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Como tantos talentos femininos de sua época, Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935) poderia ter se resignado a cumprir o papel de esposa, escon-
dendo seu dom entre os afazeres do lar. Em um tempo no qual até mes-
mo a educação formal feminina era mal vista pela sociedade, este seria o 
caminho normal. Não foi, no entanto, o que aconteceu. 

Desafiando os padrões morais vigentes, Francisca Gonzaga tor-
nou-se a grande expoente da música de salão ao final do século XIX. 
Misturando os gêneros europeus a ritmos locais, deu caráter nacional 
à música popular brasileira e foi autora de grande parte das músicas 
de sucesso da época.

A rebeldia e a coragem, unidas à inteligência e ao trabalho, fizeram 
da compositora a primeira grande personagem feminina da história 
do Brasil. A conhecida marcha de sua autoria, cuja fama vem atra-
vessando os séculos, tem nome sugestivo que reflete a trajetória da 
maestrina: Ó abre alas. »

  por Laura Meller

o verDADeiro signiFicADo DA sUPerAção e conqUistA 

DA PróPriA AUtonoMiA – eM MúLtiPLos AsPectos – PoDe 

ser encontrADo nA viDA e oBrA DA grAnDe MAestrinA 

BrAsiLeirA FrAnciscA gonzAgA. UMA MULher PioneirA 

eM toDos os sentiDos – PessoAL, ProFissionAL e sociAL 

– qUe, Ao PersegUir A sUA reALizAção, ABriU cAMinho 

PArA qUe MUitAs oUtrAs MULheres PUDesseM constrUir 

A PróPriA grAnDezA. 

CHIQUINHA GONZAGA:

Paradigmas
Superando

Força Feminina
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RUMO à INDEPENDÊNCIA
O pai garantiu a Chiquinha Gonzaga a instrução mínima esperada 

de uma moça de boa família, e nisso estava incluída a educação musi-
cal. O seu talento logo desabrochou e já com 11 anos de idade apresen-
tou à família sua primeira composição.

Aos 16 anos teve o seu casamento arranjado, conforme costumes 
da época, passando a uma vida doméstica cercada de conforto, dada 
a condição social de seu esposo. Conforto, porém, não era o que ela 
buscava. Utilizou a música como meio de expressar a sua personali-
dade e de viver seus momentos de alegria em um ambiente que a apri-
sionava. Isso não agradou ao seu marido, o qual passou a ver a mú-
sica como rival, até o ponto de pedir à mulher que fizesse uma opção 
definitiva entre ele e a música. A resposta dela dispensa comentários: 
“pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem harmonia”. E 
assim optou por sair de casa e construir seu próprio destino.

Em 1877, Chiquinha Gonzaga enfrentou o divórcio, exatamen-
te 100 anos antes de ser reconhecido como um direito civil no país. 
Condenada pelo Tribunal Eclesiástico por abandono do lar, o preço 
pago por romper com as normas tradicionais foi altíssimo: declarada 
morta pelo pai, o qual decretou seu nome impronunciável na família 
e jamais a perdoou, enfrentou ainda a condenação de uma sociedade 
onde a independência da mulher era inaceitável. A alegação de defe-
sa no processo aberto contra ela foi simples: “é verdade que a Ré não 
podendo por mais tempo suportar os maus tratos do Autor caso lhe 
foi deixar a casa e ir procurar onde vivesse em paz”. Esta liberdade, 
porém, ainda não era um direito da mulher brasileira. 

Segundo a biógrafa Edinha Diniz, a calúnia e o repúdio eram os 
instrumentos utilizados à época para banir da sociedade a mulher 
que afrontava suas regras. As difamações, explica, cumpriam uma 
função moralizadora e garantiam que o comportamento daquela mu-
lher não servisse de exemplo a outras. Assim, a condenação imposta a 
Francisca Gonzaga foi impiedosa.

O TRABALHO E A PAIxÃO PELA MúSICA
Chiquinha não se envergonhou da sua 

situação de mulher divorciada e seguiu em 
frente, ganhando espaço como pianista e 
compositora de música de dança. A har-
monia que faltou em seu núcleo familiar re-
tornou através da música e, já em 1877, foi 
publicada sua primeira polca de sucesso, ba-
tizada de Atraente.

