Nao ha motivos para dizer que 0 Conservat6rio fosse urna institui~ao com despesas
elevadissimas - apesar de nao ter sido possivel saber quando se gastava nas outras quatros
sec~oes da Academia - presurne-seque fosse mais baratomanterurna escolade musica - mesmo
com todos os instrumentos - do que uma escola de escultura, arquitetura, pintura e etc. Mesmo
assim esse foi um dos maiores problemas enftentados pelo Conservat6rio desde 1841 ate 1865 e
certamente ate 1890. Entao 0 problema nao pode estar centrado apenas na falta de verbas para a
institui~ao, mas pode-se afirmar que um dos principais problemas foi a forma escolhida para a
sua subven~ao: loteria. Pode-se perceber que essa solu~ao foi a encontrada pelos musicos - a
proposta foi deles - mas foi a causadora de praticamente todos os problemas institucionais,
chegando mesmo a embara~ar a forma~ao de certos direitos que ja haviam sido incorporados a
outras categorias profissionais. Pelo menos em seu nome foi interditado a institui~ao adquirir
maior proje~ao no cenario artistico da corte.
o recurso que a principio parecia um 6timo arranjo para os musicos, ja que conseguiria
tirar do papel urna institui~ao e toma-Ia real, serviu de motivo para 0 govemo nao assumir certas
responsabilidades com a escohi e nem com 0 corpo docente, suscitando em varios momentos
questionamentos a respeito do estatuto oficial da institui~ao, se era privada ou publica. Para 0
govemo dependia da ocasiao, quando houve a necessidade de constru~ao do predio do
Conservat6rio 0 govemo auxiliou, mas tambem 0 predio nao seria apenas da sec~ao de musica,
ela teria que dividir com as aulas industriais. Era uma institui~ao do Imperio quando colhia os
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ffutos dos melhores alunos que iam para a Europa, eram considerados pensionistas do govemo e
assim representantes do Brasil, tambem quando era anunciado 0 born proveito dos alunos nos
cursos e no mercado de trabalho onde 0 govemo assim conseguia tirar da indigencia a varias
familias. Por outro lado, ao tratar do estatuto do professores do Conservat6rio a estes foi negada a
possibilidade de se aposentar como funcionario publico e do Estado, na contrata~ao de novos
professores - apesar destes serem nomeados por decreto - 0 govemo argumentava que ao
Conservat6rio foi concedido loterias para que se mantivesse e que nao havia possibilidade de
incluir na verba do Estado mais esse gasto - apesar de muitas vezes socorrer com as verbas
eventuais - e criar urna paridade com os outros professores da Academia Imperial das Belas
Artes. Resumindo: 0 govemo nao queria arcar com 0 custo total de mais urna institui~ao e
finalmente tomar 0 ensino musical urna quesmo de Estado e govemo, mas nao the contrariava
colher os louros que a mesma institui~ao trazia para 0 pr6prio govemo.
Houve urn misto de omissao e incentivo, mas isso tambem nao foi urn priviIegio do
Conservat6rio, varias institui~oes passaram pelo mesmo processo, por isso a quesmo e muito
mais ampla. Respondendo a pergunta que fizeram no Jornal do Commercio se 0 Conservat6rio
era publico ou privado, pode-se considerar que as duas op~oes estavam corretas e por duas vias
diferentes. A primeira diz respeito ao periodo que se faz essa pergunta, ela foi privada e publica,
urn misto das duas em seus primeiros anos justamente porque foram concedidas a Sociedade
Musical Beneficente as loterias e ela era a responsavel pela cria~ao e desenvolvimento de mais
urna institui~ao musical na corte, mas ha tambem de se considerar que diversas institui~oes de
carater privado deram origem a institui~oes publicas no imperio, como mostra 0 historiador
Marco Morel. Mas em 1866ja estava caracterizada como urna institui~ao eminentemente publica,
a reforma Pedreira tratou de resolver 0 caso.
As subven~oes que 0 govemo imperial fomecia a diversas institui~oes eram tratadas como
neg6cios do Estado e 0 ministro da pasta de neg6cios do Imperio tinha que prestar
esclarecimentos a camara dos deputados anualmente sobre 0 desenvolvimento de muitas delas,
urnas eram privadas, como foi 0 caso da empresa de 6pera lirica nacional e de alguns teatros da
corte, mas 0 caso do Conservat6rio apesar de se assemelhar a forma de subven~ao e urn caso a
parte. 0 govemo apesar de negar certas responsabilidades - e talvez por isso nao tenha concedido
urn titulo exclusivo de imperial para 0 Conservat6rio - niio poderia mais dizer que a institui~ao
nao era publica, 0 pr6prio govemo nao poderia desfazer urn contrato e extinguir a. institui~ao
como fizera com a empresa de 6pera lirica sem perder politicamente com esse ato, porque por
mais que nao se colocasse verba na institui~ao essa era considerada urn importante elemento
simb6lico dentro dos projetos de Estado - nao de govemo - e mais, a legitimidade de certos atos
tornados dentro do Conservat6rio foi conseguida por se tratar de urna institui~ao oficial. Nao e a
toa que 0 Conservat6rio era conhecido por Imperial Conservat6rio, a institui~ao m~ical oficial
do Imperio.
E mesmo institui~es com verbas previstas no or~amento, com titulo de imperi&le tudo,
que ainda recebiam parte de suas verbas por meio de loterias tambem sofreram pesadas restri~oes
a seu desenvolvimento, mas sem duvida a forma escolhida para sustentar foi probl~matica e a
escola foi urn problema com varias implica~oes ate 0 final do periodo monarquico.
Assim como Ilmar Rohloff conseguiu perceber que 0 tempo saquarema foi a expressao das
rel~oes dos homens com 0 seu existir no Imperio do Brasil, 0 grupo que estava no Conservat6rio
de Musica tambem conseguiu construir urna marca para 0 periodo compreendido entre 1841 a
1866, onde e perfeitamente possivel distinguir que 0 Conservat6rio para eles foi muito mais que
urn local de trabalho. Existia nesse grupo

