
.. . Aloysio tem no sangue o ardor, o en
tusiasmo que vivem, de par com a tristeza, a 
sensibilidade e melindres de nossa raça, e é 
tudo isto que elle tão bem significa e consu
bstancia, q'uando esterioriza em sonoridades 
cromaticas todo o anseio de perfeição que pal
pita, fulgido, em sua alma de moço. 

Consanguineo do decantado creador de 
Iracema, com a herança magnífica de tão 
raras e preciosas qualidades atávicas, persis
tente e esfm-çado como o é, não está longe a 
quadra triunfante em que alcançaTá a reali
dade de seu formoso sonho, e possa, ufano, vi
torioso, glo'rificar o nome do Ceará! 
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Aloysio de Alencar Pinto, nasceu em Fortaleza, Estado 
do Ceará, no dia 3 de Fevereiro de 1912. 

Descendente de tradicional família cearense. quasi desde 
o berço revelou traços de grande talento musical. Menino 
ainda, tendo apenas trez annos de edade, começou a tocar 
de ouvido, e aos cinco, fez em Fortaleza, no dia 19 de outu
bro de 1917, sua primeira apparição em publico, exibindo 
-se numa festa de arte, promovida em commemoração do 72· 
anniversario da fundação do Lyceu do ·Ceará. 

Iniciou-se no estudo ela musica, a principio sob a direção 
de uma tia, e mais tarde, sob a de Esther Salgado da Fon
seca, emerita pianista conterranea, que foi em Paris, discípula 
da grande .Blanche Selva. 

Obediente á orientação conscienciosa desta mestra e ami
ga, Aloysio prosseguiu na sua formação artística não se des
cuidando todavia, da formação intellectual, imprescindível ao 
perfeito conhecimento das causas transcendentes da sua divi
na arte. 

Cursou Humanidades e em seguida matriculou-se na Fa
culdade ele Direito, bacharelando-se em 1932. 

Com o pensamento sernp1·e voltado para a musica, dese
joso de progredir e exigente· comsigo mesmo, dirigiu-se para 
o sul, onde em 193.1, no Instituto Nacional de JIIIusica da Uni
versidade do Rio de Janeiro. submetteu-se ao exame de admis
são para o Curso Superior de Piano, e executando como pe
ça de escolha uma Valsa-Capricho de sua autoria, conquis
tou o 1· lugar entre 13 candidatos que pleiteavam uma vaga 
na classe do Prof. Barroso Netto. 

Class~ficado na turma desse illustre mestre, aperfeiçoou 
seus conhecimentos musicaes, assimilando o mais possível 
os sabias conselhos pedagogicos que lhe eram ministrados 
sobre technica e interpretação. 

Diplomou-se em dezembro de 1935, e em junho de 1936, 
su.bmetteu-se ás provas do concurso aos premias, obtendo o 
primeiro, Medalha de Ouro, por unanimidade de voto~. 

Sua passagem pelo Instituto Nacional ae Musica, foi 
assignalada por brilhantes victorias. Com approvações distin
ctas em todas as disciplinas, foi distinguido varias vezes com 
dignidades escola'res, representando o corpo discente do histo
rico estabelecimento de ensino, em certames estudantinos 're
alizados no Brasil e no Estrangeiro. 

Em Missão de Confraternização Universitaria e Inter
cambio Artístico e Cultural, foi a Europa, onde percorreu de
moradamente Portugal e Hespanha; visitou no Brasil, os 
estados de Minas Geraes e São Paulo, e ultimamente, excursio
nou pelas republicas do Uruguay P. Argentina. 

Concertista desde os 10 armos, q•wndo pela primeira vez 
se apreseniou em recital (Theatro José de Alencar, Março de 
1922), Aloysio possue actualmente uma technica maravilhosa. 

Dotado de um temperamento artístico estraordinario, é 
interprete fiel, delicado, de personalidade bem evidenciada, e 
como tal, tem sido applaudido pelos audictorios cultos por 
onde tem se apresentado. 

Com enorme successo, exibiu-se no Conservatorio de Mu
sica de Lisbôa, e no Conservatorio Nacional de Musica y De
clamacion de Buenos Ayres, executando prograrnmas de Jlfusi
ca Brasileira. 

Compositor inspirado e original, recebeu, em 1935, pa
lavras de louvor da grande Guiomar Novaes, quando tocou duas 
de suas composições na testa que o Instituto Nacional de Mu
sica promoveu em homenagem á notavel pianista brasileira. 

Muito jovem, suas audiçõe.s consagraram-no como um ar
tista capaz de grandes conquistas no scenario musical. 

A Sociedade de Cultura Artisl'lca, que tem proporciona
do ao publico de Fortaleza, as mais mPmora'l'eis noites de ar
te, não ficou alheia aos triumphos do nosso conterraneo, e, fa
zendo esta apresentação, sente-se orgulhosa por ter incluído, 
na serie de concertos da temporada official de 1937, o nome 
do distinguido pianista. 