Hostilizada pelos familiares e pela socie-
dade, Chiquinha precisou trabalhar para ga-
rantir sua sobrevivência, no tempo em que o 
próprio trabalho significava perda de status 
social para a mulher. Foi então que trans-
formou o piano em seu meio de sustento. 
Tornou-se professora e pianista de conjun-
tos musicais, seguiu com suas composições 
e, sozinha, estudou para tornar-se a primeira 
maestrina, autodidata, do Brasil. 

O preconceito contra a mulher era tanto 
que a compositora chegou a ter partituras re-
jeitadas no teatro por negar-se a adotar um 
pseudônimo masculino. Chiquinha insistiu 
e, com a estreia de A corte na roça, foi ela 
a primeira mulher a musicar uma peça de 
teatro no país. Com o tempo, sua assinatu-
ra passou a ser garantia de casa cheia. Sua 
maior obra deste gênero veio com a partitu-
ra de Forrobodó, um marco do teatro popu-
lar brasileiro que esteve em cartaz por 1.500 
apresentações, tal foi o sucesso de público.

Na medida em que adquiriu respeito 
por seu talento e por sua obra, Francisca 
Gonzaga também soube articular-se social-
mente em defesa própria, diante das ofensas 
de que era alvo. Assim, ao mesmo tempo em 
que resguardou sua privacidade, não admi-
tindo sequer empregados para o serviço do-
méstico, que executava ela própria, também 
manteve ótima relação com a imprensa e 
procurou ter sempre como protetor um mú-
sico de grande prestígio. 

Unindo de forma muito original a música 
erudita à popular, ela conquistou a admira-
ção de um ícone da música erudita no país, o 
maestro Carlos Gomes. Isso atenuou o des-
prezo com que era tratada por grande parte 
dos músicos eruditos. A morte do maestro 

Francisca Gonzaga, 
aos 85 anos, ao lado de 

um amor inseparável: 
seu piano. Mesmo 

na maturidade, a 
maestrina ostentava 

o olhar jovial que 
tanto encantou 

seus admiradores, 
transparecendo a 

inteligência e a força de 
sua personalidade. 

“D. Francisca gonzaga 

é uma senhora 

brasileira, cujo talento 

musical honra a 

mulher na sua terra. 

esta senhora compõe 

música com a máxima 

facilidade e orquestra 

ela mesma os seus 

trabalhos”.
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foi uma grande perda para Chiquinha, que em 
sua homenagem compôs a belíssima valsa cha-
mada Saudade.

O reconhecimento veio das mais diversas 
formas. Em 1894, por ocasião da passagem do 
navio de guerra Duquesne pelo Rio de Janeiro, a 
maestrina recebeu do comandante da Marinha 
francesa, em nome do governo de seu país, uma 
medalha e o título de Alma Cantante do Brasil, 
episódio do qual se orgulhava muito. 

Por sua capacidade de criar melodias alegres e 
dançantes, a compositora ganhou enorme popula-
ridade. Sempre que surgia uma nova composição 
sua havia grande agitação nos clubes da cidade, e 
os rapazes amiúde presenteavam suas namoradas 
com músicas de Chiquinha. “Ela tem um sentido de 
melodia fantástico, seria quase como um Schubert 
mais popular” – explica a pianista Clara Sverner, 
grande divulgadora das obras da compositora. E 
acrescenta: “ela também é a responsável por sedi-
mentar o que vem a ser a música brasileira”.

E à maestrina coube ainda introduzir a nas-
cente música popular brasileira aos salões da eli-
te, de forma absolutamente pioneira e inusitada. 
Sua música adentrou o Palácio do Catete quando 
a linda melodia do tango brasileiro Corta-jaca foi 
executada ao violão por ninguém menos que a 
Primeira Dama, em uma recepção oficial. Embora 
o episódio tenha causado escândalo por tratar-se 
de uma canção popular tocada ao som de um ins-
trumento até então marginalizado pela elite, ele 
marcou também a “alforria” da música popular. 

PARTICIPAÇÃO NA VIDA POLíTICA
Francisca Gonzaga viveu em um momento de 

transformações no país, não somente em sentido 
cultural, mas também político, e as grandes cau-
sas da nação não escaparam à sua sensibilidade. 