-

uns mais, outros menos

- urna

identidade e unidade

que possibilitou realizarem projetos que foram compartilhados por muitos deles, como a cria~ao
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da Opera Lirica Nacional, a questao da constru~ao do espa~o de trabalho do mtisico - mesmo que
com problemas e extremamente incipientes - mas nao se pode dizer que nao havia a ideia de
construir campos de trabalhos, e por outro 1000 fica facil perceber que certas atitudes fizeram
mais dificil consolidar 0 incipiente e novo estatuto de profissionali~ao do musico no Brasil.
o Conservat6rio tomou-se urn local - a partir de 1854 - que tentou tratar de certas questoes
que estavam fora do ensino musical por si s6, quiseram ultrapassar mas nao 0 fizeram ou nao
conseguiram, as duas altemativas sao verdadeiras. Nasceu modestamente - ensinar tecnica de
IJ1usicapara suprir as necessidades - mas come~ou a crescer quando propuseram conceder titulos
4e habilita~oes aos seus alunos e a todos que quisessem ensinar mtisica na corte, quando
participaram individualmente e institucionalmente da cria~ao de urna musica nacional, melhor
dizendo 6pera nacional, mas como era considerado 0 melhor tipo de musica nao poderiam querer
outro. Enfim, quiseram tomar 0 Conservat6rio mais que urna institui~ao de ensino tecnico, e
conseguiram tomar 0 Conservat6rio 0 lugar para se pensar e trabalhar 0 musico, a mtisica e a
na~ao. Projeto nada modesto, mas que nao era projeto como 0 era na Academia Imperial das
Belas Artes, mais aparente na pratica que na teoria, no cotidiano mostrado pelas atas da
congrega~ao. Mas tanto 0 projeto da AIDA quanta a pratica do Conservat6rio falharam, e isto por
que a pesOOaadministra~ao do imperio, burocratica, patrimonialista engessou varias ideias e
homens. Como foi 0 caso do diretor do Conservat6rio que viveu assim como 0 Estado, a dificil
contradi~ao entre 0 tradicional e 0 modemo, a antiga pratica em institui~es modemas. Dificil foi
essa equa~ao nao apenas para 0 Conservat6rio mas tambem para 0 govemo Imperial.
Comparando os dois diretores de institui~ao, Manoel de Araujo Porto Alegre e Francisco Manoel
da Silva e possivel ver que ambos se desiludiram com os rumos politicos que sua institui~ao
.estava tomando, com as atitudes govemamentais, com 0 pouco apoio a seus projetos mas a
diferen~a e que 0 primeiro se afastou das institui~oes govemamentais e das lutas politicas pela
valoriza~ao da arte no Brasil, enquanto 0 segundo permaneceu mas nao impunemente. Francisco
Manoel deixou-se engessar pelas regras, as vezes pouco claras, da politica imperial.
o que restou para a ger~ao posterior foi urna institui~ao e varios homens que dificilmente
conseguiram falar a mesma lingua, tamanha a diversidade e pluralidade de identidades musicais,
mas a diferen~a para ai porque os primeiros professores do Conservat6rio, apesar de todas as
dificuldades, conseguiram construir urna institui~ao e urn modelo educacional que persiste ate
hoje. 0 conteudo da palavra conservat6rio e demasiOOopesado para quem estuda mtisica no
Brasil, e s6 tem a dimensao do sucesso que estes musicos conseguiram alcan~ar quem esta
inserido no mundo da mtisica. Falem bem ou falem mal, 0 modelo conservat6rio foi 0 vencedor e
nao ha possibilidade se tratar sobre a hist6ria da educa~ao musical no Brasil sem passar - mesmo
que superficialmente - pelo Conservat6rio. E essa foi urna conquista dos primeiros professores e
da dir~ao de Francisco Manoel, urn grupo que estava comprometido com a insta1a~aono Brasil
da maneira mais eficiente de ensinar e fazer mtisica, esse e 0 ponto principal, eles acreditavam no
progresso que 0 Conservat6rio tracia para a arte musical do seu tempo: Francisco Manoel da
Silva, Francisco da Motta, Francisco da Luz Pinto, Antonio Luiz de Moura - urn pouco mais
mo~o que 0 seu diretor, 0 padre ¥anoel Alves Carneiro, Demetrio Rivera, 0 inseparavel colega
do diretor, Dionisio Vega e mesmo 0 discreto Jose Martini. Era urna determinada forma de pensar
que foi construida ainda sob as antigas praticas educacionais e profissionais provindas do antigo
regune.
Foi urn grupo que construiu urn parOOigmade educa~ao musical no Brasil e urna nova
forma de dialogar com 0 poder politico, que apesar de muitas vezes estarem presos as trOOi~oes
conseguiram inovar quando trouxeram e instaIaram 0 Conservat6rio de Musica no Rio de Janeiro,
a primeira institui~ao de educa~ao em musica do Brasil.
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