A maestrina participou ativamente da campa-
nha abolicionista, fazendo panfletagem e o quanto 
mais foi necessário. Muito empregou seu talento 
em festivais artísticos destinados a arrecadar fun-
dos à Confederação Libertadora para compra de 
alforrias. Vendendo partituras de porta em porta, 
comprou a liberdade de um escravo que admirava: 
o músico José Flauta. 

Emprestou seu prestígio também à causa re-
publicana, protestando contra o regime do qual 
seu próprio pai era representante. Não hesitou em 
afrontar também o novo regime quando entendeu 
necessário, e recebeu ordem de prisão durante 
a presidência de Floriano Peixoto devido a uma 
canção vista como “irreverente” pelo governo.

Para Chiquinha Gonzaga, a participação ativa 
na vida política foi uma forma de contestar o atra-
so social do qual ela mesma era vítima, contribuin-
do com a luta pelas liberdades individuais no país.

A MATURIDADE E A PROTEÇÃO AOS DIREI-
TOS AUTORAIS

Aos 52 anos, continuou desafiando os padrões 
morais ao viver uma relação de amor com um 
homem mais novo, o qual esteve desde então ao 
seu lado, como companheiro de vida, de projetos 
e de paixão pela música. Juntos passaram uma 
temporada em Lisboa, onde a maestrina brasilei-
ra trabalhou e teve amplo reconhecimento, como 
confirma o trecho do artigo publicado no jornal 
português Novidades: “D. Francisca Gonzaga é 
uma senhora brasileira, cujo talento musical hon-
ra a mulher na sua terra. Esta senhora compõe 
música com a máxima facilidade e orquestra ela 
mesma os seus trabalhos”.

Ao retornar da temporada em Portugal, cansa-
da de enfrentar os questionamentos da sociedade, 
porém sem abrir mão de sua liberdade, a composi-
tora apresentou Joãozinho como seu filho. E foi ao 
lado dele que Francisca Gonzaga tornou realidade 
mais um de seus projetos: a Sociedade Brasileira 
de Autores Teatrais. A Sbat, fundada em 1917, foi 
a primeira entidade no país a atuar em defesa dos 

“ela tem um sentido de melodia 

fantástico, seria quase como 

um schubert mais popular”, 

explica a pianista clara sverner, 

grande divulgadora das obras 

da compositora. e acrescenta: 

“ela também é a responsável por 

sedimentar o que vem a ser a 

música brasileira”.
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direitos autorais, atuando em prol tanto dos tea-
trólogos como dos compositores musicais. 

A ideia surgiu à maestrina já em 1903, quando 
encontrou composições suas sendo editadas em 
Berlim sem qualquer autorização. Assim, por oca-
sião da aprovação do Código Civil Brasileiro, o qual 
dava base legal à criação da sociedade, e utilizando 
do prestígio de artista já consagrada, Chiquinha 
deu o passo necessário para concretizar mais um 
de seus sonhos. A Sbat foi por duas décadas a única 
entidade arrecadadora a serviço dos compositores 
musicais. A maestrina frequentava diariamente sua 
sede, e terminou a vida trabalhando ali. 

Em 1933, já com 85 anos, Chiquinha compôs 
sua última partitura para os palcos, a opereta 
Maria. Anos antes, escreveu a um amigo: “meu 
bom amigo, o meu nome é pequeno, mas quem o 
fez fui eu, cheia de coragem, e trabalhando sempre 
para honrar a minha Pátria, fui eu só a mulher que 

escreveu para o teatro, e neste mês no dia 17 faz 41 
anos que estreei a minha primeira peça, a Corte na 
Roça – e eu só, sem ter ido estudar na Europa, sem 
amparo de Governos, só e com a minha força de 
vontade, me instruindo, até hoje já representei 72 
peças, e tenho 5 para serem representadas!”.

Assim, por sua própria força, Francisca Gonzaga 
conseguiu transformar com maestria uma situação 
de sofrimento em superação através do trabalho 
e do crescimento profissional, conquistando, por 
fim, grande respeito e admiração da mesma socie-
dade que outrora a havia condenado. “Chiquinha 
Gonzaga não estava a serviço da pátria, nem da 
humanidade, nem de um marido. Estava a serviço 
de si mesma” – explica Edinha Diniz. E foi assim, 
construindo de modo autêntico a si mesma, que ela 
impactou a sociedade da época, participando de 
forma ativa e pioneira das transformações cultu-
rais, sociais e políticas de seu tempo.


